
COMO SOLICITAR VISTO PARA 
LICITAÇÃO

SISTEMA CREAÁGIL
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OBJETIVO:

Apresentar procedimentos para o solicitar Visto para 
Licitação pelo Portal CreaÁgil.
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Acesse  através do endereço

https://ecrea.creams.org.br/

O Portal de Serviços CREAÁGIL 

Senha

Caso ainda não possua um cadastro 
clique em “Não tem um Login? 
Cadastre-se”.
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https://ecrea.creams.org.br/
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Cadastro

Clique em “Empresa”

Insira o CNPJ da empresa e clique em “Começar”
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Informe os dados da empresa Conforme cadastradas no Cartão CNPJ.

Informe todas as Atividades Econômicas Primárias e Secundárias da empresa .

Selecione o Tipo e a Atividade Econômica e então clique em ”Adicionar Atividade”



Cadastro

Cadastre ao menos 
um Telefone e um 
Endereço
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Deverá ser adicionado ao menos um 
endereço do tipo “Correspondência”

Clique em Adicionar Endereço

Clique em Salvar e Prosseguir
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Informe Todos os dados solicitados, eles podem ser encontrados no Contrato
Social da Empresa.

Clique em Novo Componente
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Adicione todos os componentes do Quadro Societário da Empresa

Clique em Salvar

Clique em Salvar e Prosseguir
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Clique em Finalizar Cadastro

O cadastro está quase completo! Cadastre agora o usuário que será responsável 

pela conta da Pessoa Jurídica no CREA/MS!

Digite o CPF da Pessoa que ficará responsável pelo Login da empresa.

Agora Digite o Nome Completo e o endereço de e-mail

Atenção!
Ao cadastrar o e-mail não utilize contas da Microsoft Como Hotmail.com e 

Outlook.com pois a senha de acesso poderá não ser encaminhada.



Confirmação de Cadastro.

Após o Cadastro, o responsável pelo
Login deverá acessar seu e-mail para
seguir com o procedimento de
cadastro.

Verifique o recebimento da senha
provisória de acesso.

Copie sua Senha.
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Clique no link mencionado no  e-mail



Primeiro Acesso

Informe seu CPF e sua senha 
Provisória  e Clique em Entrar

Deverá informar novamente a 
senha enviada pelo CREA-MS.

Cadastre uma Nova Senha de 
sua preferência. 

Clique em Alterar
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FINANCEIRO
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Clique sobre a aba Atendimento e Depois em
Solicitação de Pessoa Jurídica

Certidão de Pessoa Jurídica

Solicitação de Pessoa Jurídica
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Clique sobre Nova para selecionar o tipo de solicitação.

Clique em “Salvar e Avançar”.

Clique em “Visto para Licitação”.
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Agora Clique sobre  Salvar e Avançar para 
selecionar a forma de validação da documentação.

Procure os anexos em seu computador

Clique em Enviar para encaminhar o anexo selecionado ao sistema

Anexe os Documentos da Empresa
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Selecione a Forma de Validação da
documentação.

Clique em “Finalizar”.
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Solicitação

SOLICITAÇÃO FINALIZADA!

Imprima Requerimento

e os boletos com as devidas taxas.

*Não será necessário apresentar os documentos através forma de validação 
selecionada junto ao CREA-MS

*O prazo para liberação do Visto é de Até 48 horas
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