
U.S. Embassy Brasília
Public Affairs Section

Hands-On Webinar 

Plantão de Dúvidas:
DUNS e NCAGE 

https://br.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/32/Brazil-PAS-FY21-02-Brasilia-Annual-Program-Statement.pdf


Gratuito e obrigatório para organizações
Obtido em até 10 dias úteis
Organizações que ainda não tenham um NCAGE, devem requerir em:
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home

Request New

NCAGE

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/request-new-cage


Salvar as telas (screenshot) para que saibam como foram cadastrados os dados
da instituição

 
Caso haja algum problema durante a solicitação do NCAGE, favor contatar Clarice
Santos

(21) 2101-0782, Ramal 4682
ncbbrncage@defesa.gov.br
clarice.santos@defesa.gov.br

NCAGE

http://defesa.gov.br/
http://defesa.gov.br/


Gratuito e obrigatório para organizações
Obtido em até 7 dias úteis
Organizações que ainda não tenham um DUNS, devem requerir em:
https://fedgov.dnb.com/webform/

Click here to request your D-U-N-S Number via the Web

DUNS

https://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp


DUNS
As informações da organização para a obtenção do DUNS têm de estar idênticas
ao que for informado para o NCAGE - mesmo nome, endereço - com o mesmo
espaçamento, sem acentuação, etc.
Novamente, sugerimos fazer screenshots das informações inseridas durante todo
registro e conferir se estão iguais ao NCAGE. 

Caso haja algum problema durante a solicitação do número DUNS, favor contatar
Thiago Siqueira

(11) 2107-6865
thiago.siqueira@cialdnb.com



SAM.gov
Gratuito e obrigatório para organizações
Organizações que ainda não tenham um DUNS, devem requerir em:
https://sam.gov/SAM/
conferir se NCAGE e DUNS estão idênticos
criar uma conta de usuário com um e-mail institucional
registrar a instituição em "Entity Registrations" > "Register New Entity" 



SAM.gov
aguardar a confirmação do registro, que será enviada por e-mail pelo SAM.gov 
enviar a notarized letter apontando um "Entity Administrator" em
www.fsd.gov
 
Instruções e template da carta em
https://www.fsd.gov/gsafsd_sp?
id=gsafsd_kb_articles&sys_id=c3267c9a1b5fac54a7d7da49bc4bcb79
 
 

https://www.fsd.gov/www.fsd.gov
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Editais para Financiamento de Projetos 
ICS Goals

DUNS / SIC

SAM.gov / SAM.gov User Guide
2 CFR 200

NCAGE

Cost-Principles

https://br.usembassy.gov/embassy-consulates/grants-corner/?_ga=2.244620293.1630756170.1619440238-786467389.1619097048
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/ICS-Brazil_UNCLASS_508.pdf
https://fedgov.dnb.com/webform/
https://www.osha.gov/data/sic-manual
https://sam.gov/SAM/
https://sam.gov/SAM/SAM_Guide/SAM_Non_Federal_User_Guide/SAM_Non_Fed_User_Guide.html
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=fa6f36b68cac0df2bc10976f75885292&mc=true&node=sp2.1.200.e&rgn=div6
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THANK YOU
OBRIGADA

Em caso de dúvidas, envie um
e-mail para

brazilgrants@state.gov 


