
Prezados  Senhores,

Gostaríamos  de , em primeiro lugar, salientar que teremos imenso prazer em recebê-lo como novo parceiro de vendas.   A    área 

comercial  da  Golden Cross tem como único foco, o   atendimento    aos    corretores, em todos os   momentos       da 

negociação de nossos produtos. Desta forma,  estaremos sempre dispostos a atendê-lo com materiais e informações   importantes

ao nosso relacionamento, bem como  seu trabalho junto às empresas contratantes.

Para que  possamos  tê-lo como nosso parceiro comercial. Faz-se necessário o  cumprimento de algumas exigências, que permitirão

a você o acesso a todas as informações relativas as negociações realizadas junto à Golden Cross, através de um código de vendas,

que será atribuído após  a sua inclusão. Somente com este código será possível realizar suas transações comerciais.

Segue abaixo, relação de documentos necessários para cadastro, e em anexo o formulário a ser preenchido:

(    ) * Contrato Social e Alterações Contratuais; o u Alteração Contratual com consolidação do Contrato  Social

(    ) * Alvará de Funcionamento vigente;

(    ) * C.P.F e Identidade do (s) Sócio (s);

(    ) * Ficha Cadastral assinada e datada (segue em  anexo)

(    ) * Comprovante de dados bancários ( conta corr ente / agência).

(    ) * Declaração Optante Simples Nacional (Caso s eja optante) (Modelo Segue em anexo)

Gostaríamos de agradecê-lo pela iniciativa de se tornar um parceiro comercial da Golden Cross e, desde  já, desejamos à  você
sucesso em seus novos negócios.

Atenciosamente,

Deptº Comercial  (DECOM)

Cadastro de Empresas de Vendas

Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.



Razão Social C.N.P.J.

 Logradouro (Rua, Travessa, Avenida ou Alameda) E-mail

 Bairro  Cidade

 UF * CEP Telefone Fax INDIVIDUAL

MPE

Banco Agência Conta Corrente

Principais  Executivos:

Nome E-mail

 Dt. Nascimento Sexo Estado Civil C.P.F.

M F

Telefone Telefone Celular Código Susep

Nome E-mail

 Dt. Nascimento Sexo Estado Civil C.P.F.

M F

Telefone Telefone Celular

Nome

Data da assinatura da ficha de Assinatura do responsável pela corretora. Autorização  FILIAL

cadastro

ANS - nº. 40.3911

Código  na Susep

Código Susep

Responsável Técnico

Dados Cadastrais Empresa

Dados Bancários

Dados Societário

CADASTRO DE EMPRESAS DE VENDAS

Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.



Anexo	IV	-	Instrução	Normativa	1.234/2012	
	
	
	

DECLARAÇÃO	PESSOAS	JURÍDICAS	OPTANTES	PELO	SIMPLES	NACIONAL	
	
	
	

Ilmo.	Sr.	
	
A___________________________________________________________________,	 com	 sede	
__________________________________________________	 inscrita	 no	 CNPJ	 sob	 o	 nº	
_____________________________________DECLARA	 à	 ____________________________,	
para	fins	de	não	incidência	na	fonte	do	IRPJ,	da	Contribuição	Social	sobre	o	Lucro	Líquido	(CSLL),	
da	Contribuição	para	o	Financiamento	da	Seguridade	Social	(COFINS),	e	da	Contribuição	para	o	
PIS/PASEP,	 a	 que	 se	 refere	 o	 art.	 64	 da	 Lei	 nº	 9.430,	 de	 27	 de	 dezembro	 de	 1996,	 que	 é	
regularmente	inscrita	no	Regime	Especial	Unificado	de	Arrecadação	de	Tributos	e.	
Contribuições	devidas	pelas	Microempresas	e	Empresas	de	Pequeno	Porte	-	Simples	Nacional,	
de	que	trata	o	art.	12	da	Lei	Complementar	nº	123,	de	14	de	dezembro	de	2006.	
	
Para	esse	efeito,	a	declarante	informa	que:	
	
I	-	preenche	os	seguintes	requisitos:	
	
a)	 conserva	 em	 boa	 ordem,	 pelo	 prazo	 de	 5	 (cinco)	 anos,	 contado	 da	 data	 da	 emissão,	 os	
documentos	que	comprovam	a	origem	de	suas	receitas	e	a	efetivação	de	suas	despesas,	bem	
como	a	realização	de	quaisquer	outros	atos	ou	operações	que	venham	a	modificar	sua	situação	
patrimonial;	e.	
b)	 cumpre	 as	 obrigações	 acessórias	 a	 que	 está	 sujeita,	 em	 conformidade	 com	 a	 legislação	
pertinente;	
	
II	-	o	signatário	é	representante	legal	desta	empresa,	assumindo	o	compromisso	de	informar	à	
Secretaria	da	Receita	Federal	do	Brasil	e	à	pessoa	jurídica	pagadora,	imediatamente,	eventual	
desenquadramento	da	presente	situação	e	está	ciente	de	que	a	falsidade	na	prestação	dessas	
informações,	sem	prejuízo	do	disposto	no	art.	32	da	Lei	nº	9.430,	de	1996,	o	sujeitará,	com	as	
demais	 pessoas	 que	 para	 ela	 concorrem	 às	 penalidades	 previstas	 na	 legislação	 criminal	 e	
tributária,	relativas	à	falsidade	ideológica	(art.	299	do	Decreto-Lei	nº	2.848,	de	7	de	dezembro	
de	1940	-	Código	Penal)	e	ao	crime	contra	a	ordem	tributária	(art.	1º	da	Lei	nº	8.137,	de	27	de	
dezembro	de	1990).	
	
Declara	ainda	ter	suas	atividades	enquadradas	no	anexo	III	d	Lei	Complementar	nº	123,	de	
14	de	dezembro	de	2006,	estando	submetida	à	alíquota	de	ISS	de	______,	comprometendo-
se	a	informar	eventual	alteração	na	faixa	de	faturamento,	que	implique	em	alteração	da	
alíquota.	

	
	
	
Local	e	data_____________________________	
	

Assinatura	do	Responsável	Legal	

Identificação	do	Responsável	Legal	


