
 

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA – V.01 

Para solicitar um serviço de vistoria, basta acessar o Portal do Cliente e seguir os passos 
a seguir: 

1. No menu principal selecione a opção  
 

2. Em seguida acesse a opção  

3. Na opção  acesse  

 

Na opção Nova Vistoria selecione o tipo de serviço e em seguida a clique na opção 
Continuar (Figura 1).  

 

Figura 1 – Portal do Cliente 

 

Em seguida, abrirá na tela os dados necessários a serem preenchidos.   

 

1. Informe a quantidade de contêiner a ser posicionado e a data do agendamento 
(Figura 2). 

Figura 2 – Portal do Cliente 



 

2. Informe o nome da pessoa que acompanhará a vistoria e, em seguida, o(s) 
número(s) do(s) contêiner(es). 

 

Figura 3 – Portal do Cliente 

 

3. Informe o CNPJ do Cliente ou CPF (Figura 4). 

 

Figura 4 – Portal do Cliente 

 

4. O campo Observação deverá ser preenchido somente para informações 
adicionais, se necessário (Figura 5). 

 

Figura 5 – Portal do Cliente 

 

5. Selecione a opção Adicionar para anexar os arquivos necessários para cada 
tipo de serviço (Figura 6). 

 

Figura 6 – Portal do Cliente 



 

Para validação, selecione a opção  

A solicitação ficará com o status “Aguardando confirmação do setor de vistorias”. 

 

Após análise e confirmação do setor de Vistorias, o status mudará para “Confirmado 
pelo setor de vistorias”. 

 

Será gerada uma pendência caso ocorra erro no preenchimento da solicitação de 
serviço ou falte algum documento exigido para realização do serviço. 

 

Após sanada a pendência, selecione a opção “Resolvido”. A solicitação voltará para o 
status “Aguardando confirmação do setor de vistorias”. 

 

IMPORTANTE: Para solicitações de serviços, com necessidade de rompimento de lacre 
e abertura de portas sem acompanhamento do Órgão Interveniente responsável, será 
necessária uma autorização por escrito assinada pelo fiscal responsável, contendo o 
número do contêiner.  

Os serviços deverão ser solicitados no Portal do Cliente de segunda a sexta-feira das 
8h às 17h, para posicionamento no próximo dia útil. Após este horário, a programação 
será possível apenas para datas futuras.  

 

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone (47) 2104-3424 ou pelo e-mail 

vistorias@portonave.com.br. 

 
Horário de Atendimento: 

Segunda a quinta-feira: 8h às 12h e das 13h às 18h. 

Sexta-feira: 8h às 12h e das 13h às 17h. 
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