
Como acessar ou se cadastrar? 

Observe a imagem abaixo, está exibe as opções encontradas na página para realizar a 
validação do acesso no Web Commerce.  

SE AINDA NÃO FOR CADASTRADO, CLIQUE EM NÃO É CADASTRADO E SIGA OS 
PASSOS. 

 
 

 Código / Login: Digite o login do usuário, ou seja, à identificação do usuário 
cadastrado. 

 Senha: Digite a senha já determinada no cadastro do usuário indicado. 

 Gravar minhas informações: Está opção indica ao navegador utilizado se o mesmo 
deverá ou não gravar o login e senha do usuário para posterior retorno ao sistema. 

o Basta clicar no  à frente do campo para que o navegador registre as 
informações. 

Clique no botão  para navegar pelo sistema. 
 

 

 

 

 

 

 Empresa: 



  

 Código: É um número gerado automáticamente pelo sistema, este é utilizado para 
identificação única para a empresa dentro do sistema. 

 Login: Indica o nome que será utilizado para acesso ao sistema Web 

Commerce.  

 Razão Social: Indica o nome de registro da empresa indicada, ou seja, o nome da 

qual a mesma é conhecida em termos judiciais.  

 Nome Fantasia: Indica o nome da qual os clientes conhecem a empresa 

indicada.  

 CNPJ: Indica o número de identificação do cadastro nacional da pessoa jurídica da 

empresa indicada.  

 IE: Indica o número da inscrição estadual da empresa ou escola indicada.  

 Inscrição Municipal: Indica a inscrição municipal da empresa ou escola 

indicada.  

 

 

 

 

 

 Endereços: 

Principal 



  

 Endereço: Indica o nome da rua ou avenida onde à empresa indicada está 

localizada.  

 Bairro: Indica o nome do bairro onde à empresa indicada está localizada.  

 Cidade / Estado: Indica a cidade e estado onde a empresa indicada está 

localizada.  

o Para selecionar o estado desejado clique na  ao lado do campo. 

 CEP: Indica o número do CEP de onde a empresa está localizada.  

 Site: Indica o endereço eletrônica da empresa. 

 

 Outro: 

O campo "Outro" é denominado à inclusão de um outro endereço da qual a empresa possa 
receber encomendas via ao serviço de correios. Contém os mesmos campos do Endereço 
Principal. 

 

 Contatos: 

Principal 



  

 Descrição: Indica o nome do contato, ou seja, o nome da pessoa responsável por 
informações referênte à empresa indicada. 

 Telefone: Indica o número de telefone de contato da empresa indicada. 

 Celular: Indica o número de telefone celular usado para contato com a empresa 
indicada. 

 Fax: Indica o número do fax da empresa indicada. 

 E-mail: Indica o endereço de correio eletrônico da empresa indicada.  

 

 Outros: 

O campo "Outros" é denominado à inclusão de outros dois contatos da qual seja possível o 
contato com a mesma. Contém os mesmos campos do Contato Principal. 

 

 Botões: 

 

Altera as modificações realizadas no cadastro de empresa indicado. 

 

Cancela as modificações realizadas no sistema e retorna na "Página 

Inicial". 

 Após realizar as alterações desejadas será exibido na tela outro botão; 

Utilize-o se necessário. 

 

Abre os campos para serem modificados. 
 



 

 

 

 

 
 
 

 Observação: 

O campo denominado "Login" não pode ser editado. 

 


