Cadastro de Pessoa Jurídica
Confira aqui os documentos para o cadastro de pessoa jurídica:

01

Ficha cadastral pessoa jurídica preenchida e assinada;

02

Contrato Social e todas as alterações ocorridas devidamente arquivadas na Junta Comercial ou no Cartório de Registro;

03

Certidão Conjunta de Débito relativo a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

04

Certidão Negativa de Débito do INSS;

05

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual (SEFAZ);

06

Certificado de Regularidade com o FGTS;

07

Alvará / Licença de Funcionamento;

08

Documento identificando conta bancária (cópia de: cheque, cartão ou extrato bancário);

09

Alvará da Vigilância Sanitária (se for o caso);

10

Certidão / Licença referente à atividade desenvolvida pela empresa (MEC, SESA, CREA, CRM, CRC, etc...);

11

Licença Ambiental ou certificado de regularidade (para as atividades passíveis de licenciamento);

12

Orçamentos;

13

Comprovante original do pagamento da tarifa de cadastro;

Para garantia real

14

Cópia da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis;

15

Certidão de inteiro teor com negativa de ônus da matrícula; original, emitida com até
90 dias.

Para projeto que contemple obra civil

16
Comprovante de regularidade do imóvel:

16. 1
Contrato de aluguel (se imóvel alugado) ou comodato;

16. 2
Escritura (se imóvel próprio);

17
Alvará de construção / execução ou planta / projeto arquitetônico, aprovado pela Prefeitura Municipal;

18
ART quitada do Responsável Técnico pela Obra;

Para projeto com valor superior a RS 50 mil

19
Balanço Patrimonial dos últimos três exercícios, DRE e balancete atualizado ou balanço de abertura (para empresa em
implantação). Este documento será solicitado quando o endividamento do grupo econômico for superior a R$ 200 mil ou o
faturamento anual for superior a R$ 3,6 milhões;

20
No caso desta empresa participar em alguma outra empresa (Grupo Econômico):
Ficha cadastral de pessoa jurídica preenchida e assinada;
Contrato Social e Alterações Contratuais.

Obs: Não serão aceitas documentações incompletas; Todas as cópias poderão ser simples (não é
necessário autenticar); Se necessário for, poderá ser solicitado mais algum documento.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Bandes Atende: 0800 283 4202

www.bandes.com.br

