
Neste documento você obterá algumas instruções para o funcionamento do E-

COMPRAS no computador que você estiver acessando. 

 

Para as instruções abaixo foi utilizado o navegador Internet Explorer versão 8 português. 

 

 

  

  



Configurações no Internet Explorer 

  

Atualização das páginas 

Para evitar que o Internet Explorer mantenha a página navegada no seu computador, execute 

os passos a seguir: 

1 - Abra o seu navegador Internet Explorer e digite o endereço: 

http://compras.fortaleza.ce.gov.br e aperte a tecla ENTER, espere o site do E-COMPRAS 

aparecer em sua tela. 

 

  



2 - No menu clique na opção "Ferramentas" e selecione a opção "Opções de Internet" 

exibida na figura abaixo 

 

3 - Na aba "Geral" da opção "Histórico de navegação" clique no botão "configurações". 

 



4 - Clique na opção "Sempre que eu visitar a página da web" em seguida clique em "OK". 

 

  

5 - Para finalizar clique novamente no botão "OK". 

  



 

Configurando margens para impressão das telas 

Para que as telas estejam com as margens definidas, execute os passos a seguir. 

1 - Abra o seu navegador Internet Explorer e digite o endereço: 

http://compras.fortaleza.ce.gov.br e aperte a tecla ENTER, espere o site do E-COMPRAS 

aparecer em sua tela. 

 



2 - No menu "Arquivo" clique a opção "Configurar Página...". 

 

3 - Na opção de "Margens" defina para cada campo (Esquerda, Direita, Superior e 

Inferior) o valor de número 5 e em seguida clique no botão "OK" 

 



Permitindo Pop-ups do E-COMPRAS 

O Sistema E-COMPRAS possui rotinas onde são abertas algumas pequenas janelas 

(POP-UP). 

Para que essas rotinas funcionem perfeitamente em seu computador execute os 

seguintes procedimentos. 

1 - Abra o seu navegador Internet Explorer e digite o endereço: 

http://compras.fortaleza.ce.gov.br e aperte a tecla ENTER, espere o site do E-COMPRAS 

aparecer em sua tela. 

 



2 - No menu clique na opção "Bloqueador de Pop-ups" e selecione a opção 

"Configurações do Bloqueador de Pop-ups " exibida na figura abaixo. 

 

3 - Na janela que será exibida digite o endereço: http://compras.fortaleza.ce.gov.br  

 

 



4 - Em seguida clique no botão "Adicionar" 

 

5 - Conclua o procedimento clicando no botão "Fechar" 

Pronto! Você já poderá acessar o e-Compras. Obrigado! 

 


