
Manual do usuário:

Manual do usuário



Objetivo:

• Objetivo:

• Esse manual tem como objetivo ajudar aos empresários a se 
cadastrarem no sistema da Prefeitura Municipal de Vitória da 
Conquista, para que, diante das adversidades provocadas pelo vírus 
covid-19, o comércio tenha uma alternativa para continuar com o seu 
funcionamento, mantendo o respeito à quarentena.



Informações iniciais:

• Informações iniciais:

• Para acessar o sistema como empresário é necessário que você, 
usuário, faça primeiramente o seu cadastro na plataforma. Após esse 
cadastro, você estará habilitado à cadastrar suas empresas e começar 
a vender!

• Siga esse Passo a Passo, é simples!!



O acesso:

• O Acesso:

• Acessando o site: comercioconquista.pmvc.ba.gov.br/ e clicando em “Adicione Sua 
Empresa” você será encaminhado para uma página de login.



O login:

• O Login:

• Ao chegar na página de login, coloque o seu e-mail e senha para ser encaminhado 
para a página de cadastro.



O login:

• O Login:

• Para se logar é necessário ter uma conta de e-mail do GMAIL. Caso não tenha uma 
conta, acesse www.gmail.com, clique em “Criar uma conta” e preencha seus dados. 
Pronto! Agora você já pode voltar ao sistema de cadastro.



O cadastro:

• O cadastro:

• Agora que você está logado no sistema através de sua conta de e-mail, basta 
preencher seus dados no formulário igual ao da figura abaixo.

• Assim que você preencher tudo, e clicar em “Cadastrar” sua conta será criada e 
você estará pronto para cadastrar sua empresa!!



Cadastrando sua empresa:

• Cadastrando sua empresa:

• Após se cadastrar, na página inicial clique em “Adicionar Sua Empresa”.

• Preencha todos os dados, informe as atividades relacionadas e clique em 
“Cadastrar” . Pronto!! Após aprovação do cadastro, você já está pronto para vender.



Dicas importantes:

• Dicas importantes:

● Não esqueça de colocar o whatsapp corretamente para que seu cliente possa te 
encontrar!

● Coloque as atividades de sua empresa corretamente, para que apareça no lugar 
certo quando o cliente for te procurar.

● Se tiver mais de uma empresa, cadastre!

● Respeite a quarentena, #FiqueEmCasa.


