
EXÉRCITO BRASILEIRO 
CERTIFICADO DE REGISTRO PARA EMPRESAS EM GERAL 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  
 
Cópias Simples 
» Contrato Social ou Estatuto Social; 
» Relação dos Produtos utilizados e estoque maximo;  
» Ata de Constituição e da atual diretoria para empresa S/A; 
» Cartão do C.N.P.J. atualizado; 
» DECA eletrônica atualizada; 
» Cédula de Identidade e CPF de todos os sócios, diretores e representante que assina 
pela empresa; 
» Licença de Funcionamento expedida pela Prefeitura do Município,ou comprovante de 
pagamento da TLIF; 
» Registro da empresa e comprovante de pagamento da anuidade do CRQ, CRF, CRM, 
CRMV ou CREA, conforme o caso; 
» Carteira do Conselho Regional e comprovante da anuidade do químico, farmacêutico 
ou engenheiro responsável;  
» Carteira de Trabalho do responsável técnico, das seguintes folhas: foto, dados pessoais 
e registro na empresa ou contrato de prestação de serviços; 
» Duas (2) cópias-Planta das edificações marcando o local onde será armazenado o 
produto controlado e Laboratório se a empresa possuir; 
» Fotos elucidativas de ângulos diferentes das dependências da empresa, sendo:4 fotos 
do local onde será depositado o produto controlado, 4 fotos do local onde será utilizado, 
4 do Laboratório se possuir e 2 fotos da fachada da empresa; 
» Procuração registrada em Cartório, quando o nome do representante não constar no 
Contrato ou Ata;  
 

EXÉRCITO BRASILEIRO - Certificado de Registros para Transportadoras 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Cópias Simples 
» Contrato Social ou Ata; 
» Procuração da Empresa quando o nome do representante não constar no contrato ou 
Ata; 
» Ata de Constituição e da atual diretoria para empresa S/A; 
» Cartão do C.N.P.J. atualizado; 
» DECA eletrônica atualizada; 
Cédula de Identidade e CPF de todos os sócios, diretores e representante que assina pela 
empresa; 
» Licença de Funcionamento expedida pela Prefeitura do Município,ou comprovante de 
pagamento da TLIF; 
» Curso Mopp dos motoristas da empresa; 
» Documentos de todos os veículos da empresa;  
 


