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Elektro Eletricidade e Serviços S.A. 

Rua Ary Antenor de Souza, 321, 
Jardim Nova América,  

CEP 13024-053 - Campinas/SP 

 

Portal de Notas Fiscais 

Prezado fornecedor,  

Pensando na agilidade de atendimento e automatização de nossos processos e ainda, prezando sempre 

pela qualidade e transparência no atendimento apresentamos o novo processo de solicitação de 

faturamento (SF)! 

Segue abaixo passo a passo para realizar a sua SF. 
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Manual - PASSO A PASSO 

Passo 1: O Fornecedor irá receber no e-mail cadastrado junto a Elektro o link para cadastro de sua primeira 

senha de acesso. Caso não localize o e-mail, deverá solicitar o cadastro do usuário para o Atendimento a 

fornecedor(atendimentofornecedor@neoenergia.com) para acesso ao Portal de Notas. Obs: Solicitamos 

Preferencialmente que seja o e-mail corporativo ex: nome@empresa.com.br. 

Passo 2: O e-mail informado receberá um link para definição de senha; a senha deve conter letras e números 

somente. 

 

 

 

Passo 3: Acessar Portal de Notas através do link http://portalfornecedor.elektro.com.br/#/home . 

Passo 4: Informar Código (CNPJ) e senha criada;  

 

 

 

 

 

http://portalfornecedor.elektro.com.br/#/home
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O quadro de avisos contém as informações importantes ao fornecedor, como: abertura e fechamento do 

portal, alterações importantes, CENE Campinas, instabilidade do sistema, entre outros. 

 

Passo 5: Para solicitar um novo faturamento utilizar o botão:  Solicitação de Faturamento, para acompanhar 

solicitações anteriores, utilizar o botão: Monitor de Faturamento. 

 

Passo 6: Iniciar a solicitação de faturamento com o número de pedido. Clique em Selecionar 

 

 

Digite o número do pedido na janela e clique em confirmar e em buscar. Não é necessário preencher todos 

os campos se já houver preenchido o pedido ou data de remessa. 
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Passo 7: Selecionar a linha que deseja faturar; utilize a barra de rolagem para maiores informações da linha 

desejada. 

Obs: Desmarque as demais linhas no caso de faturamento de uma única linha, se for faturar várias linhas, 

manter a seleção (linha grifada em azul). 

Caso o item ou valor esteja em desacordo entrar em contato com o gestor do contrato ou responsável pela 

compra.  

 

Conferir CNPJ do emissor da fatura, item de serviço de acordo com a LC 116. 

Checar a linha correta de acordo com o ano em Data de Remessa. Obs: Faturar sempre no ano corrente.  
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Passo 8: Clique no botão detalhe,    será exibido o valor do saldo total a ser faturado até o fim 

da vigência do contrato/ período; 

 

No campo digite o valor a ser faturado, em seguida clique OK e Avançar; 

 

Passo 9: QUANDO APLICÁVEL - Responder o questionário, quando o serviço for sujeito à retenção de INSS 

aparecerão mais perguntas, responder e clicar em avançar. 
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O sistema informará quais retenções estão cadastradas para este faturamento. No exemplo abaixo, apenas 

ISS. Conferir as informações e avançar. (Caso os impostos não estejam de acordo, entrar em contato com o 

gestor do contrato ou responsável pela compra) 

Obs: quando aplicável, o campo “Dedução” ira aparecer editável em vermelho se for possível reduzir a 

base de cálculo do imposto. Você deve informar o valor a ser abatido da base de cálculo clicando duas 

vezes na coluna “dedução”, na linha do imposto selecionado, e incluir o valor em reais a ser retirado da 

base de cálculo. 

Para fornecedores optantes pelo Simples Nacional, o campo “Alíquota” do imposto ISS é editável. O 

fornecedor pode alterar a alíquota clicando duas vezes na coluna “Alíquota” na linha “ISS” e alterar o 

valor do imposto. 

 

Clique em Avançar e Criar; 
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Solicitação foi criada com sucesso. Anote esse número! Com ele você fará o acompanhamento de sua 

solicitação e inclusão de documentos. Após a aprovação do gestor e gerente da area, voce receberá um 

email automatico autorizando a emissão da NF. 

Passo 10: Para anexar documento suporte, caso o gestor do contrato necessite de algo para aprovar a SF: 

Volte ao menu inicial, clique em Portal do Fornecedor; 
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Em seguida, clicar em monitor de faturamento 

 

Para localizar a solicitação use o campo solicitações ou período de busca, confirmar e clicar em buscar.  

 

Clicar no clipe para anexar documentos suportes. Ex: memorias de cálculo para suportar o gestor na 

validação. Obs: o nome do arquivo não pode conter mais que 30 caracteres. 

 

Selecione o tipo de arquivo para anexar. 
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 Passo 11: ANEXAR NOTA FISCAL: No monitor, o status da SF deverá ser: “Aguardando NF”. (Obs: Esse passo 

somente deverá ser realizado após aprovação do gestor da Elektro, o prazo para a aprovação é de 4 dias 

uteis). 

 

Vá até opções, e anexe a NF utilizando o botão CLIPE; Obs a NF deve estar salva em PDF, o arquivo deve 

estar salvo na área de trabalho e o nome não pode conter mais que 30 caracteres. 

 

Na caixa de diálogo, utilize a opção nota “Nota Fiscal”. Nunca uma nota deve ser inserida no campo 

“Arquivo Auxiliar”, esse campo não é utilizado pela área fiscal, portanto não reconhecemos o recebimento 
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de notas nesse campo.

 

Preencher os campos Numero da NF, Série, codigo do serviço conforme Lei Complementar 116 e data do 

documento. Obs: a série deve ser numérica com até 3 dígitos (Ex: 001,010,100) ou apenas uma letra (Ex: 

E). 
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Passo 12: Para acompanhar o processamento entre no monitor e será possível acompanhar pelo Status do 

documento; quando o mesmo estiver  “entrada de fatura efetuada” significa que o processo foi 

finalizado e a nota fiscal será paga de acordo com o prazo contratual. 

 

 

 

Passo 13: Caso necessite a exclusão de documento (documento Suporte/ NF) no portal: Selecione a linha 

que deseja eliminar o anexo, clicar em abrir a pasta de arquivos . 

 

 Eliminar                                                     

 

Clique em ok 
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O Status é alterado para: aguardando NF. 

 

Passo 14: Caso necessite excluir a solicitação de faturamento: Selecione a linha que deseja eliminar, clicar 

em Deletar Solicitação. 

 

Confirmar ok. 

Para maiores informações, entrar em contato com o atendimento a fornecedor 

(atendimentofornecedor@neoenergia.com) ou pelo telefone (71) 3370-6173. 

 

mailto:atendimentofornecedor@neoenergia.com

