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Sobre a Petronect

14 anos no mercado



Sobre a Petronect

450 
colaboradores



Sobre a Petronect

SISTEMA
PETROBRAS

FORNECEDORES*

BANCOS / FUNDOS

SAP R/3

SAP ECC

3.000 usuários simultâneos
10.000 acessos únicos/dia
461.000 usuários registrados

SAP SRM

Um dos maiores portais SAP SRM do mundo

* 79% reg. no Brasil

R$69 Bi por ano 
transacionados

• Petrobras
• BR Distribuidora
• Transpetro
• Liquigás
• Petrobras América
• Petrobras Colômbia
• .....



Segurança da Informação - Petronect

� 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).



Atualizações no Portal

Além das adequações previstas pela Lei 13.303 e pelo RLCP, a Petronect 
também passou por um processo recente de atualização do 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



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

� 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.

� 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.

Papéis e Responsabilidades – Compras e Contratações
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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.

>> Criptografia

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

Macro Fluxo – Compras e Contratações 

*Etapas com novidades com a Entrada da Lei 



Como acessar uma Licitação Pública?

1

32

Com a Lei 13.303/16 e o 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:



Como acessar uma Licitação Pública?

Além disso, já está disponível no Portal Petronect um novo caminho para visualização das Licitações
Públicas



Como acessar uma Licitação Pública?

A lista com todas as Licitações Públicas Publicadas até o momento, será exibida conforme demonstrado no
painel abaixo:

Na tela contendo a 
lista de Licitações 

Públicas, será possível 
refinar os resultados 
obtidos preenchendo 
algumas opções de 

campos na tela



Como acessar uma Licitação Pública?

O Fornecedor deverá escolher a Licitação Pública desejada e clicar no botão “Tenho Interesse”:



Como acessar uma Licitação Pública?

Ao manifestar interesse, o usuário será orientado em como proceder até a inscrição na licitação desejada:
� Caso o usuário 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.
� Se o usuário não possuir acesso ao Portal Petronect, ele deverá “Iniciar Identificação”.



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

Iniciar Identificação



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 

Iniciar Identificação



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 do Portal Petronect



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

Treinamentos Online

No menu Ajuda, clique 
na opção Treinamentos



Treinamentos Online

Os documentos de apoio com as principais 
mudanças da Lei 13.303/16 - Regulamento de 
Licitações e Contratos da Petrobras, já estão 
disponíveis no Portal



Treinamentos Online



Fale Conosco

A Petronect possui diversos canais de antendimento às empresas registradas, por onde podem sanar suas 
dúvidas relacionadas às funcionalidades do Portal Petronect.

No menu Ajuda, clique 
na opção Fale Conosco



Fale Conosco

Atendimento por telefone

Abertura de chamado via Portal

Escolha uma das opções de Atendimento e siga as orientações disponibilizadas no Portal.
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Perguntas e Respostas Frequentes

Como posso participar de uma Licitação Pública?

Resp: Após as mudanças decorrentes da Lei 13.303/16, as licitações públicas além de publicadas no Diário Oficial da

União, também ficarão disponíveis na área pública (sem login) e interna (com login) 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 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?

Resp: 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.



Perguntas e Respostas Frequentes

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 saberei qual oportunidade ainda será regida pelo Decreto 2.745/98 e qual está sendo regida pela Lei 13.303/16?

Resp: Até que toda as Unidades Operacionais da Petrobras estejam incorporadas no processo, teremos oportunidades sendo 

regidas pela Nova Lei e pelo Decreto em paralelo.

As Licitações Públicas que já estiverem disponíveis na área pública do Portal, já estão sendo regidas pela Lei 13.303/16 e 

pelo RLCP. As demais oportunidades seguirão o decreto.



Perguntas e Respostas Frequentes

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.

Onde posso acessar os Materiais de Apoio da Lei 13.303 e do RLCP ?

Resp: Materiais de Apoio da Lei 13.303 e do RLCP já estão disponíveis no Portal Petronect na opção Ajuda – Treinamentos

– Documentos de Apoio da Lei 13.303/16 e RLCP.



Segurança e Agilidade em Processos  Eletrônicos

www.petronect.com.br

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

“Consolidar-se como canal preferencial de negócios eletrônicos, integrando clientes e fornecedores da 

cadeia de suprimentos de Bens, Serviços e Produtos para as Indústrias de Óleo e Gás”


