NORMAS PARA O REGISTRO NO CADASTRO DE FORNECEDORES DO SAAE

(SEÇÃO III – DOS REGISTROS CADASTRAIS – ART. 34 AO 37 DA LEI
Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.)
1 – Requerimento do interessado:
a) Conforme modelo do Anexo C.
b) O requerimento deverá ser preenchido corretamente, por meio manual ou mecânico, de forma legível, sem
rasuras, devidamente assinado.
c) Os dados/requisitos do requerimento poderão ser transportados para papel timbrado da empresa, e
apresentado devidamente assinado.
1.2 - Na ausência do requerimento ou de seu preenchimento desconforme letras a, b e c, os documentos
mencionados no item 2, carecerão de análise. Poderá o fornecedor interessado ou seu representante corrigi-lo
no ato ou apresentá-lo devidamente preenchido (corrigido) em data posterior.
1.3 - O servidor responsável pelo Cadastro de Fornecedores verificará previamente, no ato do recebimento do
requerimento acompanhados dos documentos para o devido registro, se apresentado de acordo com o constante
na letra B, para efeito das providências do item 1.2.
1.4 - Os documentos solicitados para o cadastramento deverão ser apresentados em ORIGINAL, ou por
qualquer processo de CÓPIA AUTENTICADA, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, quando for o
caso, na forma do Art. 32, “caput”, da lei 8.666/93.
1.4.1 – Todos os documentos deverão ser endereçados ao Serviço autônomo de Água e Esgoto – SAAE, na
Av. Getúlio Vargas, 1500, Jardim São Paulo – São Carlos – SP – CEP 13.560-390.
1.4.2 - Deverá constar no envelope: CADASTRO DE FORNECEDORES ou CADASTRO DE
FORNECEDORES PARA A TOMADA DE PREÇOS Nº______/ANO, se for o caso.
1.4.3 – A documentação requerendo o Certificado de Registro Cadastral, com exceção para participar de
Tomada de Preços; se não tiver solução de continuidade no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
entrega, será arquivada.
1.5 - O prazo de validade do registro cadastral é de 01 (um) ano.
1.5.1 – Dos documentos apresentados para habilitação em Tomada de Preços, Concorrência e Pregão
Eletrônico, será emitido o Certificado de Registro Cadastral.

1.6 - O prazo para emissão do Certificado de Registro Cadastral será de 05 (cinco) dias após a entrega da
documentação correta, salvo para participação em certame com data designada.
2 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cédula de identidade, no caso de pessoa física.
b) Registro comercial, no caso de empresa individual.
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício.
e) 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 á atividade assim
o exigir.
2.1.1 - Caso o interessado se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar
declaração de que cumpre os requisitos previstos na lei Complementar nº 123/2006, conforme ANEXO A.
2.1.2 - Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal c/c Art. 27, inciso V da
Lei 8.666/93: Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze)
anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo do Anexo B.
2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no CNPJ (para pessoa jurídica) ou CPF (para pessoa física)
b) Prova de inscrição no Cadastro Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Dívida Ativa da União, Estadual, e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, que consistirá em:
c1) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal:
Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa relativos a
Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com validade na data da abertura das propostas, na forma da lei.
c2) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, com validade na data da abertura das propostas,
na forma da lei.

c3) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão Negativa de Débitos ou Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma
da Lei, com validade na data da abertura das propostas.
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – I.N.S.S. – Instituto Nacional do Seguro Social,
(Certidão Negativa de Débito), com validade na data da abertura das propostas.
e) Prova de regularidade relativa ao F.G.T.S. – (C.R.F.) - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com
validade na data da abertura das propostas.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de
Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas, em nome do licitante, com
validade na data de apresentação, na forma da Lei.
2.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
A) registro ou inscrição na entidade profissional competente, se houver:
(Para os serviços e obras de engenharia, assim definidos pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando
a estes comparados os demais órgãos de classe - CRM, CRQ, OAB, CRAS, CRC, entre outros, - dependendo
da especificidade do objeto social da empresa).
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos, de acordo com o objeto social da empresa; inclusive, no tocante a fornecimento de bens,
produtos, equipamentos, prestação de serviços comum, mediante:
b.1) Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;
b.2) Atestado acervado no órgão competente da classe, no caso mencionado no item A.
2.3.1 - Outras comprovações serão exigidas à vista das especificidades do objeto a serem licitados, por ocasião
da publicidade dos editais dos certames.
2.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa saúde financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses
da data da apresentação para cadastro;
a1) Do balanço patrimonial serão extraídos e verificados os valores do patrimônio líquido, do ativo total,
do passivo total;

a3) Às empresas obrigadas a fazerem a Escrituração Contábil Digital (ECD) a ser transmitida via Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped), conforme Instrução Normativa RFB nº 787/2007 e Portaria nº

11.211/2007 deverão apresentar: o recibo de entrega do balanço com os termos de abertura e encerramento
onde constem dados da empresa, responsáveis legais e contábeis e o termo de autenticação expedido via rede
mundial de computadores (web) com a análise do órgão competente, bem como receita federal do Brasil.
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório distribuidor competente da sede da
pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; com data de expedição
não superior a 90 (noventa) dias.
3 - As certidões que não constarem a data de validade, serão consideradas válidas aquelas emitidas em data
não superior a 90 (noventa) dias da data considerada para análise dos documentos (item 1.6).

ANEXO A
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Ref.: Certificado de Registro Cadastral

EMPRESA ____________, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º _________________ e Inscrição Estadual nº ______________, com sede na
___________________, neste ato representada por ___________ (qualificação), vem, em atenção ao requerimento para obtenção do
Certificado de Registro Cadastral (ou habilitação na Tomada de Preços nº ____/2013, declarar, sob as penalidades cabíveis, sua condição
de Microempresa / Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cidade, data.
respresentante

ANEXO B
ATENDIMENTO AO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
D E C LA R A Ç Ã O

Ref.: Certificado de Registro Cadastral

EMPRESA ____________, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º _________________ e Inscrição Estadual nº ______________, com sede na
___________________, neste ato representada por ___________ (qualificação), vem, em atenção ao requerimento para obtenção do
Certificado de Registro Cadastral (ou habilitação na Tomada de Preços nº ____/2013), declarar, para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (*) (*assinalar com X se for o caso)
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Cidade, data.
respresentante

ANEXO C
REQUERIMENTO DO INTERESSADO

RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________________
Denominação social: _______________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________ nº_______
Complemento: ____________________________ Bairro _________________________
Cidade: __________________________________________ Estado ____CEP ________
Telefone __________________________________________ Fax ___________________
Endereço eletrônico ________________________________________________________
Sítio eletrônico ____________________________________________________________
Data e nº Registro na Junta Comercial ________________________________________
CNPJ/MF ____________________________ I.E. ________________________________
Inscrição Municipal ________________________________________________________
Filial: ( ) sim ( ) não
Endereço _______________________________________________________nº________
Complemento ______________________________________ Bairro ________________
Cidade ____________________________________ Estado ______ CEP_____________
Telefone _______________________________ Fax ______________________________
Ramo de atividade principal:
( ) indústria ( ) comércio ( ) distribuidora
( ) Representante ( ) serviços ( ) outros:_____________________________________
Responsáveis:
( ) sócio ( ) proprietário ( ) procurador ( ) outro
Nome: ___________________________________________________________________
Nome: ___________________________________________________________________
Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas correspondem à verdade.
Local, ______ de ___________ de __________
Assinatura e carimbo
nome completo
RG/CPF

