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1. FINALIDADE 
 
Estabelecer critérios e procedimentos para novos cadastramentos de empresas 
fornecedoras de materiais, produtos, equipamentos, veículos, bens, prestadoras de 
serviços, obras e serviços de engenharia junto a SANASA, de acordo a Lei das Estatais 
n.º 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SANASA. 

 
 
2. CONDIÇÕES INICIAIS DE CADASTRAMENTO  

 
As empresas interessadas em efetivar o cadastro junto à SANASA, com o objetivo de 
participar de futuras licitações, deverão proceder acessando o site www.sanasa.com.br => 
Compras, Licitações e Fornecedores => Fornecedores => Seja um Fornecedor, preencher 
os formulários de Cadastro de fornecedor e de especialidades, encaminhar por e-mail 
para: cadastramento@sanasa.com.br  
 
A SANASA tem priorizado as contratações através o Pregão Eletrônico, que permite maior 
concentração, flexibilização e desburocratização dos procedimentos licitatórios, garantindo 
maior transparência. Os fornecedores devem possuir obrigatoriamente o cadastro no site 
do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br, para aquisição de bens e serviços comuns, 
que a partir dos critérios comerciais iniciam uma disputa de lances, com data e horário 
previamente agendado, divulgado no diário oficial do município e sites da SANASA e 
Banco do Brasil, com base no artigo 65 das Leis das Estatais nº 13.303/2016. 

 
  

3. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE FORNECEDORES SIMPLIFICADO 
 

a) A inscrição no cadastro de Fornecedores simplificado é uma condição indispensável 
para os interessados a participar em licitações públicas nas modalidades: Dispensa de 
Licitação e Inexigibilidade.  
 

b) Não serão cadastradas empresas cujo material e/ou serviço não seja de uso regular da 
SANASA; 
 

c) Serão exigidas a Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva 
com Efeitos de Negativa relativa a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa 
da União, a qual abrange inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei nº 
8.212/1991, emitida através de sistema eletrônico, ficando a sua aceitação 
condicionada a verificação de veracidade via Internet. 

http://www.sanasa.com.br/
mailto:cadastramento@sanasa.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
emitida através de sistema eletrônico, ficando nesse caso sua aceitação condicionada 
à verificação de sua veracidade via Internet. 
 
 
 

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE 
REGISTRO CADASTRAL – CRC 

 
Ficha de Registro Cadastral preenchida datada e assinada, pelo sócio administrador ou 
procurador legal (quando procurador, apresentar procuração válida), Ficha de Especialidades, 
apontando os materiais, serviços e obras que irá se cadastrar na SANASA, deverão proceder 
acessando o site www.sanasa.com.br => Compras, Licitações e Fornecedores => 
Fornecedores => Seja um Fornecedor, preencher os formulários Ficha de Registro Cadastral 
e de Especialidades de Cadastramento. 
 

 
4.1. FICHA DE ESPECIALIDADES DE CADASTRAMENTO 

 
Especialidades para o cadastramento são as relações de serviços e materiais, que poderão 
ser licitados pela SANASA, que deverão fazer parte das atividades do Certificado de Registro 
Cadastral, de acordo com a solicitação do fornecedor através dos atestados de capacidade 
técnica apresentados. 

  
As empresas que pretendem se cadastrar junto a SANASA deverão obrigatoriamente 
assinalar as especialidades para as quais desejam o cadastramento. Para tanto deverão 
anexar os atestados de fornecimentos/serviços correspondentes. 
 

 
4.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 
a) Registro Público de Empresas Mercantis, nos termos do Código Civil Brasileiro, no caso 

de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou seja, o contrato original com 

todas as alterações ou a sua consolidação, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentação de eleição de seus administradores;  

 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

Diretoria em exercício;  
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

e) Se a empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
 
f) Se a empresa for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

http://www.sanasa.com.br/
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4.3. DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL   

 
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede da Proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade 
em vigor. Não constando do documento seu prazo de validade, será aceito documento 
emitido até 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de sua apresentação.  

 
a.1) A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela 

apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva 
com Efeitos de Negativa relativa a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa 
da União, a qual abrange inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei nº 
8.212/1991, emitida através de sistema eletrônico, ficando a sua aceitação 
condicionada a verificação de veracidade via Internet. 

 
b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

emitida através de sistema eletrônico, ficando nesse caso sua aceitação condicionada à 
verificação de sua veracidade via Internet. 

 
c) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para fins de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.  

 
 

4.4. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   
 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, no caso de obras ou 
serviços de engenharia. 

 
b) Comprovação de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove a aptidão para desempenho dos campos de atividades para as 
quais se solicita o registro. No caso de obras e serviços devidamente certificados pela 
entidade profissional competente e caso o atestado venha em nome do responsável 
técnico, deverá ser comprovado o vínculo empregatício através de cópia autenticada da 
carteira profissional, registro do empregado ou contrato de prestação de serviços, salvo 
se o profissional for sócio proprietário, ou diretor da empresa: 

 
 b.1) Os atestados deverão ser apresentados, conforme abaixo: 
- Emitido pelas entidades concedentes em papel timbrado; 
- Deverá constar endereço e telefone, datados e assinados pela autoridade competente, 

com identificação do cargo; 
- Deverá especificar detalhadamente os materiais / equipamentos ou serviços, quais as 

normas utilizadas, quantidade fornecida, número do contrato ou pedido, bem como se o 
fornecimento / serviço se processou a contento e dentro dos prazos previstos, 
consignados atrasos se estes forem aceitos pelo emitente. 

 
c) Declaração de Vínculo Empregatício deverá ser preenchida pelas empresas de obras e 

engenharia, conforme o modelo SAN.A.IN.FM 016. 
 
 
 

http://servnet/document/formulario/324.doc
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d) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, abaixo 
relacionamos algumas especialidades de cadastramento: 

 

GRUPO SUBGR Família DESCRIÇÃO DOCUMENTO ÓRGÃO EMISSOR 

09 03 001 Álcool, Diesel e 
Gasolina 

Certificado de Posto 
Revendedor 

Agência Nacional de 
Petróleo 

12 
12 
12 
14 
14 

01 
06 
07 
02 
02 

001 
001 
001 
001 
002 

Areia Média/Grossa 
Madeira compensado 

Pedra Britada 
Areia camada torpedo 

Areia rolada 

Concessão Lavra  Departamento Nacional 
Produção 

Mineral – DNPM 

12 
12 

06 
06 

001 
002 

Madeira Compensado 
Madeira Bruta 

Certificado de 
Regularidade Cadastro 

Técnico e Registro 
Cadastro Técnico 

Instituto Brasileiro Meio 
Ambiente 

E Recursos Naturais 
Renováveis – 

Ibama 

25 01  Agência de Viagem Certificado de Cadastro 
– Embratur 

Ministério do Turismo 

25 02 003 Seguro de Vida Em 
Grupo 

Certidão de 
Regularidade 

Superintendência Seguros 
Privados Susep 

25 03 004 Auditoria 
Externa/Cons./ 

Contábil/Societária e 
Tributária 

Ato Declaratório de 
Registro – CVM. 

Comissão Valores 
Mobiliários 

25 03 006 Jurídica Registro Conselho 
Regional OAB – 
Base Territorial 

Organização dos 
Advogados 

25 
25 

08 
08 

002 
005 

Seguro Material 
Seguro de Veículo 

Certidão de 
Regularidade 

Superintendência Seguros 
PrivadosSusep 

25 08 006 Vigilância/Segurança/ 
Patrimonial 

Certificado Segurança, 
de acordo com a 

Portaria DPF/MJ nº 387 
de 28/08/2006 

 

Ministério da Justiça / 
Departamento da Polícia 

Federal no Estado de São 
Paulo 

25 08 006 Vigilância/Segurança/ 
Patrimonial 

Comprovação de 
autorização para 
funcionamento e 

revisão anual 

Ministério da Justiça / 
Departamento da Polícia 

Federal 

25 08 006 Vigilância/Segurança/ 
Patrimonial 

Certificado de 
Regularidade de 

Situação de 
Cadastramento 

Divisão de Registros 
Diversos da SSP-SP 

25 08 006 Vigilância/Segurança/ 
Patrimonial 

Certificado de Cadastro 
junto ao Serviços de 

Fiscalização 
Controlados 

Ministério da Defesa – 
Exército Brasileiro – 

Comando militar a qual 
pertença 

27 02 002 Lodo/Resíduo Ind./ 
Esgota Fossa 

Licença Operação E 
Instalação 

Companhia de Tecnologia 
de 

Saneamento Ambiental 
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4.5. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
  

 
a) Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata e Recuperações Judiciais e 
Extrajudiciais, válida. Não constando do documento seu prazo de validade, será aceito 
documento emitido até 06 (seis) meses imediatamente anteriores à data de sua apresentação. 
 
b) Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser apresentados 
os comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que aponte a situação da 
demanda judicial.  

 
c) Balanço Patrimonial do último exercício social, que comprove a boa situação financeira 
da Proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, obedecido ainda o seguinte: 
 
c.1) PARA AS SOCIEDADES POR AÇÕES: O Balanço Patrimonial já exigível e apresentado 
na forma da lei; 
 
c.2) PARA OS DEMAIS TIPOS DE SOCIEDADES: Não sendo obrigadas a publicar seu 
balanço, deverão então apresentar: 
 
c.3) Cópia legível e autenticada das páginas do Diário Geral onde foi transcrito o Balanço 
Patrimonial do exercício, com as assinaturas do representante da empresa e do contador 
responsável; e 
 
c.4) Cópia autenticada dos Termos (devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório 
de Registro) de Abertura e Encerramento do Livro Diário onde foi transcrito o Balanço 
Patrimonial do exercício. 
 
c.5) Os fornecedores obrigados em adotar a ECD – Escrituração Contábil Digital em relação 
aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2008, deverá apresentar o Balanço 
Patrimonial e Demonstrativo de resultados do último exercício social, apresentados na ECD, já 
exigíveis de acordo com a lei, contendo o termo de abertura e encerramento e o recibo de 
entrega do livro digital.  
 
c.6) Comprovação de que dispõe de Índice de Liquidez Corrente (ILC) superior ou igual a 1,00 
(um), Índice de Liquidez Geral (ILG) superior ou igual a 1,00 (um) e Índice de Solvência Geral 
(ISG) superior ou igual a 1,00 (um). 
 
c.7) O cálculo dos índices exigidos no item anterior será realizado utilizando-se os resultados 
expressos no balanço patrimonial do último exercício social, mediante a aplicação das 
seguintes fórmulas: 
 

ILC - Índice de Liquidez Corrente > ou = 1,00 
 
              AC                      ATIVO CIRCULANTE 
ILC = -------------- = --------------------------------- 
               PC                   PASSIVO CIRCULANTE 
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ILG - Índice de Liquidez Geral > ou = 1,00 
 
 
             AC + RLP                    ATIVO CIRC. + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
ILG = -------------         = ----------------------------------------------------------------------- 
             PC + PNC              PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 
 
ISG - Índice de Solvência Geral > ou = 1,00 
 
                 AT                                            ATIVO TOTAL 
ISG = ----------------- =       --------------------------------------------------- 
            PC + PNC                   PASSIVO CIRC. + PASSIVO NÃO CIRC.          
      

 
 

5. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA A MICRO EMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE. 

 
a) Declaração emitida pela Junta Comercial de Enquadramento de ME/EPP (Artigo 8º da 

Instrução Normativa 103 publicada em 22/05/2006 pelo Departamento Nacional de 
Registro do Comércio).   
 

b) Atender os requisitos referente aos itens 2, 3 e/ou 4 desta norma. 
 

 
6. ATUALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - 

CRC 
 

O Certificado de Registro Cadastral (CRC) é o documento emitido pelo Setor de Banco de 
Preços e Cadastro de Fornecedores, que permite agilizar a fase de habilitação dos 
procedimentos licitatórios, por meio do cadastramento prévio dos fornecedores 
interessados. O fornecedor cadastrado assegura análise prévia de sua documentação de 
habilitação, com o envio de alerta automático por e-mail sobre a publicação de licitações de 
interesse do fornecedor, permitindo a dispensa da apresentação desses documentos nas 
licitações, conforme exigências estabelecidas no edital. 
 

a) Assim que aprovado o Certificado de Registro Cadastral, o fornecedor receberá um 
aviso por e-mail, que o CRC estará disponível no site e juntamente com esse 
comunicado receberá a senha de acesso para impressão do Certificado de Registro 
Cadastral. 

 
b) Para a emissão ou consulta do CRC o fornecedor deverá acessar o site: 

www.sanasa.com.br  

 Compras, Licitações e Fornecedores 

 Fornecedores 

 CRC – Consulta/Emissão 
 
 

 

http://www.sanasa.com.br/
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c) A utilização do CRC fica condicionada a exatidão dos dados cadastrais. Na hipótese de 
inexistência ou desatualização dessas informações, o fornecedor deverá 
imediatamente atualizar os dados mediante a apresentação dos documentos no Setor 
de Banco de Preços e Cadastro de Fornecedores; 

 
d) O fornecedor poderá também, se for o caso, retirar o Certificado de Registro Cadastral 

pessoalmente na SANASA no Setor de Banco de Preços e Cadastro de Fornecedores; 
 
e) Caso ocorra bloqueio na consulta ou emissão do CRC, o fornecedor deverá 

imediatamente comunicar-se com o Setor de Banco de Preços e Cadastro de 
Fornecedores; 

 
f) O CRC não será emitido para as empresas que estiverem enquadradas nas Sanções 

Administrativas, previstas em Lei; 
 
g) O Certificado de Registro Cadastral estará restrito somente ao fornecedor que requerer 

informações relativas à sua empresa; 
 
h) Não serão aceitos Certificados com rasuras ou emendas; 
 
i) A veracidade das informações constantes no Certificado Registro de Cadastral está 

condicionada a verificação de sua autenticidade no Setor de Cadastramento de 
Fornecedores; 

 
j) Caso o CRC seja utilizado para fins licitatórios em outros órgãos públicos, deverá ser 

confirmada a sua autenticidade, conforme o descrito no item acima; 
 
k) A validade dos documentos relacionados no CRC poderá ser acompanhada pelo site, 

através de senha de acesso, a respectiva senha não dá o direito ao interessado de 
contratação, se caso seus respectivos registros cadastrais não estiverem atualizados, 
bem como, suas habilitações deverão estar de acordo com a inscrição cadastral 
pretendida; 

 
l) Os fornecedores inscritos no cadastro geral da SANASA se obrigam a encaminhar, no 

prazo de 10 (dez) dias, os documentos comprobatórios de quaisquer alterações 
contratuais, estatutárias ou de composição de diretoria, eventualmente ocorridas; 

 
m) O fornecedor cadastrado nas especialidades de obras e serviços de engenharia, cujos 

atestados estão em nome de responsáveis técnicos, caso esses responsáveis se 
desliguem da empresa, obriga-se a solicitar no prazo máximo de 05 (cinco) dias do 
fato, a exclusão das especialidades nas quais o empregado detém a responsabilidade; 

 
n) A atualização ou complementação de documentos e informações poderá ser exigida 

pela SANASA, sempre que julgada necessária; 
 
o) A inclusão de novos produtos ou serviços se dará a qualquer tempo, quando solicitada 

por escrito pelo fornecedor, desde que sejam apresentados atestados complementares, 
com aprovação pela Comissão de Cadastro de Fornecedores.  
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p) O fornecedor se obriga a solicitar por escrito a exclusão de imediato das especialidades 
que não façam mais parte das atividades constantes no seu Certificado de Registro 
Cadastral (CRC); 

 
q) O Certificado de Registro Cadastral (CRC) terá validade de acordo com os documentos 

fiscais, técnicos e econômico-financeiros apresentados, devendo os inscritos mantê-los 
sempre atualizados, para que possam participar regularmente das licitações 
promovidas pela SANASA; 

 
r) O tempo de guarda dos documentos que compõem o Certificado de Registro Cadastral 

(CRC) será de 05 anos.  
 
s) O descarte dos documentos será feito através de publicidade no Diário Oficial do 

Município de Campinas, constando apenas o ano do cadastramento dos prontuários e 
não a razão social do fornecedor; 

 
t) A ocorrência de fatos que impeçam a habilitação nos termos desta norma deverá ser 

comunicada de imediato; 
 
 
7. INDEFERIMENTO DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 

 
No caso de indeferimento do pedido de inscrição cadastral, caberá recurso conforme 
previsto em lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do indeferimento 
que deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão de Cadastro de Fornecedores. 

 

8. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR 
 

O fornecedor será avaliado pelo gestor do contrato no decorrer do fornecimento do 
material e ou serviço, conforme o estabelecido em edital ou contrato. 

 
 
9. REABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

 
A reabilitação do fornecedor declarado inidôneo poderá ocorrer desde que este tenha 
reparado por outra forma o dano ou prejuízo causado a SANASA, ou desde que, após a 
apresentação de justificativa fundamentada julgada procedente, fique devidamente 
evidenciado o término das irregularidades que determinaram tal ato. 
 

 
10. DECLARAÇÃO 

 
Conforme disposto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal: 
 

a) Declaração de que não empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer outro tipo de trabalho, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
 a.1) O prazo de validade da Declaração será de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua 

emissão. 
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11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

a) Os documentos, expedidos por quaisquer órgãos governamentais ou por cartórios, 
deverão obedecer a forma de validade ou de apresentação indicada nos próprios 
documentos, sob pena de sua não aceitação pela SANASA e, consequentemente 
devolução da documentação. 

 
b) Só será emitido o Certificado de Registro Cadastral (CRC) após apresentação de toda 

documentação conforme estabelecido nesta norma. 
 

c) A validade do Certificado de Registro Cadastral (CRC) limitar-se-á à data de 
vencimento dos documentos fiscais, técnicos e econômico-financeiros. 

 
d) Considera-se empresa cadastrada, a que atender todas as exigências desta norma e 

estiver com o Certificado de Registro Cadastral (CRC) válido.  
 

a) Será comunicado ao fornecedor, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da 
apresentação da documentação hábil, sendo informado através de e-mail, no caso de 
aprovação ou indeferimento do Certificado de Registro Cadastral (CRC). 

 
b)  O fornecedor, quando em concordata, poderá obter o Certificado de Registro Cadastral 

(CRC), onde constará sua situação de concordatária. 
 

c) Todos os fornecedores, através de seus representantes legais, responsabilizar-se-ão, 
sob as penas da lei, pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade 
dos documentos entregues. 

 
d) A qualquer tempo pode ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que 

deixar de atender as exigências estabelecidas nesta norma. 
 

e)   As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para fins de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.  
 

f) Consulta de sanções que implicaram na restrição de empresas a participarem de 
licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública, nos sites do Cadastro 
Nacional de Empresas punidas – CNEP e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas – CNEIS. 

 

12. ATENDIMENTO  
 

Setor de Banco de Preços e Cadastro de Fornecedores: 
 
Av. da Saudade, 500 – Piso 01 – Asa 02; 
Ponte Preta – Campinas-SP - CEP: 13041-903; 
Contato:  (19) 3735.5348 / 3735.5019 
e-mails: cadastramento@sanasa.com.br 
              tatiane.paiva@sanasa.com.br  
              alexandre.pierro@sanasa.com.br 
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13. REFERÊNCIAS  

 
Esta Norma interage com os seguintes documentos: 

  

   SAN.P.IN.PR 01 – Informação Documentada (Documentos Internos); 

   SAN.P.IN.PR 02 – Controle da Informação Documentada Retida (Registros). 

 SAN.A.IN.NA 02 – Aquisição de materiais, Obras e Serviços; 

 SAN.A.IN.NA 36 – Avaliação de Fornecedores; 

 SAN.A.IN.NA 35 – Controle de Acesso aos Serviços Disponíveis ao Fornecedor no 
Portal da SANASA na INTERNET; 

 SAN.A.IN.FM 015 – Ficha de registro cadastral; 

 SAN.A.IN.FM 016 – Modelo de Declaração de Vínculo Empregatício; 
 

 
 
14.  ANEXOS 
 

ANEXO I - HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES 
 

DATA REV. PÁG. DESCRIÇÃO NOME/SETOR 

11/08/2014 01 Todas Revisada na Íntegra Carla Pedrazzoli - ACC 

26/02/2019 02 Todas Revisada na Íntegra Simone Ap.Cracco Francisco-
ACB 
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