
PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE MATERIAIS DE FORNECEDORES NA COPASA 

 

1  Solicitação de Abertura do Processo de Homologação 

1.1 Os fornecedores interessados em ter seus materiais 

homologados pela COPASA MG devem solicitar a abertura do 

processo de homologação mediante a apresentação de ofício 

emit ido em papel t imbrado da empresa, acompanhado da 

Solicitação de Certif icado de Homologação Técnica, devidamente 

preenchido, o qual está disponível no site da Copasa 

http:/ /www.copasa.com.br,  e ainda: 

a)  reconhecimento de f irma do representante legal no ofício 

de solicitação de abertura de processo de homologação; 

b) no caso de representante ou revendedor autorizado, 

declaração do fabricante de que a empresa interessada é 

representante/revendedor autorizado para comercial ização, 

com f irma reconhecida e endereçada à COPASA MG, 

informando: 

b.1)  t ipo de comercial ização (representante ou 

revendedor autorizado); 

b.2)  prazo de validade; 

b.3)  produtos autorizados para comercial ização. 

1.2 A Unidade de Suprimentos efetuará uma análise prel iminar 

da solic itação do fornecedor e verif icará se o material é 

regulamentado por norma técnica citada no item 2 desta norma: 

a)  em caso posit ivo, a Unidade de Suprimentos 

providenciará a abertura do processo de homologação;  

b) em caso negat ivo, a Unidade de Suprimentos indeferirá a 

solicitação de abertura do processo de homologação. 

1.3 Para que empresas representantes ou revendedoras tenham 

seus materiais homologados, é necessária a prévia homologação 

do fabricante, devendo as mesmas atender aos seguintes 

requisitos complementares: 

a) possuir controle de documentos; 

b possuir capacidade de estocagem e procedimentos 

adequados de movimentação; 



c) possuir controle e disposição sobre itens não conformes. 

2 Abertura do processo de homologação de material de 

fornecedores 

2.1 Caberá ao fornecedor: 

a) ao preencher o formulário “Sol icitação de Cert if icado de 

Homologação Técnica” analisar e verif icar se possui 

condições de atender às exigências e especif icações 

técnicas adotadas pela COPASA MG; 

b) apresentar, no prazo máximo de 30 (tr inta) dias contados 

a partir da data da solicitação, documentos complementares 

considerados necessários de acordo com a análise e 

exigências da Unidade de Suprimentos. No caso de 

fornecedores de origem estrangeira, todos os documentos 

apresentados deverão ser fornecidos com tradução 

juramentada. A solicitação será automaticamente 

desconsiderada quando não forem atendidas as questões 

consideradas. 

c)  apresentar, se houver, no prazo a que alude a alínea 

“b” deste subitem, o(s) Cert if icado(s) de Homologação 

Técnica – CHT – emitido(s) por outra(s) empresa(s) de 

saneamento;  

d) arcar com todas as despesas referentes a ensaios, 

deslocamentos, passagens aéreas, al imentação e 

hospedagem da equipe da Unidade de Suprimentos, além de 

traduções de documentação e disponibi l ização de intérprete 

para acompanhamento em fábrica (quando de fornecedores 

de origem estrangeira), independente do resultado do 

processo de homologação; 

e)    disponibil izar acesso às suas instalações 

para que, a qualquer tempo, a COPASA MG possa verif icar 

as condições de fabricação dos materiais. 

2.2 Uma vez iniciado o processo de homologação, caso o 

fornecedor desista do mesmo, um novo processo só poderá ser 

reinic iado após 12 (doze) meses contados da data do 

encerramento do processo pela Unidade de Suprimentos, salvo 

interesse contrário da COPASA MG. 

 



 

3  Visita Técnica 

3.1 Após a verif icação do atendimento dos itens 1 e 2 deste 

anexo,o fornecedor, em comum acordo com a Unidade de 

Suprimentos da Copasa, deverá elaborar um cronograma detalhado 

de todas as fases, at iv idades e localidades para o desenvolvimento 

dos trabalhos. Deverá também indicar um funcionário qualif icado 

da refer ida empresa que irá acompanhar o profissional indicado 

pela COPASA MG durante o processo de homologação. 

3.2 Após a elaboração do cronograma, a Unidade de 

Suprimentos efetuará a visita técnica às instalações do fornecedor 

para verif icar se o mesmo possui pessoal habil i tado, recursos, 

infraestrutura e sistema de controle da qualidade dos seus 

insumos implementado, processos e materiais. A visita técnica terá 

como base o seguinte roteiro: 

a) avaliação da planta industrial;  

b) avaliação do processo produtivo; 

c) avaliação do controle de qualidade (sistema e 

laboratórios). 

3.3 Para melhor avaliação do processo produtivo, a COPASA MG 

poderá selecionar amostras dos materiais nas quantidades, t ipos e 

características def inidas pelas normas aplicáveis. 

3.4 O fabricante deverá submeter todas as amostras 

selecionadas pela COPASA MG a ensaios para a verif icação de 

sua conformidade com as especif icações aplicáveis.  As referidas 

amostras devem ser submetidas a ensaios em laboratório 

pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios Credenciados pelo 

INMETRO ou em laboratório credenciado por organismo que faça 

parte do Acordo de Reconhecimento Mútuo (Mutual Recognit ion 

Agreement - MRA) ou ainda em laboratório do próprio fabricante, o 

qual deverá ser previamente aprovado pela COPASA MG; 

3.5 No caso de empresas representantes, a COPASA MG poderá, 

a seu critério,  aceitar atestados de ensaios de caracterização do 

material emit idos pelo fabricante tais como ensaios metalográf icos, 

químicos, mecânicos e elétricos, com rastreabilidade. 



3.6 No caso de empresas revendedoras, além dos atestados de 

qualidade, serão exigidos todos os ensaios previstos em normas 

e/ou procedimentos aplicáveis. 

3.7 A COPASA MG, a seu critério, poderá dispensar a realização 

da visita técnica às instalações do fornecedor nos casos em que 

entender desnecessário, tendo em vista a apresentação, pelo 

fornecedor, do CHT emit ido por outra empresa de saneamento, 

conforme previsto na alínea “c” do subitem 2.1 deste Anexo. Tal 

dispensa somente deverá ser aplicada caso a COPASA MG tenha 

acesso aos documentos que propiciaram a homologação do 

material/fornecedor, e desde que esses estejam compatíveis com 

as exigências das especif icações técnicas e cr itérios de 

homologação da COPASA MG. 

4 Parecer Técnico 

4.1 Após a conclusão das etapas previstas nos itens anteriores 

deste anexo, a Unidade de Suprimentos deverá emit ir parecer 

técnico favorável ou não à homologação do material avaliado. 

4.2 Quando o material e o fornecedor atenderem às 

especif icações e demais exigências, será emitido parecer técnico 

favorável à concessão do CHT.  

4.3 Quando o material ou seu fornecedor não atenderem às 

condições determinadas pela COPASA MG, a Unidade de 

Suprimentos deverá not if icar formalmente o fornecedor. 

4.3.1 Para a cont inuidade do processo, o fornecedor deverá 

corrigir as não conformidades identif icadas e informar à Unidade 

de Suprimentos, em até 90 (noventa) dias, contados a part ir da 

data da comunicação efetuada pela Unidade de Suprimentos. Este 

prazo somente poderá ser prorrogado caso haja justif icativa formal 

apresentada pelo fornecedor e aceita pela COPASA MG. 

4.3.1.1 Caso as não conformidades apontadas não sejam 

corrigidas sat isfatoriamente ou o material do fornecedor não 

obtenha o parecer técnico favorável à homologação, este somente 

poderá solic itar a abertura de novo processo de homologação após 

o prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados da data do 

encerramento do processo anterior de homologação. 



5 Certificado de Homologação Técnica – CHT  

5.1 Após a emissão de parecer favorável, a Unidade de 

Suprimentos informará ao fornecedor e disponibi l izará o CHT no 

site da COPASA MG http://www.copasa.com.br. 

5.2 O CHT terá validade de 12 (doze) meses contados da data de 

sua emissão. 

5.3 A emissão do CHT não implica na garant ia pela COPASA MG 

da qualidade dos materiais comercial izados pelo fornecedor. 

5.4 O CHT não isenta o fornecedor de submeter os materiais 

homologados à inspeção de recebimento da COPASA MG. 

5.5 O fornecedor homologado deverá comunicar formalmente à 

Unidade de Suprimentos da COPASA MG, que poderá reavaliar 

seu processo de homologação, quando houver alteração de seu(s) 

fornecedor(es) de insumos, do seu processo produt ivo, ou ainda de 

qualquer aspecto relevante dos seus processos. 

6 Renovação do Certificado de Homologação Técnica - CTH 

6.1 A solicitação de renovação do CHT deverá ser encaminhada 

à Unidade de Suprimentos, com antecedência mínima de 30 (tr inta) 

dias do seu vencimento, e poderá ser efetuada por meio do 

endereço de e-mail  dvsp@copasa.com.br. 

6.2 A COPASA MG verif icará o desempenho do fornecedor 

durante o últ imo período de vigência de seu CHT e somente 

efet ivará a renovação caso o mesmo seja considerado satisfatório. 

6.3 A COPASA MG poderá, a seu cr itér io, não renovar o CHT do 

fornecedor que, durante o prazo de validade do referido 

documento, não tenha participado de processo licitatório ou não 

tenha efetuado qualquer fornecimento direto ou indireto para a 

COPASA MG. 

6.4 Não será concedida a renovação do CHT cuja val idade tenha 

expirado há mais de 01 (um) mês, ou caso o interessado não tenha 

fornecido o material para a COPASA MG há mais de 02 (dois) 

anos, casos em que será necessária a abertura de um novo 

processo de homologação do material, que correrá às custas do 

interessado. 

 



7 Suspensão da Certif icação de Material Homologado 

7.1 A COPASA MG se reserva o direito de suspender a 

cert if icação de qualquer material, quando: 

a) em qualquer inspeção de recebimento houver rejeição de 

material homologado. Neste caso, a suspensão expirar-se-á 

quando o fornecedor submeter o material a uma segunda 

inspeção e este for aprovado; 

b) houver fornecimento de material homologado sem a 

solicitação, pelo fornecedor, de inspeção à Unidade de 

Suprimentos. Neste caso, a certif icação do material f icará 

suspensa pelo prazo de 03 (três) meses, contados a part ir da 

data do fornecimento. Se o fornecedor incorrer em 

reincidência, a certi f icação do material então fornecido f icará 

suspensa pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da data do 

segundo fornecimento. Será considerada reincidência, para 

efeito do disposto nesta alínea, quando o fornecedor, por 

mais de uma vez, deixar de solic itar a inspeção de qualquer 

material homologado, independentemente de se tratar ou não 

do mesmo material da primeira ocorrência. 

7.2 A suspensão da cert if icação de um ou mais materiais do 

fornecedor não compromete a certi f icação de seus demais 

materiais homologados. 

7.2.1 A suspensão da cert if icação de um ou mais materiais do 

fornecedor será formalizada por carta emitida pela Unidade de 

Suprimentos, devendo tal informação ser atualizada no cadastro 

corporativo de fornecedores da COPASA MG. 

7.3 Durante o prazo de suspensão da certif icação do material, o 

fornecedor f icará impedido de partic ipar de processo lic itatório, 

assinar contrato e fornecer material cuja certi f icação foi suspensa. 

7.4 A expiração da suspensão resulta na automática revalidação 

da cert if icação do material,  devendo a atual ização ser registrada 

no cadastro. 

 

 



8 Cancelamento da Certificação de Material Homologado - 

CHT 

8.1 A COPASA MG se reserva o direito de efetuar o cancelamento 

da cert if icação de qualquer material, depois de concedido ao 

fornecedor o direito de defesa, quando: 

a) o material que teve sua certi f icação suspensa nos termos 

da alínea “a” do subitem 7.1 deste anexo for novamente 

rejeitado em inspeção técnica da COPASA MG; 

b) o fornecedor deixar de comunicar à Unidade de 

Suprimentos acerca da ocorrência de alteração de seu(s) 

fornecedor(es) de insumos, de seu processo produt ivo, ou de 

qualquer aspecto relevante de seus processos. Neste caso, 

será cancelada a certi f icação de todos os materiais que, de 

qualquer forma, foram afetados pelas referidas alterações. 

8.2  O cancelamento da cert if icação de um ou mais materiais do 

fornecedor será formalizado por carta emitida pela Unidade de 

Suprimentos e não compromete a certi f icação de seus demais 

materiais homologados. 

8.3 No caso de cancelamento da certif icação de um ou mais 

materiais, o fornecedor somente poderá solicitar a abertura de 

novo processo de homologação dos referidos materiais após o 

prazo de 06 (seis) meses, contados da data da emissão da carta 

citada no subitem 8.2 deste anexo. 

9Cancelamento do Certificado de Homologação Técnica - CHT 

9.1 A COPASA MG se reserva o direito de efetuar o cancelamento 

do CHT do fornecedor após concedido o direito de defesa, quando 

o mesmo: 

a) fornecer material com qualquer característica ou 

especif icação diversa do material homologado; 

b) apresentar CHT com qualquer indício de falsif icação em 

licitações/contratações efetuadas diretamente pela COPASA 

MG ou por meio de empresa contratada por esta, ou ainda 

em licitações/contratações realizadas por outros órgãos da 

Administração Públ ica; 

c) apresentar informações inverídicas de qualquer natureza, 

relat ivas aos materiais homologados; 



d) incorrer em reincidência do fato previsto na alínea “b” do 

subitem 8.1 deste anexo. 

9.2 O cancelamento do CHT do fornecedor será formalizado por 

carta emit ida pela Unidade de Suprimentos. 

9.3 No caso de cancelamento do CHT, o fornecedor somente 

poderá solic itar a abertura de novo processo de homologação após 

o prazo de 12 (doze) meses, contados da data da emissão da carta 

citada no subitem 9.2 deste anexo. 

 


