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2 PASSO A PASSO     PRÉ-CADASTRO DE fORnECEDOR

1º PASSO: Para realizar o PRÉ-CADASTRO, o interessado deve acessar o portal de Com-
pras do Município no endereço compras.manaus.am.gov.br e em seguida clicar no link 
PRÉ-CADASTRE-SE:

Este manual visa orientar toda Pessoa Jurídica interessada em se cadastrar no 
Cadastro Central de Fornecedores – CCF/PMM/AM para participar de certames 
licitatórios realizados pela Administração Pública Municipal, através do Sistema 
Compras Manaus.

As vantagens do cadastramento no Cadastro Central de Fornecedores: 

Cadastro único e gratuito;
Acesso a todos os dados cadastrais por meio de login e senha;
Acompanhamento online da situação de regularidade cadastral;
Participação nas licitações e compras eletrônicas;

OBSERVAÇÕES
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2º PASSO: Em seguida o sistema será direcionado à tela inicial do pré-cadastro. Leia as 
informações e clique no ícone iNiCiAR >>;

3º PASSO: Selecione o TiPO DE EmPRESA e clique no ícone CONTiNuAR>>;

ObSERvAçãO
Ao selecionar as opções: Microempresa e Empresa de Pequeno Porte o fornecedor declara sob as penas 
da lei que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3°da Lei Complementar N° 123 de 14 de dezembro 
de 2006.
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4º PASSO: Em seguida, preencher os dados solicitados, atentando para os campos de 
preenchimentos ObRiGATÓRiOS (*).

A opção abaixo selecionada refere-se ao login e senha provisórios, utilizados apenas 
na opção CONTiNuE SEu PRÉ-CADASTRO, caso não o tenha finalizado.
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Após preencher os dados solicitados clique no ícone CONTiNuAR.

5º PASSO: na tela a seguir o fornecedor deverá informar os Sócios/Proprietários da em-
presa que irão possuir acesso ao sistema Compras Manaus. Preencha os campos obriga-
tórios (*) e clique no ícone iNCluiR. o número máximo de usuários por fornecedor é 5 
(cinco). Ao finalizar clique no ícone CONTiNuAR>>.
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Senhor Fornecedor, o seu pré-cadastro foi concluído. Após confirmação do pré-cadastra-
mento, o fornecedor deve encaminhar-se a DiviSãO DE CADASTRO DE FORNECEDORES 
– SEmEF, munido da documentação exigida, juntamente com o TErMo dE AdESão e a 
dECLArAção dE CiênCiA E VErACidAdE dA doCuMEnTAção, conforme disponibilizado 
pelo sistema ao final de seu pré –cadastramento. 
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A divisão de Cadastro de Fornecedores procederá a conferência do preenchi-
mento do  pré-cadastro e da documentação apresentada e caso sejam neces-
sárias correções, informará por e-mail ou telefone ao fornecedor. no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar da entrega da documentação na divisão, será 
emitido o Certificado de registro Cadastral. o fornecedor receberá por e-mail 
o seu login e senha de acesso ao Compras Manaus.  

Em caso dúvidas e informações complementares:

SERVIDORES

lADY lOREN PiCANçO TEiXEiRA
miChEl DA SilvA SOuSA

TElEFONES

(92) 3625 6688

ENDEREçO ElETRÔNiCO

fornecedor.ugcm@pmm.am.gov.br

INFORMAÇÕES

ESTE MAnuAL ESTÁ SuJEiTo A rEViSão E ALTErAçÕES.



O sistema “Compras Manaus” é uma solução tecnológica para a 
gestão de aquisições em todas as modalidades de licitação previs-
tas em lei, incluindo pregão eletrônico, contemplando módulos de 
catalogação de materiais e serviços, de catálogo de fornecedores, 
de gerenciamento de processos licitatórios, de banco de preços e de 
sistema de registro de preços. Atualmente, com as customizações 
realizadas (e em realização), solução de TI, novos módulos operan-
tes - tais como o de recebimento de materiais - e integrações com 
os sistemas de administração financeira, de controle de estoques e 
de gestão de contratos, caminhamos com o objetivo de desenvolver 
um sistema ERP para o Município de Manaus.
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