
 
 

 

Caso você seja Pessoa Jurídica, os documentos 

necessários são: 

1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral na Receita Federal; 

2. Evidência do status de inscrição estadual (no caso de isenção, o comprovante 

deverá ser enviado); 

3. Comprovante dos dados bancários, como: extrato, cheque ou declaração do 

banco onde conste: CNPJ ou Razão Social da empresa, número da agência, da 

conta corrente e nome do banco); 

4. Formulário Pré-Due Diligence (PDD) preenchido. 

 
Dúvidas podem ser esclarecidas e mais informações obtidas por meio do telefone 0800 284 

8115 ou ainda pelo e-mail cadastro_samarco@chconsultoria.com.br 

 

Caso você seja Pessoa Física ou esteja sediado no 

exterior, os documentos necessários são: 

 
1. Formulário de cadastro preenchido (pessoa física ou empresa no exterior), conforme 

o tipo em arquivo não editável com a assinatura do fornecedor responsável no final; 

2. Formulário Pré-DD (pessoa física ou empresa no exterior) preenchido e assinado 

pelo fornecedor em arquivo não editável; 

3. Comprovante dos dados bancários; 

Fornecedor nacional: cópia de folha de cheque, cartão do banco ou extrato de 

alguma transação bancária. Para efeito de comprovação dos dados, o documento 

deve conter: nome do fornecedor como beneficiário, nome do banco, agência e 

contra; 

Fornecedor estrangeiro: invoice ou carta do banco do fornecedor. Para efeito de 

comprovação dos dados bancários, a invoice/carta de banco deve conter: nome do 

fornecedor como beneficiário, nome do banco, agência, conta e código SWIFT; 

4. O “de acordo” do fornecedor no Código de Conduta da Samarco Mineração S.A; 

5. Comprovante de regularidade do CNPJ no site da Receita Federal e do Sintegra 

para Pessoa Jurídica e comprovante de regularidade do CPF para Pessoa Física; 

 
Atenção: Nos casos de cartório, o cadastro é feito em nome do tabelião, mediante 

apresentação da nomeação do cargo. 

 
Para o cadastro de autônomos é fundamental o preenchimento dos seguintes dados: data 

de nascimento, número PIS/Pasep, código brasileiro de ocupação, profissão e, se possuir, 

curso superior. 

https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2021/05/Formulario_PDD_Pessoa-Juridica.xls
mailto:cadastro_samarco@chconsultoria.com.br
http://www.samarco.com/wp-content/uploads/2021/05/SMIN-FO-GSU-027-Formulario-de-Cadastro-de-PF.xlsx
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https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2021/05/Formulario_PDD_Empresa-no-exterior.xls
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