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ANEXO I – CADASTRAMENTO SICAF - PESSOA FÍSICA 
 

HABILITAÇÃO NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF 

 
 

O SICAF é um sistema que viabiliza o cadastramento de fornecedores de materiais e serviços para órgãos e 
entidades da Administração Pública e para projetos em parceria com esses órgãos. Uma vez inscrito no 

SICAF, o fornecedor estará cadastrado perante qualquer órgão ou entidade integrante do SISG - Sistema de 

Serviços Gerais, em todo o território nacional, independente do local onde tenha ocorrido o cadastramento, 
podendo acessar as oportunidades de negócios através do site e receber os avisos através do e-mail 

cadastrado. 
 

O SICAF está disponível no endereço www.comprasnet.gov.br 

 
A empresa vencedora da cotação deverá estar cadastrada (ou se cadastrar) no SICAF cumprindo todos os 

níveis previstos. O cadastramento no SICAF é realizado sem ônus, em qualquer Unidade Cadastradora 
localizada nas diversas unidades da federação e compreende os seguintes níveis: 

 
Nível I – Credenciamento: 

• Cédula de Identidade do fornecedor; 

• Inscrição no CPF do fornecedor; 
• Cédula de Identidade do cônjuge/companheiro (a) do fornecedor, se for o caso; e 

• Inscrição no CPF do cônjuge/companheiro (a) do fornecedor, se for o caso. 
• Certidões de Casamento, de União Estável, de Separação Judicial, de Óbito etc ou Declaração, sob 

as penas da lei, manifestando o seu estado civil. 

 
Nível II – Habilitação Jurídica: 

• Os mesmos documentos listados no Nível I. 
 

Nível III – Regularidade Fiscal Federal: 
• Prova de Quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional-Dívida Ativa). 

 
Nível V – Qualificação Técnica: 

• Registro ou Inscrição na Entidade de Classe Competente, quando for o caso. 
 

 

 
Informações mais detalhadas sobre o cadastramento no SICAF podem ser obtidas por meio dos seguintes 

endereços eletrônicos: 
 

Link1: https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/public/pages/default.jsf 
 

Link2: http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/Manual_SICAFweb_Fornecedor.pdf 
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