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Objetivo

Capacitar os fornecedores no acesso e processo de cadastramento junto a EDP.
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O que é o Aplicativo de Gestão de Fornecedores?

O Aplicativo de Gestão de Fornecedores é uma solução do ME utilizada pela EDP para automatizar o 

processo de cadastro e gestão de seus fornecedores.
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FLUXO DO PROCESSO
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ACESSO FORNECEDOR



Acesso

Para entrar no sistema de Cadastro e Validação de Fornecedores, é necessário acessar o site: https://edpfleet.miisy.eu/ 
Na opção “Não tem conta”, clique em I want to register.



Acesso

Será necessário informar seus dados, e-mail e cadastrar uma senha. Ao concluir, basta clicar no botão “Cadastrar”.



Acesso

Você receberá em seu e-mail um link para que faça a confirmação de seu acesso (Valide seu e-mail), conforme segue:



Acesso

Após clicar no link de validação de seu e-mail, selecione o aplicativo “SRM - Cadastro de Fornecedores”, conforme segue:



Cadastre-se

Após selecionar o aplicativo você será direcionado ao seu dashboard. Para efetuar seu cadastro na base de fornecedores EDP, clique no botão
“Cadastre-se”



Informe seu CNPJ ou CPF

Será necessário informar se o cadastro é de PJ ou PF, e posteriormente informar o CNPJ ou CPF.
Ao concluir basta clicar no botão



Complete os dados de cadastro

Depois será necessário informar a Razão Social/Nome da Empresa, o Nome Fantasia e os dados do
contato principal (e-mail e nome).



Instruções para edição do cadastro

Após iniciar o cadastro, você será direcionado à página onde conterão algumas instruções a respeito do processo de cadastramento, bem
como o telefone do suporte, caso tenha alguma dúvida quanto ao acesso.
Após ler todo conteúdo clique no botão



Editando o cadastro – Aba Cadastro

A primeira aba é a “Cadastro”, na qual constam as informações básicas de sua empresa.
Será necessário completar as informações obrigatórias como: Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Tipo de Fornecimento, contatos e etc.



Editando o cadastro – Aba Categorias de Fornecimento

Na aba “Categorias de Fornecimento” selecione as categorias atendidas por sua empresa.
As categorias fazem parte da árvore de categorias da EDP, portanto, caso não encontre sua categoria exata, deverá selecionar a mais
aproximada.



Editando o cadastro – Aba Validação

Na aba “Validação” será necessário anexar os documentos obrigatórios solicitados: Contrato/Estatuto Social, Certidão Simplificada e o
Comprovante Bancário, conforme segue:



Enviando o cadastro para análise

Ao concluir o preenchimento do cadastro será necessário enviá-lo para análise. Para isso certifique-se de ter preenchido todos os campos
obrigatórios.
Para efetuar o envio, basta clicar no botão “Enviar”, conforme abaixo:



Acompanhamento do cadastro

Após efetuar o envio de seu cadastro para análise, este terá 02 dias úteis para ser analisado. Após a análise, seu cadastro poderá ser validado
(aprovado), reprovado ou enviado a você para que efetue a revisão de algum dado inconsistente. Quando o cadastro estiver no status
“Análise ME” não será possível editá-lo, apenas visualizá-lo.

Através do campo “Status” será possível acompanhar a situação atual do cadastro.



Revisão Cadastral

Caso o analista detecte alguma inconsistência na documentação de sua empresa uma solicitação de revisão será enviada para que efetue a
correção dos documentos.
Você será devidamente notificado via e-mail, conforme modelo abaixo



Revisão Cadastral

Ao acessar a plataforma no seu dashboard será apresentado o cadastro com status: Revisão Fornecedor.
Basta clicar sobre o nome de sua empresa para editá-lo:



Revisão Cadastral

Após acessar o cadastro verifique na aba “Validação” os documentos que precisam ser revisados, conforme exemplo abaixo:

Atualize os documentos, e ao concluir os reenvie para uma nova análise.



Aprovação Cadastral

Quando o cadastro de sua empresa for aprovado você e o comprador solicitante serão devidamente notificado via e-mail, conforme segue:



Atualização Cadastral

Após a aprovação de seu cadastro, será possível efetuar a atualização de algum dado cadastral caso haja a necessidade.
Para isso será necessário acessar o cadastro e clicar no nome de sua empresa:



Atualização Cadastral

Depois basta clicar no botão “Atualizar Cadastro”, para que o cadastro seja reaberto para edição.



Atualização Cadastral

A atualização se limita a edição dos dados básicos da empresa (contidos na aba cadastro) e as categorias. Ao concluí-la basta clicar no botão
“Salvar”.
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POSSÍVEIS DÚVIDAS  E RESPECTIVAS SOLUÇÕES



Não consegui acessar! E agora?

Caso não tenha conseguido efetuar o acesso, por gentileza e se possível, efetue os seguintes passos:

1. Acesse o link: https://edpfleet.miisy.eu/,
depois clique na opção “Esqueceu sua
senha”

2. Informe seu e-mail, clique no checkbox
disponível em “Não sou um robô”, e depois
no botão Enviar.

3. Será informado que uma nova senha foi
enviada ao seu e-mail.



Nova Senha!

4. Você receberá em seu e-mail o link para criar
uma nova senha, conforme modelo abaixo.
Basta clicar em “Criar Nova Senha”

5. Cadastre uma senha, confirme-a no campo
abaixo, clique na opção “Não sou um robô” e
depois no botão SALVAR.



Alteração/Atualização de dados cadastrais

➢ QUERO ALTERAR UM CAMPO

A alteração dos dados cadastrais e documentos só será possível se o cadastro estiver em um dos status abaixo:

EDIÇÃO FORNECEDOR REVISÃO FORNECEDOR VALIDADO EDIÇÃO APÓS RECUSA-FORNECEDOR EDIÇÃO DE DADOS BÁSICOS-FORNECEDOR

Não será possível efetuar a alteração de campos e/ou edição do cadastro, caso o mesmo esteja com o comprador 
ou com o Analista ME.
Será necessário aguardar que o cadastro atinja um dos status acima para posterior edição.



Meu Cadastro foi reprovado! E agora?

Em caso de reprovação do cadastro será enviada uma notificação via e-mail ao fornecedor e ao solicitante do cadastro, 
conforme o modelo abaixo:



Meu Cadastro foi reprovado! E agora?

Ao acessar seu cadastro na aba “Validação” será possível identificar o motivo pelo qual o cadastro foi reprovado através do campo “Motivo da 
Reprovação”. Para regularizar a pendência, clique no botão “Editar Cadastro”:



Meu Cadastro foi reprovado! E agora?

Na aba “Validação”, no campo “Comprovante de Regularização” anexe o (s) documento (s) que comprove que está em processo de 
regularização junto ao órgão emissor do documento inconsistente.
Ao concluir a atualização bastar clicar no botão “Enviar”:
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SUPORTE AO FORNECEDOR



Registro de todos os

chamados

(011) 2175-3600

Monitoramento

dos chamados

SUPORTE TÉCNICO AOS FORNECEDORES

O Mercado Eletrônico disponibiliza atendimento telefônico

e por e-mail, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira:

suportedocumental@me.com.br



OBRIGADA


