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As
informações
contidas
neste
documento, incluindo quaisquer URLs e
outras possíveis referências a web sites,
estão sujeitas a mudança sem aviso
prévio. Salvo informações em contrário, as
empresas, organizações, produtos, dados
de cadastro, e-mails, logotipos, pessoas,
lugares e/ou eventos citados como
exemplo são fictícios e não têm nenhuma
associação com possíveis respectivos
reais.
Nenhuma parte deste documento deve
ser
reproduzida,
armazenada
ou
registrada em qualquer tipo de sistema,
ou transmitida através de qualquer meio
(eletrônico, mecânico, de fotocópia,
gravação ou outro), por qualquer que seja
a razão, sem a expressa autorização por
escrito da proprietária sobre o direito
intelectual do software, a Empro
Tecnologia e Informação.
As cópias geradas deste documento por
parte da licenciada têm autorização
automática por parte da proprietária
sobre o direito intelectual do software, na
quantidade que for, exclusivamente para
uso interno de seus usuários. Este direito
somente é garantido por meio do contrato
firmado entre as partes.
Todos os softwares mencionados neste
documento, de propriedade da Empro
Tecnologia e Informação, possuem
registro de marca no órgão competente
nacional e estão, portanto, protegidos
pelas respectivas leis.
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1- Introdução
O objetivo deste guia é fornecer aos usuários as informações necessárias sobre os procedimentos para
que eles realizem seu cadastro no sistema Portal de Compras – São José do Rio Preto.
Atualmente, o sistema permite o cadastro de Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas; esta última poderá
participar apenas de Pregões Eletrônicos exclusivos, como, por exemplo, leiloeiros.

Figura 1 - Tela inicial do sistema

Para iniciar seu cadastro, clique no link Cadastre-se, conforme exibido na Figura 1 - Tela inicial do
sistema. Abaixo, serão demonstrados os dois tipos de cadastro, explicando detalhadamente cada uma das
telas.
Em caso de dúvidas, contamos com uma equipe de suporte treinada, com a qual você pode tirar suas
dúvidas via e-mail por meio do endereço eletrônico portalcompras@empro.com.br ou pelo telefone (17)
3201-1237.

2- Cadastro de Pessoas Jurídicas
Ao clicar em Cadastre-se, será exibida a tela inicial para o cadastro de sua empresa. Selecione a opção
Jurídica, conforme Figura 2 - Tela para seleção da natureza, e clique em Próximo.
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Figura 2 - Tela para seleção da natureza
O sistema solicitará os dados de Localização (Passo 1). Selecione corretamente a opção, indicando se a
empresa que será cadastrada é de São José do Rio Preto (sim ou não).
De acordo com sua resposta, o sistema irá solicitar a próxima informação. Caso a resposta tenha sido
sim - a empresa é de Rio Preto -, informe o número da Inscrição Municipal e clique em Próximo.

Figura 3 - Pessoas Jurídicas (Passo 1 - Empresa de Rio Preto com Inscrição Municipal)
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Caso a empresa seja de Rio Preto e ainda não possua a Inscrição Municipal, selecione a opção Não
possuo inscrição municipal. Nesse momento, o sistema solicitará que seja informado o número do CNPJ da
empresa. Preencha-o e clique em Próximo.

Figura 4 - Pessoas Jurídicas (Passo 1 - Empresa de Rio Preto com Inscrição Municipal)
A última situação é a empresa não ser de São José do Rio Preto. Nesse caso, selecione a opção não,
informe o número do CNPJ da empresa, preencha-o e clique em Próximo.

Figura 5 - Pessoas Jurídicas (Passo 1 - Empresa de fora de Rio Preto)
No Passo 2, o sistema solicita que sejam preenchidos os Dados Gerais da empresa. Todos os campos
marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios. Preencha todos os campos e clique em Próximo.
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Figura 6 - Pessoas Jurídicas (Passo 2)
No Passo 3, selecione todas as categorias de produto que a empresa fornece, pois é com base nessas
informações que sua empresa será relacionada entre os possíveis licitantes dos processos (Pregões
Eletrônicos e Compras Diretas). Para participar dos processos de todos os órgãos, selecione as categorias de
produto nas duas abas (“Prefeitura Rio Preto, SeMAE e EMPRO” e “Câmara Rio Preto”). Nessa tela, é
obrigatória a seleção de pelo menos uma categoria.
Após selecionadas as opções, clique em Próximo.

Figura 7 - Pessoas Jurídicas (Passo 3)
No Passo 4, informe os dados do usuário que será utilizado para acessar o sistema - todos os campos são
obrigatórios - e clique em Cadastrar.
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Figura 8 - Pessoas Jurídicas (Passo 4)
Por fim, será exibido o aviso alertando sobre as instruções para a ativação do cadastro da empresa.
Posteriormente, também a tela contendo as instruções e a lista da documentação, que deverá ser
encaminhada, via e-mail, para o Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal e/ou para a Câmara Municipal.

Figura 9 - Pessoas Jurídicas (Passo 5 - Instruções e Lista de documentos)

Página 8

Versão: 1.1
Data: 30/01/2019

Figura 10 - Pessoas Jurídicas (Passo 5 – Mensagem)

3- Cadastro de Pessoas Físicas
Ao clicar em Cadastre-se, será exibida a tela para iniciar o cadastro. Selecione a opção Física, conforme a
Figura 11, e clique em Próximo.

Figura 11 - Tela para seleção da natureza
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O sistema solicitará os dados de Localização (Passo 1). Selecione corretamente a opção, indicando se a
pessoa que será cadastrada é de São José do Rio Preto (sim ou não). Informe, também, o número do CPF e
clique em Próximo.

Figura 12 - Pessoas Físicas (Passo 1 – Localização e CPF)
No Passo 2, o sistema solicita que sejam preenchidos os Dados Gerais da Pessoa Física. Todos os campos
marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios. Preencha todos os campos e clique em Próximo.

Figura 13 - Pessoas Físicas (Passo 2)
No Passo 3, selecione todas as categorias de produto que a Pessoa Física fornece, pois é com base
nessas informações que seu cadastro será relacionado entre os possíveis licitantes dos processos (somente
para Pregões Eletrônicos exclusivos para Pessoas Físicas). Nessa tela, é obrigatória a seleção de pelo menos
uma categoria.
Depois de selecionadas as opções, clique em Próximo.
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Figura 14 - Pessoas Físicas (Passo 3)
No Passo 4, informe os dados do usuário que será utilizado para acessar o sistema - todos os campos são
obrigatórios -, e clique em Cadastrar.

Figura 15 - Pessoas Físicas (Passo 4)
Por fim, será exibido o aviso alertando sobre as instruções para a ativação do cadastro. Posteriormente,
também a tela contendo as instruções e a lista da documentação, que deverá ser encaminhada, via e-mail,
para o Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal.
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Figura 16 - Pessoas Físicas (Passo 5 - Instruções e Lista de documentos)

Figura 17 - Pessoas Físicas (Passo 5 – Mensagem)
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