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PÁGINA DO CREDENCIAMENTO
https://sistemaocesp.coop.br/?a=credenciamento
Para acessar a área de Credenciamento no site do Sistema Ocesp, clique na aba
“SESCOOP/SP” e em seguida em “Credenciamento”

Nessa página você encontrará todas as informações relativas ao processo de
Credenciamento no SESCOOP/SP.
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EDITAIS VIGENTES
No final da página estarão disponíveis os editais vigentes para Credenciamento.

Ao clicar em cada edital, será possível acessar o edital em si e todos os anexos,
erratas e outros documentos relacionados. A leitura integral do edital pretendido é
essencial antes de iniciar o cadastro no sistema para entendimento de todo o processo
e ciência de todas as condições e termos do edital.
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL
Para acessar o sistema e iniciar o cadastro, clique em “CADASTRE-SE E SEJA UM
FORNECEDOR DO SESCOOP/SP”, disponível na página do Credenciamento.

A etapa inicial é o cadastro do responsável, por isso será solicitado o CPF.

Se já houver um cadastro de usuário, será solicitada a senha. Caso não lembre
qual é a informação cadastrada, basta clicar em “recuperar senha”.
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O sistema informará se o responsável ainda não tiver cadastro de usuário. Basta
clicar em “Cadastrar”.

Preencha os dados solicitados e realize os aceites obrigatórios de Privacidade e
Cookies e Termo de Autorização de Compartilhamento de Dados.

Ao clicar em salvar, aparecerá um pop-up direcionando para realizar o cadastro
completo de usuário. Clique em “CLIQUE AQUI E FINALIZE O SEU CADASTRO”.
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Preencha os dados pendentes e clique em “salvar”.
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CADASTRO DO FORNECEDOR
(PESSOA JURÍDICA OU PROFISSIONAL AUTÔNOMO)
Para retornar à área de Credenciamento, clique em “Fornecedor”, no menu do
lado esquerdo do Painel do Usuário.

Será iniciado o processo de Credenciamento. Selecione se o cadastro será de
Pessoa Jurídica ou Pessoa Física – Profissional.
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PESSOA JURÍDICA
Preencha os dados solicitados no formulário.

Realize todos os aceites obrigatórios e clique em “salvar”.
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Logo abaixo será liberada a área de upload de documentos.
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ORIENTAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS - PJ
Os documentos sinalizados como “Envio Obrigatório” devem ser anexados por
todos os fornecedores. Já no caso dos não obrigatórios, é importante atentar-se às
condições em que a empresa está enquadrada para identificar se o envio é necessário
ou não.
HABILITAÇÃO FISCAL
1. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA – CARTÃO CNPJ
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp
2. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FEDERAL - DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS/INSS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (NEGATIVA OU
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA) – (PJ)
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
3. CERTIDÃO DE REGULARIDADE MUNICIPAL DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
(NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA) – PJ
Deve ser emitida na prefeitura, referente ao município da sede da pessoa
jurídica.
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4. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
5. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES MOBILIÁRIOS
Deve ser emitida na prefeitura, referente ao município da sede da pessoa
jurídica. Em alguns municípios a denominação do documento pode ser cadastro
de contribuinte, certidão de situação cadastral, alvará, inscrição municipal ou
similar.
6. DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (SE HOUVER)
Para pessoas jurídicas que possuem imunidade tributária, conforme artigo 150
da Constituição Federal, a declaração deve ser enviada assinada pelo
representante legal da PJ.
7. DECLARAÇÃO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
Para pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional, a declaração deve ser
enviada assinada pelo representante legal da PJ conforme a IN 1234/2012 anexo
IV. O modelo está disponível no sistema.

8. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ESTADUAL (QUANDO FOR O CASO)
Para
pessoas
jurídicas
que
tenham
inscrição
estadual.
http://www.sintegra.gov.br/
HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO, CONTRATO SOCIAL OU REQUERIMENTO DE
EMPRESÁRIO
2. CEIS – CADASTRO DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS
Orientações
disponíveis
na
Nota
de
Esclarecimento
01:
https://sistemaocesp.coop.br/?ar=8cad32b898d9f36de178f7a7b85e3c3d55462
3&acao=download
3. CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DA SOCIEDADE NA JUNTA
COMERCIAL OU NO CARTÓRIO OU ÓRGÃO COMPETENTE
Enviar documento que comprove registro da pessoa jurídica na Junta Comercial
correspondente à sede da PJ, cartório ou outro órgão competente.
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4. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA
PESSOA JURÍDICA OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL
Deve ser emitida pelo Tribunal de Justiça do estado ou comarca em que a pessoa
jurídica está sediada.
5. RG COM CPF OU CPF OU CNH DO REPRESENTANTE LEGAL (PJ)
Deve ser enviado o documento do representante legal que consta no contrato
social ou ata de eleição.
6. ATA DE ELEIÇÃO
Para empresas ou entidades que tenham diretoria eleita. Enviar ata de eleição
referente ao mandato vigente.
7. CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A OCB (PARA SOCIEDADES COOPERATIVAS)
https://cadastro-registro-prd.cloudapps.sescoop.coop.br/consulta-certificadoregistro
8. COMPROVANTE DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP
Para pessoas jurídicas enquadradas como ME ou EPP.
9. Nº PIS/NIT/NIS (APENAS MEI)
Enviar cópia de documento do responsável legal (pessoa física) que contenha o
número de PIS, por exemplo: CTPS, cartão do PIS ou cartão cidadão.

PESSOA FÍSICA (PROFISSIONAL AUTÔNOMO)
Preencha os dados solicitados no formulário.

13 de 45

Realize todos os aceites obrigatórios e clique em “salvar”.

Logo abaixo será liberada a área de upload de documentos.
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ORIENTAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS - PF
Todos os documentos são de envio obrigatório.
HABILITAÇÃO FISCAL
1. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FEDERAL - DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS/INSS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (NEGATIVA OU
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA) – (PF)
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir
2. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL
Deve ser emitida na prefeitura, referente ao município de residência do
profissional autônomo (pessoa física). Em alguns municípios a denominação do
documento pode ser cadastro de contribuinte, certidão de situação cadastral,
alvará, inscrição municipal ou similar.
HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. COMPROVANTE RESIDÊNCIA
Deve estar em nome do profissional autônomo (pessoa física).
2. Nº PIS/NIT/NIS (PF)
Enviar cópia de documento do profissional autônomo (pessoa física) que
contenha o número de PIS, por exemplo: CTPS, cartão do PIS ou cartão cidadão.
3. RG COM CPF OU CPF OU CNH DO REPRESENTANTE LEGAL (PF)
Documento pessoal do profissional autônomo (pessoa física).

ENVIO DOS DOCUMENTOS
Para realizar o envio clique no ícone azul (coluna Upload), em seguida, clique em
“Escolher Arquivo”, selecione o arquivo correspondente e clique em “incluir”.
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Para alguns itens será necessário informar a data de EXPIRAÇÃO ou de EMISSÃO.
Atente-se ao que está sendo solicitado e insira a informação conforme consta no
documento.
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Os documentos anexados aparecerão como “Não Analisado”.

STATUS DOS DOCUMENTOS
ANÁLISE DOCUMENTAL
Após a inserção de todos os documentos do Fornecedor, o cadastro será
analisado pela equipe de Credenciamento e os documentos serão DEFERIDOS ou
INDEFERIDOS.
DEFERIDO
Documento aprovado.

INDEFERIDO
Documento reprovado. Logo abaixo será informado o motivo do indeferimento.

Para regularizar a situação, de acordo com o apontamento apresentando, clique
no ícone azul (coluna upload) para reenviar o documento em conformidade com o
solicitado, que seguirá para nova análise.

VENCIMENTO/MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL
Documentos que possuem data de validade deverão ser monitorados pelo
responsável e atualizados regularmente.
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EXPIRADO
Documento está vencido* e deve ser atualizado.

*Quando houver qualquer documento vencido no cadastro, o fornecedor
passará a ficar com status “INDEFERIDO” e ficará indisponível para contratação até
que o documento seja regularizado.
ATUALIZAÇÃO
A partir de 30 dias antes do vencimento os documentos já poderão ser
substituídos, portanto é importante atualizá-los com antecedência.

O SESCOOP/SP não se responsabiliza por eventuais falhas na entrega das
notificações de vencimento via e-mail, portanto recomendamos o acesso frequente
ao sistema para verificar se existem documentos vencidos. Conforme previsto em
edital, é obrigação do fornecedor manter atualizados todos os documentos de
habilitação, sobretudo de regularidade fiscal, enquanto perdurar a execução dos
serviços e, consequentemente, a sua permanência no credenciamento do
SESCOOP/SP, sob pena de inabilitação, não ser contratado ou ter o seu pagamento
glosado.

STATUS DO CADASTRO
INDEFERIDO
Enquanto houver pendência de documentação da pessoa jurídica, o status do
fornecedor ficará como “INDEFERIDO”, ficando bloqueado de acessar as outras etapas
e indisponível para as cooperativas.
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DEFERIDO
Após aprovação de todos os documentos, o status do Fornecedor passará a ser
“DEFERIDO”, podendo avançar para as etapas seguintes do processo de
Credenciamento.

O fornecedor será notificado via e-mail quando houver qualquer alteração no
status do cadastro.
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ESCOLHA DO EDITAL PELO FORNECEDOR
(PESSOA JURÍDICA OU PROFISSIONAL AUTÔNOMO)
A próxima etapa consiste na seleção, enquanto fornecedor, dos editais e temas
pretendidos para habilitação. Para realizá-la, clique em “Editais” no menu do lado
esquerdo do Painel do Fornecedor.

Aparecerão todos os editais de Credenciamento vigentes.

Ao clicar em cada edital, aparecerá a relação de temas disponíveis para
Credenciamento. Após fazer a seleção dos temas pretendidos e realizar o aceite dos
termos disponíveis logo abaixo, clique em “Participar Deste Edital”.
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É possível voltar nesta etapa e selecionar outros editais e/ou temas a qualquer
momento para inclusão no cadastro do Fornecedor, que ficarão disponíveis para os
instrutores.
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CADASTRO DE INSTRUTORES
A última etapa consiste no cadastro e envio da documentação dos instrutores.
Para iniciá-la, clique em “Instrutores/Oficineiros”, no menu do lado esquerdo do Painel
do Fornecedor.

Para incluir instrutores vinculados ao Fornecedor, clique em “+ Novo
instrutor/oficineiro”.
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O primeiro campo a ser preenchido deve ser o CPF, pois o sistema identificará e
puxará as informações caso o instrutor já tenha cadastro. Caso não tenha, insira as
informações pendentes do respectivo instrutor.

*Cada instrutor deve ter seu e-mail individual vinculado ao cadastro. O sistema
não aceitará usuários com e-mail em duplicidade.
Em seguida, clique em “Salvar” para efetivar o vínculo como Instrutor.

O instrutor será notificado via e-mail para fazer a ativação da conta e realizar os
aceites obrigatórios dos termos e condições relacionados ao edital e à LGPD. O instrutor
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deverá realizar os passos orientados abaixo para que o cadastro seja liberado para envio
da documentação. Caso contrário, o cadastro do instrutor constará como Inativo.

ORIENTAÇÕES PARA O INSTRUTOR
O instrutor receberá a notificação abaixo no e-mail informado no cadastro.

Ao clicar em “Acessar meu Cadastro”, você será direcionado para o sistema.
Aparecerá um pop-up orientando a realizar o cadastro completo de usuário. Clique em
“CLIQUE AQUI E FINALIZE O SEU CADASTRO”.
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Preencha os dados pendentes e clique em “salvar”.

25 de 45

Para realizar os aceites do Credenciamento, clique em “Instrutor”, no menu do
lado esquerdo do Painel do Usuário.

Realize todos os aceites obrigatórios.

26 de 45

Depois disso, o cadastro ficará liberado para upload da documentação tanto para
o Fornecedor quando para o Instrutor. Ou seja, poderá ser feito pelo próprio instrutor
ou pelo responsável do Fornecedor.

ENVIO DOS DOCUMENTOS E MATERIAL DIDÁTICO
Para acessar o cadastro de cada instrutor e iniciar os envios, clique no ícone de
edição (lápis).

HABILITAÇÃO JURÍDICA

1. RG COM CPF OU CPF OU CNH DO INSTRUTOR
Documento pessoal do respectivo instrutor.
2. CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO OU DECLARAÇÃO DE QUE É SÓCIO DA PJ
OU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Comprovação de vínculo do instrutor com o fornecedor (pessoa jurídica).
3. CÓPIA DO DOCUMENTO DO ÓRGÃO DE CLASSE, SE HOUVER
Para profissionais que tenham registro na entidade de classe de profissionais de
nível superior ou de profissionais técnicos referente à sua área de atuação.

HABILITAÇÃO TÉCNICA
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Em “Editais Ativos” estarão disponíveis os editais e respectivos temas
selecionados anteriormente pelo responsável do Fornecedor, na etapa ESCOLHA DO
EDITAL PELO FORNECEDOR. Clique em um dos editais para iniciar o envio dos arquivos
para análise técnica.

Aparecerá um box com as orientações para cumprir as duas etapas.

ETAPA 1
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Nesta etapa deverão ser enviados os documentos de comprovação técnica do
instrutor, tais como currículos, atestados, certificados, etc. É importante enviar o
máximo de documentação do instrutor que possa subsidiar a análise técnica dos temas
pretendidos, evitando indeferimentos.

É obrigatório o envio dos seguintes documentos para avançar para a próxima etapa:
•

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 1: em caso de dúvidas, consultar item
4.1.5.9.3. dos editais.
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•

•

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO NA PALESTRA “CONHECENDO COOPERATIVISMO
PAULISTA” DISPONÍVEL EM VÍDEO: orientações disponíveis no item 4.1.5.9.2.
dos editais.
CURRÍCULO ATUALIZADO

Para anexar arquivos complementares, utilize as áreas de Material Complementar e
Material Online Complementar, disponíveis ao final da página.

ETAPA 2
Após anexar a documentação da Etapa 1, clique na aba da Etapa 2, que consiste
no vínculo do instrutor aos temas pretendidos e envio do material didático.

Estarão disponíveis para o Instrutor os temas que foram selecionados
anteriormente pelo Fornecedor na etapa ESCOLHA DO EDITAL PELO FORNECEDOR. A
qualquer momento o Fornecedor pode retornar a essa etapa e selecionar outros temas
para serem disponibilizados no cadastro do instrutor.
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Para cada tema que será solicitado pelo instrutor, selecione a(s) modalidade(s)
pretendida(s).

O último passo é realizar o envio do material didático de cada tema pretendido,
conforme previsto em edital. Em caso de dúvidas, consultar o item 4.1.5.11. dos editais.
Todos os materiais devem ser enviados no modelo do Sescoop/SP. Os
arquivos/templates que devem ser utilizados estão disponíveis nos anexos de cada
edital, conforme exemplo abaixo.
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Para anexar o material de cada tema clique no ícone azul (coluna upload), em
seguida, clique em “Escolher Arquivo”, selecione o respectivo documento e clique em
“incluir”.

Os arquivos enviados, assim como os respectivos temas, ficarão com o status
“Não Analisado”. Finalizados os envios, basta aguardar a análise técnica da nossa
equipe.
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ANÁLISE TÉCNICA
Após a inserção de todos os documentos do Instrutor, o cadastro passará por
análise técnica dos documentos e materiais enviados para habilitação do instrutor em
cada tema solicitado.

HABILITAÇÃO JURÍDICA E ETAPA 1
DEFERIDO
Documento aprovado.

INDEFERIDO
Documento reprovado. Logo abaixo será informado o motivo do indeferimento.

Para regularizar a situação, de acordo com o apontamento apresentando, clique
no ícone azul (coluna upload) para reenviar o documento em conformidade com o
solicitado, que seguirá para nova análise.

ETAPA 2
Nesta etapa o deferimento ou indeferimento será atribuído para cada material e
para o tema.
DEFERIDO
Quando todos os materiais e o tema estiverem como “DEFERIDO”, o instrutor
estará habilitado e disponível para solicitação das cooperativas naquele tema.
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INDEFERIDO
Material e/ou tema reprovado. Logo abaixo será informado o motivo do
indeferimento.

Para regularizar a situação*, de acordo com o apontamento apresentado, clique
no ícone azul (coluna upload) para reenviar o material em conformidade com o
solicitado, que seguirá para nova análise técnica.
*se o motivo do indeferimento for referente a ajustes a serem realizados no
material.
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PASSO A PASSO
Em “Passo a Passo” é possível consultar um resumo de cada etapa do processo
de Credenciamento. Basta clicar em cada etapa para visualizar as orientações.
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SIF/CONTATO
Ao clicar no item “Contato”, no menu do lado esquerdo do Painel do Fornecedor,
você será direcionado para o SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO FORNECEDOR (SIF).

Para iniciar um chamado, clique em “+”.

Preencha os campos do formulário. Se for necessário enviar um anexo, como
print da tela ou documento, basta clicar em “Subir Arquivos”. Para finalizar, clique em
“Enviar”.
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Aparecerá na tela o código do ticket para acompanhamento. Você também
receberá o código via e-mail.
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Quando houver resposta você será informado via e-mail. Para acessar os tickets
enviados, basta entrar novamente em “Contato” e clicar no chamado que deseja
consultar.

Caso precise enviar uma nova pergunta dentro do mesmo ticket, basta utilizar a
caixa de texto para incluir uma nova mensagem no histórico do chamado.
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HABILITAÇÕES
Clicando em “Habilitações”, no menu do lado esquerdo do Painel do Fornecedor,
será possível acompanhar os documentos e materiais de todas as etapas que estão com
análise pendente ou indeferimento.
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OES
Em “OES” estarão disponíveis as Ordens de Execução de Serviço emitidas pelas
cooperativas para o Fornecedor.

Clique no ano desejado.

Caso precise consultar uma OES específica, basta utilizar os filtros disponíveis na
parte superior.
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As OESs atribuídas ao Fornecedor estarão relacionadas conforme abaixo.

Para realizar o aceite (ou recusa), clique na respectiva OESs para acessá-la. Para
aceitar a OES conforme as informações disponíveis, basta clicar em “Aceitar esta OES”.
Caso não consiga atender a demanda, clique em “Rejeitar esta OES”, informando o
motivo da recusa. Por exemplo: “O instrutor solicitado não estará disponível na data
XX.”
Importante atentar-se à data limite para aceite, disponível na parte inferior da
tela. Se não houver resposta dentro desse prazo, a OES retornará para a cooperativa.
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Após realizar o aceite através do sistema, estará tudo ok para a execução da
ação.
O SESCOOP/SP não se responsabiliza por eventuais falhas na entrega das
notificações de OES via e-mail, portanto recomendamos o acesso diário ao sistema
para acompanhar se existem novas OESs disponíveis.

NOTA FISCAL
Após o término da ação/do módulo, será liberado o envio da nota fiscal. Para
realizá-lo, basta clicar em “Enviar Nota Fiscal”.
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Selecione o(s) módulo(s) correspondente à nota fiscal que está sendo enviada (o
valor será preenchido automaticamente conforme a seleção) e preencha as informações
solicitadas. Clique em “Escolher arquivo” para anexar a nota fiscal ou insira o link no
campo ao lado. Para finalizar, clique em “Enviar Nota Fiscal”.
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Equipe de Credenciamento | SESCOOP/SP
(11) 3146-6200
(11) 99425-5769
credenciamento@sescoopsp.coop.br
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