Proposta de Cadastro
Pessoa Jurídica
Prezado(a) cliente,
Seja bem-vindo a Braiscompany.
Para que o conheçamos melhor, faz-se necessário o preenchimento completo deste formulário, rubricando-o em
todas as suas páginas e assinando-o ao final, em campo destinado a este fim.
É de suma importância o adequado preenchimento, pois o utilizaremos para fornecer à sua empresa os nossos
serviços.
I - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
Razão Social

CNPJ

Nome de Fantasia

Pessoa para Contato

Capital Social Realizado (R$)

Capital Social Votante (R$)

Regime Tributário:
Simples Nacional
Lucro Presumido/Arbitrado
Nº de Empregados

Data de Constituição
Faturamento Bruto Mensal (R$)

Imune

Lucro Real
Isento

Participa de Grupo Econômico?
Sim
Não

Controlador (CPF / CNPJ - Nome)

Endereço da Sede (Logradouro, nº, complemento, bairro, cidade, UF, CEP)
Telefone
( )

Celular
( )

Ponto de referência

E-mail

Site

Tipo de Imóvel
Próprio
Alugado
Possui bens Imóveis?*
Sim
Não

Cedido

Familiar / Na própria residência

Possui bens Móveis (Veículos e Máquinas)?*
Sim
Não

Possui semoventes?*
Sim
Não

*Informações deverão ser comprovadas mediante envio de documentação

II - COMPOSIÇÃO SOCIETARIA/ACIONÁRIA
CPF / CNPJ

Nome / Razão Social

% Participação
Capital Social

% Participação Capital
Votante

Cargo

Data Final do Mandato

III - DIRETORES E REPRESENTANTES
CPF

Nome

IV -ATIVIDADE ECONÔMICA
Atividade Principal

Empresa exportadora:
Sim

Não

Atividades Complementares

V - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS
CNPJ

Empresa

% Participação Capital % Participação Capital Votante
Social

VI -SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO / DECLARAÇÕES
1) Solicito o cadastramento da pessoa jurídica por mim representada junto a Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos
LTDA e autorizo toda a utilização das informações descritas neste cadastro, necessárias para a realização do Contrato de
Locação de Ativos Digitais.
2) Declaro, nos termos das Leis vigentes sobre crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrotismo,
regulamentadas pelas normas emitidas pelo Banco Central do Brasil, que:
a) O(s) propósito(s) e a natureza de negócios com a Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos LTDA estão estabelecidos
no Contrato de Locação e Termos de Uso da Braiscompany.
b) Os bens,direitos e/ou valores informados na proposta de cadastro não foram provenientes nem serão utilizados, direta ou
indiretamente, em atividades ilícitas, ou, ainda, atividades que configurem indícios de ocorrências dos crimes precistos nas
referidas Leis, bem como não ocultam ou dissimulam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens direitos ou valores; e
c) Concordo em fornecer os esclarecimentos sobre a origem e o destino de recursos de qualquer movimentação financeira,
nas situações em que a Braiscompany esteja obrigada legalmente a comunicar, por força de Leis, normativas ou decisão
judicial.
3) Atesto a licitude da origem do faturamento e patrimônio informados neste cadastro e estou ciente das disposições da Lei
9.613/98 e demais normativas relacionadas a “prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens,
direitos e valores” bem como, concordo que a Braiscompany proceda e atue de acordo com as disposições constantes da
referida Lei e da regulamentação aplicável.
4) Declaro que todas as informações cedidas neste documento estão em conformidade com a documentação fornecida em
anexo e são a expressão da verdade e autorizo a digitação das informações prestadas neste documento, para composição de
um banco de dados de uso exclusivo da Braiscompany, responsabilizo-me, sob pena de aplicação dos artigos 297,298 e 299 do
Código Penal pela veracidade das informações prestadas por mim neste cadastro.
ANEXAR: Contrato social e alterações; Estatuto Social e eleição de diretoria, em caso de sociedade anônima; Documento de
identificação com foto de Sócios-Administradores ou Diretores acionistas.
______________,___ de ________ de ____
(local)

_____________________________________________
Assinatura do Representante Legal do Cliente / Procurador

(data)

