
 
Documentos necessários para cadastramento de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
 
Nível I: Credenciamento 

1. Inscrição CNPJ + comprovante da Inscrição Estadual e Municipal (se a empresa possuir, se não tiver uma dessas 
inscrições realizar declaração de não possui inscrição para fins de SICAF); 

2. REQUERIMENTO EMPRESÁRIO (doc. autenticado ou Xerox com originais para autenticar aqui); 
3. Cédula de identidade e CPF do dirigente -  doc. autenticado ou Xerox com originais para autenticar aqui; 
4. Cédula de identidade e CPF do cônjuge do dirigente -  doc. autenticado ou Xerox com originais para autenticar 

aqui; 
5. Comprovante do estado civil: Certidões de casamento, união estável, separação judicial, óbito ou declaração do 

estado de solteiro assinado pelo responsável; 
6. Responsável pelo cadastro se não for sócio deve apresentar procuração juntamente com Xerox autenticado ou 

Xerox com originais de CPF + RG. 
 
Nível II  
Acompanha o Credenciamento (Nível I). 
 
Nível III 
Regularidade Fiscal Federal: Receita Federal, INSS e FGTS. 
 
 Nível IV 
Regularidade Fiscal Estadual/Municipal. 
 
 Nível V 
Qualificação Técnica/Registro em entidade de classe competente. 
 
 Nível VI 
1. Qualificação econômico-financeira: Balanço Patrimonial cópia autenticada do livro das seguintes paginas: Termo 
de abertura (com carimbo da Junta), termo de encerramento, Ativo + passivo e DRE ou trazer livro junto com o 
xerox para autenticar no SICAF; 

2. Certidão de Falência e Concordata (não é obrigatório). 
 

OBS: Documentos enviados pelo correio devem constar em folha separada: telefone da empresa, e-mail e nome do responsável 
pelo cadastro da empresa no SICAF. 

DUVIDAS LIGAR PARA:  (55) 3220-8221 ou enviar e-mail: cadastrofornecedor@ufsm.br 

 

 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – DEMAPA - SICAF 

Avenida Roraima nº 1000 – Reitoria - 6º andar - Sala 672 
Cep 97105-900 - Camobi – Santa Maria – RS 

 

 

 
 

ACESSAR SISTEMA SICAF – FORNECEDOR 
Site: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Acesso Sicaf – Acesso Restrito – Fornecedor 
Digite CPF + Senha                  

  Caso tenha esquecido: desbloquear/Recuperar senha 
 


