DA HABILITAÇÃO PARA RADAR SIMPLIFICADO

1 ) Numerar e rubricar todas as folhas, e qdo não existir nada no verso, riscar ou carimbar
EM BRANCO.
2 ) Requerimento de Habilitação ( 2 vias, com firma reconhecida ), constante do anexo I à
IN SRF 650/06.
Obs: Fundamento Legal – Especificar no campo 7 do requerimento, qual o item do
art. 2º, inciso II letra b da IN 650/06.
3 ) Copia do documento de identificação do responsável pela pessoa jurídica, bem como do
signatário do requerimento, se forem pessoas diferentes.
4 ) Instrumento de outorga de poderes para representação da pessoa física ( procuração ) ,
quando for o caso.
O requerimento que estiver fundamentado nos itens 4 à 6 da alínea “b” do inciso II do
caput do art. 2º da IN SRF 650/06, devera estar também instruído com os documentos
abaixo.
5 ) Copia autenticada dos atos constitutivos da pessoa jurídica e alterações realizadas nos
últimos 2 anos.
6 ) Certidão simplificada da Junta comercial, acompanhada da ficha cadastral contendo o
histórico de todas as alterações dos atos constitutivos da pessoa jurídica, expedida há , no
máximo 90 dias.
7 ) Escritura registrada em cartório, ( se imóvel próprio ) ou Contrato de Locação ,
registrado em cartório, onde funcionam o estabelecimento matriz e o principal deposito da
requerente.
8 ) Copia autenticada da guia de apuração e lançamento do IPTU ou DITR, com os dados
cadastrais do imóvel .
9 ) Copia autenticada da conta de energia elétrica ou de telefone do mês anterior ao da
protocolização do requerente.
ATENÇAO – Os documentos abaixo deverão ser colocados na ultima folha.
10 ) Ficha de Cadastramento Inicial e atualização de responsável e representante legal,
em 2 vias ( reconhecer firmas em cartório ) umas das quais acompanhada de copia
autenticada do RG e CPF do Responsável Legal .
Obs: A não-apresentação de qualquer um desses documentos relacionados neste artigo
deverá ser justificada por escrito.

