
CADASTRO - CONCESSÃO DO CRÉDITO - PF 
 
DADOS PESSOAIS  
Código 
Nome Completo                                                                                                        Sexo ( ) M ( )F 
Endereço completo:                                                                                                            Nº 
CEP:                             Bairro:                                        Cidade: UF          Fone  
Celular                                  Endereço p/ cobrança  
Tipo de Cadastro                                  Residência (  ) Própria ( )Pais ( ) Outros  Tempo  
E-mail  
Contato                                  End. cobrança  
 
DOCUMENTOS  
Identidade                                                    Emissor                    Data Emissão  
CPF                                 CTPS                Serie            Data Emissão  
Nome do Pai  
Nome da Mãe  
Data de Nascimento                            Naturalidade                                                  Estado  
 
DADOS PROFISSIONAIS  
Empresa que Trabalha  
Endereço Comercial                                                                                                       Nº:                                       
CEP                                                                                             Fone Trabalho                                                                                                       
Data Admissão                     Profissão                                            Salário Atual                                     
Estado Civil                         Outras Rendas  
 
DADOS DO CÔNJUGE 
Nome                          
Data Nascimento                CPF                                            Profissão  
Empresa  
Fone Comercial:                                            Renda                      Data Admissão  
  
 
REFERÊNCIAS COMERCIAIS E PESSOAIS  
Comercial 1                                                              Fone                            Contatado 
Comercial 2                                                              Fone                            Contatado     
Comercial 3                                                              Fone                            Contatado 
 
Pessoal 1                                                                  Fone                        
Pessoal 2                                                                  Fone 
Pessoal 3:                                                                 Fone 
 
RELAÇÃO DE BENS  
BEM 1:  
BEM 2:  
BEM 3:  
 
IMPORTANTE:  
1) Todas as informações contidas neste cadastro foram devidamente comprovadas e confirmadas, comprometendo-
me(nos) a atualiza-las quando acontecer qualquer mudança ou alteração, principalmente endereços. 
2) Anexo cópias dos documentos pessoais e comprovantes de rendimentos e endereços.  
 
Local, data 
 
Assinatura do Cliente _______________________________ 
 
PARA USO DA EMPRESA - APROVAÇÃO DO CREDIÁRIO 
 
Limite de credito R$ ____________________                                
Autorizado por ________________________                                                                
 
Responsabilizo-me pela veracidade das informações contidas neste documento de cadastro de crédito:  
 
Data __/___/ 2016                     Responsável pelo Cadastro ___________________________          
 

 



Contrato de Fornecimento c/c Concessão de Crédito 
 
I – DAS PARTES 
 
1.1. De um lado a (empresa), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
___________, estabelecida em (________/SC), na (endereço completo), doravante simplesmente 
denominado FORNECEDOR/CREDOR e, de outro lado, já devidamente qualificado(a) e 
identificado(a) no anverso o(a) Sr.(a) ___________________________, doravante simplesmente 
denominado CLIENTE/DEVEDOR(A), têm entre si justo e pactuado, o fornecimento parcelado de 
(mercadorias, materiais/produtos, insumos, etc), mediante as cláusulas e condições a seguir 
aduzidas: 
 
II – DO OBJETO  
 
2.1.     (especificar as mercadorias ou linhas de materiais que serão fornecidas), cuja discriminação, 
quantidades e preços encontram-se especificados no Pedido/Comprovante de Retirada/Entrega ou 
Nota fiscal, anexos.  
 
III – DOS FATURAMENTO E PAGAMENTOS 
 
3.1.  Os faturamentos dos produtos/mercadorias fornecidos e regularmente entregues ao 
CLIENTE/DEVEDOR(A) dar-se-ão no último dia útil de cada (quinzena ou mês). 
 
3.2.  Os créditos decorrentes de cada faturamento ou do faturamento único vencem no dia ___, de 
cada mês subsequente ao do fornecimento ou descrever os prazos concedidos para o pagamento 
do débito.  
 

IV -  DA ELEIÇÃO DO FORO 
4.1   Para dirimir dúvidas, controvérsias, ou quaisquer questões oriundas do presente 
instrumento particular de fornecimento c/c concessão de crédito, as partes elegem, 
como forma de resolução, a MEDIAÇÃO e ARBITRAGEM, conforme a Lei nº 
9.307/96, indicando na qualidade de órgão auxiliar da justiça a MEDIAR – Câmara 
de Conciliação Mediação e Arbitragem S/S Ltda.-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 24.958.784/0001-23, estabelecida na Rua Paraná nº 
360 – conjunto 03 – Centro – CEP 88.390-000 – Barra Velha/SC, submetendo-se ao 
seu regimento e regulamentos, definindo-se, desde logo, que  acionante(s)  e 
acionado(s) escolherão um árbitro único ou um para cada lado, e, o terceiro nomeado 
pela MEDIAR presidirá o Tribunal Arbitral, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias que houverem, desistindo, expressamente, de qualquer outra forma de 
resolução de conflitos, por mais privilegiado que seja, não permitindo qualquer 
modificação, conforme preceituam os Artigos 62 e 63, do  novo CPC. 
Ciência específica:  

Fornecedor/Credor _________________   Cliente/Devedor(a) _________________ 
 

E, por estarem as partes bem cientes, tendo sido lidas as cláusulas e demais termos do 
presente instrumento particular, sendo pessoas esclarecidas, inteligentes, e a redação lançada 
explicada de forma a não haver dúvida, concordaram, e da concordância, expressam a 
aquiescência do todo aqui inserido, em duas vias, de igual forma e teor, tendo como verdade real , 
seguindo-se aos ensinos da autonomia da vontade, exercida de forma plena, para afastar qualquer 
entendimento futuro, em sentido diverso, bem ainda, perante duas testemunhas que a tudo 
acompanharam, e, exaram o ciente.  

Local, data 
 

Fornecedor/Credor                                  Cliente/Devedor(a) 
Testemunhas 
 
Nome                                                                          Nome 



CPF/MF                                                                      CPF/MF         
CADASTRO - CONCESSÃO DO CRÉDITO - PJ 

 
DADOS DA EMPRESA  
Código 
Razão Social                                                                                                         N. Fantasia 
Endereço                                                                                                             Nº 
CEP                             Bairro                                        Cidade                            UF          Fone (  ) 
Tel.                                   Endereço p/ cobrança  
Sede (  ) Própria ( )Alugada ( ) Outros     Tempo  
E-mail  
Sócio(s) Administrador(es)  
CNPJ                                                       I.Estadual                                        I.Municipal  
CPF                                 CTPS                Serie            Data Emissão  
Capital Social  R$                                                  R. JUCESC                                                              Data 
Sócios 
  
 
REFERÊNCIAS BANCÁRIAS  
Banco                                                        Agência                                 Tel  (  )                        Contato 
Banco                                                        Agência                                 Tel  (  )                        Contato 
Banco                                                        Agência                                 Tel  (  )                        Contato 
 
REFERÊNCIAS COMERCIAIS  
Comercial 1                                                              Fone                            Contatado 
Comercial 2                                                              Fone                            Contatado     
Comercial 3                                                              Fone                            Contatado 
 
RELAÇÃO DE BENS  
BEM 1:  
BEM 2:  
BEM 3:  
 
IMPORTANTE:  
1) Todas as informações contidas neste cadastro foram devidamente comprovadas e confirmadas, comprometendo-
me(nos) a atualiza-las quando acontecer qualquer mudança ou alteração, principalmente endereços. 
2) Anexo cópias do Contrato Social, CNPJ e Certidão Simplificada da Junta Comercial.  
 
Local, data 
 
 
Assinatura do Cliente _______________________________ 
 
PARA USO DA EMPRESA - APROVAÇÃO DO CREDIÁRIO 
 
Limite de credito R$ ____________________                                
Autorizado por ________________________                                                                
 
Responsabilizo-me pela veracidade das informações contidas neste documento de cadastro de crédito:  
 
Data __/___/ 2016                     Responsável pelo Cadastro ___________________________      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



Contrato de Fornecimento e Concessão de Crédito 
 
I – DAS PARTES 
 
1.2. De um lado a (empresa), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

___________, estabelecida em (_________/SC), na (endereço completo), doravante 
simplesmente denominado FORNECEDOR/CREDOR e, de outro lado, já devidamente 
qualificada e identificada no anverso a (empresa), doravante simplesmente denominado 
CLIENTE/DEVEDORA, têm entre si justo e pactuado, o fornecimento parcelado de 
(mercadorias, materiais/produtos, insumos, etc.), mediante as cláusulas e condições a 
seguir aduzidas: 

 
II – DO OBJETO  
 
2.1.     (Especificar as mercadorias ou linhas de materiais que serão fornecidas), cuja discriminação, 
quantidades e preços encontram-se especificados no Pedido/Comprovante de Retirada/Entrega 
e/ou Nota(s) Fiscal(is), anexos.  
 
III – DOS FATURAMENTOS E PAGAMENTOS 
 
3.1.  Os faturamentos dos produtos/mercadorias fornecidos e regularmente entregues ao 
CLIENTE/DEVEDOR(A) dar-se-ão no último dia útil de cada (semana/quinzena ou mês). 
 
3.2.  Os créditos decorrentes de cada faturamento ou do faturamento único vencem no dia ___, de 
cada mês subsequente ao do fornecimento ou descrever os prazos concedidos para o pagamento 
do débito.  
 

IV -  DA ELEIÇÃO DO FORO 
4.1   Para dirimir dúvidas, controvérsias, ou quaisquer questões oriundas do presente 
instrumento particular de fornecimento e concessão de crédito, as partes elegem, como 
forma de resolução, a MEDIAÇÃO e ARBITRAGEM, conforme a Lei nº 9.307/96, 
indicando na qualidade de órgão auxiliar da justiça a MEDIAR – Câmara de 
Conciliação Mediação e Arbitragem S/S Ltda.-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 24.958.784/0001-23, estabelecida na Rua Paraná nº 
360 – conjunto 03 – Centro – CEP 88.390-000 – Barra Velha/SC, submetendo-se ao 
seu regimento e regulamentos, definindo-se, desde logo, que  acionante(s)  e 
acionado(s) escolherão um árbitro único ou um para cada lado, e, o terceiro nomeado 
pela MEDIAR presidirá o Tribunal Arbitral, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias que houverem, desistindo, expressamente, de qualquer outra forma de 
resolução de conflitos, por mais privilegiado que seja, não permitindo qualquer 
modificação, conforme preceituam os Artigos 62 e 63, do  novo CPC. 
Ciência específica das partes: 

Fornecedor/Credor _________________   Cliente/Devedora _________________ 
 

E, por estarem as partes bem cientes, tendo sido lidas as cláusulas e demais termos do 
presente instrumento particular, sendo pessoas esclarecidas, inteligentes, e a redação lançada 
explicada de forma a não haver dúvida, concordaram, e da concordância, expressam a 
aquiescência do todo aqui inserido, em duas vias, de igual forma e teor, tendo como verdade real , 
seguindo-se aos ensinos da autonomia da vontade, exercida de forma plena, para afastar qualquer 
entendimento futuro, em sentido diverso, bem ainda, perante duas testemunhas que a tudo 
acompanharam, e, exaram o ciente.  

Local, data 

Fornecedor/Credor                                  Cliente/Devedora 
Testemunhas 

 
Nome/CPF                                                                          Nome/CPF     


