Pessoa Jurídica (Ltda e EIRELI)
Documentos necessários para registro, originais e cópias legíveis de toda
documentação:



Contrato social inclusive alterações se existirem, devidamente registrados na JUCEPE;
Inscrição CNPJ (atualizado);



RG - Carteira de Identidade (em bom estado de conservação, foto legível).






CNH - Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de identidade emitida por conselhos
de fiscalização profissional;
Cadastro de Pessoa Física - CPF de todos os sócios;
Comprovante de residência atualizado de cada sócio;
Registro através de terceiro será necessário apresentar procuração especifica para realizar
o registro no CORE-PE, dando poderes para representa-lo; Procuração Click Aqui.
Declaração de indicação do responsável técnico, assinada por todos os sócios com a
concordância do indicado, com reconhecimento de firma; Declaração Click Aqui.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Documentos necessários para registro, originais e cópias legíveis de toda
documentação:

.

RG - Carteira de Identidade (em bom estado de conservação, foto legível);



CNH - Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de identidade emitida por conselhos
de fiscalização profissional;
CPF - Cadastro de Pessoa Física;
Comprovante de quitação com o serviço militar, para os profissionais do sexo masculino
que tenham até 45 anos (Exceto Estrangeiros);
Título de Eleitor frente e verso (Exceto Estrangeiros);
Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação da justiça eleitoral
(Exceto Estrangeiros). tse. jus.br
Comprovante de residência atualizado em nome do requerente;



01 foto 3x4 recente, coloridas, com fundo branco e roupa em cor contrastante.



Procuração específica para o registro no CORE-PE (se através de terceiro), dando poderes
para representá-lo; modelo procuração ou autorização para retirada de documentos exceto
carteira. Procuração Click Aqui.






Atenção:
* Toda documentação deve ser apresentada em original e cópia ( ou cópia autenticada).
*Somente o pagamento das taxas não configura o registro, é necessária a apresentação de
toda documentação mencionada acima.

VALORES DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PESSOA JURÍDICA:
Taxa de Registro

R$ 200,00

Certidão

R$ 35,00

Anuidade (De acordo com a tabela de capital social abaixo)

TABELA DE ANUIDADES PESSOA JURÍDICA – CLASSE DE CAPITAL SOCIAL:
CAPITAL SOCIAL
DE R$ 1,00 A R$ 10.000,00
DE R$ 10.000,01 A R$ 50.000,00
DE R$ 50.000,01 A R$ 100.000,00
DE R$ 100.000,01 A R$ 300.000,00
DE R$ 300.000,01 A R$ 500.000,00
ACIMA DE R$ 500.000,00

ANUIDADE
R$ 545,00
R$ 654,00
R$ 785,00
R$ 941,00
R$ 1.434,00
R$ 2.135,00

MULTA REGISTRO FORA DO PRAZO: (Lei nº 12.246 de 27 de maio de 2010) Resolução
nº1. 101/2017 CONFERE.
Multa pelo registro fora do prazo: o equivalente aos duodécimos das respectivas anuidades
corrigidas, relativas ao período em atraso, contado após 60 (sessenta) dias da data do
arquivamento dos atos constitutivos ou da alteração contratual, conforme o caso, limitada à
importância correspondente ao valor de uma anuidade relativa ao capital mínimo, à época do
registro. Lei nº 6.839 de 30 de outubro de 1980
(Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões)
VALORES DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO (RESPONSÁVEL TÉCNICO):
Taxa de Registro
Anuidade
Certidão

R$ 80,00
R$ 225,00
R$ 17,50

MULTA REGISTRO FORA DO PRAZO: (Lei nº 12.246 de 27 de maio de 2010) Resolução nº
819/2012 CONFERE.
INFORMAÇÕES ÚTEIS:


HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO CORE-PE:

Sede Recife: Segunda a Sexta-feira de 08:30 às 17:15 h.
Delegacia Caruaru: Segunda a Sexta-feira de 08:30 às 12:00h e 13:00 às 17:15h.

ESTACIONAMENTOS DO CORE-PE:
Principal - Vindo pela Av. Rosa e Silva em frente ao hospital da Tamarineira.
Segundo – Vindo pela Rua Padre Roma, entrar na última rua à direita antes do cruzamento com a Avenida Rosa
e Silva (Rua Gildo Neto).

