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CADASTRO SICAF 

 

 

ONDE E COMO SE CADASTRAR 
 
 
1 - Consultar o Manual SICAF do Fornecedor , Formulários necessários para o 
cadastro ou atualizações do cadastro e Legislação.  
 
2 - Inicialmente o Fornecedor não cadastrado no SICAF e sem senha de acesso ao 
SICAF: deverá obter uma Senha de Acesso na opção Acesso Restrito/Fornecedor no link 
disponível Clique Aqui; 
 
3 - Após o preenchimento dos dados solicitados e recebimento da senha por e-mail, acessar 
o SICAF pela opção Acesso Restrito/Fornecedor, e preencher os formulários eletrônicos 
relativos ao Nível I do Credenciamento e formulários eletrônicos referentes aos demais 
níveis (opcional), o fornecedor tem 60 dias para validar o cadastramento; 
 
4 - Posteriormente, para validar o cadastramento, dirija-se à uma Unidade 
Cadastradora apresentando a documentação exigida para cada nível. A documentação a 
ser apresentada na Unidade Cadastradora, está relacionada no Manual do Fornecedor - 
SICAF, conforme a natureza jurídica, bem como logo abaixo. Esses documentos devem 
estar autenticados ou copiados e acompanhados dos originais. Documentos e certidões cuja 
emissão se der através da Internet, deverão ser originais isto é, não devem e nem precisam 
estar autenticados. 
 
5 – O Fornecedor que estiver com o cadastro validado no SICAF, para ter cadastro no 
Comprasnet (Login e senha do Comprasnet): poderá fazer o Cadastramento no 
COMPRASNET, informando os mesmos dados do responsável registrado no SICAF.  
 
6 - Fornecedor que já possui Login e senha do Comprasnet e possui cadastro validado 
no SICAF: poderá acessar o Acesso Seguro aos Fornecedores e participar de pregões e 
cotações eletrônicas, se não houver ocorrências impeditivas de licitar registradas no SICAF.  
 
As demais orientações aos fornecedores do Cadastramento e acesso ao SICAF e 
COMPRASNET podem ser acessadas neste link: Clique aqui. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/fornecedor/manuais-1
https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/public/pages/publicacoes/formularios.jsf
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/legislacao
https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/index.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/public/pages/security/loginFornecedor.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/public/pages/consultas/consultarUnidadesCadastradoras.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/public/pages/consultas/consultarUnidadesCadastradoras.jsf
https://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/cadastro/cadastronovo.asp
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
http://www.comprasnet.gov.br/ajuda/novoSicaf/orientacoes.asp?tipo=FO
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRAMENTO NO SICAF NA UNIDADE 
CADASTRADORA UASG 987565 

 
 
 
1 - RG e CPF do(s) proprietário(s) e do responsável pelo SICAF da empresa; 
 
2 - Documentos da empresa – Habilitação Jurídica: 
2.1 - Cartão do CNPJ; 
2.2 - Contrato social e todas as alterações. 
 
3 – Regularidade Fiscal Federal/Estadual/Municipal: 
3.1 - Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 
3.2 - Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 
3.3 - Prova de Quitação com a Fazenda Estadual (Dívida Ativa Estadual); 
3.4 - Prova de Quitação com a Fazenda Municipal (Dívida Ativa Municipal). 
 
4 – Qualificação Econômico-Financeira: 
4.1 - Balanço Patrimonial completo do último exercício, com termo de abertura e 
fechamento, publicados no Diário Oficial, ou, publicados em jornal de grande circulação, ou 
registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante; 
 
 
OBS.: Trazer cópia simples acompanhada do original ou cópias devidamente 
autenticadas. 

 
 
 
Local de cadastramento: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Centro 
Francisco Beltrão - PR – 85601-030 
(46) 3520-2103/3520-2107. 
Segunda-feira à sexta-feira das 08h00 ao 12h00 e das 13h30 as 16h00. 

Informações complementares com Nádia Dall Agnol. 
 
 

 


