
 

 

Nº PROT:________/________ 
REG: ___________- __/__ 
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REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
 
 

Razão Social: 
Nome Fantasia:     
CNPJ nº: 

Entidade Fiscalizada: (   )SIM  (   )NÃO, se fiscalizada Termo de Fiscalização nº: 

Endereço:             Nº 

Complemento:                                    Bairro:                  Cidade:                                         UF:                                         
CEP:                       Fone:                       E-mail:  

Nome do Representante Legal: 
 Horário de Funcionamento: 

DIAS 2ª-FEIRA 3ª-FEIRA 4ª-FEIRA 5ª-FEIRA 6ª-FEIRA SÁBADO DOMINGO 

HORÁRIO 

  
 
 
 

            

  A pessoa jurídica acima identificada requerer à (o) Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 12ª 
Região / Pernambuco, a renovação do credenciamento junto ao CREF12/PE, tendo em vista a prestação de serviços na 
área da atividade física, desportiva e/ou similares. Para requerer renovação do credenciamento de pessoa jurídica, é 
necessário responder o questionário abaixo. Caso as respostas sejam negativas, basta enviar APENAS este 
requerimento devidamente preenchido e assinado. Caso tenha respondido SIM a qualquer uma das perguntas abaixo, 
deverá encaminhar, além deste requerimento, os documentos especificados: 

 
SIM NÃO 

Houve alteração de endereço? 
*Caso tenha respondido “SIM”, apresentar junto com este requerimento: cópia autenticada da alteração contratual.     
Houve alteração da razão social? 
*Caso tenha respondido “SIM”, apresentar junto com este requerimento: cópia autenticada da alteração contratual, 
termo de responsabilidade técnica e quadro técnico atualizado.   
Houve alteração de representante legal? 
*Caso tenha respondido “SIM”, apresentar junto com este requerimento: cópia autenticada da alteração contratual e 
quadro técnico atualizado.     
Houve substituição de responsável técnico? 
*Caso tenha respondido “SIM”, apresentar junto com este requerimento: termo de responsabilidade técnica e quadro 
técnico atualizado.     
Houve mudanças nas modalidades oferecidas? 
*Caso tenha respondido “SIM”, apresentar junto com este requerimento: quadro técnico atualizado.      
Houve mudanças no quadro técnico? 
*Caso tenha respondido “SIM”, apresentar junto com este requerimento: quadro técnico atualizado.     

 

____________________, ______de___________________ de _______ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura com firma reconhecida do representante legal 

 
Recebido em: _____/______/______                        _____________________________________ 

 
 

Funcionário do CREF12/PE 
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