
 
 
 
 

 

CAUFESP - Registro Cadastral 

 

É o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto nº 52.205/07 no âmbito 
da Administração Direta e Indireta do Estado de São Paulo, em conformidade com os artigos 34 a 37 da Lei 
federal nº 8.666/93 e com os artigos 31 a 34 da Lei estadual n° 6.544/89. 

O Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo é um sistema eletrônico de informações, por 
meio do qual serão inscritos e mantidos os registros dos interessados em participar de licitações e contratar com 
qualquer órgão da Administração Direta e Indireta do Estado, sendo sua utilização obrigatória para a 
Administração Pública Estadual. 

O cadastramento não tem custo e é válido para os fornecedores cuja atividade seja a Indústria e/ou Comércio 
ou a Indústria e/ou Comércio e Prestação de Serviços simultaneamente ou somente a Prestação de Serviços. 

O cadastro estará disponível a todos os interessados em licitar e contratar com órgãos da Administração Direta, 
Autarquias, Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual; empresas nas quais o Estado tenha 
participação majoritária e com as demais entidades por ele, direta ou indiretamente, controladas. 

O processamento das informações cadastrais fornecidas pelos interessados será realizado por meio da utilização 
de recursos de tecnologia da informação. 

O deferimento dos pedidos de inscrições no CAUFESP, assim como, suas alterações, renovações ou 
cancelamentos, serão processados e julgados nas Unidades Cadastradoras – UCs, por uma Comissão de 
Avaliação Cadastral – CAC, formada por servidores pertencentes aos órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, como ente da 
Administração Pública, é uma das Unidades Cadastradoras no Estado. 

As demais normas e procedimentos estabelecidos para a inscrição no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado de São Paulo - CAUFESP poderão ser consultadas no Regulamento do Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP, que disciplina o funcionamento do sistema. 

 

CADASTRO NO CAUFESP 

 

O cadastro no CAUFESP visa possibilitar aos interessados a substituição de documentos de habilitação, em 
todas as licitações abertas por órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado. 

O CAUFESP permitirá aos interessados a obtenção de 2 tipos de registro: o Registro Cadastral – RC, para o 
interessado que atender as exigências contidas no artigo 18, do Regulamento anexo ao 

Decreto nº 52.205, de 27 de setembro de 2007, e o Registro Cadastral Simplificado – RCS, para o interessado 
que atender as exigências contidas no contidas no artigo 19, do Regulamento anexo ao Decreto nº 52.205, de 
27 de setembro de 2007. Estas opções RC e RCS, ficarão disponibilizadas no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, opção "CAUFESP" e substituirão, para fins de habilitação em licitações, os documentos 
apresentados para sua emissão. 

O Registro Cadastral – RC e o Registro Cadastral Simplificado – RCS serão válidos perante todos os órgãos e 
entidades da Administração Pública Direta e Indireta estadual, pelo prazo de 1 (um) ano, com vigência a partir 
da data do ato de deferimento da inscrição ou de sua renovação. No caso de renovação será mantido a validade 
inicial até seu vencimento.  

As decisões da Comissão de Avaliação Cadastral CAC serão divulgadas por meio do endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, opção "CAUFESP". 

 

 

 

 

 



PRÉ-CADASTRO DO FORNECEDOR NO CAUFESP 

 

Para requerer o cadastramento no CAUFESP, o fornecedor primeiramente deverá efetuar o cadastramento do 
usuário responsável pelo cadastro do fornecedor, a partir do acesso ao endereço eletrônico ww.bec.sp.gov.br, 
Cadastro Novo Fornecedor, ler as “Orientações para Cadastro/Atualização”, e assinalar a declaração respectiva. 

Em seguida o fornecedor deverá preencher as demais etapas de cadastramento, observando as instruções e 
requisitos necessários. 

Após o preenchimento das informações necessárias, a empresa deverá encaminhar a documentação para a 
Unidade Cadastradora selecionada, para a referida validação e Ativação do Registro Cadastral; 

ATENÇÃO: Para que a Sabesp seja sua Unidade Cadastradora, o fornecedor deve selecionar no link “Unidade 
Cadastradora” da Ficha Cadastral, o código UGE 393201 e em seguida encaminhar a documentação 
pessoalmente ou via côrreio para o endereço abaixo descrito. 

Só será validado o Registro Cadastral da empresa, após a apresentação de toda documentação necessária, 
dentro da respectiva validade; 

O interessado, o cadastrado e seu representante legal serão responsáveis, sob as penas da lei, pela veracidade 
das informações prestadas e pela autenticidade dos documentos apresentados. 

 

PRAZO DE VALIDADE DO DOCUMENTOS 

 

O prazo de validade do Registro Cadastral – RC e do Registro Cadastral Simplificado – RCS não se confunde 
com o prazo de validade dos documentos com prazo de vigência próprio, sendo responsabilidade do interessado 
mantê-los atualizados. 

Caso a certidão não contenha o prazo de sua validade, será considerado válida pelo prazo de 6 (seis) meses a 
contar da data de sua emissão. 

 

PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES ELETRÔNICAS NA SABESP – CRIAÇÃO DE SENHA DE ACESSO 

 

Os cadastrados no CAUFESP que pretenderem participar de Licitações Eletrônicas da Sabesp deverão criar 
senha para essa finalidade, no endereço eletrônico www.sabesp.com.br – Fornecedores - Licitações Eletrônicas 
– Cadastro de Fornecedor. 

 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

As sanções administrativas aplicadas com fundamento nos itens I ao IV do artigo 87 e/ou no artigo 88 da Lei 
federal 8.666/93; artigo 7º da Lei federal nº 10.520/02; artigo 12 da Lei federal nº 8.429/92; art. 83 da Lei n° 
13.303/16 e art. 5º da Lei n° 12.846/13, serão registradas no endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br, pela 
autoridade que as aplicou, migrando automaticamente para o CAUFESP. 

A pessoa física ou jurídica que sofrer qualquer uma das sanções acima enumeradas terá automaticamente 
suspenso o seu cadastro no CAUFESP e na Sabesp, enquanto perdurarem os efeitos da penalidade. 

 

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira das 8:30h às 12:00h e dás 13:00h às 16:30h 
Av. do Estado, 561 – Ponte Pequena – CEP 01107-900 – São Paulo – SP 
Tel. (11) 3388-6484/6493/6760/6102/6812 – Fax: (11) 3229-8826 



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO JUNTO AO CAUFESP 
 

 

* Os documentos deverão ser apresentados no original ou em cópia, desde que legível e autenticada. 

I ‐ Habilitação Jurídica: 

 Contrato Social de Constituição e suas alterações devidamente registradas; 

 Empresário  Individual,  EIRELI, MEI  ‐  Requerimento  de  Empresário  de  Constituição  e  suas 
alterações devidamente registrados no órgão de registro competente; 

 Estatuto  Constitutivo  Consolidado  e  respectivas  alterações  acompanhado  das  Atas  das 
Assembleias,  devidamente  registradas  e  publicadas  no  Diário  Oficial  do  Estado  para 
Sociedade por Ações; 

 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; 

 Declaração de enquadramento/desenquadramento EPP ou ME devidamente  registrada no 
órgão competente; 

 Certidão  Simplificada  emitida  pela  Junta  Comercial  com  data  recente,  comprovando  a 
condição de EPP ou ME; 

 As  empresas  não  optantes  pelo  Simples Nacional  e  enquadradas  em  EPP  ou ME,  devem 
fazer uma declaração conforme modelo anexo  (modelo no anexo  I), assinada e carimbada 
pela empresa e contador; 

 Nos casos de  Incorporação/Cisão apresentar alteração contratual das empresas envolvidas 
juntamente com Protocolo de  Justificação e Laudo de Avaliação, devidamente  registrados 
nos órgãos competentes. 

II ‐ Regularidade Fiscal: 

 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual; 

 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM) ou Alvará de 
Funcionamento; 

 Certidão Negativa de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal (tributos mobiliários); 

 Certificado de Regularidade do FGTS ‐ CRF; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

III ‐ Qualificação Econômico‐Financeira: 

 Certidão Negativa de Falência e Concordata; 

o Caso a certidão esteja na condição positiva, apresentar conjuntamente uma Certidão 
de Objeto e Pé atualizada. 

 Certidão de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis, Criminais e Fiscais (Federal e Estadual) 
no caso de natureza jurídica por Sociedade Simples Limitada; 

o Caso a certidão esteja na condição positiva, apresentar conjuntamente uma Certidão 
de Objeto e Pé atualizada. 

 Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado (Ativo/Passivo/DRE) do último exercício 
social  acompanhada da Ata de Aprovação da AGO e/ou AGE, devidamente  registrada no 
Diário Oficial do Estado para Sociedade por Ações; 



 

 Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado (Ativo/Passivo/DRE) do último exercício 
social,  emitido  pelo  sistema  do  SPED  Contábil,  acompanhada  do  Recibo  de  entrega  da 
Escrituração Contábil Digital (ECD), para empresa optante pelo lucro real e lucro presumido 
que são obrigadas por lei; 

 Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado (Ativo/Passivo/DRE) do último exercício 
social,  acompanhados  pela Declaração  de Opção  Tributária,  carimbados  e  assinados  pela 
empresa e  contador,  com os  Termos de Abertura e  Encerramento,  registrados em órgão 
competente; 

 Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados (DLPA), carimbada e assinada pela empresa 
e contador; 

 Demonstração  das Mutações  de  Patrimônio  Líquido  (DMPL),  carimbada  e  assinada  pela 
empresa e contador; 

 Declaração de opção tributária, carimbada e assinada pela empresa e contador; 

 No  caso  da  empresa  constituída  dentro  do  exercício  em  curso,  elaborar  “Balanço  de 
Abertura”,  carimbado  e  assinado  pelo  representante  legal  da  empresa  e  do  contador, 
dispensada neste caso os termos (abertura e encerramento). 

IV ‐ Qualificação Técnica: 

 Registro  ou  Inscrição  na  entidade  profissional  competente  (CREA,  CRQ,  CAU,  CRA,  OAB, 
etc.); 

 Prova  de  cumprimento  das  exigências  previstas  em  leis  especiais,  relativas  ao  ramo  de 
atividade (licenças, alvarás, etc.). 

V ‐ Declaração de prova de Regularidade perante o Ministério do Trabalho, carimbado e assinado 
pela empresa ou representante legal, anexando a procuração (modelo no anexo II). 

VI  ‐  Declaração  de  Pleno  Conhecimento  do  Código  de  Conduta  e  Integridade  da  Sabesp, 
carimbado e assinado pela empresa ou representante legal, anexando a procuração (modelo 
no anexo III). 

 
Anexo I: 

(MODELO) 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
À 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP 
 
A/C 
Coordenadoria do Cadastro Geral de Fornecedores e Apoio 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO OPTANTE PELO SIMPLES 

A EMPRESA ..............................................................., CNPJ ............................................., 
DECLARA QUE NÃO É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E QUE AUFERE EM CADA ANO 
CALENDÁRIO A RECEITA BRUTA NOS LIMITES ESTIPULADOS PELA LEI COMPLEMENTAR 
123/2006. 

( a ) SÓCIO(s) PROPRIETÁRIO(s)                               ( a) CONTADOR 



 
 

Anexo II: 

(MODELO) 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

À 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP 

A/C 
Coordenadoria do Cadastro Geral de Fornecedores e Apoio 

 
DECLARAÇÃO DE PROVA DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO QUANTO A OBSERVÂNCIA DAS VEDAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 7º, 
INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
(empresa)................................., inscrita no CNPJ/MF sob no.................................. , por 
intermédio de seu(s) representante(s) legal(is) o(a) Sr(a)......................(nome(s) 
completo(s))........................... declara, sob as penas da lei, que nos termos do § 6o. do 
artigo 27 da Lei nº 6544 de 22/11/89 e do inciso V do artigo 27 da Lei n° 8666 de 21/06/93 e 
suas alterações, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego 
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal. 
  
 
 
(datar/assinar) 
(nome completo do responsável legal) 
(cargo) 

 

Anexo III: 

(MODELO) 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
À 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP 
 
A/C 
Coordenadoria do Cadastro Geral de Fornecedores e Apoio 
 
 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA 
SABESP 
 
 
(empresa)..............., inscrita no CNPJ/MF sob nº................................ , por intermédio de 
seu(s) representante(s) legal(is) o(a) Sr(a)...................... (nome(s) 
completo(s))..........................., declara ter pleno conhecimento do Código de Conduta e 
Integridade da SABESP vigente e submissão às condições nele estabelecidas sobre pena das 
sanções previstas pelo seu descumprimento. 
 
 
 
(datar/assinar) 
(nome completo do responsável legal) 
(cargo) 

 


