CFC - REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
CFC n. º:................................. CNPJ:......…........................................................................................................
Nome da Empresa:..............................................................................................................................................
Endereço:............................................................................................................................................................
N.º........................... Complemento:...................................Bairro: ......................................................................
Município:............................................................................................. CEP: .....................................................
Telefones: (.......)..........................................E-mail: ...........................................................................................
Nome dos Sócios: ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Para renovação de credenciamento, o CFC deverá encaminhar junto a este requerimento os seguintes
documentos, em conformidade com o disposto na Portaria DETRAN/RS n.º 181/2016 e alterações:
Da Empresa
1. Termo de Adesão, em duas vias, assinadas por todos os sócios, com firma reconhecida – modelo no site
2. Cópia do contrato social (aceitas somente empresas constituídas como LTDA ou EIRELI)
3. Cópia da Certidão Simplificada da JUCERGS ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.
4. Cópia do CNPJ, com mesmo objeto do Contrato.
5. Cópia do Alvará Municipal, com mesmo objeto do Contrato Social.
6. Cópia de documento de comprovação de Inscrição Municipal no Cadastro do ISS.
7. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
8. Certidão Negativa de Débitos Estadual.
9. Certidão Negativa de Débitos Municipal.
10. Certidão Negativa de Débitos do FGTS.
11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT da empresa.
12. Cópia da RAIS da empresa.
13. Relação dos proprietários com declaração de residência, conforme modelo no site.
14. Declaração de compromisso dos proprietários do CFC, conforme modelo no site.
15. Documento de Autodeclaração, com assinatura de todos os sócios, conforme modelo no site.
Do proprietário ou cada um dos sócios
16. Cópia RG e CPF (ou CNH), dos sócios ou proprietário
17. Certidão Negativa Cível da Justiça Estadual
18. Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual (não é o Alvará de Folha Corrida)
19. Certidão Negativa Cível e Criminal da Justiça Federal da 4ª Região
Observações:
- As certidões devem ser Negativas (ou Positivas com efeito de Negativa) e devem estar dentro do prazo de validade. Quando
não houver prazo expresso na Certidão, valem por apenas 30 (trinta) dias.
- Certidões Cíveis Positivas que tratem de Execução Fiscal de dívida com Município, Estado ou União, deverão estar
acompanhadas de Certidão Narratória de cada processo, comprovando o pagamento ou a negociação da dívida.
- Certidões Criminais Positivas são aceitas somente acompanhadas de Certidão Narratória comprovando o término do
cumprimento da pena.
- As Certidões obtidas na internet não precisam ser autenticadas, já as obtidas no Fórum devem ser originais.

Declaro(amos) que estou(amos) de acordo com as condições estabelecidas pelo DETRAN/RS para
credenciamento junto a esta Autarquia, bem como compromisso de veracidade das informações e dos
documentos fornecidos, inclusive de guarda, por cinco anos, dos documentos comprobatórios originais, sob
pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
DATA:................................................................................................
Assinatura de todos os Sócios / Proprietário (Reconhecer a firma por autenticidade):

Este requerimento e demais documentos devem ser enviados para o Protocolo Central, no endereço constante no site www.detran.rs.gov.br
Atualizado em 15/01/2019.

