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CRC N°

07/07/2021
Emissão

07/07/2022
Validade 

7266 - DGCSG
Órgão Emissor

08.573.550/0001-01

CPF/CNPJ

CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORES
Nome/ Razão Social

RUA AMAMBAI 270  - VILA MARIA BAIXA
Endereço

02115-000
CEP

SAO PAULO
Cidade

SP
UF

6.371.934,69
Patrimônio Líquido (R$)

Certificado de Registro Cadastral CRC

CRC00000000133
CHAVE DE CONFIRMAÇÃO CRC

Certificamos que a empresa acima identificada, cumpriu as exigências para cadastramento adotadas pelas Empresas do 
Sistema Eletrobras, estando cadastrado para as classes de materiais e/ou serviços discriminadas na relação abaixo: 
  

ME401000 CABOS DE AÇO-
ME402000 CORRENTES DE CARGA-
ME403000 CABOS DE FIBRAS-
ME574500 SECIONADORES-
ME575000 CONDUTORES ELÉTRICOS-
ME577500 CONDUTORES ELÉTRICOS DIMENSIONADOS-
ME593500 CONECTORES E TERMINAIS ELÉTRICOS-
ME597000 MATERIAIS PARA ISOLAMENTO ELÉTRICO-

VALIDADE_ MATERIAIS PARA ISOLAMENTO ELÉTRICO-
Z_GRUP_ME MATERIAIS PARA ISOLAMENTO ELÉTRICO-

Informações Contábeis: 

1,14LC: 1,14LG: 0,00SG: 4.700.806,15CCL: 31/12/2020Data do Balanço: 

Certidões Federais:

Validade da Certidão Regularidade do FGTS (CRF):

Certidão de Regularidade Federal: 

Validade da Certidão Regularidade Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT):



Observações: 
  

• Os critérios observados para emissão deste CRC são os estabelecidos na Lei 13.303/16 e no Regulamento de 
Licitações e Contratos da Eletrobras; 

  

• A inscrição representada pelo presente Certificado não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do 
mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes, quando for o caso; 
  

• Para fins de contratação deverá ser apresentada todos os documentos vencidos, conforme previsto em legislação 
específica e documentação específica exigida em Edital; 

  

• Durante a validade do cadastro, o fornecedor se obriga a manter atualizada no portal toda a documentação que 
vencer dentro do período de validade deste CRC, como certidões e Balanço Patrimonial; 

  

• A empresa com inscrição no CREA, prestadora de serviço de qualquer natureza, tem condicionada a validade deste 
Certificado à manutenção da sua Certidão de Registro e Quitação devidamente atualizada; 

  

• Caso o quadro técnico sofra alteração e/ou o Responsável Técnico indicado para uma licitação não seja o mesmo 
indicado para o cadastramento, o fornecedor cadastrado, para obras e serviços de engenharia, deverá solicitar a 
atualização cadastral, mediante o envio da documentação comprobatória; 

  
• A manutenção do Registro Cadastral está condicionada ao seu desempenho e à regularização de sua situação, 

dados e informações cadastrais, podendo a qualquer tempo, ser suspenso ou cancelado; 

  

• A emissão deste Certificado não representa um atestado de fornecimento ou de desempenho; 

  

• O Certificado de Registro Cadastral poderá ser renovado após doze (12) meses; 

  

• Vinte e quatro (24) meses após o vencimento deste Certificado, não havendo a atualização do cadastro, este será 
cancelado. 

 

CRC00000000133CHAVE DE CONFIRMAÇÃO CRC:

HTTP://ELB3910.SAP2P.ELETROBRAS.GOV.BR:8000/SAP/BC/WEBDYNPRO/SAP/ZWMM_AUTENTICACAO_CRENDEREÇO DE CONFIRMAÇÃO:




