
SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE REQUISITANTE NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE 

CONTRATAÇÕES (PGC) 

1º) Clique em INICIAR PROCESSO 

 

 

2º) Abrirá uma outra tela ESCOLHA O TIPO DE PROCESSO, clique em ADMINISTRAÇÃO: CADASTRO PARA 

ACESSO A SISTEMAS 

 

 



3º)   Abrirá a tela INICIAR PROCESSO, clique em SALVAR

 

 

4º) Abrirá a tela do PROCESSO conforme a imagem abaixo, clique em INCLUIR DOCUMENTO  

 

 

 



5º) Clique no documento FICHA DE CADASTRO OPERADOR SIASG conforme imagem abaixo 

 

 

6º) Na Tela abaixo clique em CONFIRMAR DADOS 

 

 

 

 



7º) Abrirá a FICHA DE CADASTRO DO SIASG, seguidamente preencha-o. No campo PERFIS SOLICITADOS 

colocar “PAC-REQUI - Perfil de Requisitante no PGC”. No campo NÍVEIS DE ACESSO, colocar NÍVEL 1.  Assine 

digitalmente, crie um bloco de assinatura, disponibilize-o para o Diretor da unidade e envio seguidamente 

para DLO-DCO( Divisão de Compras). 

 

 

 

 

Setor de compras
Máquina de escrever
FAFICH

Setor de compras
Máquina de escrever
153287

Setor de compras
Máquina de escrever
 “PAC-REQUI - Perfil de Requisitante no PGC

Setor de compras
Máquina de escrever
NÍVEL 1



1) Alteração da senha recebida (senha provisória) 
 

A senha é enviada automática para o e-mail cadastrado no “Minha UFMG”, ou seja, para o e- 

mail institucional pessoal: usuário@ufmg.br. 

 
Para alterar a senha para uma senha pessoal, acesse: 

 
 

 https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 

b) No meio da tela, clique em Comprasnet – SIASG. Veja: 

 

 
 

c) No final da página seguinte, clique em PRODUÇÃO. Veja: 

mailto:usuário@ufmg.br
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 
d) Em Perfil: Governo 

Login: digite seu CPF 

Senha: digite a senha recebida 

 

e) Será solicitado que altere a senha. Digite novamente os dados de login, a senha 

recebida e a nova senha duas vezes. Anote a senha. 

Obs. A nova senha não poderá ter parte do nome, deverá ter letras, números e 

caracteres especiais. 

 
ATENÇÃO: se errar a senha por três vezes quando tentar acessar o sistema 

de Compras, a senha será revogada. Dessa forma, terá que entrar em contato com 

o DLO UFMG para recuperar a senha (contato DLO: scompras@dsg.ufmg.br) 

 


