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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://edpsp.gestaocpp.com.br. 

                       

Após acessar o link acima, você será direcionado para a tela a seguir (Figura 1).  

 

 

 

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

conforme Figura 2. 

 

Clique no link indicado na Figura 1 (“Cadastrar Projetos”) para dar início ao processo de 

cadastro de usuário e acesso ao Portal. 

Figura 1 

Figura 2 

Nesta tela será possível 

realizar as seguintes ações: 

https://edpsp.gestaocpp.com.br/
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1.1. Onde registrar um novo usuário 

 

Para acessar o Portal da CPP, você precisará registrar um novo usuário. 

Siga os seguintes passos para criação de um novo usuário, conforme indicamos na Figura 3: 

 

 

 

Ao clicar no link registrar, você será redirecionado para a página a seguir (Figura 4 e 5): 

  

Clique no link “Registrar”, 

conforme Figura 3. 

Figura 4 
Figura 5 

Figura 3 



 
 4 

 

1.2. Primeiro Acesso ao Portal 

 

Assim que possuir um registro no sistema, você poderá acessar o Portal, conforme Figura 6. 

 

 

 

 

1.3. Esqueceu a senha? 

 

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

Figura 7, abaixo: 

Preencha os campos com 

seus dados de acesso e 

clique no botão “Entrar”, 

conforme Figura 6. 

Figura 4: Clique no botão “Registrar”, conforme imagem, para efetivar o cadastro 

Figura 6 

Figura 5: Após efetivar o cadastro, clique em “OK, acessar o sistema”, para dar 

andamento no processo de criação de novo usuário. 
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Você será redirecionado para a página de Cadastro de Nova Senha, conforme Figura 8, abaixo: 

 

 

 

 

1.4. Menu Principal 

 

Ao acessar o portal, você será direcionado para o menu principal do sistema, conforme mostra a 

Figura 9. 

Clique aqui, caso tenha 

esquecido sua senha de 

acesso. 

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 7 

Figura 8 
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No menu principal do Portal, é possível verificar um resumo das suas atividades no sistema. 

• CPP correspondente; 

• Projetos cadastrados; 

• Projetos submetidos; 

• Anexos enviados; 

Além de visualizar o resumo das atividades, o usuário também poderá: 

• Tirar dúvidas; 

• Criar projetos; 

• Ver projetos. 

 

 

2. Dúvidas 

Caso você esteja com alguma dúvida sobre a utilização do portal ou sobre o edital, no menu 

principal você localizará um campo de acesso ao ambiente de dúvidas, conforme Figura 10: 

 

Para acessar o ambiente de 

dúvidas, basta clicar no link 

“CLIQUE PARA ACESSAR” no item 

“DÚVIDAS”, conforme Figura 10.  

Figura 9 

Figura 10 
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A seguir, o ambiente de dúvidas (Figura 11): 

 

 

 

Após clicar no botão “+ Adicionar Dúvida” o sistema lhe apresentará a tela de cadastro de dúvida. 

Todas as dúvidas serão enviadas para os administradores do sistema e estarão disponíveis para 

todos os usuários. 

 

A tela de cadastro é mostrada na Figura 12: 

 

 

 

3. Criar um Novo Projeto 

No menu principal, você localizará o campo de acesso para a criação de novos projetos, conforme 

indicado na Figura 13.  

Para adicionar uma dúvida, basta clicar no botão “+ Adicionar dúvida”, conforme a Figura 

11 demonstra. 

 

Digite a dúvida no campo “Dúvida” e clique no botão “Enviar”, conforme Figura 12. 

Figura 11 

Figura 12 



 
 8 

 

Após clicar em “Criar Projeto”, o sistema lhe redirecionará para o ambiente de criação de um novo 

projeto. 

O Cadastro de um novo projeto está dividido em 9 etapas, conforme apresentamos na Figura 14:  

 

 

As 9 Etapas para o Cadastro do projeto são: 

• 1 – Dados Básicos do Projeto; 

• 2 – Proponente; 

• 3 – Cliente; 

• 4 – Diagnóstico; 

• 5 – Documentação; 

• 6 – Custos Contábeis Global; 

• 7 – RCB Global; 

• 8 – Cronograma; 

• 9 – Submissão. 

 

 

3.1. Dados Básicos do Projeto 

A primeira etapa é o cadastro dos dados básicos do projeto, conforme demonstramos na Figura 

15, abaixo:  

Para acessar o ambiente de 

criação de projetos, basta clicar 

no link “CRIAR PROJETO”, 

conforme Figura 12.  

 

Figura 13 

Figura 14 
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3.2. Proponente 

 

3.2.1. Cadastro do Proponente 

 

A segunda etapa é o cadastro do Proponente, conforme mostramos na Figura 16:  

 

 

Figura 15 

Para dar continuidade ao cadastro, preencha todos os campos corretamente e clique no 

botão Avançar, conforme indicado na Figura 15. 
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3.2.2. Cadastro do Sócio 

Nesta etapa, você também poderá adicionar Sócios, conforme demonstramos na Figura 16:  

 

 

Após preencher todos os campos corretamente, você deverá clicar no botão “Salvar” para 

continuar o cadastro do Projeto, conforme Figura 16. 

 

Figura 16 

Figura 17 

Para adicionar um sócio, basta clicar no botão “+ Adicionar Sócio”, conforme indicado 

na Figura 17. 

 

Figura 18 
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Para editar ou excluir um sócio, basta clicar nos botões “Editar” ou “Excluir”, conforme 

demonstramos na Figura 19: 

 

 

 

3.3. Cliente 
 

A terceira etapa é o cadastro do Cliente.  

Para cadastrar um cliente é necessário adicionar Unidades Consumidoras, conforme 

demonstramos na Figura 20:  

 

 

 

O sistema lhe redirecionará para a página de cadastro de unidades consumidoras, conforme 

demonstramos na Figura 21.  

 

Figura 20 

Preenche todos os dados do sócio corretamente e clique em “Salvar” para adicionar um 

novo sócio ou em “Salvar e avançar” para dar continuidade no cadastro do Projeto, 

conforme indicado na Figura 18. 

 

Figura 19 

Para adicionar uma nova Unidade Consumidora, basta clicar no botão “+ Adicionar 

Unidade Consumidora”, conforme demonstrado na Figura 19. 
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Figura 21 

Após preencher todos os campos corretamente com os dados da Unidade Consumidora, 

você poderá clicar no botão “Salvar” para continuar na página ou no botão “Salvar e 

avançar”, para continuar o cadastro de Novas Unidades Consumidoras, conforme 

demonstramos na Figura 21. 
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Caso se faça necessário a alteração ou exclusão de alguma Unidade Consumidora do Projeto, 

basta voltar à Etapa 3 (Clientes) do Cadastro e clicar no botão “Ações”, do lado da Unidade 

Consumidora que necessita de alteração, conforme demonstramos na Figura 22. 

 

 

 

3.4. Diagnóstico 

 

A quarta etapa consiste no preenchimento dos dados do Diagnóstico, conforme Figura 23:  

 

 

Para o preenchimento completo do Diangnóstico, é necessário passar por todos os itens, 

conforme indicado na Imagem acima (Figura 23). 

Os itens são:  

• Dados Básicos ; 

• Apresentação 

o Resumo executivo; 

o Introdução; 

o Apresentação da Proponente; 

Figura 22 

Figura 23 
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o Apresentação do Cliente; 

o Objetivos; 

o Insumos Energéticos; 

o Usos Finais Existentes; 

o Avaliação Preliminar; 

o Oportunidades de economia de energia. 

• Horário de Funcionamento; 

• Ações; 

o Ações de E.E. propostas; 

o Ações de treinamento e capacitação; 

o Ações de descarte.  

• Estratégia de M&V 

o Variáveis independentes; 

o Fatores estáticos; 

o Fronteira de medição; 

o Duração das medições; 

o Opção do PIMVP; 

o Modelo de Consumo da linha de base; 

o Amostragem; 

o Cálculos das economias. 

 

Exemplo:  

Apresentação -> Apresentação da Proponente (Figura 24). 

   

Você poderá incluir arquivos, imagens, vídeos, etc, para o preenchimento completo dos 

itens do Diagnóstico. 

 

Clique nessa seta 

para habilitar as 

funções de Salvar 

e Imprimir 

Figura 24 
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Ao inserir os dados necessários, você deverá clicar no botão “SALVAR”, conforme indicado na 

Figura 25. 

 

 

IMPORTANTE: Para enviar os dados para o servidor do sistema, você deverá clicar no botão 

“SALVAR”. Caso você não salve os dados, eles não serão transmitidos para o servidor, ou seja, 

não serão enviados para análise do seu Projeto. 

Após finalizar todas as inserções de dados do Diagnóstico, você deverá clicar no botão “SALVAR” 

do sistema, conforme indicado na Figura 26. 

 

Verifique e preencha todos os campos corretamente e clique no botão “Salvar”, conforme 

demonstrado na Figura 26. 

Figura 25 

Figura 26 

Os dados só serão 

salvos após clicar nos 

botões de “SALVAR”, 

conforme indicados 

nas Figuras 25 e 26. 
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3.4.1. Cadastro de Usos Finais 

O preenchimento do Diagnóstico também engloba o cadastro dos usos finais, conforme 

demonstramos na Figura 27. 

 

 

O cadastro deve ser realizado para cada uso final contemplado no projeto. 

Em nosso exemplo de cadastro, contemplaremos o uso final “Iluminação (Padrão)”.  

 

3.4.1.1. Cadastro de Sistemas – Iluminação (Padrão) 

O cadastro de cada uso final é realizado em 4 (quatro) etapas, conforme Figura 28: 

 

Figura 27 

Figura 28 

O cadastro do DIAGNÓSTICO também consiste no cadastro de Usos Finais.  

Vamos detalhar esse processo no próximo tópico deste Manual. 
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Seguem as 4 etapas: 

• Sistemas; 

• Equipamentos; 

• Serviço e custos; 

• Benefícios. 

 

3.4.1.1.1. Sistemas 

 

Para adicionar um sistema, basta clicar no botão “+ Adicionar Sistema”, conforme Figura 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Após clicar no botão assinalado acima, basta cadastrar os dados do sistema, conforme Figuras 30 

e 31: 

 

 

 

Figura 29 

Figura 30 

Escolha a Unidade Consumidora correspondente e preencha os campos necessários, 

conforme indicado na Figura 29. Dê continuidade ao preenchimento no Sistema Atual e 

no Sistema Proposto, conforme demonstramos na Figura 30. 
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Figura 31 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, conforme exemplo acima, 

você poderá clicar no botão “Salvar” para continuar na página e cadastrar um novo 

sistema de iluminação ou no botão “Salvar e Avançar”, para seguir para os próximos 

passos. 

OBS.: Os cálculos dos Benefícios e resultados, são feitos automaticamente pelo sistema. 
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Para editar ou excluir um Sistema cadastrado, basta encontrá-lo na tabela de Sistemas 

Cadastrados e escolher a opção desejada, conforme Figura 32: 

 

 

 

3.4.1.1.2. Equipamentos 

 

Para cadastrar um novo equipamento, basta clicar no botão “+ Adicionar Equipamentos”, 

conforme Figura 33. 

 

 

Após clicar no botão, basta cadastrar o equipamento, conforme Figura 34. 

 

Figura 33 

Figura 32 
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3.4.1.1.3. Serviços e Custos 

 

Para cadastrar um novo serviço ou custo, basta clicar no botão “+ Adicionar Serviço ou Custo”, 

conforme Figura 35. 

 

 

 

 

 

Após clicar no botão, basta cadastrar o serviço ou custo, conforme Figura 36. 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, você poderá clicar no botão 

“Salvar” para continuar na página e cadastrar um novo equipamento, ou no botão 

“Salvar e Avançar“, para seguir para o próximo passo. 

 

Figura 34 

Figura 35 
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3.4.1.1.4. Benefícios 

A etapa de Benefícios é preenchida automaticamente pelo sistema, conforme demonstramos na 

Figura 37. 

 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, você poderá clicar no botão 

“Salvar” para continuar na página e cadastrar um novo equipamento, ou no botão 

“Salvar e Avançar“, para seguir para o próximo passo. 

 

Figura 36 

Figura 37 
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3.5. Documentação 
 

A próxima etapa consiste no upload de documentos.  

Todos os documentos obrigatórios estão listados, conforme demonstramos na Figura 38: 
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Após clicar no botão “+ Adicionar documento”, indicado na Figura 38, preencha os campos 

indicados conforme figura 39.  

 

 

 

Para fazer upload de um novo documento, selecione o uso final, o tipo de documento, adicione 

uma descrição (se necessário) e clique no botão “Browse”. Por fim, selecione o arquivo 

correspondente e aguarde a barra de upload carregar. 

Figura 38 

Para adicionar um novo documento, basta clicar no botão “+ Adicionar documento”,  ou 

no botão ao lado de cada item da lista, conforme demonstramos na figura 38. 

 

Figura 39 
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Após o carregamento finalizado, clique no botão “Salvar”, conforme demonstrado na Figura 39. 

À medida que os documentos forem adicionados no sistema, a tabela de visualização se atualizará 

para demonstrar o status de cada registro (Figura 40). 

 

 

Caso algum documento precise ser removido ou visualizado, basta ir até a área inferior da tela, 

onde encontrará a seguinte tabela (Figura 41): 

 

 

 

3.6. Custos Contábeis Global 
 

A etapa seguinte consiste na análise dos custos contábeis cadastrados no Projeto, conforme 

demonstramos na Figura 42:  

 

 

Figura 41 

Figura 40 

A tela de Custos Contábeis Global se auto preencherá, conforme campos já inseridos em 

outras etapas do Projeto. 

Figura 42 
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3.7. RCB Global 

 

A próxima etapa consiste na análise dos dados (RCB Global) que foram cadastrados no Projeto, 

conforme demonstramos na Figura 38: 

 

 

 

 

Para cada uso final inserido, o sistema demonstrará um registro da RCB e benefícios cadastrados, 

conforme Figura 43. 

 

 

 

3.8. Cronogramas 

 

A etapa de Cronogramas, consiste em que vocês assinalem o tempo utilizado para cada etapa 

do Projeto cadastrado, conforme demonstrado na Figura 44: 

Figura 43 

A tela de Custos Contábeis Global se auto preencherá, conforme campos já inseridos em 

outras etapas do Projeto. 
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3.9. Submissão 
 

A última etapa de cadastro, consiste em atestar que todos os documentos obrigatórios foram 

anexados e que toda a informação cadastrada é verídica.  

Nessa etapa, o sistema mostrará automaticamente um resumo do seu projeto. 

 

Por fim, o usuário deverá atestar que: 

Não é preciso clicar em botão de salvar nessa etapa do Projeto. Basta selecionar os meses 

referentes à etapa do Projto corretamente, conforme demonstramos na Figura 44. 

Figura 44 
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• Todos os documentos obrigatórios foram enviados; 

• Toda a informação cadastrada é verídica; 

• Todas as etapas do projeto foram devidamente preenchidas. 

 

Verifique suas informações e vá até o final da página. Preencha e marque os itens indicados 

conforme demonstramos na Figura 45 para finalizar a submissão do Projeto: 

  

 

 

 

4. Como Verificar, Editar e Visualizar Projetos                                          

  

No menu inicial, encontrará o acesso ao ambiente de “Ver Projetos”, conforme Figura 46. 

 

 
 

Clique para marcar os 3 itens:  

* Qualquer alteração posterior no projeto resultará na atualização do status para “Pendente”, sendo 

necessário que realize a etapa de submissão novamente. 

 

 

Figura 45 

Figura 46 
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Ao clicar no link assinalado acima, o acesso será redirecionado para uma página contendo os 

projetos cadastrados, escolha o projeto a ser analisado, conforme imagem abaixo, e você terá 

acesso às informações já cadastradas (Figura 47). 

 

 
 

 

 

5. Alerta de sessão prestes a expirar 

 

Por motivos de segurança, caso o usuário se mantenha fora da página por mais de 10 minutos, o 

sistema emitirá um alerta de sessão próxima a expirar, dando as opções de continuar conectado 

ou desconectar automaticamente após um minuto sem resposta. 

Caso o usuário se ausente e não responda a mensagem de confirmação, o portal 

automaticamente o enviará para a tela de login (Figura 48). 

 

 

Atenção! 

Modificações em projetos já submetidos alteram o status do mesmo para pendente. 

Qualquer alteração realizada fará com que o proponente tenha que submeter novamente 

o projeto alterado, na última opção do ciclo de cadastro (Submissão). 

 

Figura 47 

Figura 48 


