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Gestão de Dados Cadastrais

Consulte neste manual os procedimentos para a manutenção de seus dados
cadastrais junto ao Grupo, assim como os dados e documentos complementares
exigidos no primeiro acesso como fornecedor.
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1. Gestão de Dados Cadastrais
Para fornecedores novos no Portal de Fornecedores Não Revenda, ou seja, fornecedores que teham vencido uma cotação de preços e que já
teham efetuado o Auto-Registro - criação de usuário Administrador (ver manual 2. Usuário Administrador e Gestão de Usuários) será
mandatório complementar os seus dados dados cadastrais através do Portal e submeter documentos comprobatórios de acordo com a
política e diretrizes do Grupo. Nesta etapa os dados complementares e documentos submetidos serão validados pelo Grupo e somente após
esta validação e aceite pelo Grupo, o seu cadastro será considerado finalizado e ativo estando apto a efetuar faturamentos contra o Grupo.
Atenção: Mesmo tendo vencido uma cotação de preços, o fornecedor não poderá receber pedidos de compra ou realizar faturamentos
contra o Grupo até que seu cadastro seja considerado finalizado e ativo pelo Grupo.
Tenha em mãos a seguinte documentação digitalizada a ser submetida via Portal de Fornecedores Não Revenda:







Comprovante de dados bancários
Estatuto Social e ata da Assembléia (aplicável às S/A)
Contrato Social e última alteração (aplicável às Ltda)
Declaração de optante pelo SIMPLES (quando aplicável)
Cadastro de atividade da prefeitura (fornecedores de serviços)
Certidão de enquadramento de CEPOM (fornecedores de serviço, caso possuam)

 Dispensa de emissão de Nota Fiscal eletrônica emitido por prefeitura (fornecedores de serviço, caso possuam).

Para fornecedores já ativos, ou seja, aqueles que já tenham sido considerados finalizados e ativos, a Gestão de Dados Cadastrais descrita
neste manual permite realizar consultas e/ou modificações de seus dados cadastrais.
Atenção: Toda alteração nos dados cadastrais do fornecedor será avaliada por uma equipe especializada do Grupo podendo ser aceita ou
rejeitada pelo mesmo. Caso os dados sejam rejeitados ou insuficientes um e-mail será enviado ao fornecedor com a discriminação do
motivo e solicitando correções e/ou informações complementares.
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Inicialmente efetue o Logon no Portal de Fornecedores Não Revenda através do usuário criado durante a etapa de Auto-Registro. Note
que o código de usuário criado deve iniciar com “NR”.

No Portal Grupo, clique sobre a opção

<Dados Empresariais>:

<Dados Empresariais>:
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Consulta de seus dados cadastrais: A janela de dados empresariais sempre será aberta na modalidade de consulta. Para visualizar todos os
dados de seu cadastro deve-se utilizar a barra de rolagem.
Caso seja necessário modificar seus dados cadastrais, ou no caso de fornecedores novos, será obrigatório complementar seu cadastro e
submeter os anexos solicitados, deve-se clicar no botão <Modificar>:
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Modificação de dados cadastrais: Após clicar no botão <Modificar>, os campos da tela podem ser alterados.
Atenção: esta atividade é mandatória para fornecedores novos.
Na modificação, todos os campos destacados com * tem preenchimento obrigatório como por exemplo: razão social, idioma, moeda,
indicação por autoridade pública (mandatório indicar sim ou não, <E-mail para Messageria NFe>, entre outros).
Será necessário também informar um motivo para a modificação dos dados.
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Dados de Contato: Dados de contato de sua empresa.
No processo de compras Grupo, cada usuário de sua empresa com acesso ao Portal é uma pessoa de contato e tem em seu cadastro de
usuário um e-mail associado (ver manual 2. Usuário Administrador e Gestão de Usuários).
Por outro lado, nos dados cadastrais de sua empresa (tela abaixo) podem ser atribuídos e-mails referentes à sua empresa.
Caso você indique na tela abaixo vários e-mails de contato, será necessário indicar somente um deles como <E-mail Padrão> e também
indicar somente um deles como <E-mail para Messageria NFe> (pode ser o mesmo como no exemplo abaixo).
Como regra geral:
1) e-mails relativos às cotações são enviados para a pessoa de contato escolhida pelo Comprador Grupo
2) e-mails relativos aos dados cadastrais e pedidos de compra são enviados para o <E-mail Padrão>
3) e-mails relativos às Notas Fiscais são enviados para o <E-mail para Messageria NFe>
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Dados fiscais e bancários: Nesta seção deverão ser informados o tipo de emissão de Nota Fiscal, os códigos de identificação fiscal e códigos
de serviços prestados ao Grupo.
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Emite Nfe: Indicar se é emissor de nota fiscal eletrônica. Quando marcado “Sim” será obrigatório indicar um novo e-mail nos dados de contato
e sinalizá-lo como “E-mail para messageria NFe”.

Tipo de Emissão: Indicar qual o tipo de emissão da Nota Fiscal.

NF Serv/NF Man/Outros: NF manual para materiais ou serviços, boleto, recibo,
nota de débito, fatura, etc

DANFE/DACTE e NF Serv: emissor de NF Eletrônica: DANFE (material), Nota
Fiscal Eletrônica de Serviços e DACTE (frete).


NF de Serviço apenas: emissor somente de NF eletrônica de Serviços



DANFE apenas: emissor somente de NF eletrônica de Materiais

 DACTE apenas: emissor somente de Conhecimento de Transporte eletrônico
Dados bancários: os dados bancários podem ser consultados mas não poderão ser modificados – esta modificação será efetuada pelo Grupo.
Caso exista a necessidade de incluir ou alterar os dados bancários é necessário descrever esta solicitação de modificação no campo
<Motivo da Modificação> e anexar um documento comprobatório dos dados bancários, por exemplo a digitalização de uma folha de cheque.
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Números de Identificação Fiscal: Estes dados não deverão ser modificados pelo fornecedor e servirão somente para consulta e conferência!
Inicialmente somente seu CNPJ estará informado. Após a validação de seu cadastro e documentos pelo Grupo, os dados de inscrição estadual
e municipal serão preenchidos automaticamente pelo Portal BIS.
Atenção !!! Caso os dados de identificação fiscal (CNPJ, inscrição
estadual ou municipal) estejam incorretos, o fornecedor deverá
entrar em contato com o comprador Grupo para que o mesmo
solicite a modificação destes dados.
Lista de Códigos de Serviços que podem ser executados: No caso de
fornecedores de serviços será obrigatório incluir quais serviços serão
prestados ao Grupo de acordo com os códigos CNAE registrados para
sua empresa.
Para que você possa receber pedidos de compras de serviços e posteriormente emitir as Notas Fiscais do serviço prestado, é mandatório que
todos os serviços sejam previamente incluídos em seu cadastro. A falta de determinado serviço em seu cadastro impedirá que o comprador
Grupo firme pedidos deste serviço com sua empresa, ou seja, caso sua empresa venha a fornecer novos tipos de serviço futuramente – é
imprescindível que você inclua os novos serviços em seu cadastro de forma que tanto o pedido de compras quanto o espelho de nota fiscal
possam ser criados sem divergências.
Atenção !!! os códigos de serviços registrados em seu
cadastros serão validados contra as suas Notas Fiscais
emitidas: o recebimento de sua Nota Fiscal será rejeitado caso
exista divergência, ou seja, fatura emitida com código CNAE não
registrado em seu cadastro.
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Para Inserir um novo código de serviço clique em

e escolha o código desejado na lista de códigos CNAE disponíveis.

Para eliminar um código de serviço de seu cadastro, selecione a linha clicando no checkbox correspondente e clique em
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Dados adicionais: Selecione sua opção para envio de comunicações por e-mail relativos a pedidos de compra, novos ou modificados.

Anexos: Nesse espaço o fornecedor deverá anexar documentações exigidas para homologação de seu cadastro (novos fornecedores). Para
incluir anexos:
1) Clique em

,

2) selecione o arquivo em seu diretório,
3) preencha uma descrição para o documento ,
4) e por último, clique em

Grupo – Todos os direitos reservados
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Os seguintes documentos serão exigidos para novos fornecedores. Solicitamos anexar os documentos abaixo digitalizados no prazo máximo
de 24 horas:
 Comprovante de dados bancários
 Estatuto Social e ata da Assembléia (aplicável às S/A)
 Contrato Social e última alteração (aplicável às Ltda)
 Declaração de optante pelo SIMPLES (quando aplicável)
 Cadastro de atividade da prefeitura (fornecedores de serviços)
 Certidão de enquadramento de CEPOM (fornecedores de serviço, caso possuam)
 Dispensa de emissão de Nota Fiscal eletrônica emitido por prefeitura (fornecedores de serviço, caso possuam).

Para finalizar sua modificação de cadastro, clique em

.

As alterações de dados cadastrais e documentos submetidos serão avaliados pelo Grupo, o qual poderá acatar ou rejeitar suas modificações.
Veja na próxima página como você poderá acompanhar o status de suas modificações cadastrais.

Grupo – Todos os direitos reservados

M a n u a l 3 vs 3 Pág. 13 de 14

Portal Fornecedores Não-Revenda

O fornecedor poderá acompanhar o status de suas modificações através da própria tela de consulta de seus dados cadastrais conforme o
exemplo na tela abaixo.
No campo Status de replicação são apresentados os seguintes ícones:

.

Significado: as modificações submetidas estão aguardando validação e aceite pelo Grupo.
Significado: as modificações foram aceitas ou rejeitadas - será necessário conferir se os dados cadastrais foram modificados.
Caso a modificação tenha sido rejeitada, os campos não foram modificados e voltaram ao status inicial, neste caso o fornecedor
receberá um e-mail informando o motivo da rejeição.

Grupo – Todos os direitos reservados

M a n u a l 3 vs 3 Pág. 14 de 14

