ORIENTAÇÕES DE ACESSO AO SISTEMA
PARA ADESÃO AO COMPETE-ES

Passo 01:
A empresa deve conhecer a Lei nº 10.568/2016, principalmente o artigo que
trata do setor de sua atuação.
Acesse: http://www.invistanoes.es.gov.br
Competitividade > Leis

>

Programa

de

Incentivos

>

Contrato

de

Passo 02:
A empresa inicia o processo
documentação no endereço:

de

cadastramento/preenchimento

http://www.invistanoes.es.gov.br > Programa de Incentivos > Contrato de Competitividade

Fig.01: Página de acesso ao sistema COMPETE-ES

da

Passo 03:
Primeiro acesso: entrando no Novo Sistema Contrato de Competitividade,
digite o CNPJ da empresa e crie sua senha. Observe as recomendações de
uso dos navegadores.

Fig. 02: Cadastramento da empresa no COMPETE-ES

OBS: 01 - Empresas que já iniciaram o processo de cadastramento ou já
cadastradas: digitar CNPJ e senha e, em seguida, clicar em entrar;
OBS: 02 - Caso não se lembre da senha, peça o reenvio em “Esqueceu sua
senha?”. O responsável pelo cadastramento receberá um link para realizar a
alteração da senha.

Passo 04:
Para o cadastramento da Adesão das empresas ao COMPETE-ES, deverão
ser preenchidos os seguintes formulários:
Formulário 1 - Informações Cadastrais
Nessa etapa são informados os dados do responsável pelo cadastramento e a
senha a ser digitada, setor econômico, CNAE e o endereço da empresa.
Este formulário é básico para as empresas de todos os setores do COMPETEES.
Vide abaixo:

Fig.03: Página Informações Cadastrais

Formulário 2 - Informações Organizacionais
Nessa etapa é informada a estrutura societária, breve histórico da empresa e o
número de funcionários no ano da adesão.
O formulário abaixo é básico para a quase totalidade dos setores do
COMPETE-ES, exceção feita, e com os seguintes acréscimos de informações
organizacionais, aos setores:
Atacadista
Bares e
Restaurantes
Venda Não
Presencial

Operador logístico, Área de armazenagem, Produto e
Faturamento
Atividade da empresa, Produto e Faturamento
Estado de origem, Modelo de comercialização, Produto
e Faturamento

Fig.04: Página Informações Organizacionais

Formulário 3 - Contatos
Cadastramento de, no mínimo, três contatos para receber informações do
COMPETE-ES.
OBS: 03 – Nesse formulário também será informado o responsável pela
assinatura do Termo de Adesão.
Fig.04: Página Contatos

Formulário 4 - Documentos
Digitalizar e anexar os documentos solicitados no cadastramento.
Os documentos: CND, Taxa e Comprovante de pagamento são básicos para
todos os setores, exceção feita, e com os seguintes acréscimos de informações
organizacionais, aos setores:
Setores Industriais e
Bares e Restaurantes
Moagem
Transporte
Rodoviário de Cargas

Comprovante
de
Pedido
Eletrônico
de
Processamento de Dados PED, SPED ou equivalente
Comprovante de Regularidade Ambiental;
Termo de opção por Domicílio Tributário Eletrônico

OBS: 04 – Se o responsável por assinar o termo de adesão for um procurador
e/ou administrador, deverá ser anexado documento que comprove esta
qualificação.
Fig.05: Página Documentos

Formulário 5 - Questionário de Autoavaliação da Gestão
Preencher planilha com as informações solicitadas.
Essa obrigação não precisa ser realizada para as adesões dos setores de:
Bares e Restaurantes, Comercial Atacadista e Transporte Rodoviário de
Cargas.

Fig.06: Página Autoavaliação

Formulário 6 - Aceite
Conferir se todos os campos anteriores foram preenchidos e se os documentos
necessários foram anexados.
Após o preenchimento, a empresa deve declarar sua concordância, antes de
enviar o Termo de Adesão.
Automaticamente, receberá e-mail informando que a equipe técnica irá validar
ou não as informações.
Caso a empresa não envie os dados preenchidos, os mesmos ficarão salvos
no sistema.
O sistema informa automaticamente as irregularidades no preenchimento.

Fig.07: Página Aceite

OBS: 05 - Para cada setor, há uma mudança no texto do Aceite, remetendo o
mesmo para a especificidade do segmento e da Lei nº 10.568.
Caso o responsável a assinar seja diferente do responsável pelo
cadastramento, deverá ser informado anteriormente (Formulário 3 - Contatos)
e, dependendo, anexar procuração ou contrato que o designa como
administrador.

