# Documentação necessária para se cadastrar no DETRAN/RN:
- I - contrato, estatuto social e/ou regimento e suas alterações, devidamente
registrado;
II - ata de eleição da diretoria em exercício, devidamente registrada, quando
couber;
III - ato de outorga de poderes ao representante legal da empresa;
IV - carteira de identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF do(s)
representante(s) legal(is);
V - endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da
Federação e CEP), número de telefone e e-mail;
VI - possuir alvará de funcionamento expedido pela autoridade local;
VII - estar regular perante o Registro Público de Empresas, inclusive quanto à
nomeação dos administradores;
VIII - certidões negativas de falência ou concordata, expedidas pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, com data não superior
a 30 (trinta) dias da data de solicitação da licença e registro, acompanhadas da
prova de competência expedida por cartórios distribuidores;
IX - declaração de abster-se em envolvimentos comerciais e outros que
possam comprometer sua isenção na execução do serviço credenciado; e
X - atestado de antecedentes criminais e certidão de distribuições criminais
do(s) sócio(s) proprietário(s) e do(s) responsável(is) técnico(s);
§ 2º A documentação relativa à regularidade fiscal consiste de:
I - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se o
caso, relativa à sede da pessoa jurídica, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
III - prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual, Distrital e
Municipal da sede da pessoa jurídica, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei;
V - comprovação na forma da lei, de regularidade da entrega da declaração da
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social;
VI - comprovante de registro de todos os empregados;
VII - certidão de regularidade trabalhista;
VIII - declaração de que não dispõe de empregado menor de 18 anos, salvo na
condição de menor aprendiz a partir dos 16 anos de idade.

