


Que bom que você quer  
participar dos nossos  

credenciamentos. Vejamos a  
seguir como se cadastrar e  

enviar a sua documentação no
Portal de Licitações CAIXA.







Escolha entre o cadastro
de Pessoa Física ou Pessoa

Jurídica. Ao preencher o
formulário se atentar para  
os pontos mostrados ao  

lado.

Não esqueça que no campo “DADOS DE
CONTATO”, após preencher os seus dados

você deve clicar no botão incluir.

Você deve selecionar os ramos de atividades
que tiver interesse de receber informações

sobre novos credenciamentos.



Por último, clique
no botão “Concluir

o Pré-cadastro”.

Clique no botão para habilitar a opção  
“Concordar com o Contrato de Adesão”.



Após a validação das informações do  
pré-cadastro, o sistema confirma a

operação e apresenta a mensagem:
"Seu Pré-Cadastro está em análise.

Deseja imprimir o termo de
adesão? <Sim/Não>".

No momento do pré-cadastro, o sistema valida  
as informações registradas e, caso haja  
divergência, informa o Licitante os campos que  
necessitam de ajustes.

O sistema enviará mensagem por e-mail:
"Notificação de Registro do Pré-Cadastro".

Após validação pelo sistema, dos dados com a  
base de dados da Receita Federal, o sistema  
conclui o CADASTRO e envia ao Licitante  
mensagem de e-mail confirmando a conclusão e

certificação do cadastro e a senha de acesso
provisória, que deverá ser validada e trocada
em até 48 horas.

Caso a validação e a troca de senha não sejam

efetuadas no prazo estipulado, a senha
expirará e será necessário solicitar nova senha
por meio de contato ao Atendimento CAIXA,
pelos telefones 3004 1104 para capitais e
regiões metropolitanas ou 0800 726 0104
demais regiões.

.

**Quando há divergência nos dados, o sistema
envia e-mail ao Licitante para notificar do cadastro
não concluído e orienta entrar em contato com a
central de atendimento CAIXA, por meio dos
telefones mencionados ao lado.





Lembramos que os  
nossos Editais estão  

disponíveis na internet  
no endereço eletrônico  

da CAIXA

http://www.licitacoes.caixa.gov.br

Área no site da CAIXA que
realiza pesquisa de certames

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/


Você irá inserir no Portal  
toda a documentação para  

sua habilitação no  
credenciamento do seu  

interesse.

Para obter a listagem de

documentação necessária

para a habilitação no

credenciamento, orientamos

que você realize a leitura

integral do Edital de seu  

interesse.







Não esqueça que no  
momento do seu Login  
você tem que escolher a  

Modalidade:  
Credenciamento/Pré-

Qualificação



Após realizar o
seu Login, você
pode realizar a
sua pesquisa.

GILOG/RE - LOGISTICA



Escolhe o  
credenciamento do  

seu interesse e  
envia a  

documentação.

GILOG/RE – LOGISTICA

RECIFE



Você irá inserir  
no Portal toda a  
documentação  

prevista no  
edital.

GILOG/RE – LOGISTICA RECIFE

RECIFE/PE



Bons negócios! E  
em caso de dúvida  
entre em contato  
conosco.

Contato:
Help Desk:

3004-1104 - Capitais e Regiões Metropolitanas  
0800-726-0104 - Demais localidades


