
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CRC: 

 Ficha cadastral (Modelo 1- anexo); 

 CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

 Registro Comercial* somente no caso de Empresa Individual 

(Empresário); 

 Ato constitutivo, estatuto (e documentos de eleição dos administradores) 

ou contrato social em vigor; 

 Certidão Simplificada; 

 RG e CPF dos administradores; 

 CND relativos a tributos federais e à dívida ativa da união; 

 Certificado de regularidade do FGTS; 

 Certidão negativa trabalhista; 

 Inscrição na entidade profissional competente (CREA ou outro se 

houver); 

 Atestado de capacidade técnica / atestado de fornecimento acompanhado 

de Nota fiscal ou contrato; 

 Demonstrações contábeis do último exercício contendo: Balanço, 

Demonstração de Resultado e Exercício, Termo de Abertura e 

Encerramento, e Recibo de Entrega (a partir de junho tem que ser do ano 

contábil); 

 Certidão de falência e concordata; 

 Declaração de Idoneidade (Modelo 2, anexo); 



 Declaração MICROEMPRESA/EPP (Modelo 3, anexo); 

 Procuração (se houver); 

 RG e CPF dos Outorgados (procuradores). 

Os documentos exigidos devem ser apresentados numa das seguintes formas: em original; 
por cópia autenticada por tabelião; por cópia autenticada por funcionário da COCEL; por 
publicação em órgão da imprensa oficial.  
Serão aceitas as certidões obtidas através da internet e também documentos com 
assinatura digital. 
*Poderão ser solicitados outros documentos complementares. 
 
Obs.: Para as certidões que não apresentem prazo de validade consideraremos as mesmas 
válidas por 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua expedição.  
 
Os documentos necessários para emissão do CRC deverão ser entregues na sede da Cocel ou 
enviados pelos Correios para: 
Companhia Campolarguense de Energia – COCEL Divisão de Logística e Compras – Sala 14 Rua 
Rui Barbosa, n.º 520, Centro, Campo Largo - CEP 83.601-140 
 
Informações e orientações podem ser obtidas através dos seguintes canais: Telefones: (41) 2169-
2114; 2169-2122 e 2169-2144, site: www.cocel.com.br – Fornecedores, e-mail: 
compras@cocel.com.br 
 
Em caso de dúvidas, poderá verificar nosso regulamento, disponível no site www.cocel.com.br 
No regulamento encontrará todas as informações pertinentes. 
 


