
 
PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE EMPRESA  

 

PASSOS  

1 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA LOCALIDADE  

CONSULTA PRÉVIA DE ENDEREÇO:Verifica se a atividade pretendida é compatível 
com a lei de zoneamento. O cliente fornece endereço e a atividade para análise da 
administração. Imprescindível esta liberação para abertura da empresa.  

2 - JCDF - JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL  

SAS Q. 02 BLOCO A LOTE 01 CAE/FÁCIL - CENTRAL DE ATENDIMENTO 
EMPRESARIAL - FÁCIL  

PESQUISA DE NOME EMPRESARIAL: A consulta visa evitar a colidência de nome da 
empresa. No caso de Firma Individual é o próprio nome da pessoa  

CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL: Pesquisa de possíveis pendências em nome dos 
sócios - CPF (SEFP) e Verifica se a atividade enquadra ou não como ME ou EPP.  

3 - PROVIDENCIAR DEMAIS DOCUMENTOS PARA O REGISTRO 

• 01 Cópias autenticadas do C.P.F e Identidade dos Sócios ou Titular;  
• 01 cópia da certidão de casamento autenticada, se casado;  
• 01 Cópia autenticada do comprovante de residência de todos os sócios (conta de 

água, luz ou telefone);  
• 02 Cópias do documento de ocupação do imóvel - Contrato de Locação, Escritura 

do imóvel ou documento equivalente, em nome de pelo menos um dos sócios. (No 
caso de Contrato de Locação as firmas de locador e locatário devem estar 
reconhecidas em cartório) N.º do IPTU.  

• 01 cópia da consulta prévia de endereço; Nome e RG de 02 testemunhas - apenas 
para sociedade  
Advogado para visar o contrato social - exceto para ME e EPP - somente LTDA 
Identificação do contador da empresa - etiqueta personalizada  

4 - JCDF  
 
Entrada processo - (CNPJ, Contrato Social/FI, inscrição estadual)  
ÓRGÃOS PARA REGISTRO SRF - Secretaria de Receita Federal - 
www.receita.fazenda.gov.br  
Documento: CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica Enquadramento ME para 
a Federal - Impostos Federais: IPI, IRPJ, COFINS, PIS/PASEP, CSLL, INSS, SIMPLES 
FEDERAL.  
JCDF/DNRC - Junta Comercial do Distrito Federal - www.dnrc.gov.br 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.dnrc.gov.br/


 
Documento: Registro do Contrato Social ou Firma Individual (NIRE) Enquadramento ME 
para a junta: Carta de solicitação de enquadramento SEPF - Secretaria de Finanças e 
Planejamento - www.sepf.gov.br 
Documento: Inscrição Estadual - ICMS ou ISS - SIMPLES CANDANGO Enquadramento 
para ME estadual Impostos estaduais: ICMS e ISS  

5 - RETIRADA DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO 

Quando o cliente retira a documentação da junta ele deve dirigir-se a Administração local 
para retirar o alvara de funcionamento, levando documentação necessária (Taxa conforme 
metragem) Cópia do CNPJ, contrato social ou RE, e DIF (levar originais ou cópias 
autenticadas) Cópia de comprovação do documento do imóvel Consulta prévia de endereço 
original. Requerimento de Alvará (pego na ADM. - assinar perante técnico da 
Administração) Demais documentos exigidos pelo órgão conforme o caso  

6 - PROVIDENCIAR A AIDF 

GRÁFICA - PARA RETIRAR NOTAS FISCAIS AIDF - Autorização de Impressão de 
Documentos Fiscais. Geralmente a gráfica possui este modelo. É necessário levar para que 
a secretaria de finanças autorize a impressão de notas fiscais.  

7 - PROVIDENCIAR CONTABILIDADE  

Importante, face a mudança constante nas leis. Além de servir como instrumento gerencial. 
É necessário em casos de licitação e financiamentos/empréstimos. Também é importante 
orientar ao cliente que conheça um pouco da contabilidade, até mesmo para saber/exigir do 
contabilista da empresa.  

8 - OBSERVAÇÕES 

A - Os documentos saem simultaneamente da Junta Comercial do DF - CNPJ, Contrato 
Social ou Firma Individual e Inscrição Estadual.  
B - Com o término do registro na JCDF providenciar, Alvará de Funcionamento, AIDF 
(para Notas Fiscais) e Escrituração Fiscal.  
 
C - Se tiver Órgão de Classe oficial, fazer uma consulta no mesmo, antes de iniciar o 
registro de empresa.  
 
D - No caso de empresas na área de alimentação, saúde, estética ou academias, procurar a 
inspetoria de saúde para maiores informações.  

Custos 

5.1 - Junta Comercial - 6621

   Registro do Requerimento de Empresário R$ 7,59 Registro de Sociedade Ltda R$ 22,45  

http://www.sepf.gov.br/


 
5.3 - Honorários do SEBRAE/DF (serviço Técnico e Formulários) Registro 

   R$90,00 (sociedade limitada) e R$80,00 (Requerimento de Empresário) Alteração - 
R$90,00 (sociedade limitada) e R$80,00 (Requerimento de Empresário) Baixa - R$ 100,00 

 
Mais Informações: 
- Call Center: (61) 362.1700 
- E-mail: Pergunte ao Sebrae  

 
 


