PASSO A PASSO CAGEF DIGITAL
SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO E-MAIL DO
REPRESENTANTE NO CAGEF
Prezado(a) representante, veja em qual das situações você se encaixa:
1 – O representante conhece sua senha no Portal de Compras/CAGEF:
1.1 – Acesse o Portal de Compras MG - www.compras.mg.gov.br
1.2 – Acesse o módulo de fornecedores - Menu Cadastro de Fornecedores ->
Acesso ao sistema CAGEF
1.3 – Na tela de “login”, digite o CPF e a SENHA do REPRESENTANTE
1.4 – Clique em "Entrar"
1.5 – Clique no menu principal , menu Representante -> Pesquisar Representante ->
clicar no “lápis” para editar.
1.6 – Digite o novo e-mail
1.7 – Clique em salvar
(Obs.: o sistema enviará uma confirmação para o e-mail do representante)
2 – O representante esqueceu a senha de acesso ao Portal de Compras/CAGEF:
2.1 – Acesse o Portal de Compras MG - www.compras.mg.gov.br
2.2 – Acesse o módulo de fornecedores - Menu Cadastro de Fornecedores ->
Acesso ao sistema CAGEF
2.3 – Clicar em “login”, clique em seguida “Esqueceu sua senha?”
2.4 – Digite o CPF do REPRESENTANTE
2.5 – Clique em "Buscar" e prossiga com as orientações do Sistema de Segurança
Corporativo - SSC
(Obs.: o sistema enviará uma confirmação o e-mail do representante)
3 – O representante esqueceu a senha de acesso ao Portal de Compras/CAGEF e não
possui acesso ao e-mail cadastrado:
3.1 – Se você já preencheu seus dados no Portal de Compras/CAGEF, porém ainda não
é um representante vinculado a um fornecedor no sistema, preencha o campo
”REPRESENTANTE DO FORNECEDOR” com os dados do representante cadastrado, no
campo “DADOS DO FORNECEDOR” informe “não vinculado”.
3.2 – Se você já é representante de um ou mais fornecedores utilize o formulário
anexo preenchendo todos os campos, recolhendo as assinaturas conforme orientações
constantes no formulário e envie para o CAGEF.
Anexo: Solicitação de Alteração do e-mail do Representante no CAGEF

Telefone: Central de Atendimento aos Fornecedores – (31) 3916-9755
E-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
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