CHECKLIST PARA VALIDAÇÃO DE PEDIDOS DE INSCRIÇÃO E/OU AFT DE EMPRESAS NOS
SETORES DE ATENDIMENTOS DO CRQ-III
Etapa
Validar adequação de
Taxa ao Serviço de
interesse.
Validar qualificação do
Requerente.

Validar a qualificação
do(s) indicado(s) para
RT(s).

Requisito
O serviço está corretamente assinalado no requerimento?
Existem taxas geradas e ou pagas no sistema de dados financeiros do cadastro
do requerente no CRQ-III?
Estas taxas estão corretas em função do serviço solicitado?
Campos do requerimento preenchidos com informações legíveis e sem
rasuras?
Razão Social e endereço de funcionamento igual aos do Contrato social e do
CNPJ apresentado?
Dados de contato institucional de e-mail e telefone com formatação válida?
Capital social confere com o informado no contrato social apresentado?
Informações de área ocupada e potência instalada com formatações válidas
(números e unidades)?
Anexada listagem de outros químicos, caso informado que possua, além do(s)
indicado(s) para RT(s)?
Assina pelo requerimento representante legal contido no contrato social
apresentado ou procurador com procuração anexada?
Termo(s) de Responsabilidade com os campos obrigatórios preenchidos com
informações legíveis e sem rasuras?
Nº do(s) CRQ(s) informado(s) está(ão) ativo(s) e pertencem ao(s) indicado(s)?
Dados de nome, endereço e dados de contato estão iguais aos do(s)
cadastro(s) de cada um do(s) indicado(s) no CRQ-III?
Nº de Telefone(s) e endereço(s) de e-mails possuem formatações válidas?
Informou o CNPJ e o horário de trabalho em outras empresas, caso assinalado
que existam outros vínculos empregatícios vigentes?
Os dados informados anteriormente correspondem a responsabilidade(s)
técnica(s) (RT) ativa(s) no cadastro do indicado no CRQ-III?
O horário da presente indicação está conflitando com outra RT já vigente?
Em se tratando de profissional com registro ativo de nível médio, a empresa
declarou possuir até 300 KW de potência instalada e até 50 Funcionários?
Em se tratando de profissional com registro ativo de nível médio, a empresa
anexou declaração assinada por Contador (c/ respectivo nº CRC-RJ)
informando o faturamento bruto do ano anterior até R$3.600.000,00 ou
informando que não possui faturamento bruto do ano anterior?
Assinam pelo(s) Termo(s) de Responsabilidade o(s) profissional(is) indicado(s)
e o representante legal contido no contrato social apresentado ou procurador
com procuração anexada?
Apresentou Organograma institucional indicando a hierarquia entre os setores
da empresa, além de indicar em qual o(s) indicado(s) está(ao) lotado(s)?
Apresentou documentação comprobatória vigente de contratação (vínculo)
do(s) indicado(s) pelo CNPJ responsável pela indicação?

