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1. Como Acessar o Portal de Chamada Pública 

 

 O acesso ao portal de chamada pública é realizado de forma online, diretamente pelo site: 

https://energisa.gestaocpp.com.br.                

Ao clicar no link mencionado acima, você será direcionado para a página de login e cadastro, conforme 

Figura 1.  

  

Nesta tela poderemos fazer diversas ações, conforme explicaremos nos próximos tópico. 

 

1.1. Como registrar um novo usuário 

 

Após acessar o link para o portal, será necessário o registro de acesso ao sistema. 

Caso você ainda não tenha um registro, precisará seguir esses passos (Figura 2): 

  

Ao clicar no link registrar, você será redirecionado para a página a seguir (Figuras 3 e 4): 

Figura 1 

Figura 2 

Clique no link “Registrar”, 

conforme imagem. 

https://energisa.gestaocpp.com.br/
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1.2. Primeiro Acesso ao Portal 
 

Assim que possuir um registro, você poderá acessar o Portal, conforme demonstrado Figura 5. 

 

Figura 3 

Preencha todos os campos corretamente e 

clique no botão “REGISTRAR” 

Figura 4 

Ao finalizar o cadastro, basta clicar no botão 

“OK, acessar o sistema”. 

Figura 5 

Preencha os campos com seus dados 

de acesso e clique no botão “Entrar”, 

conforme Figura 5. 
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1.3. Esqueceu a senha? 

 

Se você não se lembra da senha cadastrada, basta clicar no link “Esqueceu a senha?”, conforme 

demonstramos na Figura 6, abaixo: 

 

  
 

 

Você será redirecionado para a página de Cadastro de Nova Senha, conforme Figura 7, abaixo: 

 

 

 

 

1.4. Menu Principal 

 

Ao acessar o portal, você será direcionado para o menu principal do sistema (Figura 8): 

Clique em “Esqueceu a senha?”, 

caso tenha esquecido sua senha de 

acesso, conforme demonstrado na 

Figura 6. 

Basta preencher o campo com o e-mail cadastrado no 

Portal e clicar no botão “ENVIAR”.  

O sistema enviará automaticamente as instruções de 

alteração de senha para seu e-mail 

Figura 6 

Figura 7 
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O menu principal te dará acesso à: 

• Minha Área; 

o Anexos; 

o Equipamentos. 

 

 

Também terão acesso à todas as sedes da Energisa, que terão duas divisões cada;  

• Painel Principal; 

• Dúvidas. 

 

 

 

2. Minha Área 

 

Aqui você terá acesso à Anexos e Equipamentos. 

 

 

 

2.1. Anexos 

 

Essa tela funciona como um drive, conforme apresentaremos na Figura 9: 

Figura 8 
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Atentem-se às observações, conforme Figura 10: 

 

 

 

 

 

Para organizar seus arquivos no drive do Portal, basta seguir as informações das próximas Figuras (Figuras 

11, 12 e 13): 

 

 

 

Figura 9 

Figura 10 

Clique aqui para CRIAR uma NOVA PASTA 

Selecione e clique aqui para RENOMEAR uma PASTA 

EXISTENTE 

Figura 11 

Clique em “BROWSE” para adicionar um novo 

DOCUMENTO. 

Clique em “UPLOAD” para subir o documento escolhido. 

Todos os documentos que precisam de upload dentro do portal, deverão ser inseridos 

nesse drive (Figura 9). 

Esses arquivos ficarão disponíveis para o cadastro dos Projetos de qualquer Energisa. 
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2.2. Equipamentos 

 

Assim como na tela de Anexos, os equipamentos cadastrados aqui, poderão ser utilizados em qualquer 

Projeto. 

 

A seguir, mostraremos como cadastrar um novo equipamento (Figura 14). 

 

 

Selecione e clique aqui para MOVER uma PASTA ou ARQUIVOS para 

outra pasta 

Selecione e clique aqui para COPIAR arquivos ou PASTAS 

Selecione e clique aqui para DELETAR uma PASTA ou ARQUIVOS 

Figura 12 

Figura 13 

Clique aqui para Atualizar seu drive. 

Para adicionar um novo equipamento, basta clicar no botão 

“Adicionar equipamento”, conforme demostrado acima. 

Figura 14 
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Após clicar no botão “Adicionar Equipamento”, você será direcionado para a página de Registro de um 

novo equipamento, conforme demonstraremos na Figura 15. 

 

 

 

Após salvar o arquivo, ele aparecerá na tela de equipamento de SUA ÁREA, conforme demonstramos na 

Figura 16. 

 

Figura 15 

Para adicionar o catálogo do equipamento, basta 

clicar nesse botão e selecionar em seus arquivos o 

catálogo correto. 

Após preencher todos os campos corretamente e 

adicionar o Catálogo, basta clicar no botão “Salvar”, 

conforme demonstrado. 

Figura 16 
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Nessa tela você poderá (Figura 17): 

• Ver o catálogo adicionado ao equipamento; 

• Editar um item do equipamento; 

• Excluir o equipamento. 

 

 

3. Projetos 

Para iniciarmos o acesso a um Projeto, precisamos acessar a ENERGISA escolhida, no nosso caso, iremos 

acessar o painel da ENERGISA ACRE, conforme demonstramos na Figura 18: 

 

• Ver catálogo; 

• Editar equipamento; 

• Excluir equipamento. 
Figura 17 

Clique em Painel Principal, conforme 

demonstrado ao lado. 

Figura 18 

O acesso aos Projetos, serão realizados da mesma forma para qualquer ENERGISA. 

Nesse manual, demonstraremos passo a passo de um cadastro para a ENERGISA ACRE. 
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No painel principal você poderá verificar os Projetos e as Dúvidas que estão cadastradas no portal, conforme 

demonstramos na Figura 19. 

 

 

3.1. Minhas Dúvidas 

 

Qualquer dúvida em relação ao portal ou ao cadastro dos projetos, você poderá inserir nessa tela, 

conforme demonstraremos na Figura 20: 

 

 

Ao clicar em “Adicionar Dúvida”, você será direcionado para a página, conforme Figura 21 

Figura 19 

Você poderá acessar 

Dúvidas, por aqui. 

Figura 20 

Clique aqui. 
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As dúvidas e respostas cadastradas no Portal, poderão ser vistas por qualquer usuário que tiver acesso 

ao sistema, assim, se sua dúvida já foi cadastradas por outro usuário, você não precisará inseri-la 

novamente no portal. 

 

Você poderá filtrar as dúvidas, conforme demonstramos na Figura 22. 

 

 

 

 

Figura 21 

Digite sua dúvida no campo “Dúvida/Suporte 

técnico” e clique no botão “Salvar”. 

Figura 22 

Você pode filtrar suas 

dúvidas por esses campos: 

Você encontrará as respostas de suas 

dúvidas, no campo “RESPOSTA”, conforme 

demonstramos na Figura 22 acima. 
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3.2. Meus Projetos 

 

Para cadastrar um novo Projeto, você deverá acessar o Painel Principal desejado e clicar no botão 

“Cadastrar novo projeto”, conforme demonstrado na Figura 23: 

 

 

 

 

 

Após clicar no botão, você será direcionado para a página seguinte, conforme Figura 24: 

 

 

 

 

 

 

O cadastro de Projeto consiste no preenchimento de diversos campos, conforme demonstraremos nas 

próximas Figuras: 

Figura 23 

Clique aqui para o cadastro de 

um novo projeto. 

Figura 24 

Preencha os campos corretamente e clique 

em “Salvar”, para dar prosseguimento. 
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3.2.1. Proponente 

 

 

 

3.2.2. Sócios 

 

 

 

Após o preenchimento correto dos campos, clique em Salvar. 

Clique aqui para adicionar um novo Sócio. 

Após preencher todos os campos corretamente, clique em Salvar. 

Figura 25 

Figura 26 

Figura 27 
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Para editar ou excluir um sócio, basta clicar nos botões, conforme demonstrado na Figura 28: 

 

 

 

 

3.2.3. Documentos da Proponente 

 

 

 

Para adicionar os documentos solicitados, basta clicar no botão “Adicionar Vínculo”, conforme 

demonstramos nas Figuras 29 e 30. 

 

Figura 28 

Basta clicar nos botões “Editar” ou “Excluir”. 

Figura 29 

Clique aqui para adicionar vínculo. 

Figura 30 

Esses são os arquivos que vocês 

fizeram UPLOAD na tela de 

ANEXOS da MINHA ÁREA. 
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Para acessar os próximos campos do cadastro de projetos, clique em PAINEL PRINCIPAL, conforme 

Figura 32: 

 

 

 

 

Figura 31 

Após o documento ser vinculado o 

portal coloca seu status, conforme 

Figura 31. 

Arquivos que foram apagados ou dos 

ANEXOS, serão considerados inválidos 

nos vínculos, conforme demonstrado. 

Figura 32 

Para cadastrar os itens restantes, 

clique no botão “ACESSAR”, conforme 

demonstrado. 

Figura 33 
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3.2.4. Cliente – Unidade Consumidora 

 

Para acessar os próximos campos do cadastro de projetos, clique em PAINEL PRINCIPAL, conforme 

Figuras 32 e 33. 

 

 

Após clicar em Cliente, você será direcionado para essa página (Figuras 34 e 35): 

 

 

 

 

Clique em Cliente. 

Figura 34 

Clique aqui para adicionar um novo Cliente. 
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Preencha todos os campos corretamente e clique no botão “Salvar”. 

Figura 35 



 
 18 

 

 

 

 

 

Caso seja necessário editar ou excluir um cliente (unidade consumidora), basta clicar nos botões, 

conforme Figura 37. 

 

 

Preencha todos os campos corretamente e clique no botão “Salvar”. 

Figura 36 

Figura 37 

Filtros 

Para editar ou excluir, basta clicar nos botões: 
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3.2.5. Ambientes 

O cadastro de ambiente é divido em: 

• Iluminação; 

• Condicionamento; 

• Motores; 

• Refrigeração; 

• Fonte incentivada. 

Todos os ambientes possuem a mesma forma de cadastro. 

Nesse manual, faremos o passo a passo do ambiente ILUMINAÇÃO como exemplo, verifique nas Figuras 

38 e 39. 

 

 

Figura 38 

Clique aqui. 

Não esqueça de SALVAR os dados da planilha. 

Você também poderá fazer a impressão da planilha. 

O código da UC deve ser idêntico ao sistema 

cadastrado, caso o contrário o sistema não 

conseguirá validar a planilha. 

Preencha os campos corretamente, ou copie e 

cole da sua planilha. 

Após preencher todos os campos corretamente e SALVAR, 

não esqueça de IMPORTAR A PLANILHA PARA O SISTEMA. 

Figura 39 
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Após importar a planilha para o sistema, os dados ficarão salvos e poderão ser analisados na tabela 

abaixo, conforme demonstrado na Figura 40. 

 

 

 

3.2.6. Equipamentos por uso 

 

Para o cadastro de Equipamentos por uso, devemos seguir os seguintes passos (Figuras 41, 42 e 43):  

 

 

 

 

Figura 40 

Clique aqui. 

Clique aqui para adicionar um 

novo equipamento. 

Figura 41 

Figura 42 
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Após cadastrado, você poderá visualizar, editar e excluir os equipamentos, conforme demonstrado na 

Figura 44: 

 

 

 

Figura 43 

Figura 44 

Após preencher todos os campos 

corretamente, clique no botão 

“Salvar”. 

Para editar ou excluir um 

equipamento cadastrado, basta clicar 

nos botões, conforme demonstrados. 
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3.2.7. Rubricas 

 

Para o cadastro de Rubricas (por uso), devemos seguir os seguintes passos (Figuras 45, 46 e 47):  

 

 

 

 

Clique aqui. 

Clique aqui para adicionar 

uma nova rubrica. 

Figura 45 

Figura 46 

Após preencher todos os campos 

corretamente, clique no botão 

“Salvar”. 

Figura 47 
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Após cadastrado, você poderá visualizar, editar e excluir as rubricas, conforme demonstrado na Figura 

48: 

 

 

3.2.8. Verificação 

 

Nesse passo, você poderá verificar as informações que foram cadastradas para validação. 

Além disso, você conseguirá copiar o link de acesso público do projeto. 

Segue, conforme figuras Figura 49 e 50. 

 

 

 

Figura 48 

Para editar ou excluir um 

equipamento cadastrado, basta clicar 

nos botões, conforme demonstrados. 

Figura 49 

Clique aqui. 

Figura 50 

Clique aqui para ter acesso ao link 

público do projeto. 

Caso queira acessar seu projeto, após o final do prazo de submissão, GUARDE esse link! 
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Nessa tela, você poderá verificar todas as informações cadastradas no seu projeto, conforme 

demonstramos na Figura 51, 52, 53, 54, 55 e 56: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique aqui para ter acesso aos 

dados cadastrados do proponente. 

Figura 51 

Figura 52 

Clique aqui para ter acesso aos 

dados cadastrados do cliente (UC). 

Figura 53 

Clique aqui para ter acesso aos 

documentos vinculados. 

Figura 54 

Clique aqui para ter acesso aos 

equipamentos cadastrados. 
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3.2.9. Submissão 
 

Após passar pelo passo de verificação dos dados cadastrados no seu projeto, você deverá finalizar seu 

projeto com a Submissão. 

Para acessar a tela de submissão (Figura 57): 

 
 

Você acessará a tela (Figura 58) com os status das Regras do seu Projeto. 

Primeiramente, você deverá selecionar a Tipologia do seu projeto, conforme Figura 58: 

 
 

Após selecionar a tipologia correta, você deverá verificar o status de cada regra, conforme Figura 59. 

 

Clique aqui para ter acesso às 

rubricas cadastradas. 

Clique aqui para ter acesso aos 

resultados de RCB. 

Figura 55 

Figura 56 

Clique aqui. 

Figura 57 

Clique aqui e escolha a tipologia 

correta do seu projeto. 

Status de cada regra do 

projeto. 

Item pendente. 

Figura 58 

Figura 59 
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Quando seu projeto estiver com todos os status OK, você terá acesso à (Figura 60): 

 

 

 

Para submeter o projeto, você deverá marcar todas as caixas de texto, confirmando todas as informações 

destacadas. 

Após confirmar todas as informações, clique no botão “FAZER A SUBMISSÃO DO PROJETO”, conforme 

demonstrado na Figura 60. 

 

Um projeto que esteja com alguma regra PENDENTE, não poderá ser submetido. 

Todos os itens devem estar com o status “OK”, para que você consiga submeter seu projeto. 

Figura 60 

Marque todas as caixas de texto, 

para confirmar as informações. 

Clique aqui, para 

submeter seu projeto. 

Após a submissão do projeto, o status dele mudará para “SUBMETIDO”, no painel principal. 

Caso você precise editar seu projeto, após submissão, o status dele no painel principal 

retornará para “PENDENTE”, até que você realize novamente uma “SUBMISSÃO”. 

Projetos PENDENTES sem SUBMISSÃO, não serão considerados. 


