
CARTILHA

PORTAL PETRONECT – Pré-qualificação

Fornecedor



Objetivo

Apresentar as principais mudanças no Portal Petronect previstas para a Pré-qualificação

Introdução

Cronograma

A implantação do Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras (RLCP) seguirá o cronograma de transição 

demonstrado abaixo:

Considerando que o processo de transição será gradativo, a partir de 26/03/2018, o procedimento de Pré-qualificação 

ficará disponível para UO-ES, onde será regida pela Lei 13.303/16, com a adoção das diretrizes previstas no RLCP. A 

partir de 02/04/2018, a Pré Qualificação também estará disponível para a UO-Rio. 

05/02/2018 02/04/2018

Foi aplicado inicialmente 

na Unidade de Operação 

do Espírito Santo – UO-

ES da Petrobras (Projeto 

Piloto 1)

15/05/2018

Em seguida na Unidade de 

Operação do Rio de 

Janeiro – UO-Rio da 

Petrobras (Projeto Piloto 2)

Passa a ter validade nas 

demais unidades da 

Petrobras

26/03/2018

Pré-qualificação aplicada 

inicialmente na Unidade 

de Operação do Espírito 

Santo – UO-ES da 

Petrobras
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Como apresentado anteriormente, a Petronect executou algumas mudanças no seu sistema para atender as 

alterações previstas na Lei 13.303/16 e no Regulamento de Licitações e Contratações da Petrobras (RLCP).

Visando esclarecer algumas dúvidas sobre essas novidades, foi elaborada esta cartilha, onde 

apresentaremos um resumo do que está disponível do Portal Petronect, abaixo os itens que serão 

abordados:

➢ Conceito da Pré-qualificação

➢ Pesquisa das Pré-Qualificações;

• Na área pública do Portal

• Na área interna do Portal

➢ Envio do questionário;

➢ Apresentação do resultado;

Principais novidades sistêmicas
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Objetivo

Construir, em sistema 

eletrônico, um banco de 

fornecedores (de bens ou 

de serviços) ou de 

produtos habilitados 

tecnicamente

Benefícios

Análise técnica 

antecipada

Empresas e produtos pré-

qualificados 

Agilidade no processo de 

contratação em situações 

futuras

Tipos

Subjetiva: habilitar 

fornecedores de bens ou 

execução de serviço ou 

obra 

Objetiva: habilitação de 

bens 

Conceito

Procedimento auxiliar 

prévio à contratação que 

realiza a avaliação dos 

requisitos de qualificação 

técnica 

Pré-qualificação
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Petrobras entende ser

conveniente iniciar

procedimento de pré

qualificação de 

fornecedores ou bens

Petrobras cria a 

Pré-qualificação

e divulga no 

Portal Petronect

Fornecedor visualiza

a Pré-qualificação no

Portal Petronect

Etapa do preenchimento do 

questionário pelo 

fornecedor

1

Petrobras avalia os 

requisitos de habilitação 

técnica

Petrobras marca os

fornecedores habilitados

como Pré Qualificados

2

4

Petrobras cria um aviso 

com a data fim para envio

do questionário da Pré-

qualificação pelos

fornecedores no Portal 

Petronect e publica aviso 

no Diário Oficial da União

Petrobras identifica

necessidade de 

contratação e define 

necessidade de 

utilizar Pré-

qualificação

Petrobras cria a oportunidade

e a publica no Diário Oficial

da União e no Portal 

Petronect atrelando à Pré-

qualificação

Fornecedor visualiza a 

oportunidade pública no

Portal Petronect*

Período de 

apresentação de 

propostas pelos 

fornecedores

3 5

6

7
8

9

10

10

Petrobras avalia e verifica a 

efetividade das propostas

apenas referentes aos

fornecedores pré-qualificados

e habilita o melhor classificado

Segue para a 

contratação

Etapas da Pré-qualificação

11

Macro Fluxo

Pré-qualificação

* Fornecedores pré-qualificados são notificados da abertura da oportunidade

Etapas da oportunidade 

precedida da Pré-qualificação 
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Pesquisa das Pré-Qualificações

➢ O usuário poderá visualizar as Pré-

Qualificações disponíveis para inscrição;

➢ Os avisos com a data limite de envio de

questionário, serão divulgados no Portal

da Petronect e no Diário Oficial da União

(DOU);

➢ Os usuários poderão consultar Lista de 

fornecedores “Pré-Qualificados”,   

Preliminares e definitivos para a Pré-

qualificação

➢ O usuário poderá visualizar as Pré-

Qualificações disponíveis para inscrição;

➢ Os usuários poderão consultar Lista de 

fornecedores “Pré-Qualificados”,   

Preliminares e definitivos para a Pré-

qualificação

Área pública (sem login) Área interna (com login)

As pré-qualificações serão divulgadas através do Portal da Petronect. No Portal estarão disponíveis aos fornecedores as

regras de participação e os requisitos para as empresas se qualificarem a fornecer bens ou prestar serviços para a

Petrobras.

As pré-qualificações serão públicas e estarão permanentemente abertas à inscrição de todos os interessados e poderão

ser publicadas, mesmo que ainda não exista uma oportunidade em vista.
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A  partir da Lei 13.303/16 e do Regulamento de Licitações e Contratações da Petrobras (RLCP), todas as 

oportunidades serão exibidas na área pública do Portal Petronect. Abaixo mostramos, apenas como exemplo, 

como o fornecedor pode acessar a Pré-qualificação: 

Área Pública (sem login)
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Área Interna (com login)

Para fornecedores com com registro no Portal Petronect, após efetuarem o login, deverão entrar em “Cotações 

eletrônicas”, em seguida em “Painel de oportunidade” e acessar a aba “Pré-Qualificações”;

“Pré-qualificação”.

Para buscar uma Oportunidade 
precedida de Pré-qualificação, 

preencha o campo com o número.

Após preencher o campo clique no 
botão “Buscar”

“Cotações Eletrônicas”.

“Painel de Oportunidades”.
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A inscrição na Pré-qualificação é realizada apenas na área interna após o login do fornecedor no Portal Petronect. 

Após a realização da busca pela Pré-qualificação é necessário clicar no link de incrição “    ” e Preparar Proposta. 

Clicar no ícone existente ao lado 
do status, para “Inscrever-se”

Clique em “Preparar 
Proposta”

Inscrição
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Fornecedores que NÃO possuem a aprovação técnica no cadastro para a família objeto da Pré-qualificação devem 

realizar a inscrição na Pré-qualificação, efetuar o preenchimento e enviar os questionários exigidos.

Clique em “Responder” para 
preencher o “Questionário”.

Envio de Questionário
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Após o envio do questionário o usuário será notificado pela Petrobras a respeito da conclusão de sua avaliação,

passando para o status “Avaliação Concluída”. O fornecedor deverá então retornar à Pré-qualificação para

confirmar se consta na lista de pré-qualificados.

Observação: O fornecedor não aprovado não constará na lista acima e terá o prazo o período recursal definido no

Instrumento Convocatório para entrar com recurso. O resultado da avaliação pode ser acompanhado pelo menu

“Cadastro na Petrobras”, submenu “Resultado da Avaliação”, link “Avaliação”.

Apresentação do Resultado

Ao clicar no ícone será exibida a 
Lista de Fornecedores pré-

qualificados de formar preliminar 
ou definitiva
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▪ O Registro de Pré-qualificação terá validade máxima de um ano, contado da sua concessão, podendo a Pré-

qualificação ser atualizada a qualquer tempo.

▪ Decorrido o prazo de validade descrito acima, caberá ao pré-qualificado atualização das informações, caso

deseje renovar a validade do Registro de Pré-qualificação.

▪ A Pré-qualificação de um fornecedor para um determinado objeto de Pré-qualificação, não garante que o mesmo

estará inscrito em uma futura oportunidade criada e precedida desta Pré-qualificação.

▪ A existência de Pré-qualificação não obriga a PETROBRAS a licitar o objeto nela mencionado, tampouco

condiciona licitações posteriores ao uso da lista de pré-qualificados.

Importante
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Dúvidas

➢ Onde terei acesso aos materiais de treinamento sobre as mudanças?

Serão disponibilizados no Portal Petronect materiais de treinamentos referente as mudanças

sistêmicas decorrentes das regras da Lei 13.303/16 e o Regulamento de Licitações e Contratos da

Petrobras (RLCP). Clique aqui e descubra onde ficará disponível.

➢ Como tiro dúvidas sobre as mudanças no Portal?

Fale conosco (Clique aqui e saiba como acessar)

➢ Mais informações poderão ser consultadas nos sites:

Novas Regras de Contratação da Petrobras - (Clique aqui e saiba mais)

Portal da Petronect – Treinamento – (Clique aqui e saiba mais)
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https://www.petronect.com.br/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Site Content (Legacy)/Portal2018/pt/Ajuda_Treinamento.html
https://www.petronect.com.br/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Site Content (Legacy)/Portal2018/pt/Ajuda_FaleConosco.html
http://contratacao.petrobras.com.br/novas-regras-de-contratacao/nova-lei#regulamento
https://www.petronect.com.br/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Site Content (Legacy)/Portal2018/pt/Ajuda_Treinamento.html

