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Cadastro do Representante do Fornecedor
Siga os 10 passos abaixo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Acesse o Portal de Compras
Passe o mouse sobre Cadastro de Fornecedores
Clique em Cadastro de novos Fornecedores
Preencha os dados solicitados para o Cadastramento de senha do representante: e clique em Salvar.
Será enviado para o seu email cadastrado um “código de desbloqueio”. Entre em seu email, e anote o código enviado.
Volte ao portal de compras, repita os passos: Cadastro de Fornecedores
Cadastro de novos Fornecedores
Passe o mouse sobre Representante
Clique em Desbloqueio de senha
Preencha os dados solicitados, digite sua senha criada e o código recebido pelo e-mail no campo “código para
desbloquear senha”, e clique em Desbloquear senha.
10. Aparecerá a mensagem: “Desbloqueio de senha realizado com sucesso”.

Agora você já está pronto para cadastrar um ou mais fornecedores que você representará.
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1.
2.
3.

4.
5.

6.

Cadastro do Fornecedor
Siga os 06 passos abaixo:

Tenha em mãos os
dados da empresa
(endereço, contatos,
CNAE, linhas de
fornecimento),
contrato social,
informações do
capital, do
representante e da
unidade que deseja
se cadastrar em MG.

Acesse o Portal de Compras
Passe o mouse sobre Cadastro de Fornecedores
Clique em Acesso ao sistema CAGEF
 Aparecerá a tela: Acesso Restrito. Clique no Perfil de acesso: Fornecedor
 Entre com seu CPF e sua senha e clique em Entrar.
Passe o mouse sobre Solicitações
Clique em Inscrição de Novos Fornecedores
 Na solicitação relacionada a credenciamento, selecione o tipo de pessoa: jurídica ou física. Digite o CPF ou
CNPJ e clique em Salvar.
Preencha os dados solicitados da empresa e do representante nas abas: Solicitação, Dados Fornecedor, Contrato
Social, Dados Representante, Linha de Fornecimento

OBS: se sua empresa já for cadastrada na Jucemg, muitos dados aparecerão automaticamente.
Ainda não concluir seu cadastro? Entre em contato pelo email cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br ou pelo tel (31) 39150835

