
Referências Comerciais

www.dumas.com.br 
atendimento@dumas.com.br 

Dumas Corretora de Seguros 
Tel.:(11)3496-0806

Principais Fornecedores
Nome Endereço Fone

Principais Clientes
Nome Endereço Fone

Referências Bancárias
Nome Endereço Fone

Seguros
Tipo Seguradora ValorVencimento

Informe abaixo as principais obras, fornecimento ou serviços prestados nos últimos anos
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Documentos a serem anexados

- Contrato social ou Estatuto acompanhado das últimas alterações 
- Cópia dos três últimos balanços anuais com as demonstrações de lucro e perdas e discriminação de contas com parecer de auditores. 
- Certidão dos cartórios distribuidores de títulos e protestos e de ações civeis com validade de 90 dias.

Se os principais acionistas são pessoas jurídicas, também deverão ser cadastrados.

Observações:

Nota: A elaboração deste cadastro não torna obrigatória a emissão do Seguro pela Garantia pela Seguradora, que fica 
autorizada a conferir as informações prestadas.

Ciente da responsabilidade criminal prevista no artigo 19 da lei 7.492 de 16/06/86, declaro(mos) que as informações 
prestadas são expressão da verdade.

Local/Data Nome/Assinatura e carimbo
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