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Introdução 

 
  O presente manual foi elaborado com o objetivo de orientar todas as empresas  que 

pretendem se tornar fornecedor da UISA, sendo de suma importância a sua utilização para 

realização do cadastro de certificação do fornecedor. Ao aceitar o convite para participar do 

processo de homologação, sua empresa estará prestes de se tornar um fornecedor da UISA. 

 

Homologação Fornecedor 
 

    Após o processo de pré- cadastro, será  disparado através do sistema, um e-mail ao 

representante do fornecedor com os dados de acesso ao portal. 

 

 
 

 

Obs: Após o representante do fornecedor receber os dados para acesso ao portal, será 

necessário realizar alteração para um nova senha. 
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    Após acessar o portal o representante do fornecedor deverá preencher os dados 

obrigatórios. 

 

 

 
 

    Ao salvar as informações será enviado um aleeta de concordância de utilização de e-mail. 
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   Clicar no campo “Meu cadastro” para preenchimento das informações adicionais que 

seguirão em 5 etapas, e logo após, clique em “solicitar homologação.” 

   É nesta etapa, que a Central de Governança de Cadastros, avaliará as informações 

preliminares, tais como: Cartão CNPJ, Relatório Serasa, Certidão Negativa de FGTS, 

Certidão Negativa de Débitos Federais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para 

todos os fornecedores. No caso de fornecedores críticos, seguir as documentações adicionais  

conforme exigido na tabela anexada no final do manual.  

 

 
 

 

Dados Gerais 
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Contatos 

 
 

Família Produto/Serviço 

 
 

Documentos 
Obs: Anexamos os requisitos obrigatórios para fornecedores críticos na última página deste 

manual. 

 
 

Finalizar 



Electronic Procurement System 

5 

 

 

 
 

 Após realizado a homologação será encaminhado um e-mail confirmando o cadastro da 

empresa.  
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PROVEDOR REQUISITOS

. Licença de Operação (órgão Ambiental)

. Certificado de Regularidade (IBAMA);

. Pesquisa de Alergênicos, Intolerantes e Contaminações Radioativas - Apenas para Provedor de insumos industriais;

· Certificado de Registro (INDEA) - Apenas para Provedor de defensivo agrícola;

· Certificado de Registro (ANVISA) - Apenas para Provedor de produtos de limpeza;

. Registro no National Sanitation Foundation ( NSF) - Apenas para lubrificante/graxa de grau alimentício e produto utilizado na caldeira

· Autorização (ANP) - Apenas para Provedor de combustível e GLP.

. Laudo Analítico de Dioxinas e Furanos /  Laudo Analítico de Metais Pesados /  Registro FDA – Apenas para produtos conforme o GSA.PPR-011

· Licença de Operação (Órgão Ambiental);

· Certificado de Regularidade (IBAMA);

. Registro de Licença (DNMP) - Apenas para Provedor de areia e calcário.

03. Roupa Profissional (uniforme profissional) . Licença de Operação (Órgão Ambiental

· Pesquisa de Alergênicos, Intolerantes e Contaminações Radioativas

·Licença de Operação (Órgão Ambiental);

· Alvará Sanitário (ANVISA);

. Laudo de Migração - Apenas para embalagem primária

. Registro no Ministério da Agricultura (MAPA).

· Certificado de Registro (INDEA);

. Certificado de Operador Aéreo (ANAC).

06. Manutenção em Equipamento de Refrigeração (manutenção de aparelho 

de ar condicionado, ar forçado e

refrigerador)

. Licença de Operação (Órgão Ambiental) - Apenas para serviços Externos.

07. Manutenção e Recarga (de Extintor de Incêndio) . Credenciamento (INMETRO).

. Licença de Operação (Órgão Ambiental)

. Certificado de Regularidade (IBAMA);

. Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos (IBAMA);

· Programa de Autofiscalização de Fumaça Preta - Apenas para Provedor com veículo a diesel;

. Autorização (ANP) - Apenas para Provedor de rerrefino de óleo lubrificante usado.

. Licença de Operação (Órgão Ambiental);

· Certificado de Regularidade (IBAMA);

. Programa de Autofiscalização de Fumaça Preta - Apenas para empresa com veículo a diesel;

. Certificado de Registro (INDEA) - Apenas para Central de Recebimento de embalagem de defensivo agrícola

10. Transporte de Produto Não Perigoso e Passageiros (transporte de açucar, 

empregados)
. Programa de Autofiscalização de Fumaça Preta - Apenas para Provedor com veículo a diesel

. Licença de Operação (Órgão Ambiental)

· Alvará Sanitário (ANVISA);

. Certificação de Acreditação ISO/IEC 17025 - Apenas para Laboratório de Análise Química, Física e Biológica

· Licença de Operação (Órgão Ambiental);

· Certificado de Registro dos Produtos Químicos (ANVISA);

· Alvará Sanitário (ANVISA);

. Laudo Microbiológico.

· Licença de Operação (Órgão Ambiental);

· Alvará Sanitário (ANVISA);

· Certificado de Registro dos Produtos Químicos (ANVISA);

. Anotação de Responsabilidade Técnica (Conselho de Classe).

· Licença para Porte e Uso de Motosserra - Apenas para Provedor com motosserra;

. Programa de Autofiscalização de Fumaça Preta - Apenas para Provedor com veículo a diesel.

· Licença de Operação (Órgão Ambiental);

. Certificado de Regularidade (IBAMA

· Licença de Operação (Órgão Ambiental) - Apenas para serviços Externos;

· Programa de Autofiscalização de Fumaça Preta - Apenas para Provedor com veículo a diesel;

. Certificado de Calibração - Apenas para serviços que utilizem instrumento de medição.

·  Emissão de Projeto, Relatório, Laudo ou Planta;

· Anotação de Responsabilidade Técnica (Conselho de Classe) a cada serviço prestado;

. Certificado de Calibração - Apenas para serviços que utilizem instrumento de medição.

18. Calibração ·  Certificado de calibração com padrões de referência rastreados (Inmetro/RBC).)

19. Segurança Privada . Autorização de Funcionamento (Polícia Federal).

· Alvará Sanitário (ANVISA);

. Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF).

· Registro no Conselho Regional de Medicina;

. Especialização em Medicina do Trabalho.

13. Imunização e Controle de Pragas Urbanas e Limpeza de Caixa de Água 

(rato, barata, morcego e insetos em geral)

14. Limpeza, Higienização e Paisagismo (limpeza industrial, limpeza 

administrativa, etc)

15. Coleta e Disposição Final de Efluente (serviço de limpa fossa)

16. Manutenção Mecânica Automotiva, Agrícola e Industrial (oficina mecânica, 

manutenção de equipamento industrial, retífica de equipamentos, limpeza de 

tanques sedimentação, hidrojateamento, etc)

21. Serviço Médico

20. Alimentação Industrial

01. Fabricante e Distribuidor de Produto Químico (defensivo agrícola, insumo 

químico utilizado no processo industrial, produto de limpeza, combustível, 

GLP, oxigênio, acetileno, óleo lubrificante, lubrificante de grau alimentício, etc)

02. Substância Mineral (areia, calcário, adubo, corretivo, etc)

04. Material de Embalagens (Produto Acabado ((sacos de papel, papelão, 

ráfia, liner, bags, etc))

08. Disposição final de Resíduo Classe I (resíduo de serviço de saúde, resíduo 

contaminado, lâmpada fluorescente, óleo usado, embalagem de produto 

químico, bateria automotiva, e outros resíduos conforme NBR 10.004)

09. Disposição final de Resíduo Classe IIA e IIB (resíduo geral, papel, papelão, 

plástico, vidro, sucata metálica, embalagem de defensivo agrícola, 

componente eletrônico, pneu e outros resíduos conforme NBR 10.004)

05. Aviação Agrícola

17. Manutenção Civil, Elétrica, Preditiva,Automação, Vaso de Pressão e 

Calibração de Instrumento  (obras civis, geradores, válvula, manômetro, 

termômetro e demais)

11. Laboratório de Análise Química, Física, Biológica e Clínica ((análise de 

água, efluente, solo, produto, urina, sangue, fezes, equipamentos para 

laboratório, etc)

12. Lavanderia 

(lavagem de bag e uniforme com defensivo agrícola)
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