
CONDIÇÕES PARA LOCAÇÃO COM SEGURO FIANÇA 

COMERCIAL – PESSOA JURIDICA (empresas constituídas há mais de 2 anos) 

IMPORTANTE: 

Ficha cadastral da empresa (devidamente preenchida e assinada) - Ficha Cadastral Pessoa 
Jurídica 

 

 

Caso tenha alguma dificuldade de visualização da ficha cadastral ou mesmo alguma dúvida, 
basta entrar no site da corretora www.unioncorp.com.br. 

 

 

Envio da Documentação * cadastral e ** financeira 

 

 

Os sócios deverão anexar os documentos pessoais e Imposto de Renda Pessoa Física 

 

 

* DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL 

Declaração de empresário (para empresa individual) 

 

 

Contrato Social e última alteração contratual (para LTDA) 

 

 

Ata de Constituição e Ata de última eleição de diretoria (para S/A) 

 

 

Documentos pessoais (RG/CPF) dos sócios, empresários e ou acionistas 

 

 

Imposto de renda na íntegra com página de protocolo (recibo de entrega e receita) do 
empresário, sócios e ou acionistas. 

 

 

** DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA 

o ➜Empresa optante pelo Lucro Real 

o DIPJ (declaração de imposto de renda da pessoa jurídica) na íntegra com 

página de protocolo, dos 2 últimos anos 

http://www2.pachecoimoveis.com.br/documentacao/fichas/FC_PJ.pdf
http://www2.pachecoimoveis.com.br/documentacao/fichas/FC_PJ.pdf


o Balancete completo do exercício vigente com ativo, passivo e DRE 

(demonstração do resultado do exercício) acumulado e conciliado, assinados 

pelo contador e representante legal 

o DMPL (demonstração das mutações do patrimônio líquido) 

o ➜Empresa optante pelo Lucro Presumido 

o DIPJ (declaração de imposto de renda da pessoa jurídica) na íntegra com 

página de protocolo, dos 2 últimos anos 

o DARF´s de COFINS dos últimos 06 meses, com comprovante de pagamento 

o DACON (demonstrativo de apuração de contribuições sociais) na íntegra com 

página de protocolo, dos últimos 06 meses, se empresa com recolhimento na 

fonte 

o ➜Empresa optante pelo Simples Nacional 

o DASN (declaração anual do simples nacional) na íntegra com página de 

protocolo, do último exercício 

o DAS do Simples Nacional dos 06 últimos meses, com os respectivos 

comprovantes de pagamento 

o Extrato simplificado completo extraído do sistema de cálculo do simples 

nacional referente ao último mês 

o ➜Documentação Cadastral e Financeira para Empresas Sem Fins Lucrativos 

(Ongs, Igrejas, Associações, Fundações, Sindicatos, Condomínios, etc.) 

o Estatuto Social e Ata da última eleição de diretoria 

o DIPJ (declaração de imposto de renda da pessoa jurídica) na íntegra com 

página de protocolo, dos 2 últimos anos 

o Balancete completo do exercício vigente com ativo, passivo e DRE 

(demonstração do resultado do exercício) acumulado e conciliado, assinados 

pelo contador e representante legal 

Importante: Para cadastro de empresa estrangeira, consultar o Manual de Operação do 
Produto. 

  

 


