
IDENTIFICAÇÃO

Firma ou Razão Social

Nome Comercial Fantasia

Endereço Sede Social

Bairro

Fone (DDD nº)

Capital Aberto

Praças com Filiais

Empresa(s) a que Sucede e Data(s) de Sucessão

ATIVIDADE
Ramo

Nº de Empregados

Compras do  Último Exercício R$

ACIONISTAS / SÓCIOS / TITULAR

Nome

DIRETORES / SÓCIOS / GERENTES
Nome

BENS IMÓVEIS DA EMPRESA
Localização (Endereço e Município)

Sim Não

Nome do Grupo Econômico

CEP

Data da Constituição Capital Social R$

Controle Acionário

Nacional Estrangeiro

UF

Estatal

CNPJ

NãoNão SimSim

Código I.R. Principal Atividade Principais Produtos Vendidos

ExportaImporta

Vendas do Último Exercício R$

 CNPJ ou CPF

% s/ Faturam.

Cidade

Nacionalidade Data Entrega
Mês / Ano

% Sobre Cap.
Votante

% Sobre
Cap. Total

CNPJ  ou CPF Cargo Há Quanto Tempo

Espécie
Valor Mercado

Área Terreno
Área Construída

Hipoteca

Sim

Não

Sim

Sim

Não

 INFORMAÇ ÕES PARA
CADASTRO PESSOA JURÍDICA 

DATA

Não



REFERÊNCIAS COMERCIAIS
Principais Fornecedores CNPJ Telefone Contato

REFERÊNCIAS COMERCIAIS
Principais Clientes CNPJ Telefone Contato

REFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (Indicar as instituições onde mantém ou manteve operações de Crédito)

Instituição Agência Instituição Agência

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1º Cadastramento - anexar cópias dos três últimos balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, cópia do contrato social ou ata da constituição e alterações estatutárias

dos últimos 12 meses e, se possível, último balancete.

Renovação - anexar cópia do último balanço patrimonial e demonstração de resultado e alterações estatutárias dos últimos 12 meses e, se possível, último balancete.

As empresas sujeitas ao regime de lucro presumido deverão anexar também cópia do formulário III - Declaração de Rendimentos

Os balanços e demonstrações de resultados deverão estar assinados pelos responsáveis pela empresa e pelo contador com registro no CRC.

Quando a empresa pertencer a grupo econômico, apresentar relatório anual da diretoria ou outra publicação que relacione as atividades do grupo.

Quando se tratar de Produtor  Rural, anexar relação contendo os volumes e valores brutos da produção dos últimos 3 exercícios.  

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE

Nome e Assinatura do Responsável pela Empresa Local e Data
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