
FICHA DE CADASTRO - PESSOA JURÍDICA

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL RAMO

CNPJ INSCRIÇÃO

BAIRRO CIDADE UF CEP

DATA FUNDAÇÃO

ENDEREÇO

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA

NOME DOS SÓCIOS OU COTISTAS CARGO / FUNÇÃO PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL INTEGRALIZADOS

PATRIMÔNIO ECONÔMICO

TIPO / DISCRIMINAÇÃO ÁREA CIRCUNSCRIÇÃO ESCRITURA/LIVRO/FOLHA/NÚMERO DEFINIT. COMPROM. LIVRO ONERADO

VEÍCULOS

ESPÉCIE / TIPO ANO MODELO CERTIFICADO ALIENADO/LIVRE

E-MAIL



LOCAL E DATA ASSINATURA

IMÓVEL PRETENDIDO VALOR DO ALUGUEL R$

IMOBILIÁRIA

OBSERVAÇÕES

USO EXCLUSIVO

REFERÊNCIAS

OUTROS BENS

Declaro para todos os fins e efeitos que os dados aqui consignados são verdadeiros, respondendo inclusive criminalmente por qualquer inexatidão ou omissão de 
minha parte, comprometendo-me a reconhecer a firma em cartório para completa e total validade deste documento.

DECLARAÇÃO

* É obrigatório anexar cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto com últimas alterações, balanço geral, balancete e/ou ata da última assembleia.
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