
PASSO A PASSO PARA CRIAÇÃO DO PETICIONAMENTO ONLINE 

CADASTRO DE FORNECEDORES 

 

1º Passo: Acessar o Portal de Serviços da Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, informando usuário, 

através do link: http://eproc.ouropretodooeste.ro.gov.br/transparencia/servicos/ e clicar em PROTOCOLO e depois 

em PETICIONAMENTO ONLINE, conforme figuras 01 e 02. 

 
Figura 01 

 

 
Figura 02 

 
2º Passo: Informar a senha de acesso e então clicar em NOVO PETICIONAMENTO, conforme figuras 03 e 04. 

 
Figura 03 

http://eproc.ouropretodooeste.ro.gov.br/transparencia/servicos/


 
Figura 04 

 
3º Passo: Para prosseguir, o interessado deverá ler e concordar com o Termo de Responsabilidade, Concordância, 

Ciência e Veracidade e clicar em NOVO PETICIONAMENTO, conforme figura 05. 

 
Figura 05 

 
4º Passo: Agora, preencha todos os campos conforme demonstrado na figura 06, marque a opção de concordância e 

clique em CRIAR PETIÇÃO. 

 
Figura 06 

 
5º Passo: Nesta etapa, o interessado deve conferir os dados previamente cadastrados e, estando tudo em ordem, 

marcar a opção de declaração de que os dados são verdadeiros e de sua responsabilidade e clicar em SALVAR 

INTERESSADO, conforme figura 07:  

ESTE CAMPO É PRENCHIDO AUTOMATICAMENTE COM OS DADOS DO INTERESSADO LOGADO. 

INFORMAR SÚMULA COM, PELO MENOS, 25 CARACTERES. POR EXEMPLO:  
“SOLICITAÇÃO DA EMPRESA ..... JUNTO AO CADASTRO DE FORNECEDORES.” 



 
Figura 06 

 
6º Passo: Para anexar os documentos, o interessado deverá clicar no “ícone verde com sinal de mais” correspondendo 

ao documento que se quer inserir, preencher os dados relativos ao documento e então anexar o documento e clicar 

em ENVIAR, conforme figuras 07 e 08. 

 
Figura 07 

 

 
Figura 08 

 
7º Passo: Após enviar todos os documentos, o interessado deve concluir a petição, conforme abaixo: 

 
 
 
Os documentos serão submetidos à análise e, posteriormente, será solicitado ao interessado que assine a 

documentação utilizando seu login e senha e só então será emitido o Certificado de Cadastro de Fornecedores. 

Esta opção NÃO 

deve ser alterada. 


