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INTRODUÇÃO
O Portal de Fornecedores Log-In é uma ferramenta para
auxiliar na aprovação de medições de serviços com o
objetivo de garantir o correto fluxo de entrada de
documentos fiscais na Log-In.
Com esta ferramenta será possível também consultar o
status da solicitação, identificando em que etapa ela se
encontra e promovendo maior transparência ao processo.
De modo geral, o fluxo funcionará da seguinte forma:
o provedor abrirá no Portal uma SP (Solicitação de
Pagamento) informando os dados e documentos
necessários para medição. Em seguida esta solicitação será
encaminhada para análise e aprovação da Log-In. Assim
que aprovada a liberação o provedor receberá um e-mail
contendo todos os dados necessários para faturamento.
ATENÇÃO: O faturamento deve ocorrer apenas após o
envio da autorização pela Log-In, isto garante que sejam
utilizados os dados corretos e que não haja desvios no
Fluxo de Pagamentos.
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CRIAR UMA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SP
Selecione a opção “Solicitação de Pagamento” no menu superior:

Em seguida selecione o tipo de serviço que foi executado:

Poderão ser selecionados:
Custos de Handling;
Custos de Equipamentos;
Custos de Transportes;
Custos Extras: Monitoramento, armazenagem, pesagem, etc;
Custos Portuários: Praticagem, rebocador, amarração e agência;
Serviço de Manutenção Frota: Serviços prestados aos navios da Log-In;
Serviço de Manutenção Terminais: Serviços de manutenção prestados aos terminais da Log-In;
Serviço de Operação Portuária: Serviços de embarque, transbordo, remoção, etc;
Serviços Diversos: Serviços realizados para atendimento às áreas de Apoio (Administrativo, TI, SSMA, etc).
Para cada tipo de serviço serão mostrados na tela os dados adicionais que devem ser informados, conforme exemplo abaixo:

IMPORTANTE: A informação incorreta destes dados pode gerar a REPROVAÇÃO da sua Solicitação, por isso fique atento ao preencher.
Selecione a empresa para pagamento:
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Selecione o ACA (Acordo de Compra em Aberto) para o qual foi executado o serviço:

Nota: Os dados do ACA são enviados na formalização do acordo. Caso não possua estas informações, entre em contato com
o Gestor de Contrato do Serviço ou com a área de Suprimentos.
Em seguida selecione as linhas dos serviços que foram executados:

Elas serão apresentadas como abaixo:

Para informar a quantidade, clique duas vezes sobre a linha ou no ícone
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Informe as quantidades e, caso seja necessário, dados adicionais que auxiliem na aprovação da medição.
Em seguida clique no ícone .
Para exibir o valor total dos serviços informados, clique no campo abaixo:

Caso seja necessário, adicione documentos pelo link “Anexar documentos”:

NOTA: Cada anexo poderá ter até 15Mb.
Após preencher todos os campos, clique no ícone
Será gerado um número para acompanhamento:
.

no topo da página para finalizar.
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CONSULTAR UMA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SP
Caso queira consultar suas SPs, clique em “Consulta” no Menu Superior:

Clique sobre a SP que deseja obter informações:

Será aberta a página a seguir:

O campo “Situação” indica o status da SP:
Aberto – Aguardando Análise Log-In: significa que a sua Solicitação foi encaminhada corretamente ao Gestor do Contrato
da Log-In. A partir de agora ela será avaliada de acordo com os dados preenchidos e os documentos enviados. Caso esteja de
acordo, o Gestor do Contrato irá criar a Liberação para pagamento e você será autorizado a faturar.
Aberto - Aguardando definição do Responsável do ACA: Este status indica que existe uma ação de redirecionamento interno na
Log-In. Um alerta é enviado ao responsável e assim que ajustado migrará para o status acima.
Aberto - Aguardando Aprovação da Liberação: Neste momento a liberação já foi criada e aguarda a aprovação dos gestores da Log-In.
Finalizado com sucesso: Após aprovação da liberação, você receberá um e-mail com a autorização e os dados para
faturamento, sua SP migrará para este status. Após envio e cadastro da nota.
Finalizada como Não-realizada: Este status indica que houve cancelamento da Solicitação por parte da Log-In. Neste caso você
receberá um e-mail com a justificativa do cancelamento. Caso não esteja de acordo entre em contato com o Gestor do Contrato.
Cancelada: SP cancelada pelo fornecedor.
As ações executadas podem ser acompanhadas no final da página no quadro “Tarefas Executadas”:

NOTAS IMPORTANTES:
Após a abertura da Solicitação de Pagamento não é possível editar nenhum de seus dados. Caso tenha notado o preenchimento
de um dado errado, faça o cancelamento imediatamente.
Após análise e validação da SP pela Log-In, você receberá um e-mail com a autorização e os dados para faturamento. Aguarde o
envio deste e-mail para a correta emissão do documento fiscal.
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ENVIAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE
Após aprovação da liberação você receberá um e-mail com as orientações de faturamento e com o link para o envio da nota.
Abra o link, informe seu e-mail e clique em continuar.

Selecione a opção NFSE ACORDO DE COMPRA ABERTO:

Clique em Anexar Documentos:
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Selecione o documento da NFSe e clique em Abrir:

Informe o número do ACA e da Liberação no formato indicado abaixo e em seguida clique em Enviar:

Será gerado um número de protocolo para acompanhamento do processamento da nota. Após o cadastro a
nota estará disponível na página do fornecedor para consulta na aba Relatórios e Informações.

