
 Recadastramento 

 Contrato Social ou última alteração se houver 

 Cartão do CNPJ atualizado- do mês e ano vigente (abaixo segue link para 

impressão) 

 https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solici

tacao2.asp 

 Documentos dos sócios. 

 Documento do responsável técnico – RT. 

 Declaração do RT que exerce a função na empresa a ser recadastrada 

 Procuração para representante da empresa que vier fazer recadastramento. 

 Guia sindical paga do ano de 2017 para empresas não optantes do simples 

 Ser for optante pelo simples nacional trazer consulta de optante do mês e ano 

vigente (abaixo segue link para impressão) 

 http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atbhe/consultao

ptantes.app/consultaropcao.aspx 

 Xeros dos documentos dos veículos (CRLV atualizado) a serem recadastrados que 

estejam em nome da empresa categoria aluguel (Obs: para efetuar o 

recadastramento a ETC tem que ter pelo menos 1 veículo automotor. 

 Obrigatório trazer e-mail e telefone comercial (fixo) 

 

Obs: O modelo da declaração e procuração citadas acima podem ser acessadas no site 

do Setracajo pelo link: http://setracajo.com.br/site/links-uteis/ 

 Poderá ser apresentado cópia dos documentos sem autenticação. 

Fone: 47-3028-3158/ setracajo@setracajo.com.br 
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               Novo cadastro 

 Contrato Social ou última alteração se houver 

 Cartão do CNPJ do mês e ano vigente (abaixo segue link para impressão) 

 https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solici

tacao2.asp 

 Documentos dos sócios. 

 Documento do responsável técnico – RT. 

 Declaração do RT  

 Certificado do R.T (Através de curso de Responsável Técnico) 

 Procuração para representante da empresa que vier fazer recadastramento. 

 Guia sindical paga do ano de 2017 para empresas não optantes do simples 

 

 Ser for optante pelo simples nacional trazer consulta de optante ( abaixo segue 

link para impressão) 

 http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atbhe/consultao

ptantes.app/consultaropcao.aspx 

 Xeros dos documentos dos veículos (CRLV atualizado) a serem recadastrados que 

estejam em nome da empresa categoria aluguel (Obs: para efetuar o 

recadastramento a ETC tem que ter pelo menos 1 veículo automotor. 

 Obrigatório trazer e-mail e telefone comercial (fixo) 

 

 

Obs: O modelo da declaração e procuração citadas acima podem ser acessadas no site 

do Setracajo pelo link: http://setracajo.com.br/site/juridico-legislacao/ 

Poderá ser apresentado cópia dos documentos sem autenticação. 

Fone: 47-3028-3158/ setracajo@setracajo.com.br 
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