ORIENTAÇÃO
Nº 1 - DNET
Orienta acerca dos procedimentos a serem
adotados por todas as Unidades de Ensino
e áreas da Administração Central para fins
de consulta de fornecedores no cadastro do
CAUFESP.

6 DE ABRIL
z

Divisão de Normas e Especificações Técnicas
Responsável: Anderson Pedro L. do Nascimento
Contato: dnet@cps.sp.gov.br

1

1 CADASTRO DE USUÁRIO
1.1

Para efetuar consultas aos registros existentes no CAUFESP - cadastro unificado de
fornecedores do Estado de São Paulo é necessário o cadastramento do usuário para acesso
ao sistema.

1.2

Procedimentos para o cadastramento do usuário:

1.2.1

Primeiramente o servidor/funcionário da Unidade de Ensino que irá efetuar esta consulta
deverá encaminhar um e-mail para o endereço eletrônico corporativo:
caufesp@fazenda.sp.gov.br.

1.2.2 Nesse e-mail deve-se indicar a relação dos servidores/funcionários para o cadastramento,
conforme modelo a seguir:

RELAÇÃO DOS SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO
DE USUÁRIOS DO CAUFESP (PERFIL CONSULTA)
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1.2.3 O e-mail deve conter como assunto: CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DO CAUFESP
(PERFIL CONSULTA).
1.3

A Unidade poderá indicar mais de um servidor/funcionário como usuários do
CAUFESP, para o Perfil de Consulta.

1.4

Depois de encaminhar o e-mail para caufesp@fazenda.sp.gov.br, o(s) usuário(s)
deverá(ão) aguardar um e-mail de resposta do CAUFESP com mais informações.

1.5

Após receber o login (CPF do usuário cadastrado) e senha, para ter acesso ao sistema deverá

acessar o site da BEC: www.bec.sp.gov.br e acessar o link Gestor CAUFESP, conforme segue:
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1.5

Maiores esclarecimentos acerca desse cadastramento, contatar os responsáveis pelo
Cadastro de Usuários do CAUFESP, Rosina ou Robert, pelos telefones (11) 3243-3917 ou
(11) 3243-3004.

1.7 O Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP é o Sistema
Eletrônico de Cadastro de Fornecedores a ser utilizado por toda a Administração Pública do
Estado de São Paulo, conforme preceitua o Decreto nº 52.205, de 27 de setembro de 2007. O
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texto deste decreto está disponibilizado no site www.bec.sp.gov.br, Página Legislação, opção
Decretos.
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