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CADASTRO NO SICAF 
Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores 

 
Uma vez reunida toda a documentação necessária, é hora de cadastrar sua 

empresa no SICAF. Para conseguir fornecer ao Governo, o cadastramento no sistema se 

torna obrigatório. 

O SICAF é o sistema através do qual os fornecedores devem se cadastrar de 

forma gratuita para fornecer seus produtos/ serviços para os Órgãos da Administração 

Pública Federal Direta, Autarquias e Fundações tais como Governo Federal, Ministérios, 

Forças Armadas, Instituições Federais de Ensino, Tribunais, Polícia Federal, Hospitais 

Federais, DNIT, INFRAERO, etc. 

O cadastro agiliza em muito a vida do licitante, uma vez que a habilitação no 

sistema substitui a apresentação de todas as documentações e certidões necessárias à 

comprovação da Regularidade Jurídica, Fiscal, Trabalhista, e Qualificação Econômico- 

Financeira na maioria dos processos de licitação. 

 

Para efetuar o cadastro faça o seguinte: 

 
1- Antes de mais nada você precisará adquirir um certificado digital e-CPF. Para isso 

acesse: http://bit.ly/2Qpd7gp 

2- Escolha a autoridade certificadora de sua preferência e providencie seu 

certificado. Para maiores informações clique no botão “Como Obter” na própria 

página. 

3- Instale o certificado em seu computador e após isso reinicie-o. 

4- Feito isso, você deverá realizar seu cadastro no portal Brasil Cidadão. Para isso 

acesse: http://bit.ly/2KSxqAA 

5- Clique em “Crie sua conta” e após isso clique no ícone do pendrive para realizar 

seu cadastro utilizando seu Certificado Digital. 

6- Selecione seu certificado digital e preencha os dados conforme solicitação. 

7- Feito seu cadastro acesse novamente http://bit.ly/2KSxqAA e clique em 

“Acesse com Certificado Digital” 

8- Clique em no botão “Obter confiabilidade” que se encontra abaixo de 

“Cadastro validado por certificado digital” e selecione seu certificado para 

obter confiabilidade do sistema. (Obs.: Caso não apareça o botão de Obter 

Confiabilidade apenas siga para o próximo passo). 

9- Acesse http://bit.ly/2xq1Dh5 

10- Selecione a aba “FORNECEDOR” e clique no botão “GOV.BR”. 
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11- Selecione seu Certificado Digital no pop-up que 

aparecerá. 

12- Talvez o sistema peça alguns dados por ser seu 

primeiro acesso, preencha-os e siga para o 

próximo passo. 

13- Já dentro do sistema SICAF, acesse no menu a 

opção Cadastro > Nível I - Credenciamento. 

Selecione a opção Pessoa Jurídica, entre com seu 

CNPJ e cliquem em Pesquisar. 

 
DICA DE EXPERT 

 
Vá salvando seu progresso de vez em 

quando para evitar que você perca todo 

o seu cadastro caso falte energia em sua 

casa, alguém lhe chame para alguma 

coisa, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14- Agora é só preencher os campos em branco com os dados de sua empresa e após 

o preenchimento de toda a ficha clique em Salvar. A maioria destes dados, caso 

você não saiba de cabeça, estão presentes no Cartão CNPJ, na Certidão 

Simplificada da Junta Comercial e no seu Contrato Social. 

 
15- Lembre-se  de  clicar neste símbolo para fazer o upload do documento 

para o sistema. Caso isso não seja feito seu cadastro ficará com pendências. 

16- Repita os passos 13 e 14 para os outros níveis de cadastro no SICAF clicando no 

menu “Cadastro”. 

Eu preparei um vídeo onde explico detalhadamente como você fará para realizar 

esse cadastro. Clique aqui para assisti-lo. 
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CADASTRO NO COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
Comprasnet 

 
Muito bem, agora que você já possui cadastro no SICAF, passaremos ao cadastro 

no Portal Compras Governamentais (ComprasNet), o maior portal de compras do 

Governo. Nele são realizadas em sua maioria Licitações Federais, porém também 

encontramos Licitações Estaduais e Municipais. 

 

Para realizar o cadastro faça o seguinte: 

 
1. Acesse http://bit.ly/cadscomprasnet. 

Obs: Alguns navegadores podem lhe informar que o site não é seguro, porém 

não tem problema algum, pode continuar para o site sem problemas! 

2. Selecione a opção de Fornecedor Pessoa Jurídica. Feito isso, entre com seus 

dados de cadastro conforme solicitado. 

Obs: 

a- Lembrando que o Responsável pelo SICAF é a Pessoa Física que fez o cadastro 

no SICAF, conforme ensinamos acima. 

b- O login do Comprasnet é de sua preferência, não existe um padrão a ser 

seguido, então escolha o que mais te agradar. Este será usado para você 

acessar a plataforma das Licitações. (se estiver sem criatividade use seu CPF) 

 

 
 

http://www.magnalicitacoes.com.br/
mailto:contato@magnalicitacoes.com
http://bit.ly/cadscomprasnet


Magna Consultoria em Licitações Públicas 
https://www.magnalicitacoes.com.br/ 
(19) 9 8899-4173 / 9 8971-6720 
contato@magnalicitacoes.com 

 

3. Após preencher, clique em Confirmar. Feito isso, você receberá em seu e-mail a 

senha de acesso ao sistema. 

4. Acesse http://bit.ly/2xper7v 

5. Entre com seu login cadastrado e a senha recebida em seu e-mail. Da mesma 

forma que o SICAF, esta deverá ser trocada em seu primeiro acesso. 

6. Altere sua senha e faça o login novamente. 

7. Provavelmente não irá aparecer a opção de “Pregão Eletrônico” de início, então 

vamos habilitá-la.  

8. Vá no menu “Serviços do Fornecedor > Dados Cadastrais Comprasnet > 

Controle de Usuários e Opção por Serviços”. Clique em “Administrador”, 

marque todas as opções e clique em “Confirmar”. 

9. Pronto! Agora é só fazer o login novamente no sistema que seu acesso estará 

normalizado. 

 
 
 

Um abraço e boa sorte =D 
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