
PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES NO SICAF  
(Essas informações se referem à rotina do SICAF e dúvidas que as empresas pedem diariamente). 

 
ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES: 
 
Essa é uma tarefa rotineira do sistema, as empresas diariamente procuram o SICAF para atualizar as 
CNDs.  
a. Se  uma empresa já tem cadastro no SICAF e atualizou seu credenciamento ( níveis I e II) no ano 
de 2011, desde esse período em diante, esses níveis vem sendo renovados automaticamente, a cada 
ano,  devido o estabelecimento do novo SICAF em janeiro de 2011.  
 
b. Os níveis III e IV do sistema referem-se a certidões negativas. No nível III as CNDs do INSS e 
FGTS (segundo orientações do novo Sicaf) podem ser atualizadas via telefone, automaticamente no 
sistema, mas  a CND da Receita Federal deve ser enviado por fax ou via correio, para ser atualizada, 
pois é necessária o seu arquivamento na Unidade Cadastradora (UFSM). 
 

c. Se uma empresa realizar no presente o cadastro no SICAF, ela terá seu cadastro atualizado 
automaticamente todos os anos via sistema, devendo apenas atualizar as CNDS, o balanço patrimonial e 
a qualificação técnica conforme a validade de cada documento. 
 
d. No caso de empresas que apresentam qualificação técnica Nível V, anualmente deve ser 
atualizado o registro da qualificação técnica no sistema. 
 

e. Para o nível VI- Balanço Patrimonial- até dia 30.06 de cada ano devem ser renovados: 
 

 
Empresas com matriz e filiais cadastradas no sistema: O balanço da matriz vale pra todas as filiais. 

 
Empresas que realizam BP via registro em livro:  primeiro o livro deve ser autenticado na junta 
comercial, para depois ser aceito no SICAF, sem a autenticação da JC não podemos aceitar. 
 
Empresas que realizam BP via SPED: deve ser entregue uma cópia do balanço  ( Ativo, passivo + 
DRE) que foi enviado a Receita Federal via Sped, juntamente com a impressão da folha de autenticação 
eletrônica sped  + a impressão da folha de autenticação eletrônica da JUNTA Comercial (via sped 2 
autenticação eletrônica: sped + junta comercial), sem essas duas autenticações o balanço não pode 
ser aceito no SICAF. 
 

REALIZAÇÃO DE NOVO CADASTRO 
 

Para cadastrar novas empresas no sistema devemos em primeiro lugar perguntar que tipo de 
empresa é: Ltda, empresário individual, empreendedor Individual Sebrae, cooperativa, S/A entre outras. 
As mais cadastradas são Ltda e empresário individual (para empreendedor Sebrae são os mesmos docs 
do empresário individual, mas neste caso a empresa pode abrir sem ter um capital social inicial, esse 
campo não iremos preencher no sistema SICAF). Documentos para cada caso: 
 


