MANUAL DO PRE-CADASTRO DE FORNECEDORES
Procedimento para Pre-cadastro de fornecedores
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1. OBJETIVO
Orientar a empresa proponente quanto à realização do Pre-cadastro de
fornecedor para a Fundação Renova no portal webformat®, mostrando as
funcionalidades da ferramenta e como operá-la.
O webformat® é um portal de relacionamento com fornecedores administrado
pela CH Master Data, empresa parceira da Fundação Renova.
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2. ACESSO AO PORTAL DE RELACIONAMENTO
COM FORNECEDORES
Para acessar o portal de relacionamento com fornecedores e realizar o Precadastro de fornecedor, a empresa deve acessar o portal webformat® através
do site da Fundação Renova:

www.fundacaorenova.org

Na página principal, clique no menu FORNECEDORES no topo da página para
acessar o portal de relacionamento com fornecedores:

Homepage da Fundação Renova
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3. ACESSO AO PORTAL DE RELACIONAMENTO
COM FORNECEDORES
Acessando o menu FORNECEDORES no site da Fundação Renova, você estará
no portal de relacionamento com fornecedores:

Portal de Relacionamento com Fornecedores Fundação Renova

Para iniciar, clique no link Pre-cadastro:
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Na tela seguinte, digite o CNPJ da sua empresa e clique no botão
Digite apenas números, sem traços ou pontos:

Em seguida basta preencher os dados pedidos na tela:
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IMPORTANTE: Insira um e-mail válido nesta etapa pois é neste endereço de
e-mail que você receberá seu login e senha de acesso ao portal.

Imediatamente, ao preencher todos os dados e clicar no botão Confirmar,
você receberá uma mensagem de confirmação:

Neste momento, você estará na etapa de cadastro inicial. O sistema enviará
automaticamente para o e-mail informado um login e senha de acesso
conforme modelo abaixo:
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Remetente: webformat@chconsultoria.com.br
Assunto: Cadastro de Fornecedores
Prezado fornecedor,

Seu pré-cadastro no Portal de Fornecedores da Fundação Renova foi finalizado
com sucesso.
Para completar o seu cadastro é necessário acessar o Portal de Fornecedores
utilizando o login e a senha que estão abaixo e completar as informações
obrigatórias que estão pendentes.

Login: 08070508000178
Senha: XXXXXX

Clique aqui para efetuar seu login.

*Nota: É recomendada a alteração da senha após o primeiro acesso.
Em caso de dúvida, entre em contato com o Canal de Atendimento: 0800 878
3267.

Equipe CH Master Data
Fundação Renova

Obs: Esta é uma mensagem automática, favor não respondê-la
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4. CONCLUINDO O PRE-CADASTRO DE
FORNECEDOR
Uma vez recebido o e-mail com seu login e senha, será necessário logar-se no
portal para terminar de preencher suas informações. Do contrário, seu Precadastro não ficará disponível para cotações.
Acesse novamente o portal de relacionamento com fornecedores da Fundação
Renova e digite seu login e senha nos campos na parte superior direita e depois
clique em

:
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Ao fazer o acesso com seu login e senha, na tela seguinte, escolha o cliente
FUNDAÇÃO RENOVA e clique em Entrar:

No seu primeiro acesso ao portal, será exibido o TERMO DE ACEITE PARA
INSCRIÇÃO NO PORTAL DE CADASTRO DE FORNECEDORES DA FUNDAÇÃO
RENOVA. O aceite do termo é obrigatório para concluir as próximas etapas do
seu Pre-cadastro:
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Para concordar com o termo e prosseguir, basta marcar a opção SIM e clique
em ENVIAR ao final do texto:

Após o aceite do termo, você será direcionado para o formulário de cadastro
onde você deverá completar as informações faltantes sobre sua empresa;
O Pre-cadastro será concluído após o preenchimento das 3 abas de cadastro:
•

Dados Gerais

•

Dados de Contato

•

Dados de Endereço
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As abas que ainda apresentam campos pendentes de preenchimento ficarão na
cor vermelha. As abas já preenchidas completamente ficarão na cor verde.

Existem outras abas de informações cadastrais mas que serão apenas exibidas
para preenchimento após a homologação do seu Pre-cadastro pelo Suprimentos
da Fundação Renova. Na etapa de Pre-cadastro, preocupe-se apenas com estas
3 abas.

4.1. Dados Gerais
Na aba de dados gerais você preencherá as informações gerais da empresa
como Razão Social, e-mail e telefone principal, Inscrições estadual e municipal,
entre outros:
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Após preencher todos os campos desta aba, clique em

para

confirmar as alterações. Se você sair do portal sem clicar neste botão, os dados
ali digitados serão perdidos.

4.2. Dados de Contato
Na aba de dados de contato você preencherá as informações referentes às
pessoas de contato em sua empresa.
Você pode incluir quantas pessoas de contato desejar. Para incluir uma nova
pessoa, basta clicar em

Após preencher todos os campos desta aba, clique em

para

confirmar as alterações. Se você sair do portal sem clicar neste botão, os dados
ali digitados serão perdidos.
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4.3. Dados de Endereço
Na aba de dados de endereço você preencherá o endereço completo da sua
empresa. Este endereço deve ser o constante no cartão do CNPJ da empresa na
Receita Federal:

Após preencher todos os campos desta aba, clique em

para

confirmar as alterações. Se você sair do portal sem clicar neste botão, os dados
ali digitados serão perdidos.

5. CONFIRMAÇÃO DO PRE-CADASTRO
Após confirmar os dados desta última aba, você receberá a mensagem que
informa que seu Pre-cadastro foi concluído:
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A partir deste momento, seu Pre-cadastro estará concluído e disponível para os
compradores na Fundação Renova incluirem sua empresa nos processos de
cotação. Uma validação do seu Pre-cadastro será feita então para homologação
do cadastro. Para tal, apenas aguarde a demanda do cliente e sua empresa
será contatada.
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