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Importante:
os sistemas funcionam plenamente apenas nos
navegadores: Internet Explorer e Mozilla Firefox!
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1 - Como solicitar a inscrição do cadastro
 Utilizar navegadores I. Explorer ou M. Firefox. Não utilizar Google Chrome.

 Acesse o Portal de Compras: www.compras.mg.gov.br

Fluxo Simplificado (etapa inicial)
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1.1 Cadastramento de senha do representante
1.1.1 No menu “CADASTRO DE FORNECEDORES”, clique em CADASTRO DE
NOVOS FORNECEDORES.

1.1.2 Preencha os campos com os dados solicitados. Em seguida, clique em
SALVAR.

Será enviado para o endereço de e-mail fornecido um “Código de Desbloqueio”
- composto por 3 letras e 13 números. Copie o código e volte para o “Módulo
Fornecedores”.
1.2 Desbloqueio da senha cadastrada
do representante
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1.2.1 No módulo de fornecedores, acesse o menu “REPRESENTANTE” e clique em

DESBLOQUEIO DE SENHA.

1.2.2 Preencha os campos com os dados solicitados.

1.2.3 Clique no botão DESBLOQUEAR SENHA.

Após o procedimento, deverá aparecer a seguinte mensagem: “Desbloqueio de
senha realizado com sucesso”.
www.compras.mg.gov.br
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Pronto !
Agora você (futuro representante) já possui a senha

desbloqueada e pode fazer o Login no módulo
“Fornecedores” (do Portal de Compras) para solicitar a
inclusão de um ou mais fornecedores que você representará.

Lembrete: O módulo “Fornecedores” (menu Cadastro de Fornecedores) faz parte do Portal de
Compras e é onde são gerenciados os dados e os documentos dos fornecedores do CAGEF.

Acesse novamente o Portal de Compras (www.compras.mg.gov.br)!
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1.3 Criando a solicitação de inclusão de um fornecedor
1.3.1 Faça seu login no módulo de FORNECEDORES (existem duas formas possíveis).
(i) No menu CADASTRO DE FORNECEDORES, clique em ACESSO AO
SISTEMA – CAGEF.

(ii) Ou, se estiver no módulo “Fornecedores”, clique em Realizar login

1.3.2 Preencha o CPF e a SENHA do representante. Em seguida, clique em
ENTRAR.

www.compras.mg.gov.br

cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

7

Dúvidas? Portal de Compras >> Fale Conosco

1.3.3 Acesse o menu SOLICITAÇÕES e clique em INSCRIÇÃO DE NOVOS
FORNECEDORES.

O seu nome aparecerá no
alto da página.

1.3.4 Selecione o Tipo de Pessoa, digite o CNPJ ou CPF e clique no botão SALVAR.

Assim, você acessará as abas do sistema – “Solicitação”, “Dados Fornecedor”, “Contrato
Social”, “Dados Representante” e “Linhas de Fornecimento”.

A primeira aba “Solicitação” serve para informar a identificação do fornecedor, inclusive se ele é
registrado na Junta Comercial de Minas Gerais – JUCEMG.

www.compras.mg.gov.br
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Se a empresa for registrada na Junta Comercial de Minas Gerais – JUCEMG,
alguns dados cadastrais e do contrato social serão recuperados
automaticamente pelo sistema.

1.3.4.1 A primeira aba a ser preenchida é de “Dados do Fornecedor”.
=> Situação (1): a empresa é registrada na JUCEMG

- Não serão exibidos os dados recuperados.
Apenas o texto padrão “Dados Recuperados da JUCEMG”.
 Mas ... Após aprovada a inscrição do fornecedor, os dados reais serão exibidos nas telas e relatórios
do sistema (módulo Fornecedores).

- Informe os dados de contato: fax, e-mail e página na internet e também os telefones.

www.compras.mg.gov.br

cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

9

Dúvidas? Portal de Compras >> Fale Conosco

=> Situação (2): a empresa não é registrada na JUCEMG
- Preencha todos os campos: nome empresarial, nome fantasia, data de criação, etc.;
- Selecione o porte da empresa e a natureza jurídica.
- Digite seu CEP e clique em BUSCAR ENDEREÇO – o sistema preencherá alguns dados
automaticamente. Caso necessário complemente o endereço.
- Informe os dados de contato: fax, e-mail e página na internet e também os telefones.
- Informe os CNAEs (ramos de negócio), conforme informado no CNPJ.
Somente são obrigatórios os campos que possuírem o asterisco [*] (em vermelho) à direita da
informação solicitada.

Abaixo, tela de escolha de CNAE.

www.compras.mg.gov.br
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Na tela, digite uma palavra que se refira ao seu ramo de negócio e clique em PESQUISAR. No
campo DESCRIÇÃO você poderá digitar uma palavra para filtrar a pesquisa. Aparecerão os ramos
de negócio relacionados com a palavra digitada, e você deverá selecionar os mais apropriados. E,
então, selecione o seu CNAE.

-> Selecione de acordo com CNAEs listados no CNPJ do fornecedor.
Se for necessário, você poderá escolher vários ramos de negócios, clicando no link OUTRO RAMO
DE NEGÓCIO (CNAE). Dessa maneira, aparecerá novamente a opção de ESCOLHER CNAE e a tela
para você selecionar outro CNAE novamente.

Informados os CNAEs da sua empresa/organização, clique em PRÓXIMO.

Lembrete importante: os CNAEs definem quais linhas de fornecimento poderão ser escolhidas
pelo fornecedor (vide item 1.3.4.4)
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1.3.4.2 Na aba “Contrato Social”, deverão ser informados os dados de constituição.
=> Situação (1): a empresa é registrada na JUCEMG
- Não serão exibidos os dados recuperados.
Apenas o texto padrão “Dados Recuperados da JUCEMG”.

- Informe os dados dos Representantes legais.

Obs: informe os administradores com respectivos tipos de assinatura, conforme
ato/contrato/estatuto social. Se necessário, adicione outros representantes – conforme
procuração específica.

=> Situação (2): a empresa não é registrada na JUCEMG
- Digite as informações de capital
- Informe os sócios
- Informe os administradores
- Digite o objetivo social (igual está no ato constitutivo / estatuto / contrato social)
[Representantes Legais]: repita os dados do(s)
administrador(es) e inclua outro representante legal, se existir.

www.compras.mg.gov.br
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Finalizado o preenchimento do contrato social, clique em PRÓXIMO.

www.compras.mg.gov.br
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1.3.4.3 Na aba “Dados

Representante”, deverão ser informados os dados do representante.

- Complemente as informações pessoais do representante.

- Para preencher os dados da unidade cadastradora, clique em BUSCAR UNIDADE.
Aparecerão todas as unidades cadastradoras.

Você deverá selecionar a unidade desejada com um clique. Dessa maneira, os dados da
unidade cadastradora serão preenchidos automaticamente.
São 16 opções de unidades cadastradoras: Belo Horizonte, Araçuaí, Coronel
Fabriciano, Divinópolis, Governador Valadares, Itabira, Juiz de Fora, Montes
Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba,
Uberlândia e Varginha. Escolha a mais próxima de você.
- Preencha as demais informações solicitadas.
www.compras.mg.gov.br
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- Escolha o(s) perfil(s) e o(s) aviso(s) desejado(s). [ É obrigatório escolher pelo menos um ].
’’Obs: o envio de aviso via SMS depende de disponibilidade do serviço.
Então, clique em PRÓXIMO.
www.compras.mg.gov.br
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1.3.4.4 Na aba “Linha

de Fornecimento”, verifique a vinculação realizada pelo sistema.

Linhas de Fornecimento são agrupamentos de materiais e serviços de um ou mais
ramos de negócios que visam facilitar a comunicação entre o governo e os fornecedores
por meio dos avisos de licitações e de procedimentos de compras – via e-mail
(de acordo com os perfis escolhidos na aba Dados Representante anterior).

- Automaticamente, o sistema verificará e exibirá a(s) linha(s) de fornecimento que está
(estão) vinculada(s)/associada(s) ao seu(s) CNAE(s) [aba Dados Fornecedor].

- Nota Importante (início ...):

i) O representante não conseguirá ADICIONAR novas linhas de fornecimento.
 Se o fornecedor considerar que existem linhas de fornecimento que deveriam
estar vinculadas/associadas1 ao seu(s) CNAE(s), envie um e-mail para o CAGEF
(cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br) com a sugestão - ela será
avaliada pela equipe do Portal de Compras.
ii) O representante conseguirá EXCLUIR alguma(s) da(s) linha(s) vinculadas
automaticamente, caso ele não tenha interesse em receber avisos (e-mail / SMS )
dela. [ É obrigatório manter pelo menos uma ].
 Por outro lado, a qualquer momento, o representante conseguirá adicionar
linhas que ele excluiu.

1

As associações CNAE x Linha de Fornecimento estão disponíveis na página Orientações para os fornecedores, seção
“Veja as linhas de fornecimento do CAGEF”.
www.compras.mg.gov.br
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ii.*) inclusão de linhas de fornecimento (os passos abaixo somente estarão disponíveis se
o representante excluiu uma das linhas associadas/vinculadas automaticamente pelo
sistema):

- Clique em “OUTRA LINHA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS” ou “OUTRA
LINHA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS”.

- Clique no NOME do grupo de serviços ou materiais adequado à sua empresa.

Lembre-se que é por meio das Linhas de Fornecimento que o Portal
de Compras sabe para quem enviar um E-MAIL para avisar sobre um
processo de compra.

- Marque as linhas possíveis de serem escolhidas e clique em OK.

www.compras.mg.gov.br
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- Nota Importante ( ...fim).

1.3.4.5 Na aba “Linha de Fornecimento”, conclua a solicitação.
Você já preencheu todos os dados necessários. Agora finalize a solicitação.



Para finalizar, clique em CONCLUIR.

1.3.4.6 Confirmação da conclusão
www.compras.mg.gov.br
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Aparecerá a tela “Relatório de Conclusão da Solicitação”. Verifique se os dados estão corretos, se
necessário corrija clicando sobre o texto em vermelho! Após verificar os dados apresentados, clique
em CONFIRMAR CONCLUSÃO.

Aparecerá um aviso confirmando a solicitação. Para ver a lista de documentos a serem
encaminhados, clique em OK.
Pronto !

www.compras.mg.gov.br
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1.4 Entrega da documentação
Por fim, reúna a documentação e envie para a unidade cadastradora escolhida.
A documentação pode ser entregue pessoalmente ou enviada através dos correios.
Aparecerá a página “Entrega da Documentação” (Acompanhamento de solicitações).
Você poderá imprimir os documentos “Declaração de Menores” e “Procuração para
Credenciamento do Representante do Fornecedor Informado na Solicitação” clicando em
VISUALIZAR. (é obrigatório que seja enviada no modelo emitido pelo sistema)

www.compras.mg.gov.br
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- Nota Importante: Veja que entregando somente os documentos das seções (níveis) em vermelho,
seu cadastro será aprovado. Porém, leia o texto da tela e veja as vantagens de deixar seu cadastro o
mais completo possível. Para cada documento, em toda solicitação, você acompanhará pelo sistema:
- se ele é obrigatório;
- se ele já foi recebido pela unidade cadastradora;
- qual foi resultado da análise pelos servidores do CAGEF;

 É a mesma tela do menu SOLICITAÇÕES > ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES
Os níveis (I – Credenciamento de Representante; II – Habilitação Jurídica III; – Regularidade Fiscal Básica;
IV – Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista; V – Qualificação Econômico-Financeira) são uma
forma de você e os servidores públicos visualizarem a documentação. Normalmente, a maioria é exigida nos
editais de licitações e é útil que eles façam parte do relatório CRC da empresa/organização.

www.compras.mg.gov.br
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2 - Como acompanhar o andamento das solicitações
Para acompanhar o ANDAMENTO de uma SOLICITAÇÃO no CAGEF.

2.1 Faça o login para acessar o “Módulo Fornecedores” (conforme item 1.3.1).
2.2 Acesse o menu “SOLICITAÇÕES” e clique em “ACOMPANHAMENTO DE
SOLICITAÇÕES”.

Aparecerá a tela de “Acompanhamento de Solicitações de Cadastro”. Perceba que cada
linha é uma solicitação diferente. Clique sobre a solicitação desejada:

Visite esta página regularmente para verificar a situação atual das suas
solicitações - até que ela esteja “Aprovada” ou “Aprovada Parcialmente”
ou”Reprovada”.
VEJA AS DICAS ABAIXO !
www.compras.mg.gov.br

cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

22

Dúvidas? Portal de Compras >> Fale Conosco

3 – Possíveis situações das solicitações no CAGEF
Situação (status)

CRIADA

Significa que ...
Uma solicitação foi iniciada, mas ainda não foi finalizada
– o representante está preenchendo os dados.
Dica: para finalizar a solicitação, clique no botão
CONCLUIR na aba Linhas de Fornecimento.

AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO

O representante finalizou o preenchimento.
O fornecedor já pode enviar a documentação pro CAGEF.
Enquanto a documentação não é recebida pela unidade
cadastradora o fornecedor pode alterar a solicitação.

Alterando Solicitação
Concluída

Como? Menu Solicitações -> Modificar Solicitação
Existente
Enquanto a solicitação permanecer nesta situação, a
unidade cadastradora não poderá receber os
documentos do fornecedor ... clique em CONCLUIR.

AGUARDANDO ANÁLISE

Os documentos foram recebidos pela unidade
cadastradora, mas a solicitação ainda não teve a sua
análise iniciada pelos servidores.

EM ANÁLISE

A solicitação está sendo analisada pela unidade
cadastradora (servidores).

Aguardando Análise de
Balanço

O documento Balanço Patrimonial ainda não foi
analisado pela unidade cadastradora (servidores).
Se havia outros documentos na solicitação, eles já foram
analisados. Verificar situação em Menu Solicitações ->
Acompanhamento de Solicitações

Em Análise de Balanço

O documento Balanço Patrimonial está sendo analisado
pela unidade cadastradora (servidores).

Analisada e Aguardando
Nova Documentação

A solicitação já foi analisada pela unidade cadastradora,
mas por algum motivo ela apresentou algum tipo de
pendência -> será necessário apresentar nova
documentação.

www.compras.mg.gov.br
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Verificar pendência em Menu
Acompanhamento de Solicitações
APROVADA

Solicitações

->

Todos os documentos analisados foram aceitos.
Algum documento não foi aceito e alguns foram aceitos.

APROVADA PARCIALMENTE

Verificar motivo em:
Menu Solicitações -> Acompanhamento de Solicitações
Todos os documentos analisados não foram aceitos.

REPROVADA

Verificar motivo em:
Menu Solicitações -> Acompanhamento de Solicitações

Legenda, por cor:
Preenchimento ou envio de documentação por
parte do fornecedor (pode ser excluída)
Análise por parte da unidade cadastradora
Situação final da solicitação

Em caso de dúvidas, procure atendimento através de:
1.

FALE CONOSCO: Portal de Compras

2.

E-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

3.

Presencial: unidades cadastradoras, contatos e endereços em:

Início >> Fale Conosco

http://www.compras.mg.gov.br/orientacoes-para-os-fornecedores
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