DER/MG
INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO DE IMPRESSOS
DENOMINAÇÃO
SIGLA
SETORES UTILIZADOS
REGISTRO CADASTRAL
EX-245
ACL E EMPªS CADASTRADAS
FINALIDADE: EFETUAR REGISTRO CADASTRAL DE EMPRESAS, PARA FINS DE LICITAÇÃO
CAMPO

PREENCHIMENTO
A SER PREENCHIDO PELA ASSESSORIA DE CUSTO E LICITAÇÃO - ACL
Registro nº
Número de registro recebido pela empresa, após seu cadastramento
Validade CRC

Período de validade do cadastro, a partir da data do registro da
empresa no DER/MG
A SER PREENCHIDO PELA EMPRESA
REQUERIMENTO DER/MG - EX-245

Inscrição Inicial
Renovação
Cadastro

Assinalar com um “X” se é inscrição inicial da empresa, para fins de
castramento

ou

Alteração

do
Assinalar com um “X” se é renovação cadastral da empresa

Nome da Empresa
Data da Constituição da Empresa

Nome da Empresa
Data em que a empresa foi constituída

CNPJ/CPF

Número da Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, se for o caso

Inscrição Estadual

Número da Inscrição Estadual da Empresa

Inscrição Municipal

Número da Inscrição Municipal da Empresa

ENDEREÇO COMPLETO:
Sede

Endereço da sede onde a Empresa está localizada

Cidade

Nome da cidade onde está localizada a sede da Empresa

Estado

Nome do Estado onde está localizada a sede da Empresa

Telefone

Número do telefone da sede da Empresa

Fax
Endereço da
Gerais

Número de fax-simile da sede da Empresa
Filial em Minas
Endereço da Filial da Empresam no Estado de Minas Gerais

Cidade

Nome da cidade onde está localizada a filial da empresa

Telefone

Número do telefone da filial da Empresa

Fax

Número do fax-simile da filial da Empresa

Procurador da Empresa

Nome completo do procurador designado pela Empresa

Endereço

Endereço completo do procurador designado pela Empresa

Telefone
Fax

Número do telefone do procurador designado pela Empresa
Número do fax-simile do Procurador da Empresa
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Categoria

Especialização

Escrever em qual categoria a Empresa pretende se classificar (obra,
serviço, ou fornecedor
Relacionar a(s) especialidades(s), serviço(s) e linha de produtos que
as empresas podem oferecer (no caso de Prestadora Serviço e/ou
fornecedor, relacionar o que consta do objetivo social constante de
contrato ou alteração contratual.

Nome(s) Representante(s)
Legal(is) – Campo 1 a 10

Escrever o(s) nome(s) do(s) representante(s) legal(is) que constam
do estatuto investidos de poderes para administrar e representar a
empresa.

Nome(s) Responsável (is)
Técnico(s)

Escrever o(s) nome(s) do(s) responsável(s) técnico(is) da empresa,
que constam da certidão do CREA.

Nº Reg. Órgão de classe

Anotar o número de registro do(s) responsável(is) técnico(s) da
empresa, no órgão de classe

Área de atuação

Escrever a área de atuação que o(s) responsável(is) técnico(s)
atua(m) na empresa.

DECLARAÇÕES
Local e Data
Assinatura do Representante
Legal

Local, dia, mês e ano, que o representante legal da Empresa assinou
as declarações que constam do impresso.
Carimbo da Empresa, assinatura e nome do Representante Legal.

Recibo

Recibo dado pela Empresa cadastrada, no recebimento do Certificado
de Registro Cadastral Específico bem como parte da documentação
apresentada para cadastramento. PREENCHER SOMENTE NO ATO
DO RECEBIMENTO DO CRCE E DA DOCUMENTAÇÃO
DEVOLVIDA PELO DER/MG

Data

Dia, mês e ano da assinatura do recibo, por representante
credenciado pela Empresa.

Assinatura

Nome e assinatura do representante designado pela Empresa
A SER PREENCHIDO PELA ACL

Na apresentação do CRJF de outro Órgão da União ou de outro Estado o responsável pelo cadastro,
preencherá apenas o nome do órgão emissor, o número, a série e a validade do mesmo, devolvendo-o à
empresa.

Capital Registrado

Anotar o valor o capital registrado da empresa, apurado pela ATA

Disponibilidade Máxima Financeira Anotar o valor da disponibilidade máxima financeira atual, calculado
pela ATA
Índice de Liquidez data
Balanço/Balancete

Data da peça contábil que gerou os valores anteriores.

Categoria

Escrever em que categoria a Empresa se classificou (obra, serviço ou
fornecedor
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ESPECIALIZAÇÃO

Preencher a(s) especialidade(s) serviços(s) ou linha de produtos que
a empresa pode oferecer, depois de feita a análise da documentação
apresentada.

PARECER FINAL DA COMISSÃO

Assinalar com um ”X” se a Empresa requereu ao DER/MG, inscrição
inicial ou renovação de registro bem como, escrever em que tipo de
atividade a Empresa foi cadastrada.

Em

Dia, mês e ano do parecer final da Comissão.

/

/

Membro da Comissão

Carimbo e assinatura do responsável jurídico, após parecer referente,
para o cadastramento da Empresa.

Presidente da Comissão

Carimbo e assinatura do(a) presidente da Comissão, dando seu
parecer final para o cadastramento da Empresa

Data

Dia, mês e ano das assinaturas dos membros da Comissão dando o
parecer final para o cadastramento da Empresa.
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