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1. Introdução
O Cadastro de Pessoa Jurídica da FUSP é um sistema disponível a
todas as empresas que tenham interesse em fornecer bens e serviços a
projetos gerenciados pela FUSP.
Este cadastro encontra-se disponível no endereço www.fusp.org.br,
menu superior cadastro de pessoa jurídica, como mostra a Figura 1, abaixo:

Figura 1
Com campos autoexplicativos, esse novo sistema foi desenvolvido para
melhorar e agilizar o cadastro da FUSP, oferecendo ao cadastrado a
possibilidade de acompanhar pela web todos os passos do seu cadastramento
e atualizações.
As regras que norteiam o Cadastro de Pessoa Jurídica da FUSP
encontram-se disponíveis no mesmo local indicado na Figura 1.

2. Entrando no sistema de cadastro da FUSP
O login do sistema do “Cadastro de Pessoa Jurídica da FUSP” é
baseado em usuário e senha, sendo esta a porta de entrada do sistema para
as empresas interessadas.
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Para a inscrição ou atualização, é obrigatória a leitura das
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA
constante da página inicial deste menu, como mostra a Figura 2.

Figura 2
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
As empresas que possuíam cadastro com validade até 30/11/2012, na
migração para o novo sistema, tiveram o número do CPF de seu representante
legal utilizado para preenchimento do campo nome de usuário, sendo mantida
a mesma senha cadastrada anteriormente.

3. Cadastramento eletrônico
Para solicitar a inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica da FUSP,
no menu cadastro de pessoa jurídica, após a leitura das Orientações para
Cadastro de Pessoa Jurídica, clicar em Não possui cadastro? Cadastre-se!

Figura 3
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3.1 Cadastrando o usuário
O primeiro passo é o cadastramento do usuário, conforme mostra a
Figura 4 a seguir, preenchendo todos os campos e clicando em inserir.

Figura 4
Caso no próximo acesso o usuário tenha esquecido sua senha, basta
clicar em esqueceu sua senha , que uma nova senha lhe será enviada por email.

3.2 Cadastrando a empresa
Após o cadastramento do usuário, este poderá cadastrar a(s)
empresa(s) pela(s) qual(is) será responsável, clicando em novo, conforme
mostra a Figura 5:

Figura 5
Primeiramente, é necessário o preenchimento dos campos referentes
às informações básicas da empresa, conforme mostra a Figura 6 abaixo e,
depois, clicar em inserir.
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Figura 6
Na sequencia, abrirá abaixo novos campos a serem preenchidos sobre
a identificação da empresa, sempre clicando no botão inserir para validar o
preenchimento.
Terminado o preenchimento dos campos, clicar em salvar e, depois de
conferido todo o cadastro e separada toda a documentação listada no campo
documentos para serem encaminhados para a FUSP, clicar em salvar
alterações e enviar para a FUSP, conforme mostra a Figura 7 a seguir:

Figura 7
Somente após a efetivação do cadastramento eletrônico pelo botão
salvar alterações e enviar para a FUSP que a empresa interessada poderá
encaminhar sua solicitação de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica à
sede da FUSP e formulário de cadastro impresso, conforme mensagem
constante da Figura 8 a seguir:
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Figura 8

4. Imprimindo o cadastro
Efetuado o cadastramento online da empresa, o seu representante
deverá clicar em imprimir, conforme mostra a Figura 8 acima, colher a
assinatura do representante legal da empresa e enviar a Solicitação de
Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica da FUSP e formulário de cadastro
(Figura 9), juntamente com a documentação listada no campo documentos
para serem encaminhados para a FUSP, para análise de sua solicitação pela
Comissão de Análise de Cadastro.

Figura 9
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5. Acompanhando o cadastro
O usuário sempre poderá consultar o status do cadastro da empresa
da qual é responsável no mesmo menu cadastro de pessoa jurídica, Nome do
Usuário e Senha (mostrado na Figura 3), selecionando o cadastro da
empresa, conforme mostra a Figura 10 a seguir:

Figura 10
Ao final da tela do cadastro online, a cadastrada contará também com
um histórico de cada passo do seu cadastro, conforme mostra a Figura 11 a
seguir:

Figura 11

6. Julgamento da inscrição no Cadastro
Durante a verificação e julgamento da solicitação de inscrição no
cadastro, sendo constatada alguma divergência ou questão que necessite de
esclarecimento, o representante cadastrado será notificado por e-mail.
A motivação e outras informações do cadastro deverão ser
acompanhadas no cadastro online da empresa, pelo representante cadastrado,
conforme mostram as Figuras 12 e 13:

Figura 12

Figura 13
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7. Resultado Julgamento da inscrição no Cadastro
Atendida a(s) diligência(s) ou decorridos os prazos estabelecidos para
análise cadastral ou diligência, o cadastro será aprovado ou reprovado.
O resultado da solicitação de inscrição no cadastro deverá ser
acompanhado pelo representante da empresa no cadastro online, conforme
mostram as Figuras 14 e 15.

Figura 14

Figura 15
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Sempre que ocorrer qualquer atualização no cadastro, a empresa receberá
uma mensagem eletrônica de aviso no e-mail cadastrado, conforme mostra a
Figura 16 a seguir:

Figura 16

8. Validade do Cadastro
Após a aprovação da inscrição, o Cadastro de Pessoa Jurídica da
FUSP da empresa terá validade de 01 (um) ano.
A validade pode ser acompanhada pela empresa no cadastro online da
empresa, pelo representante cadastrado, conforme mostra a Figura 17 a
seguir:
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Figura17

9. Atualização do Cadastro
Caberá ao representante cadastrado providenciar no novo sistema do
Cadastro de Pessoa Jurídica da FUSP a alteração online do cadastro da
empresa que representa, nas seguintes situações:
a) 30 (trinta) dias antes do término da vigência do cadastro.
b) Sempre que ocorrer qualquer alteração nas informações prestadas
pela empresa na inscrição do cadastro.
c) Quando for detectada a necessidade de alteração na categoria do
cadastro
Para realizar a atualização, o representante deverá, na área da
empresa, preencher os campos que deverão ser alterados e clicar em salvar
alterações e enviar para a FUSP, conforme mostra a Figura 18 a seguir:

Figura18
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Sempre que ocorrer qualquer atualização no cadastro, a empresa receberá
uma mensagem eletrônica de aviso no e-mail cadastrado, conforme mostrou a
Figura 15 acima:
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10. Emissão do CRC
As empresas inscritas na categoria CADASTRO COMPLETO do
Cadastro de Pessoa Jurídica da FUSP que quiserem participar dos
procedimentos licitatórios da FUSP poderão utilizar o Certificado de Registro
Cadastral – CRC/FUSP para sua habilitação.
O CRC/FUSP poderá emitido pelo no sistema de cadastro, na área da
empresa, pelo representante cadastrado, conforme mostra a Figura 19 a
seguir:

Figura 19

11. Esclarecimentos
Esclarecimentos somente poderão ser solicitados por escrito para o
endereço eletrônico licitacao@fusp.org.br. A resposta também somente será
encaminhada por e-mail.
Nenhum esclarecimento será fornecido por telefone ou pessoalmente.
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