


Esse manual destina-se as fornecedoras do Portal Compre das Minas 
e tem por finalidade apresentar o passo-a-passo para cadastro e 
gerenciamento da plataforma. Está dividido em três partes:

São apresentadas as etapas de cadastro;
Conceitos básicos para gerenciamento do painel da fornecedora;
Contatos e canais de comunicação para suporte e fale conosco.

As telas apresentadas no manual são as mesmas que a usuária 
obtém ao navegar no sistema, cada tela possui explicação de sua 
utilização e preenchimento.



Ao entrar no portal Compre das Mina, clique no botão “Cadastre-se”
para inscrever seu serviço ou produto. 

Escolha entre as opções “Pessoa Física” (para se cadastrar com CPF) 
ou “Pessoa Jurídica ou MEI” (para se cadastrar com CNPJ).



Com a ficha de cadastro de Pessoa Física aberta, preencha 
os campos com seus dados;

Selecione uma das categorias disponíveis;

Descreva o seu negócio de uma forma atraente para os 
clientes;

Selecione até 5 (cinco) fotos dos seus produtos ou serviços 
clicando no botão “Escolher Arquivos” à esquerda;  

Selecione a sua logomarca clicando no botão “Escolher 
Arquivo” à direita;

Marque a opção “Aceito os termos e condições de uso” e 
clique no botão “Salvar”.

Os campos com * são de preenchimento obrigatórios.



Com a ficha de cadastro de Pessoa Jurídica ou MEI aberta, 
preencha os campos com seus dados;

Selecione uma das categorias disponíveis;

Descreva o seu negócio de uma forma atraente para os 
clientes;

Selecione até 5 (cinco) fotos dos seus produtos ou serviços 
clicando no botão “Escolher Arquivos” à esquerda;  

Selecione a sua logomarca clicando no botão “Escolher 
Arquivo” à direita;

Marque a opção “Aceito os termos e condições de uso” e 
clique no botão “Salvar”.

Os campos com * são de preenchimento obrigatórios.



Para finalizar seu cadastro, acesse seu endereço de email informado 
na ficha cadastral e verifique sua caixa de entrada.



Abra o email enviado e clique no link “Ative seu cadastro”.
Você será redirecionada para a página de Login já com o 
cadastro ativado!



Na página principal do Portal, clique em “Painel da Fornecedora” (indicado na imagem). Aqui você poderá editar as 
informações, monitorar sua qualificação e responder comentários do anúncio.  



Preencha os campos com seu login e senha cadastrados anteriormente.

Aqui também tem as opções “Voltar ao Portal” para retornar à pagina 
principal e “Esqueceu sua Senha?” caso tenha esquecido da senha de acesso.

Clique no botão “Entrar” para acessar o Painel da Fornecedora.



Ao clicar na aba “Editar Anúncio”, você poderá:

Alterar todas as informações preenchidas anteriormente 
(exceto o email cadastrado);

Excluir (clicando na bolinha vermelha) e alterar as fotos 
cadastradas;

Alterar sua logomarca;

Após todas as alterações feitas, clique no botão “Salvar” 
para concluir a edição do anúncio.



Ao clicar na aba “Avaliações | Comentários”, você poderá:

Ver a avaliação do seu anúncio (até 5 estrelas) e a 
quantidade de votos;

Comentários ainda não respondidos por você;

Comentários e interações com os clientes respondidas.



Suporte:
suporte@digita.com.br

Contato:
compredasmina@spmba.ba.gov.br

SPM-BA - Secretaria de Políticas para Mulheres:
(71) 3117-2818    

compredasmina@spmba.ba.gov.br
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