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APRESENTAÇÃO INTERFIX 

 
 

A Interfix é uma empresa que está no mercado há mais de 23 anos. Foi fundada em 
janeiro de 1997 e desde o início focou suas atividades em desenvolvimento de 
sistemas e soluções para validação de dados cadastrais. Desde 1999 atuamos com 
soluções para validação de endereços na base de ceps dos Correios, através do 
software Autocep www.autocep.com.br. Em 2008 iniciamos o serviço de validação e 
saneamento de cadastros de clientes e fornecedores junto a Receita Federal, 
Sintegra, Simples Nacional e outras entidades. 

 
 
 

Saneamento de Cadastros com consulta de CPFs e CNPJs  
na Receita Federal e Sintegra 

 
 

Com a obrigatoriedade do SPED e da NFe tornou-se primordial efetuar o 
saneamento dos cadastros de clientes e fornecedores junto ao site da Receita 
Federal, Sintegra e Simples Nacional. 

Efetuar o envio de informações erradas ou desatualizadas para atender ao SPED 
pode acarretar autuações fiscais para sua empresa. 

Com o objetivo de oferecer aos nossos clientes a melhor solução para saneamento 
de cadastros, desenvolvemos uma solução que atende as necessidades do cliente 
de uma forma rápida e segura. 

Saneamento de Cadastros Total: 

Esta solução consiste em consultar cada CNPJ/CPF informado pelo cliente, nos 
sites da Receita Federal, Sintegra e Simples Nacional. Todas as informações 
disponíveis na consulta são armazenadas em uma planilha ou arquivo texto para 
uso pelo cliente. 

 
Informações disponibilizadas na consulta:  
 

 Endereço completo (logradouro, tipo, nome, número,complemento, bairro, 
cidade, estado e CEP) 

 CNAE (código nacional de atividade econômica) 

 Natureza jurídica 

 Regime tributário simples nacional 

 Data de início de atividade 
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 Situação cadastral (habilitada ou não) 

 Data da situação cadastral 

Após as consultas serem efetuadas e os dados retornados serem gravados em um 
arquivo, inicia-se o processo de saneamento que consiste em efetuar a 
normalizaçào dos dados originais do cliente e dos dados retornados da consulta 
para então fazer uma comparação e apontar as divergências existentes. 

A Interfix oferece uma solução que atende completamente as exigências do ATO 
COTEPE 22 (arquivos NF-e) de 25/06/2008, ATO COTEPE 9 (arquivos SPED 
Fiscal) e IN RFB 787/07 (arquivos SPED Contabil) de 17/11/2007. 

API Consulta de cadastros 

Desenvolvemos uma API Webservice que permite aos nossos clientes efetuarem 
consultas em tempo real submetendo arquivos em lotes ou registros individuais. 

Nesta consulta basta sua empresa gerar um arquivo com os CNPJs e IEs que 
deseja consultar e submeter os mesmos através de nosso webservice que fica 
disponível através de uma página Web. 

Após o lote ser submetido você terá controle total do processamento e assim que a 
consulta estiver terminada bastará efetuar o download e importar os dados das 
consultas para sua aplicação. 

Esta solução é bem interessante para ser utilizada diariamente para efetuar a 
consulta de todos os CPFs/CNPJs cadastrados pela sua empresa. 

 

    Governança de Cadastros 

 

Visando atender as necessidades de nossos clientes, desenvolvemos um sistema 
de governança de cadastros que controla todo o fluxo do cadastro de clientes e 
fornecedores, validando todos os dados e após aprovação pelas áreas 
responsáveis efetua a integração com o sistema de ERP. 
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Principais Clientes: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                        


