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ORIENTAÇÕES SOBRE O 
NOVO MÓDULO DE FORNECEDORES

O novo Módulo de Fornecedores do Portal de Compras entrou em vigor no dia 1º de 
janeiro  de  2007.  O  objetivo  dessa  mudança  É  TORNAR  OS  PROCEDIMENTOS  DE 
CADASTRAMENTO MAIS SIMPLES E RÁPIDOS DE SEREM REALIZADOS.

1. Quais são as principais mudanças?  

 Criação dos novos tipos de registro cadastral: cadastro e credenciamento; 

 Análise da qualificação técnica dos fornecedores no momento da licitação e de acordo 
com o objeto desta, e não mais pela Unidade Cadastradora/Credenciadora; 

 Redução  das  exigências  dos  documentos,  por  exemplo,  as  Fazendas  Municipal  e 
Federal, quando do requerimento do cadastro ou credenciamento. Estas, no entanto, 
poderão ser exigidas, se assim dispuser o edital da licitação; 

 A participação nas compras eletrônicas (COTEP e Pregão Eletrônico) só será possível 
aos fornecedores que tiverem representantes credenciados;

 Obrigatoriedade do credenciamento     de fornecedores   para receber do Estado. 

2. Como ocorrerá a mudança?  

No dia 30 de dezembro de 2006 os dados dos fornecedores registrados no CAGEF, 
cujos  Certificados de Registro Cadastral  (CRC) estivessem EM VIGOR ou  vencidos há 
menos de seis meses, foram transferidos para o novo módulo que está disponível no site 
www.compras.mg.gov.br . Também foram transferidos aqueles fornecedores que possuíam 
crédito a receber, sob a forma de restos a pagar. Essa mudança ocorreu da seguinte forma: os 
dados  dos  fornecedores  que  possuíam  o  cadastro  simplificado  e  o  internacional  foram 
transferidos para o credenciamento de fornecedor e os dados dos fornecedores que possuíam 
o cadastro completo foram transferidos para o cadastramento.

Antigo Módulo de Fornecedores                                   Novo Módulo de Fornecedores

3. Qual deverá ser o procedimento dos fornecedores?  

TODOS os  fornecedores  deverão  preencher  os  novos  campos  obrigatórios  no  site 
www.compras.mg.gov.br até o dia 27 de julho de 2007. Os fornecedores que estiverem com 
o  CRC vencido  há  menos  de  seis  meses  deverão  regularizar  sua  situação  respeitando  o 
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mesmo prazo.  E  aqueles  que  estão  vencidos  há  mais  de  seis  meses  foram excluídos  do 
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado – CAGEF. Estes últimos, caso queiram se registrar 
novamente  no  CAGEF,  deverão  fazer  um  novo  registro  cadastral  no  referido  site.  E,  se 
necessário,  deverão  entregar  os  documentos  que  comprovem  as  novas  condições  para 
complementar seus registros cadastrais. 

1. Procedimentos de complementação dos dados de fornecedores com o 
antigo cadastro simplificado:

Entrar no www.compras.com.br

Clicar na figura do caminhão
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Entrar no e-mail que foi informado no 
momento do cadastramento da senha 
e pegar o código de desbloqueio da 

mesma

Complementar os dados do 
fornecedor e do representante

Efetuar o desbloqueio da senha do 
representante

Efetuar o cadastramento da senha do 
representante

Dentro do tópico Registros Cadastrais 
– Cadastro e Credenciamentos, clicar 

em Acesso ao Sistema 

Selecionar no menu Fornecedores 
Credenciamento – Inclusão Novos 
Fornecedores – Cadastramento de 

senha



Esses fornecedores deverão entrar no site: www.compras.mg.gov.br e clicar na figura 
do caminhão (ver seta azul da Figura 1).

FIGURA 1

FIGURA 2
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Selecionar ACESSO AO SISTEMA (ver seta vermelha da Figura 2). 

No  menu FORNECEDORES  –  CREDENCIAMENTO,  INCLUSÃO  DE  NOVOS 
FORNECEDORES,  CADASTRAMENTO DE SENHA (ver seta vermelha da Figura 3). 

Cadastramento de senha do Representante

Apenas  a  partir  do  cadastramento  de  senha  é que  o  representante  do  fornecedor 
estará habilitado a preencher uma solicitação para um fornecedor. 

Um  fornecedor  poderá  ter  mais  de  um  representante,  sendo  que  estes  possuirão 
diferentes perfis de acesso aos Módulos do Portal de Compras do Estado,  de acordo com a 
procuração outorgada a cada um deles. 

O que é um representante?

O  representante  é  a  pessoa  física  que  será  registrada  no  novo  Módulo  de 
Fornecedores do Portal de Compras. Possui a capacidade de agir em nome do fornecedor para 
dar lances em processos de compras eletrônicas do Estado, além de legitimar a representação 
daquele. No momento de seu credenciamento, o representante adquire uma senha que será 
usada para ter acesso aos diversos Módulos do Portal de Compras do Estado, e fazer todos os 
tipos de solicitação do fornecedor representado por ele no site www.compras.mg.gov.br .

Importante:  o representante terá poderes para agir em nome do fornecedor, 
nos  termos  da  procuração  outorgada  àquele.  A  unidade  credenciadora  só  aceitará  a 
procuração emitida pelo próprio Portal de Compras do Estado (ver Figura 13), que deverá estar 
com firma reconhecida. Esta procuração, não valerá para as licitações presenciais do Estado. 

 

FIGURA 3
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FIGURA 4

Todos  os  campos  da  Figura  4  acima  deverão  ser  preenchidos  com  os  dados  do 
representante de fornecedor. 

Importante: digite  atentamente  o  e-mail  do  representante.  Essa  informação  é 
extremamente  importante,  já  que  o  sistema  irá  enviar,  para  este  e-mail,  o  código  de 
desbloqueio da senha.

No campo Senha, insira a senha que o representante utilizará para acessar o Módulo 
de Fornecedores e demais módulos do Portal de Compras Eletrônicas do Estado (Licitanet e 
COTEP), respeitado o(s) perfil(is) atribuído(s) ao representante.

Depois de preenchidos todos os campos marcados com o símbolo *, deve-se clicar no 
botão Salvar.

Desbloqueio de senha do Representante

O próximo passo é seguir o mesmo caminho dentro do site e selecionar Desbloqueio de 
Senha (ver seta laranja da Figura 3).  Neste campo o fornecedor deverá colocar o  CPF do 
Representante e a senha cadastrada no passo anterior, além do código de desbloqueio de 
senha,  recebido  por  e-mail.  Fazendo  isso  será  possível  desbloquear  a  senha  do 
Representante podendo, enfim, fazer a solicitação de pessoa física ou jurídica, dependendo 
do caso. 
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FIGURA 5

Isso será feito em Nova solicitação de Pessoa Física ou Nova solicitação de Pessoa 
Jurídica ainda  dentro  de  CREDENCIAMENTO,  caso  o  fornecedor  seja  pessoa  física  ou 
jurídica, respectivamente (ver seta azul da Figura 3).

Em seguida, o  representante deverá preencher os campos de  Usuário e  Senha,  da 
Figura  5,  respectivamente  com  o  CPF  e  sua  senha  cadastradas  no  procedimento  de 
cadastramento de senha. 

Assim, o representante estará logado no Módulo de Fornecedores e poderá identificar o 
seu acesso através do número do seu CPF (ver seta laranja na Figura 7).  
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FIGURA 6

Na próxima tela,  no campo  Tipo de solicitação,  deve-se selecionar o tipo  Inclusão, 
além de informar o CNPJ ou CPF do fornecedor  ,   e não do representante.  Depois, deve-se 
clicar no botão Salvar (ver seta preta na Figura 7). 
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FIGURA 8

Agora o  representante deverá complementar os  Dados do Fornecedor. Acompanhe 
todo o processo através das abas superiores (ver seta azul na Figura 8).

Importante:  nas abas seguintes, deve-se sempre clicar no botão Próximo  (ver seta 
preta na Figura 9).
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FIGURA 9

A próxima tela é de  Dados do Representante (ver seta azul na Figura 9).  Repare 
sempre na aba superior para se localizar durante a navegação pelo sistema.

Os dados básicos do representante já virão preenchidos, já que o sistema irá identificar 
o usuário que inseriu sua senha já previamente cadastrada. Deve-se conferir tudo e preencher 
os demais campos abaixo.

O  representante deverá estar muito atento para preencher o campo  Perfil (ver seta 
verde na  Figura  9).  Deverá  abrir  a  caixa  de  opções  e  escolher  qual  deles  se  adeqüa  ao 
representante que está sendo credenciado nesse momento. 

Clique  e  escolha  o(s)  perfil(s)  adequado(s).  Na  realidade,  estará  definindo,  nesse 
momento, quais as atividades que poderão ser exercidas em nome do fornecedor,  por este 
representante,  o que será  formalizado  através de uma procuração que será  gerada pelo 
próprio sistema.

MUITO  IMPORTANTE:  Os  perfis  atribuídos  ao  representante  podem  ser 
cumulativos. Para tanto, basta que se clique no botão  Outro Perfil  e escolha quantos 
perfis forem necessários (ver seta vermelha na Figura 9).

Exemplo  1: se  for  escolhido  apenas 1  dos  perfis,  o  representante  poderá  exercer 
apenas aquela atividade em nome do fornecedor. 

1. Representar o fornecedor no sistema de Pregão Eletrônico.

Neste caso, após a aprovação do credenciamento do fornecedor e do representante, a 
senha cadastrada por este último permitirá  apenas que ele participe de Pregões 
Eletrônicos,  além  de  fazer  solicitações  no  Módulo  de  Fornecedores  em  nome  do 
fornecedor.
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Exemplo  2: se  forem escolhidos  2  perfis,  o  representante  poderá  exercer  apenas 
aquelas atividades em nome do fornecedor. 

1. Representar o fornecedor no sistema de Pregão Eletrônico;
2. Representar o fornecedor no sistema de Cotação Eletrônica.

Neste caso, após a aprovação do credenciamento do fornecedor e do representante, a 
senha cadastrada por este último permitirá o acesso aos dois sistemas de compras 
eletrônicas  do  Estado,  com  uma  única  senha para  que  ele  participe  de  Pregões 
Eletrônicos e Cotações Eletrônicas de Preços, além permitir também que sejam feitas 
solicitações no Módulo de Fornecedores em nome do fornecedor.

Exemplo 3: se forem escolhidos todos os 5 perfis disponíveis, após a aprovação do 
credenciamento do fornecedor e do representante, este último poderá exercer todas 
essas atividades em nome do fornecedor, como uma única senha cadastrada:
 

1. Representar o fornecedor no sistema de Pregão Eletrônico;
2. Representar o fornecedor no sistema de Cotação Eletrônica.
3. Representar o fornecedor na Coleta de Preços;
4. Excluir o credenciamento do fornecedor;
5. Receber avisos de licitação emitidos pelo Portal de Compras.

MUITO  IMPORTANTE:  Os  perfis  atribuídos  ao  representante  constarão  da 
PROCURAÇÃO  PARA  CREDENCIAMENTO  DO  REPRESENTANTE,  que  deverá  ESTAR 
COM  FIRMA  RECONHECIDA e  ser  entregue  na  Unidade  Credenciadora  (ver  setas 
vermelhas nas Figuras 9, 10 e 11).

 

FIGURA 9
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FIGURA 10

O próximo passo é o preenchimento das linhas de fornecimento que serão associadas 
ao representante (Figura 11). Isto é importante, pois através delas, é que este representante 
receberá em seu e-mail avisos de Cotações Eletrônicas de Preços (COTEP's) que ocorrerão. 
Com esta linha ele não receberá avisos de pregões eletrônicos. Assim, pode-se escolher linhas 
diferentes  para  representantes  diferentes,  haja  vista  que  um fornecedor  poderá  ter  vários 
representantes.
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FIGURA 11

Após concluir esse preenchimento o representante deverá clicar em Concluir (ver seta 
verde na Figura 11). Será aberta uma nova tela, onde ele poderá conferir todas as informações 
preenchidas. Em seguida, deve clicar em Confirmar Conclusão (ver seta azul na Figura 12). 
Nesse momento, o sistema salvará todas as informações inseridas no preenchimento das abas 
anteriores.

Finalmente,  será  direcionado para uma nova página de conferência,  na qual  estão 
listados todos os documentos que deverão ser apresentados para a análise da solicitação.
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FIGURA 12

Deve-se verificar todas as informações, com atenção para a data final da entrega dos 
documentos  na  unidade  credenciadora.  Para  que  se  possa  imprimir  um  Relatório  da 
documentação a ser entregue, clique em Relatório de documentação faltante.

Após a entrega na unidade credenciadora da documentação, inclusive da procuração 
para o credenciamento do representante (ver figura 13), e a análise desses documentos, o 
fornecedor terá atualizado seus dados e também credenciado um representante.

Importante: deve-se marcar os documentos que se deseja renovar ou atualizar. 
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FIGURA 13
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2. Procedimentos de complementação dos dados de fornecedores com o 
antigo cadastro completo:

Entrar no www.compras.com.br

Clicar na figura do caminhão

Dentro do tópico Registros Cadastrais 
– Cadastro e Credenciamentos, clicar 

em Acesso ao Sistema 

Clicar no ícone em Tabela de 
Documentos Exigidos por Natureza 
Jurídica para CADASTRAMENTO.
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Encaminhar ou entregar a 
documentação necessária para o 
cadastramento na SEPLAG: Rua 

Bernardo Guimarães nº 2731, 
Subsolo – Santo Agostinho – Belo 

Horizonte – MG – CEP: 30140-082. 



FIGURA 14

Esses fornecedores deverão entrar no site: www.compras.mg.gov.br e clicar na figura 
do caminhão (ver seta azul da Figura 13).

Selecionar FORNECEDORES – ACESSSO AO SISTEMA (ver seta azul da Figura 15).

O próximo passo é clicar em Tabela de Documentos Exigidos por Natureza Jurídica  
para CADASTRAMENTO (ver seta vermelha da Figura 16). 
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FIGURA 15

 

FIGURA 16
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FIGURA 17

Deve-se estar atento aos documentos que são exigidos para os fornecedores que são 
contribuintes do SIARE (Sistema Integrado de Administração da Receita do Estado de Minas 
Gerais) e os que são de outros Estados (ver figura 17).

 Em seguida o fornecedor deverá encaminhar (via correio ou entregar presencialmente) 
à SEPLAG a documentação exigida para a sua natureza jurídica: Rua Bernardo Guimarães nº 
2731, Subsolo – Santo Agostinho – Belo Horizonte – MG – CEP: 30140-082.

Somente serão aceitas os originais ou cópias dos documentos que constam da lista 

acima, sendo que no caso de cópias, estas deverão:

a) ser  apresentados juntamente com os seus respectivos originais  ao servidor público 

responsável pelo recebimento de documentos relativos aos registros cadastrais, para 

que esse as autentique; ou

b) serem autenticadas em cartório; ou

c) ter as suas informações e validades confirmadas a partir  de consulta realizada aos 

sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões.

4. Como participar dos Processos de Compras Eletrônicas do Estado?  
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No período de  1º de janeiro de 2007 a 27 de julho de 2007 o fornecedor poderá 
utilizar as senhas antigas dos sites de compras eletrônicas do Estado (Licitanet ou COTEP) 
para ter acesso aos mesmos, caso ainda não tenha credenciado um representante. 

Caso  ele  já  tenha  credenciado  um  representante, as  senhas  antigas  serão 
automaticamente  revogadas  e  ele  só  conseguirá  acessar  tais  sites  com a  senha  do 
representante.

Importante destacar que para  PARTICIPAR de Pregão Eletrônico fica a critério do 
fornecedor,  quando  do  requerimento  dos  credenciamentos     do  representante  e  do   
fornecedor, a entrega na unidade credenciadora dos seguintes documentos: 

1. INSS;
2. FGTS;
3. Fazenda Estadual;
4. Declaração de Menores.

Porém, no momento da  CONTRATAÇÃO, caso o fornecedor seja o vencedor do 
Pregão Eletrônico e tais documentos sejam exigidos pelo edital, a apresentação deles 
será indispensável.

Já no caso de  COTEP,  esses documentos são  obrigatórios e  não poderão estar 
vencidos, tanto no momento da PARTICIPAÇÃO, quanto no momento da CONTRATAÇÃO.

5. Quais são as situações em que uma solicitação pode estar e o que cada uma   
significa?

As  solicitações  feitas  pelos  fornecedores  ou  seus  representantes,  podem  ficar  em 
diferentes situações, de acordo com a etapa do credenciamento ou do cadastro em que ela 
estiver.  Esta informação é essencial  para o acompanhamento das solicitações,  e pode ser 
conferida a partir do campo Situação Atual (ver seta preta na Figura 18).

 CRIADA   –  significa  que  uma solicitação  foi  iniciada,  mas ainda  não  foi  finalizada. 
Enquanto  a  solicitação  permanecer  nesta  situação,  a  unidade  credenciadora  ou 
cadastradora não poderá receber os documentos do fornecedor;

 AGUARDANDO  DOCUMENTAÇÃO   –  significa  que  a  etapa  de preenchimento  das 
informações pelo fornecedor para aquela solicitação foi finalizada, devendo ele, agora, 
levar à unidade credenciadora ou cadastradora a documentação necessária;

 ALTERANDO  SOLICITAÇÃO  CONCLUÍDA    –  significa  que  após  concluir  uma 
solicitação, o fornecedor ou seu representante alterou uma solicitação que estava na 
situação  de  Aguardando  documentação.  Enquanto  a  solicitação  permanecer  nesta 
situação, a unidade credenciadora ou cadastradora não poderá receber os documentos 
do fornecedor;

 AGUARDANDO ANÁLISE   –  significa que a solicitação e os documentos que foram 
exigidos para a mesma já foram entregues na unidade credenciadora ou cadastradora, 
mas a solicitação ainda não teve a sua análise iniciada;

 EM  ANÁLISE   –  significa  que  a  solicitação  está  sendo  analisada  pela  unidade 
credenciadora ou cadastradora;

 ANALISADA   – significa que a solicitação já foi analisada pela unidade credenciadora 
ou cadastradora, faltando a sua conferência;
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 ANALISE SENDO CONFERIDA   – significa que a solicitação está sendo conferida pela 
unidade credenciadora ou cadastradora;

 ANALISADA  E  AGUARDANDO  NOVA  DOCUMENTAÇÃO   –  significa  que  esta 
solicitação já foi analisada pela unidade credenciadora ou cadastradora, mas por algum 
motivo será necessário apresentar um outro documento para que a solicitação seja 
aprovada;

 APROVADA   – significa que a solicitação foi aprovada pela unidade credenciadora ou 
cadastradora;

 REPROVADA   –  significa  que  a  solicitação,  por  algum  motivo,  foi  reprovada  pela 
unidade credenciadora ou cadastradora.

FIGURA 18
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