FICHA DE RECADASTRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA
Nº DE REGISTRO DA PESSOA
JURÍDICA NO CREF4/SP

RAZÃO SOCIAL (de acordo com o CNPJ e Atos Constitutivos)

Nº DO CNPJ

EMAIL (obrigatório o preenchimento para impressão do Certificado via portal do CREF4/SP) TELEFONE COM DDD

ENDEREÇO COMPLETO (de acordo com o CNPJ e Atos Constitutivos)
BAIRRO

CIDADE

ESTADO

CEP

Para o recadastramento da Pessoa Jurídica, é necessário responder o questionário abaixo. Caso as respostas sejam negativas, basta enviar
APENAS esta ficha, devidamente preenchida e assinada.
Caso responda SIM a alguma das questões abaixo, deve-se encaminhar, além desta Ficha os documentos especificados em negrito:

HOUVE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO?
*Caso tenha respondido “SIM”, encaminhar anexo a esta ficha: Cópia autenticada da alteração contratual.

SIM

NÃO

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

HOUVE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL OU REPRESENTANTE LEGAL?
*Caso tenha respondido “SIM”, encaminhar anexo a esta ficha: Cópia autenticada da alteração contratual; Termo de Responsabilidade Técnica/Relação de
Atividades e Quadro Técnico .

HOUVE SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO?
*Caso tenha respondido “SIM”, encaminhar anexo a esta ficha: Termo de Responsabilidade Técnica/Relação de Modalidades e Quadro Técnico .

HOUVE MUDANÇAS NAS MODALIDADES OFERECIDAS?
*Caso tenha respondido “SIM”, encaminhar anexo a esta ficha: Termo de Responsabilidade Técnica/Relação de Modalidades.

HOUVE ALTERAÇÕES NO QUADRO TÉCNICO?
*Caso tenha respondido “SIM”, encaminhar anexo a esta ficha: Quadro Técnico.

*Todos os formulários solicitados (Termo de Responsabilidade Técnica/Relação de Atividades e Quadro Técnico) estão disponíveis no portal
eletrônico do CREF4/SP: www.crefsp.gov.br/registro/pessoa-juridica/formularios/.
DESEJA RETIRAR O CERTIFICADO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA:

(
(
(

)
)
)

nos Correios, ao custo aproximado de R$ 30,00 (Valor cobrado pelos Correios);
por meio eletrônico/portal do CREF4/SP; (obrigatório informar o E-MAIL no campo correspondente;)
pessoalmente na Sede do CREF4/SP ou na Seccional Campinas (caso os documentos sejam encaminhados para Campinas);

Caso tenha optado em retirar o Certificado nos Correios, fica autorizado o CREF4/SP a disponibilizar os dados da Pessoa Jurídica (Razão Social, endereço e CNPJ) à Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para a finalidade exclusiva de viabilizar a postagem do Certificado de Registro através dos serviços de Sedex a Cobrar, obedecendo, assim, às normas
estipuladas pela EBCT. A Pessoa Jurídica deverá aguardar o aviso dos Correios, solicitando comparecimento do responsável à agência mais próxima do endereço, para retirada do
Certificado de Registro.

_____________________________________________,______________ de____________________________________________de_________________
Local e Data
RESPONSÁVEL TÉCNICO (Nome completo)

Nº DE REGISTRO NO CREF4/SP ASSINATURA (Obrigatória e idêntica ao doc. de identidade)

REPRESENTANTE LEGAL (Nome completo)

ASSINATURA (Obrigatória e idêntica à documentação de constituição da
Pessoa Jurídica)

REPRESENTANTE LEGAL (Nome completo)

ASSINATURA (Obrigatória e idêntica à documentação de constituição da
Pessoa Jurídica, em caso de administração conjunta)

Espaço reservado para preenchimento do CREF4/SP

