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CRC - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE  

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

1. Requerimento, endereçado a COMISSÃO DE LICITAÇÕES E JULGAMENTO DO 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ, solicitando o registro e 

emissão do certificado, informado: 

1.1.Dados comerciais completos da empresa (Razão Social, Endereço, CNPJ, 

Inscrição Estadual, telefone, fax, e-mail, site, msn), e ramo de atividade que 

pretende se registrar. 

2. Documentação relativa a Habilitação Jurídica: 

2.1.Cédula de Identidade (RG); 

2.2.Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 

2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado(s), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 

2.4.Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

provas de diretoria em exercício; 

2.5.Decreto de Autorização, em se tratando de empresa estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

3. Documentação relativa a Regularidade Fiscal: 

3.1.Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

3.2.Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

3.3.Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (consistindo em Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativo Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

formada lei; 



 
 
 

Conselho Regional de Odontologia do Paraná 
 
3.4.Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; (INSS); e, 

3.5.Prova de regularidade para com o FGTS; 

4. Documentação relativa a Qualificação Técnica: 

4.1.Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

4.2.Atestado de capacidade técnica compatível com o ramo de atividade da 

empresa; 

4.3.Indicação das instalações (prédio) e do aparelhamento técnicos adequados e 

disponíveis; e, 

4.4.Qualificação de cada um dos membros da equipe técnica. 

5. Documentação relativa a Qualificação Econômica-Financeira: 

5.1.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta; e, 

5.2.Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, Extrajudicial e 

Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição 

não superior a 90 (noventa) dias. 

Os documentos apresentados em fotocópia deverão ser autenticados por 

tabelião de notas ou cartório. 

Quaisquer informações complementares, favor entrar em contato com a Comissão 

de Licitações e Julgamento pelo telefax (0**41) 3025-9500, ou pessoalmente no 

seguinte endereço: Rua da Paz, 260 – Centro - CEP: 80060-160 – Curitiba/PR, no 

horário das 9h00 às 17h30. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES CRO/PR. 


