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INCLUSÃO DE CERTIFICAÇÕES, CADASTROS E CNAE

INTRODUÇÃO
Tanto no portal virtual quanto no catálogo digital da Rede Petro – BC será possível informar quais tipos de
certificações e cadastros a sua empresa possui. Esta informação, assim como outras que poderão ser cadastradas,
servirá como filtro na área de buscas. Será possível, por exemplo, localizar todas as empresas que possuem ISO 9001
e que também são associadas à ONIP. Cadastrar estas informações aumentará a visibilidade de sua empresa na área
de buscas do portal da Rede Petro - BC. Também será possível informar em quais as Atividades Econômicas sua
empresa está cadastrada junto à Receita Federal.

INCLUSÃO DE CERTIFICAÇÕES E CADASTROS
Na tela inicial do formulário de atualização cadastral, aproveite para atualizar as informações básicas sobre a sua
empresa, pois esses dados serão visualizados por quem acessar seu perfil no portal e no catálogo digital. Para incluir
certificações e cadastros, clique na guia Certificações / Cadastros no topo de sua ficha cadastral; ao clicar neste
botão você terá uma série de opções de Certificações e Cadastros. Selecione aqueles que estão relacionados à sua
empresa.

Clique nas certificações exibidas em sua tela e ao finalizar clique no botão Aplicar para que os itens sejam gravados
em sua ficha; caso exista algum tipo de certificação importante que não conste na lista, entre em contato com a
Rede Petro-BC para que possamos fazer uma análise e adicionar esse item para cadastro. O mesmo procedimento
deve ser executado para gravar as associações.
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INCLUSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - CNAE
Depois de incluir as certificações e cadastros, será possível incluir as atividades econômicas em que sua empresa
está registrada junto a Receita Federal. Sua listagem de códigos do CNAE pode ser obtida junto ao Cartão CNPJ de
sua empresa, através do endereço indicado abaixo.
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp.
Neste endereço, você visualizará informações sobre a sua empresa e as atividades vinculadas ao seu CNPJ como
demonstrado no exemplo abaixo.

Todas essas atividades devem ser incluídas junto em sua ficha cadastral; para isso, basta que você clique na Guia
CNAE no topo do formulário de atualização cadastral. Na sequência, utilize o filtro ao lado esquerdo para buscar o
registro do CNAE. Você pode digitar o código ou mesmo parte do nome da atividade; clique no botão OK para que o
sistema possa buscar os itens na base de dados. Ao ser exibido o resultado do filtro, clique na seta direcionada para
a direita, assim você estará adicionando a atividade em seu cadastro. Todos os itens incluídos serão exibidos na
tabela à direita. Também é possível excluir as atividades que você tenha incluído por engano, bastando para isso
utilizar o botão em formato de X ao lado dos itens.
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DÚVIDAS E DIFICULDADES NO ACESSO
Em caso de dúvidas, ou para solicitar maiores informações, entre em contato com a Rede Petro-BC pelo telefone
(22) 2796- 6122 ou através do email redepetro-bc@redepetro-bc.com.br. Você também pode entrar em contato
com a NPI Brasil, responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção do serviço. Utilize o telefone (22) 2621-2123
ou o email sistemas@npibrasil.com.

Desenvolvido por

NPI BRASIL
+55 (22) 2621-2123

www.npibrasil.com | sistemas@npibrasil.com

