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I. Objetivo

1. Visualizar o CRC* (Certificado de Registro Cadastral).

Após este módulo de capacitação você será capaz de:

Nota: *Visando adequar o processo de cadastramento de fornecedores da Petrobras à Lei 13.303/16, desde de 22/01/2018 não são 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).



II. Como Acessar

Como acessar a funcionalidade “Registro” área externa

Consulta Registro Cadastral: possibilitará ao usuário identificar a sua situação cadastral no Portal da Petronect.

Onde encontrar > menu “Cadastro na Petrobras” > “Consulta Registro Cadastral”.



II. Como Acessar

Como acessar a funcionalidade “Registro” área externa

Para realizar a consulta da situação do CRC das empresas, o

usuário poderá acessar através do menu “Cadastro na

Petrobras” a opção “Consulta Registro Cadastral”, onde será

possível procurar inserindo o CNPJ ou Razão Social a situação

de uma empresa no Cadastro.

1. Selecionar o país desejado;

2. Inserir o número do CNPJ ou;

3. Inserir a Razão Social da empresa;

4. Inserir o código de segurança indicado pelo sistema.
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II. Como Acessar

Como acessar a funcionalidade “Registro” área Interna

O módulo “Registro” possibilitará ao usuário consultar informações a respeito da emissão de seu CRC (Certificado de

Registro Cadastral)

Para acessar esta funcionalidade, deve 

acessar a área restrita na página inicial do 

Portal utilizando seu usuário ou CPF e senha.



II. Como Acessar

Na área do menu “Cadastro na Petrobras”, clicar na aba “Resultados da Avaliação”. No menu “Cadastro na Petrobras” (1), acesse o submenu “Resultados da Avaliação” (2);

 Em seguida, no painel lateral, clique na opção “CRC” (3);

Esta tela exibirá informações sobre validade do cadastro, número SAP, data de emissão e o próprio documento do CRC.
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Descrição dos campos exibidos na tela:

• Critério Econômico: data de cálculo do Critério Econômico para a avaliação do fornecedor (Processos de Inscrição,

Renovação ou Reclassificação).

• Critério Legal: última data de aprovação do Critério Legal para a avaliação do fornecedor (Processos de Inscrição ou

Renovação ou Reclassificação).

• Validade ISO-9001: data de validade do certificado ISO-9001 cadastrado no Portal.

• Validade do Cadastro: validade do cadastro de acordo com a data de aprovação do critério Legal.

• Validade Técnica: data gerada na conclusão do processo de inscrição, renovação ou reclassificação para o critério

técnico quando o fornecedor obtiver alguma família aprovada.

• Número SAP: número de cadastro do fornecedor no SAP.

• Documento: consulta ao CRC.

• Número: número do CRC.
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• Situação: situação do documento da empresa (CRC).

• Famílias: será apresentado a quantidade de famílias incluídas no CRC.

• Tipo de Fornecedor: tipo de classificação do fornecedor (Fornecedor de bens ou Prestador de Serviços para o Registro

Simplificado e Fabricante Comerciante, Prestador de Serviço e Revendedor/ Distribuidor para o Corporativo).

• Tipo de Documento: tipo de cadastro referente ao documento (Total ou Parcial).

• Validade do Cadastro: validade do cadastro de acordo com a data de aprovação do critério Legal.

• Data de Emissão: data de emissão do documento (CRC).

• Emissão: data de emissão do CRC no SAP.
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 Ao clicar no link disponível na coluna “Famílias”, será possível visualizar as famílias de fornecimento aprovadas no CRC.
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 Para visualizar ou imprimir o CRC (Certificado de Registro Cadastral) da sua empresa, na coluna “Documento”,

clique no ícone

III. Consulta ao CRC



No certificado, serão apresentadas as informações sobre aprovação nos critérios por empresa ( GRI, Legal e Econômico ) 

e/ou por família ( Técnico, Téc-SMS e Revenda/ Distribuição) e sobre o tipo de cadastramento, que pode ser *Total ou 

**Parcial. 

*Total: Quando o certificado possuir os critérios “Técnico”, "Téc-SMS" ( quando houver na configuração da família), “Legal” e 

“Econômico” .

*Parcial: Quando o certificado não atender aos requisito para o Tipo de Cadastramento Total, mas possuir pelo menos um 

desses critérios.
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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. 

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

