
Modelo de Cobrança

Visão Geral do Modelo

Mais detalhes disponíveis na 
área pública do Portal 

Petronect,  através do menu
“Compras e Contrações >
“Modelo de Cobrança”

As empresas que utilizam o Portal
Petronect para os processos de compras e
alinhadas às práticas de Marketplace,
adotaram um Modelo de Cobrança. Este
modelo pode ser composto por duas taxas
distintas.

✓ Taxa de Acesso: 

• O Fornecedor que tiver interesse em
participar de um processo de
Oportunidade Pública deverá se tornar
um Sócio Fornecedor do Marketplace.

• Esta Taxa é cobrada por cada CNPJ do
Assinante, para a participação nas
Oportunidades Públicas veiculadas no
Portal.

✓ Taxa de Transação: 

• Taxa, cobrada pela Petronect e devida
apenas pelo Usuário ganhador do
certame, é destinada a ressarcir parte
dos custos incorridos com recursos de
tecnologia da informação em relação ao
processamento da licitação utilizado pela
Entidade Licitante.

Benefícios para Todos

Fornecedor

Mais oportunidades de 
negócios com um serviço 
adequado aos seus volumes 
e necessidades.

Entidade 
Licitante

Adequação do uso de seu 
marketplace conforme 
prática de mercado.

Petronect

Habilidade de manter sua 
relação entre fornecedores 
e compradores em meio a 
tantas mudanças.

Taxa de Acesso (Sócio Fornecedor):

Taxa de Transação: 

Acessar o menu 

“A Petronect” > 

“Minha Assinatura”

Acessar área interna do 

Portal

Assinatura Ativa 

Receber Nota Fiscal
Realizar o Pagamento

• Fornecedor que já possui
registro na Petronect:
Acessar Portal com seu
login e senha.

• Fornecedor que não possui
registro na Petronect:
Necessária criação de login
para acesso.

• Neste menu será possível
identificar se a assinatura
do fornecedor está ativa.

• Caso não esteja ativa é
necessário realizar o
pagamento.

• Fornecedor Nacional
Pagamento será efetuado
via Boleto Bancário.

• Fornecedor Internacional:
Pagamento será efetuado
via Paypal.

• Após a compensação do
pagamento, a assinatura do
fornecedor ficará ativa e
este passa a ser um Sócio
Fornecedor!

• A Nota Fiscal será enviada
para o e-mail do
fornecedor em até 5 dias
úteis após compensação
bancária.

Notificação para 

emissão do boleto

Fornecedor é declaro 

vencedor do certame

Assinatura do 

Contrato
Realizar o Pagamento

• Fornecedores Nacionais ou
Internacionais:

• Pagamento será efetuado
via Boleto Bancário.

• O boleto terá a validade de
15 dias corridos a partir da
sua data de emissão.

• O pagamento deverá ser
efetuado na sua totalidade.

• Após o pagamento e a
compensação do banco, o
fornecedor estará apto a
firmar contrato junto a
Entidade Licitante!

• Previamente a assinatura
do contrato a ser firmado,
o fornecedor que for
declarado como vencedor
do certame terá que pagar
a taxa de Transação cujas
condições e termos foram
estabelecidos no respectivo
Edital.

• A partir da aprovação da
contratação, o Fornecedor
(nacional ou internacional),
será notificado através do
e-mail

cujo título será
“Notificação – Geração do
Boleto”, da necessidade de
emissão do boleto bancário
através do Portal da
Petronect.

Com a implantação da Taxa
de Transação, nosso Termo
de Adesão ao Portal
Petronect foi atualizado.
Sendo assim desde
09.05.2019 os usuários
fornecedores, ao realizar o
login no Portal Petronect,
deverão obrigatoriamente
aceitar novamente o Termo.

Atenção

Dúvidas?

petronect@petronect.com.br

mailto:petronect@petronect.com.br

