Quais os documentos necessários para solicitar o crédito?
Mulher Empreendedora


ATENÇÃO: Antes de começar o seu cadastramento on-line você precisará
digitalizar os documentos que constam na lista abaixo:

Documento da Empresa (Da Pessoa Jurídica)


Comprovante de Faturamento Fiscal: Declaração Anual do SIMEI de 2020. Veja
o documento



OU Faturamento projetado para empresa com menos de 12 meses;



Comprovante de Endereço em nome da empresa (com data de emissão ou
vencimento dentro de 90 dias – contas de água, luz, telefone fixo, internet, TV a
cabo, correspondência bancária, cartão de crédito). Caso não possua em nome
da empresa pode enviar o comprovante em nome da pessoa física / proprietário
da empresa.



Comprovante de Dados Bancários (o documento precisa ter nome do banco,
agência e conta.) **
Alvará de Funcionamento 2020 **
Alvará de Vigilância Sanitária 2020 **
OBSERVAÇÃO:
** Estes documentos (Alvará de Funcionamento, Sanitário e Dados Bancários)
são obrigatórios apresentar APENAS na etapa final que é a formalização do
contrato.




Documentos da Pessoa Física (Do empresário)




RG/ CPF (frente e verso) OU CNH Carteira Nacional de Habilitação (dentro da
validade) e do Cônjuge se for casado. Certidão de Casamento/Divórcio/Óbito.
Comprovante de residência em nome do empresário (com data de emissão ou
vencimento dentro de 90 dias – contas de água, luz, telefone fixo, internet, TV a
cabo, correspondência bancária, cartão de crédito)
Comprovante de Renda, pode ser enviado:
- Declaração Anual de Imposto de Renda (Ano 2021 Exercício 2020). Enviar
todas as vias do documento. OU
- Pró-labore dos últimos 3 meses OU
- Holerite dos últimos 3 meses OU
- Declaração de Renda – Veja o Modelo documento – Preencher e Assinar.
(Documentos para download)

Documento especificos da linha




Orçamento fornecido pela empresa - equipamentos, materiais ou veículo novo
(com dados do CNPJ);
Relatório Fotográfico da empresa (Registro fotográfico do ambiente interno e
externo da empresa).

Documento de Avalista – Na etapa da contratação
Aval dos Sócios, Aval de Terceiros com renda ou bens pessoais:



RG/ CPF ou CNH Carteira Nacional de Habilitação (dentro da validade) e do
Cônjuge se for casado. Certidão de Casamento/Divórcio/Óbito.
Comprovante de Endereço



Comprovante de Renda do Avalista – 03 últimos holerites, cópia da Carteira de
Trabalho das páginas de identificação (frente e verso). Último contrato de
trabalho e alteração salarial (caso tenha). OU Declaração Anual de Imposto de
Renda (Ano 2021 Exercício 2020).



Após a análise de crédito será exigido uma garantia para contratação podendo ser aval
de terceiros.

