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I. Sobre a Petronect

14 anos no mercado



I. Sobre a Petronect

3.000 usuários simultâneos

10.000 acessos únicos/dia

461.000 usuários

registrados

SAP SRM

Um dos maiores portais SAP SRM do mundo

FORNECEDORES*

BANCOS / FUNDOS

* 79% reg. no 

Brasil 

R$50 Bi por ano 

transacionados

SISTEMA

PETROBRAS

SAP R/3

SAP ECC

• Petrobras

• BR Distribuidora

• Transpetro

• Liquigás

• Petrobras América

• Petrobras Colômbia



I. Sobre a Petronect

O Portal Petronect é o serviço de comércio eletrônico pelo qual a Petrobras realiza compras e contratações.

▪Manter o Portal disponível para os clientes;

▪Prover suporte para o uso do

Portal Petronect;

▪Registrar os fornecedores no Portal, conforme 

solicitação da Petrobras;

▪Treinar usuários do Grupo Petrobras e fornecedores 

para uso do portal Petronect.

▪Elaborar o edital de licitação e especificação da 

contratação;

▪Escolher a modalidade de licitação: Ex: Licitação 

Pública (por item, lote ou total); 

▪Esclarecer as dúvidas do mercado sobre

o processo de contratação;

▪Avaliar e Comunicar o melhor classificado da 

licitação;

▪Cadastrar ou retirar empresas

do Cadastro de Fornecedores Petrobras.

Papéis e Responsabilidades – Compras e Contratações
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II. Conceitos e Pontos Importantes 

Licitação Pública

Consulta e acompanhamento de

dados das oportunidades públicas

na área pública do Portal

Petronect.

Habilitação do melhor 

classificado

Reutilização de

informações já existentes

do Cadastro de

Fornecedores

Petrobras para o

processo de habilitação.

Emissão de Certificado de 

Registro Cadastral (CRC)

Ao final do processo de inscrição

cadastral, caso o fornecedor seja

aprovado, será emitido o CRC,

comprovando que a empresa está

apta a fornecer para o sistema

Petrobras.

A emissão do certificado CRC tem

por objetivo otimizar o processo

de habilitação.

Principais Novidades da Lei das Estatais (13.303/16) e do RLCP 



Notas: Etapas com novidades com a Entrada da Lei 

II. Conceitos e Pontos Importantes 

Macro Fluxo – Compras e Contratações 

>> Criptografia

Petrobras identifica

uma necessidade de 

contratação

Petrobras cria a 

oportunidade e a 

publica no Diário

Oficial da União e no 

Portal Petronect.*

Fornecedor visualiza a 

oportunidade no Portal 

Petronect.

Período de 

apresentação de 

propostas pelos 

fornecedores.

1

Abertura das

propostas.

Petrobras avalia e verifica a 

efetivadade das propostas e 

habilita o melhor classificado

*

Petrobras emite

pedidos.

Fornecedor envia a 

Nota Fiscal Eletrônica

(NFe) para a Petrobras 

através do Portal 

Petronect.

Fornecedor

acompanha o 

Processo de 

Pagamento.

2

3

4

5

6

8
7

9



➢ As aplicações da Petronect funcionam em Servidores

da Petrobras, protegidos por Firewall com controle

de acesso e toda a tecnologia mais moderna de

segurança da informação;

➢ A comunicação com o Portal é feita através de

Protocolo de Internet Seguro (HTTPS).

II. Conceitos e Pontos Importantes 

Segurança da Informação - Petronect



Além das adequações previstas pela Lei 13.303/16 e o novo RLCP, a Petronect atualizou seu Portal.

✓ Um Portal mais estável;

✓ Um visual mais moderno;

✓ Navegador padrão: Microsoft IE 11, também

compatível com outros navegadores como

Google Chrome e Firefox (últimas versões);

✓ Melhor usabilidade das aplicações.

II. Conceitos e Pontos Importantes 

Atualizações no Portal



Roteiro

I. Sobre a Petronect

II. Conceitos e Pontos Importantes

III. Cadastro

VI. Envio de Proposta

IV. Catálogo Eletrônico de Padronização Petrobras

VIII. Sala de Colaboração

VII. Habilitação

X. Perguntas Frequentes e Respostas

IX. Treinamentos Online e Fale Conosco

V. Oportunidades



III. Cadastro

O Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras é o banco de dados que reúne as informações

dos seus prestadores de serviços e fornecedores de bens, que tem a finalidade de permitir a avaliação prévia

das empresas.

O processo de Cadastro é estruturado por famílias de fornecimento, considerando as peculiaridades do bem a

ser fornecido ou serviço a ser prestado.

O Certificado de Registro Cadastral poderá ser utilizado para efeitos de habilitação prévia dos inscritos em

futuros procedimentos licitatórios. Ou seja, os documentos necessários para habilitação poderão ser total ou

parcialmente substituídos pelo CRC, para as exigências do edital compatíveis com as de cadastramento.

Além disso, as empresas que estiverem em nosso Cadastro de Fornecedores, para as famílias relacionadas ao

objeto da licitação, poderão receber notificações informando a disponibilização dos editais de licitações.

As informações cadastradas serão válidas por um ano, podendo ser atualizadas a qualquer tempo.



III. Cadastro

Listas de Fornecimento

• As listas de fornecimentos e seus requisitos de qualificação estão disponíveis em “Cadastro na

Petrobras”>“Listas de Fornecimento”. Essas listas também poderão ser encontradas no menu “Compras e

Contratações” > “Catálogo Eletrônico de Padronização Petrobras”.



III. Cadastro

Listas de Fornecimento

• Selecione o item desejado para acessar as listas de fornecimento do Grupo Petrobras.



III. Cadastro

Listas de Fornecimento

• Insira o código de segurança, gerado pelo sistema para continuar o processo em seguida clique em “Verificar

Código”



III. Cadastro

Listas de Fornecimento

• O usuário será direcionado para a tela de “Parâmetros de busca”. As buscas poderão ser realizadas por

segmento, Familia/Escopo, em seguida clique no botão “Buscar” para que a pesquisa seja realizada.

O usuário também 

poderá escolher 

uma das opções 

para utilizar como 

parâmetro de 

busca;

Caso o usuário deseje 

extrair os dados da planilha, 

basta clicar na opção       

para exportar os dados 

para o excel;



III. Cadastro

Listas de Fornecimento

• Clique no ícone disponibilizado na coluna “Parâmetros de Habilitação”, para obter mais informações a respeito das

exigências presentes nos requisitos da familia selecionada.

O usuário deverá clicar no 

ícone      para obter maiores 

informações a respeito da 

familia desejada.



III. Cadastro

Listas de Fornecimento

• Ao clicar no ícone de Parâmetros de Habilitação, o usuário será direcionado para a tela de “Requisito da Família”,

onde o mesmo deverá escolher o requisito que gostaria de obter informações a respeito da habilitação e clicar no

anexo disponivel, representado pelo ícone .

O usuário deverá clicar no 

ícone        para obter maiores 

informações a respeito 

exigência dos requisitos.



III. Cadastro

Listas de Fornecimento

• O usuário será direcionado para a tela de “Lista de Bens (ou de Serviços) – Baixar arquivo”, o mesmo deverá

clicar na opção “Baixar arquivo”.

• Será disponibilizado ao usuário um arquivo em word “Catálogo Eletrônico Pradronizado” (CEP), onde o

fornecedor terá acesso a todas as informações de exigências do requisito da familia.



Os parâmetros avalidos pela Petrobras na etapa de habilitação, possuem correspondência com determinados critérios

utilizados na aprovação do cadastro de fornecedores, sendo eles:

➢ Critério Legal: A Petrobras irá acompanhar a regularidade das empresas no cumprimento de suas obrigações junto

ao mercado, aos órgãos de governo e à sociedade. Além da análise documental, será utilizado instrumentos que

permitam o levantamento de informações sobre certidões e documentos emitidos por entidades fiscais, possibilitando

a atualização frequente dos indicadores de cumprimento da regularidade fiscal e tributária;

➢ Critério Técnico: Será analisado a capacidade técnica da empresa para a produção de bens e/ou prestação de

serviços, avaliando os recursos necessários para o bom desempenho dos bens a serem fornecidos e/ou dos

serviços a serem executados;

➢ Critério Técnico SMS: Será verificado o grau de implementação dos Sistemas de Gestão Ambiental e de

Segurança e Saúde Ocupacional, segundo as Normas ISO 14001 e OHSAS 18001;

III. Cadastro

Critérios do Cadastro de Fornecedores



III. Cadastro

➢ Critério Credenciamento: Será verificado se um revendedor/distribuidor tem autorização para comercializar

produtos de um determinado fabricante cadastrado. Além disso, este critério garante a realização de inspeções

exigidas pela Petrobras e avaliado os meios disponibilizados pela empresa para que estes ocorram;

➢ Critério Econômico: Por meio de um conjunto de requisitos e indicadores, irá buscar evidências da solidez

econômica da empresa, de forma a assegurar que ela possa dar continuidade e concluir o fornecimento de bem

ou serviço para a Petrobras.

O atendimento aos requisitos de habilitação pelos fornecedores poderá ser comprovado por meio do Registro

Cadastral. Para isso, os requisitos de habilitação para contratação serão preferencialmente os mesmos requisitos

para cadastro nas famílias de bens e serviços. O resultado do processo de habilitação, quando utilizados os

mesmos requisitos das famílias do cadastro, será usado para atualizar as informações da empresa no Cadastro de

Fornecedores.

Critérios do Cadastro de Fornecedores



III. Cadastro

Visando adequar o processo de cadastramento de fornecedores da Petrobras à Lei 13.303/16, não serão mais emitidos

o Certificado de Registro e Classificação Cadastral (CRCC) e a Declaração do Registro Simplificado (DRS). Ambos os

certificados deixaram de existir, passando a vigorar em seu lugar um documento único, o Certificado de Registro

Cadastral (CRC), que possuirá propósito e aplicação diferenciados na companhia.

O CRC não apresentará apenas as famílias aprovadas, mas também os resultados parciais alcançados pelo fornecedor,

ou seja, serão mostrados no certificado os critérios aplicáveis à família de interesse onde houve aprovação.

O CRC será Total ou Parcial, isto é, quando o fornecedor atender a todos os critérios aplicáveis à família de

interesse será emitido o CRC Total, quando atender a pelo menos um desses parâmetros, o CRC

será parcial.

Certificado de Registro Cadastral



Roteiro

I. Sobre a Petronect

II. Conceitos e Pontos Importantes

III. Cadastro

VI. Envio de Proposta

IV. Catálogo Eletrônico de Padronização Petrobras

VIII. Sala de Colaboração

VII. Habilitação

X. Perguntas Frequentes e Respostas

IX. Treinamentos Online e Fale Conosco

V. Oportunidades



IV. Catálogo Eletrônico de Padronização Petrobras

Como acessar

O Catálogo Eletrônico de Padronização (CEP) visa disponibilizar documentos para a realização de Licitações de

forma padronizada. Para acessar clique em Compras e Contratações > Catálogo Eletrônico de Padronização

Petrobras.



Os Documentos 

disponibilizados estão 

organizados em tópicos que 

serão detalhados nos proximos 

slides

IV. Catálogo Eletrônico de Padronização Petrobras

Como acessar



IV. Catálogo Eletrônico de Padronização Petrobras

Especificações e Normas Técnicas

Ao selecionar a opção Especificações e Normas Técnicas o usuário será direcionado para informações

disponibilizadas no site da Petrobras



IV. Catálogo Eletrônico de Padronização Petrobras

Requisitos de Habilitação

Na opção Requisitos de Habilitação também serão exibidas informações sobre as Listas de Fornecimento.

c



IV. Catálogo Eletrônico de Padronização Petrobras

Instrumentos Convocatórios

Nesta seção serão visualizadas informações sobre os instrumentos convocatórios, tais como Editais e Adendos das

Licitações Públicas, Pregão, Pré-qualificação etc.

c



IV. Catálogo Eletrônico de Padronização Petrobras

Minutas Contratuais

Na seção Minutas Contratuais Petrobras as informações estarão disponibilizadas em tópicos como: Serviço de

Registro Local, Transporte, Marketing, Comunicação, Marcas, Relacionamento e Eventos etc.

c



IV. Catálogo Eletrônico de Padronização Petrobras

Inspeção de Fabricação

Inspeção de Fabricação é a atividade desenvolvida com fins de planejamento e execução visando verificar, nas

instalações do fornecedor e/ou subfornecedores envolvidos, a conformidade dos equipamentos ou materiais fabricados

com os documentos contratuais.
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IV. Catálogo Eletrônico de Padronização Petrobras



IV. Oportunidades

Para adaptação à Lei 13.303/16 e ao RLCP, o Portal Petronect passou por modificações para 

que todas as oportunidades públicas sejam disponibilizadas a qualquer interessado.

As oportunidades públicas estarão exibidas nas áreas pública e interna do Portal.

Contexto

Na área pública (sem login) do Portal Petronect :

➢ Apenas oportunidades públicas poderão ser

acompanhadas;

➢ Apenas oportunidades divulgadas no Diário Oficial

da União (DOU) serão disponibilizadas;

➢ Não serão disponibilizadas oportunidades iniciadas

durante a vigência do antigo Decreto lei 2745/98;

Na área interna (com login) do Portal Petronect:

➢ Todas as oportunidades já publicadas na vigência

do antigo Decreto lei 2745/98 poderão ser

acompanhadas seguindo o processo atual;

➢ O usuário poderá visualizar as oportunidades em

que se inscreveu e as oportunidades públicas

disponíveis correntes.



IV. Oportunidades

Com a Lei 13.303/16 e o novo RLCP, todas as oportunidades públicas serão exibidas na área pública do Portal

Petronect, possibilitando que empresas interessadas, com condições de atender o edital, possam participar. Os

seguintes passos devem ser realizados para visualizar as oportunidades públicas no Portal Petronect:

1.Acessar o menu

[Compras e

Contratações];

2.Selecionar a opção

[Licitações Públicas];

3.Será possível

acompanhar as

licitações que ainda

estiverem em período de

propostas [Publicadas],

as que já alcançaram

período de avaliação

[Em Andamento] e as

que já estiverem

[Concluídas].

Visualização Área Pública

3

2

1

3

2



IV. Oportunidades

Ao selecionar a opção desejada, será exibida a lista completa de todas as oportunidades publicadas.

Visualização Área Pública

00002

00003

00004

Objeto de Contratação 3

Objeto de Contratação 2

Objeto de Contratação 1



IV. Oportunidades

Visualização Área Pública

Para realizar uma pesquisa 

mais refinada, clique no 

botão “Busca Detalhada”.



IV. Oportunidades

1. Preencha os campos obrigatórios e clique no botão “Buscar”;

2. No campo “Estado” selecione o Local de entrega e/ou prestação de serviço da sua empresa.

Visualização Área Pública

Pesquisando pelo 

Número da 

Oportunidade, os 

campos de “Data 

Divulgação do DOU” e 

“Data Fim” não serão 

considerados 

obrigatórios pelo 

sistema.

1

2



IV. Oportunidades

Selecione o Local de entrega e/ou prestação de serviço. Caso seja em todo país selecione a opção “Abrangência

Nacional”.

Visualização Área Pública

Clique em “Confirmar” para 

voltar à página anterior.



IV. Oportunidades

A lista de Licitações Públicas será exibida conforme demonstrado no painel abaixo:

Visualização Área Pública



IV. Oportunidades

Ao clicar no número da Licitação Pública será possível visualizar os dados básicos do processo. Estes dados também

são encontrados na parte privada do Portal Petronect na seção “Cabeçalho” da Oportunidade em questão.

Visualização Área Pública

Objeto de Contratação 1

Por estes botões será possível 

acessar os anexos, notas e 

esclarescimentos da 

oportunidade



IV. Oportunidades

O Fornecedor deverá escolher a Licitação Pública desejada e clicar no botão

Visualização Área Pública



IV. Oportunidades

Ao manifestar interesse, o fornecedor será orientado em como proceder até a inscrição na licitação desejada:

➢ Se o fornecedor não possuir acesso ao Portal Petronect, ele deverá “Iniciar Identificação”.

➢ Caso o fornecedor já possua acesso ao Portal Petronect ele deverá prosseguir com o seu login e senha, para

acessar a lista de oportunidades disponibilizada na área interna do Portal.

Visualização Área Pública

Obs.: É necessário validar o e-CNPJ ou possuir aprovação no Critério Legal no processo de Cadastro de Fornecedores

da Petrobras para participar das Oportunidades Públicas.



IV. Oportunidades

Ao acionar o botão [Iniciar Identificação], será apresentada tela para preenchimento do formulário de identificação.

Nesta tela deverão ser preenchidas todas as informações necessárias para criação do usuário e da empresa no

Portal Petronect. Os campos do formulário estarão segmentados em quatro grupos:

Dados do

Usuário

Dados Básicos

da Empresa

Aceites de 

Termos e 

Políticas

Dados

Bancários

1 2 3 4

Visualização Área Pública



IV. Oportunidades

1 Dados do Usuário

Nesta seção, o fornecedor deverá preencher os dados obrigatórios para criação do usuário.

Visualização Área Pública



IV. Oportunidades

2 Dados básicos da empresa

Para prosseguir com a Identificação, será necessária a validação de autenticidade do e-CNPJ.

Visualização Área Pública

Ao acionar o botão Validar e-CNPJ o 

sistema realizará as seguintes 

verificações: 

✓ Validação de existência de 

registro da empresa com mesmo 

CNPJ no Portal Petronect;

✓ Validação de  autenticidade do 

CNPJ com o certificado e-CNPJ;

✓ Habilitação dos demais campos 

do formulário.

Para empresas estrangeiras  a 

validação de e-CNPJ não será 

necessária.



IV. Oportunidades

Para seguir adiante com a Identificação, será necessário abrir e aceitar os termos e políticas

Somente após a abertura 

dos “Termos e Políticas” 

os campos de aceite 

poderão ser selecionados

3 Aceite de termos e políticas

Visualização Área Pública



IV. Oportunidades

Banco 1

4 Dados bancários da empresa

Como última etapa da Identificação, serão preenchidos (opcionalmente) os dados bancários

Visualização Área Pública



IV. Oportunidades

Após concluída a Identificação, será exibida mensagem de confirmação do Portal Petronect para a criação dos

acessos do usuário e da empresa.

➢ Os dados de acesso (login e senha de usuário administrador) são enviados ao e-mail informado no formulário de

Identificação e devem ser redefinidos no primeiro acesso ao Portal Petronect.

➢ Com o login e senha o fornecedor deverá acessar a área interna do Portal, onde poderá se inscrever em uma

oportunidade caso manifeste interesse.

Visualização Área Pública



IV. Oportunidades

Após efetuar login, os seguintes passos devem ser realizados para visualizar as Oportunidades na área interna do

Portal Petronect:

1. Acesse o menu Cotações Eletrônicas;

2. Selecione o submenu Painel de Oportunidades;

1

2

Visualização Área Interna



IV. Oportunidades

3. Em Minhas Participações, o fornecedor poderá visualizar todas as oportunidades em que se inscreveu (histórico);

4. Já em Oportunidades Públicas será exibida uma lista com as Oportunidades públicas que ainda não tenham

alcançado a “Data fim” para o envio de Propostas.

3 4

Visualização Área Interna



IV. Oportunidades

Ao inscrever-se em uma Oportunidade Pública o sistema verificará qual a classificação do Grau de Risco de

Integridade da empresa. Caso a empresa possua GRI Alto será exibida mensagem no momento da inscrição.

Visualização Área Interna



IV. Oportunidades

Clique no número da 

oportunidade

Acessando uma Oportunidade

Após pesquisar por uma oportunidade utilizando os campos disponíveis para consulta, para acessar uma oportunidade

basta clicar em seu número, na tabela de resultados.

Visualização Área Interna



IV. Oportunidades

Visualização Área Interna

Clicar no número do documento que 

estiver desabilitado, ou no ícone        .  

Fornecedor1

XXXXX

XXXXX

A Petronect está aplicando um Modelo de Cobrança em cima da participação de Oportunidades Públicas, expostas na

área externa/pública do Portal.

Para que a sua empresa consiga participar do processo de Oportunidades Públicas (ex: realizar cotações) é necessário

que a mesma faça parte do grupo Sócio Fornecedor e realize o pagamento de uma Taxa de Acesso.

As empresas que não efetuarem tal pagamento e não realizarem sua assinatura, encontrarão uma restrição à

participação em oportunidades públicas, representado por um ícone do cadeado no “painel de oportunidade”.

Após clicar no número do

documento de uma Oportunidade

Pública ou no ícone , será

exibido um POP-UP. Ao clicar em

“Assinar”, o fornecedor será

redirecionado para a tela “Minha

Assinatura”, onde deverá gerar o

1º Boleto Bancário para efetuar o

pagamento.



IV. Oportunidades

Visualizando Cabeçalho da Oportunidade – Dados Básicos

Ao acessar a oportunidade desejada, a navegação se inicia pelos Dados Básicos do Cabeçalho da oportunidade:

Visualização Área Interna



IV. Oportunidades

Visualizando Cabeçalho da Oportunidade – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Nas licitações públicas, as empresas deverão preencher um novo atributo da oportunidade, onde

obrigatóriamente deverão informar se são Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Estas informações serão avaliadas na etapa de Efetividade das Propostas, em conjunto com as demais informações

apresentadas pela empresa em sua proposta.

Visualização Área Interna



IV. Oportunidades

Visualizando Cabeçalho da Oportunidade – Notas e Anexos

Em Notas e anexos é possível visualizar comentários deixados pelo comprados no cabeçalho da oportunidade, bem

como acessar anexos que possam ser disponibilizados nesta área ao longo da oportunidade.

Informações disponibilizadas nesta área da oportunidade também poderão ser acompanhadas ao consultar uma

oportunidade na área pública do Portal Petronect.

Clique no link Comentários do 

Comprador para ver os comentários.

Clique no link da coluna Descrição para 

fazer download dos documentos inseridos 

pelo Comprador/Contratador.

Visualização Área Interna



IV. Oportunidades

Visualizando Itens da Oportunidade

1. Clique no número ou na descrição do item e visualize informações específicas para cada item;

2. Observe o tipo de cada item (Material ou Serviço);

3. Observe a quantidade solicitada para cada item.

Clicando no botão Resumo da 

Oportunidade podem ser obtidos 

os dados da tela em formato PDF.

Ao clicar em cada item, será 

possível visualizar seus 

respectivos detalhamentos.

1 2 3

Visualização Área Interna
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V. Envio de Proposta

Para realizar o Envio de Proposta em uma oportunidade pública, os seguintes passos devem ser realizados:

1. Acessar o menu Cotações Eletrônicas e o submenu Painel de Oportunidades;

2. Na opção Oportunidades Públicas, localizar a oportunidade desejada e clicar no ícone na linha correspondente;

3. Clicar no botão Preparar Proposta para inciar o preenchimento dos campos;

3

1

2

Ao clicar no ícone, será 

realizada automaticamente a 

inscrição do fornecedor na 

oportunidade;

Clicando no link do número, a 

oportunidade será exibida em 

modo de visualização, sem gerar 

inscrição do fornecedor;

Preparar Proposta



V. Envio de Proposta

4. Após a criação da proposta o usuário deverá clicar em “Atritutos” para preenchimento da autodeclaração de

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, selecionando a opção “sim” para o caso de microempresa ou

selecionando a opção “não” para o caso de Empresa de Grande Porte.

4

Selecione a opção “Sim” ou 

“Não”;

Clique em “Atributos”

Uma mensagem de 

confirmação da criação da 

proposta será exibida no 

topo da oportunidade;

Preenchimento da Proposta



V. Envio de Proposta

5. O preço deve ser preenchido conforme orientação do campo “Tipo de Preço”;

6. O preço é multiplicado pela numeração do campo “Qtd” (Quantidade);

7. Ao preencher o preço, atentar-se nas casas decimais, só preencher se houver centavos, caso não, colocar

somente os inteiros.

5
6 7

Preenchimento da Proposta



V. Envio de Proposta

8. Clique em “Atributos” e preencha os campos obrigatórios (*);

8

Preenchimento da Proposta - Atributos



V. Envio de Proposta

Caso o critério de julgamento da oportunidade seja de “Maior desconto” o campo “Percentual de desconto” será

exibido. O campo em destaque deverá ser preenchido.

Preenchimento da Proposta – Maior Desconto



V. Envio de Proposta

O campo Preço Líquido, em destaque abaixo será automaticamente preenchido com o valor do Preço base informado

pelo comprador (1000) menos o Percentual de desconto (32) informado pelo fornecedor.

Preenchimento da Proposta – Maior Desconto



V. Envio de Proposta

Para as empresas que concluíram o processo de avaliação e foram classificadas com GRI Alto não será possível

participar de processos licitatórios. Ao clicar no Botão “Preparar Proposta” será exibida a mensagem abaixo:

Preenchimento da Proposta - Grau de Risco de Integridade Alto



V. Envio de Proposta

▪ A mensagem informativa de GRI Alto pode ser exibida em dois momentos: Ao realizar inscrição em uma

oportunidade publica e ao clicar em “Preparar proposta”;

▪ Este critério é avaliado pela área de conformidade da Petrobras;

▪ Após a avaliação, o resultado com as notas e comentários ficará disponível no Portal;

▪ Caso o fornecedor visualize a mensagem deverá verificar se possui algum formulário pendente de preenchimento;

▪ O fornecedor que possui GRI Alto não perderá acesso ao portal Petronect.

Preenchimento da Proposta - Grau de Risco de Integridade Alto



O GMC (Gestão de Minutas Contratuais) permite o controle de minutas, assim como sua divulgação e manutenção,

gerando uma padronização para a utilização nos processos de contratação da Petrobras.

Para visualizar as informações do GMC, acessar o menu “Cotações Eletrônicas” e o submenu “Painel de

Oportunidades”;

Selecione a aba 

“Oportunidades 

Públicas” 

GMC – Gestão de Minutas Contratuais

V. Envio de Proposta



Na aba “Oportunidades Públicas”, localizar a oportunidade desejada e clicar no número da oportunidade na linha

correspondente.

GMC – Gestão de Minutas Contratuais

V. Envio de Proposta



Clique na opção 

“Preparar Proposta”

GMC – Gestão de Minutas Contratuais

V. Envio de Proposta



A proposta foi criada  

e a aba “Informações 

GMC” é exibida

ATENÇÃO! Caso a oportunidade não tenha vínculo com o GMC, a aba “Informações GMC” não estará disponível

para visualização.

GMC – Gestão de Minutas Contratuais

V. Envio de Proposta



Ao clicar na aba “Informações GMC”, as seguintes informações serão exibidas nas colunas:

• “Nº GMC”: exibirá todos os Nº GMCs vinculados a esta oportunidade;

• “Descrição”: Exibirá a descrição da minuta consumida;

• “PDF”: será possível gerar um arquivo compactado com a minuta no formato PDF e seus anexos;

• “Anexos”: será possível gerar um arquivo compactado com todos os anexos da minuta consumida.

GMC – Gestão de Minutas Contratuais

V. Envio de Proposta



Ao clicar no ícone da coluna 

“PDF,” será possível baixar a 

Minuta .

Para baixar os anexos da 

Minuta, clique no ícone 

desta coluna.

GMC – Gestão de Minutas Contratuais

V. Envio de Proposta



Ao clicar em “Visualizar”, o 

documento será exibido no 

canto direito da tela.

Clique em “Aceitar” para 

aceitar a Declaração

Observação: O “     ” indica que o 

documento está pendente

Algumas oportunidades possuem “Declarações” a serem “Aceitas” pelo fornecedor.

V. Envio de Proposta

Declarações



Após as Declarações serem aceitas pelo fornecedor, o mesmo poderá apresentar a proposta ao clicar no botão

“Enviar”

Será exibida uma mensagem 

com o número da proposta 

apresentada.

V. Envio de Proposta

Declarações
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VI. Habilitação

Conceito

Com a Lei 13.303/16

➢ Será exigida a apresentação dos 

documentos de habilitação apenas ao 

melhor classificado;

➢ Quando houver inabilitação do melhor 

classificado, serão requeridos e avaliados os 

documentos dos licitantes subsequentes, 

por ordem de classificação;

➢ O fornecedor será notificado sobre o início 

do processo de habilitação referente a sua 

proposta;

➢ A notificação será realizada através de uma 

mensagem na Sala de Colaboração da 

Oportunidade;

➢ O prazo para envio dos documentos de 

Habilitação será publicado em Edital.

➢ O Fornecedor passa por um processo de 

Cadastro, contemplando identificação de sua 

empresa, relação de lista de fornecimento e 

locais de fornecimento ou prestação de 

serviço;

➢ O Fornecedor passa por um processo de 

avaliação e, após sua aprovação realizada 

pela Petrobras, o fornecedor é acionado por 

convite para participação em uma licitação.

Decreto 2.745/98



VI. Habilitação

Fornecedor sem Cadastro Petrobras

Petrobras identifica a 

necessidade de 

compra.

Petrobras cria a oportunidade 

e a publica no Diário Oficial da 

União e no Portal Petronect.

Fornecedor visualiza a 

oportunidade no Portal 

Petronect e realiza a  

inscrição

Período de envio de 

propostas pelos 

fornecedores.

1

Abertura das

propostas.

Fornecedor é 

notificado, caso haja 

documentação 

pendente.

Fornecedor comprova através 

de documentos ou resposta a 

questionários conforme previsto 

em edital, as condições para 

fornecimento junto a Petrobras.

2 3

4

5

108
9

Petrobras avalia 

documentação e declara 

habilitado o melhor 

classificado da 

oportunidade

Inicio da 

fase 

recursal

Fim da fase 

recursalADJUDICAÇÃO

11

12

13

Notas: Etapas da fase de Habilitação

Petrobras classifica as 

propostas de acordo com 

critério de julgamento, avalia 

efetividade e convoca melhor 

classificado para Habilitação

Portal Petronect

verifica se  o 

fornecedor possui 

cadastro completo

7
6

Macro Fluxo – Licitação Pública



VI. Habilitação

Fornecedor com Cadastro Petrobras

Petrobras identifica a 

necessidade de 

compra.

Petrobras cria a oportunidade 

e a publica no Diário Oficial da 

União e no Portal Petronect.

Fornecedor visualiza a 

oportunidade no Portal 

Petronect e realiza a  

inscrição

1

Fornecedor já 

possui cadastro 

junto a Petrobras

2 3

8
9

Portal confirma a situação 

cadastral e envia a 

Petrobras, que declara o 

melhor classificado da 

oportunidade habilitado

Inicio da 

fase 

recursal

Fim da fase 

recursal

ADJUDICAÇÃO

10 11

13

Notas: Etapas da fase de Habilitação com reutilização de dados do Cadastro

Macro Fluxo – Licitação Pública

Período de envio de 

propostas pelos 

fornecedores.

Abertura das

propostas.
4

5

Petrobras classifica as 

propostas de acordo com 

critério de julgamento, avalia 

efetividade e convoca melhor 

classificado para Habilitação

Portal Petronect

verifica se  o 

fornecedor possui 

cadastro completo

7
6



VI. Habilitação

São os critérios que a Petrobras utiliza para avaliar se o fornecedor está ou não habilitado para fornecer bens ou prestar

serviços que são o objeto da licitação.

Para ser considerado habilitado, o fornecedor deverá apresentar documentos que comprovem:

➢ Capacidade de assumir as exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da

aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante

➢ Qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnico ou economicamente relevantes (corresponde aos critérios

técnico, técnico-SMS e credenciamento, existentes na fase de cadastro);

➢ Capacidade econômica e financeira (refere-se ao critério econômico da etapa de cadastro);

➢ Recolhimento de quantia a título de adiantamento, em licitações que utilizem como critério de julgamento a maior

oferta de preço.

Os documentos requeridos na etapa de habilitação poderão ser totalmente ou parcialmente substituídos pelo Certificado

de Cadastramento, obtido por meio do Registro Cadastral, quando compatível com a exigência para o objeto do

contrato, nos termos apresentado nos editais

Parâmetros de habilitação



VI. Habilitação

O fornecedor melhor classficado, receberá um e-mail orientando-o que acesse a Sala de Colaboração.

Nela será exibida a informação de que o mesmo está participando do processo de Habilitação da Oportunidade

Pública em questão e que possui questionários em aberto.

Para dar continuidade ao processo, os questionários pendentes em cada critério de habilitaçao deverão ser

preeenchidos para que sejam avaliados pela Petrobras.

Os questionários serão acessados no 

menu “Cotações Eletrônicas”, sub 

menu “Painel de Oportunidades”.

Necessário clicar na opção 

“Responder” para abertura dos 

questionários. 

1

2

3

4

Habilitação: Questionários em aberto



VI. Habilitação

Aparecerá a lista de questionários que precisam ser preenchidos pelo fornecedor.

Apenas os questionários que apresentarem a opção “Editar”, deverão ser preenchidos.

Habilitação: Questionários em aberto

Integridade

Integridade



VI. Habilitação

Ao clicar em “Editar” o fornecedor visualizará o questionário e os campos que precisarão ser preenchidos para que ele

possa concluir esta etapa da Habilitação.

Habilitação: Questionários em aberto

Integridade

Integridade
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VII. Sala de Colaboração

Transparência Rastreabilidade Histórico Segurança da Informação

➢ É o canal para comunicação entre Petrobras e os 

Fornecedores;

➢ A Sala de Colaboração é utilizada para dúvidas e 

esclarecimentos;

➢ Todo o fornecedor que se inscrever em uma 

oportunidade pública, terá acesso a Sala de 

colaboração;

➢ A privacidade dos dados de cada Fornecedor é 

respeitada dentro da Sala de Colaboração;

➢ Empresas fornecedoras não poderão se 

comunicar com outros participantes, nem mesmo 

descobrir quem mais está participando na 

oportunidade. 

Sala de Colaboração: Conceito



VII. Sala de Colaboração

Fornecedor 1

Fornecedor 2

Fornecedor 3

➢ Não é possível a troca de mensagens entre fornecedores;

➢ O fornecedor só pode enviar mensagens para a Petrobras, sem distinção de usuários destinatários;

➢ A Petrobras pode enviar mensagens para todos os fornecedores, sem distinção de usuários destinatários de uma

mesma empresa.

Sala de Colaboração: Funcionalidade



VII. Sala de Colaboração

O acesso à Sala de Colaboração é realizado por dentro de uma oportunidade.

Localizando a oportunidade, basta (1) clicar no número para visualizar os dados e depois (2) acessar diretamente a

respectiva Sala de Colaboração.

1

2

Acesso a Sala de Colaboração

Objeto de Contratação 2

Objeto de Contratação 1

Objeto de Contratação 3

Objeto de Contratação 4

Clique no botão

“Sala de 

Colaboração”;

Clique no número da Oportunidade;



VII. Sala de Colaboração

3. É possível utilizar Critérios de Pesquisa para filtrar as mensagens na Sala de Colaboração. Este recurso facilitará

a localização das informações quando uma oportunidade possuir muitas mensagens enviadas em seu histórico;

4. As mensagens na sala estarão sempre agrupadas em Assuntos, em uma tabela onde também poderão ser

verificadas a data de última atualização (envio de nova mensagem no assunto), o criador do assunto e a

quantidade de anexos disponibilizados;

5. Para visualizar as mensagens, basta clicar no link sobre o título do Assunto;

Fornecedor 1

3

4

5

Acesso a Sala de Colaboração



VII. Sala de Colaboração

Na tela de visualização das mensagens, é possível verificar:

6. A data e a hora de envio da mensagem;

7. O remetente da mensagem;

8. O indicador de leitura da mensagem;

9. Se há anexos para a mensagem.

Para visualizar o texto da mensagem, clique no ícone da cartinha.

6 7 8 9

Fornecedor 1

Fornecedor 1

Acesso a Sala de Colaboração



VII. Sala de Colaboração

1. Para enviar mensagens na sala de colaboração, partindo de um novo assunto, basta clicar no botão Novo

Assunto na tela principal da Sala de Colaboração da Oportunidade

2. A tela seguinte exibirá os campos “Assunto Livre” e “Assunto Predefinido”:

1

2

OBS: A opção “Assunto Livre” virá marcada como opção padrão.

Enviar Mensagens e Anexos – De um assunto novo



Enviar Mensagens e Anexos – De um Assunto Novo

Ao optar por “Assunto Predefinido”, em seguida você deverá selecionar uma das opções abaixo:

• Impugnação;

• Negociação.

3

VII. Sala de Colaboração



Enviar Mensagens e Anexos – De um Assunto Novo

Enviar Mensagens ao Comprador / Contratador:

4. Preencha o nome do novo assunto;

5. Preencha o texto da mensagem a ser enviada;

6. Caso seja necessário, carregue anexos;

7. Clique em OK para concluir o envio da mensagem.

4

5

6

7

VII. Sala de Colaboração



VII. Sala de Colaboração

Para enviar mensagens na sala de colaboração, partindo de um assunto existente:

1. Utilize os Critérios de Pesquisa para localizar os assuntos já existentes e clique no link sobre o título do Assunto;

2. Na tela seguinte, clique no botão Nova Mensagem;

3. Repita os passos do método anterior, preenchendo os campos para o envio da mensagem.

1

2

3

Fornecedor 1

Enviar Mensagens e Anexo – Assunto Existente



VII. Sala de Colaboração

Inserindo Anexos na Mensagem Enviada

Na tela de carregamento informa a extensão, limite de caracteres no nome, quantidade, tamanho máximo permitido de

cada arquivo.

Clique em “Procurar”

para localizar o Arquivo em 

seu computador.

Ao selecionar os 

arquivos desejados 

clique em 

“Carregar”;

Enviar Mensagens e Anexo – Assunto Existente



VII. Sala de Colaboração

Clique em “OK” para 

enviar a mensagem.

Aparece uma mensagem 

informando que os 

arquivos foram anexados 

com sucesso.

Você pode clicar no 

ícone         para 

excluir o anexo.

Selecione o comprador 

clicando no quadrado 

cinza.

Inserindo Anexos na Mensagem Enviada

Só será possível excluir anexos antes da mensagem ser enviada, após o envio, mensagens e anexos não podem ser

excluídos.

Enviar Mensagens e Anexo – Assunto Existente



VII. Sala de Colaboração

Confirmação da Mensagem Enviada

Aparecerá uma mensagem 

informando que a mensagem e o 

assunto foram criados com 

sucesso.

Fornecedor 1

Fornecedor 2

Enviar Mensagens e Anexo – Assunto Existente



VII. Sala de Colaboração

A Mensagem Enviada vai aparecer 

dentro do Assunto, no “Histórico 

de Mensagens”.

Fornecedor 1

Enviar Mensagens e Anexo

Enviar Mensagem a partir de um Assunto Existente
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VIII. Treinamentos Online e Fale Conosco

Acesse o a página oficial do Portal Petronect - www.petronect.com.br

Treinamentos Online

No menu “Ajuda”, clique na 

opção "Treinamentos;

http://www.petronect.com.br/


VIII. Treinamentos Online e Fale Conosco

Os documentos de apoio com as principais 

mudanças da Lei 13.303/16 - Regulamento de 

Licitações e Contratos da Petrobras estão 

disponíveis no Portal desde 02/fev.

Treinamentos Online



VIII. Treinamentos Online e Fale Conosco

A Petronect possui diversos canais de antendimento às empresas registradas, por onde podem sanar suas dúvidas

relacionadas às funcionalidades do Portal Petronect. Escolha uma das opções de Atendimento e siga as orientações

disponibilizadas no Portal.

Fale Conosco

Atendimento 

por telefone;

Abertura de 

chamado via 

Portal.



VIII. Treinamentos Online e Fale Conosco

Para maiores informações a respeito das Novas Regras de Contratação da Petrobras, consulte no site em

https://contratacao.petrobras.com.br/novas-regras-de-contratacao

Site das Novas Regras de Contratação da Petrobras

https://contratacao.petrobras.com.br/novas-regras-de-contratacao
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IX. Perguntas Frequentes e Respostas

Como posso participar de uma Licitação Pública?

Resp: Após as mudanças decorrentes da Lei 13.303, as licitações públicas além de publicadas no Diário Oficial da União,

também ficarão disponíveis na área pública e interna do Portal Petronect, para todos os interessados. Não serão mais

enviados convites para os empresas em oportunidades criadas sob o regimento da nova Lei 13.303 e o novo RLCP

(Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras).

Gostaria de me inscrever em uma das oportunidade públicas que localizei no Portal Petronect, mas ainda não

possuo meu acesso. O que é o e-CNPJ exigido em minha Identificação e onde devo obtê-lo?

Reps: O e-CNPJ é um documento eletrônico em forma de certificado digital que garante a autenticidade e a integridade

na comunicação entre pessoas jurídicas e a Receita Federal do Brasil (RFB), funcionando exatamente como uma versão

digital do CNPJ. Com este documento digital é possível realizar consultas e atualizar os cadastros em diversos

provedores de serviços na Internet. Para emitir seu e-CNPJ, entre em contato com uma entidade certificadora e obtenha

maiores orientações.



IX. Perguntas Frequentes e Respostas

Haverá mudança no processo de envio de proposta em oportunidades públicas?

Resp: Sim. Como não serão mais enviados convites para as oportunidades públicas, para enviar propostas o

fornecedor deverá estar inscrito na oportunidade. Para se inscrever será necessário localizar a oportunidade desejada,

acessar a oportunidade e clicar no botão Criar Proposta.

Como saberei em quais oportunidades eu já estou inscrito?

Resp: Após efetuar login no Portal, o fornecedor poderá visualizar todas as oportunidades em que se inscreveu

(histórico) através do menu “Cotações Eletrônicas” > “Painel de Oportunidades” > opção “Minhas Participações”.

Como será o processo de habilitação do fornecedor em oportundiades públicas?

Resp: Ao ser declarado o melhor classificado em uma oportunidade pública, o fornecedor será avaliado nos requisitos

técnicos, econômico-financeiros e jurídicos. Somente após a classificação do melhor colocado, será exigida

apresentação dos documentos para habilitação do mesmo.



www.petronect.com.br

Verifique em nosso Portal os canais de atendimento específicos que a Petronect disponibiliza
para Fornecedores e para Usuários do Grupo Petrobras. 


