DOCUMENTAÇÃO PARA ACESSO AO CRÉDITO – AGERIO

1 - MEI
Documentos do cliente: Identidade, CPF (se não constar da identidade); comprovante
de residência (do mês atual ou do mês anterior); comprovante de MEI ou outra Pessoa
Jurídica ou Carteira do Artesão; comprovante de conta bancária no seu nome (pessoa
física); fotos do empreendimento (com o empreendedor aparecendo na foto).
Documentos do avalista: Identidade; CPF (se não constar da identidade); comprovante
de residência (do mês atual ou do mês anterior); comprovante de renda do mês atual
ou do último mês (salário, aposentadoria ou imposto de renda declarado no prazo; não
aceitam nenhum outro comprovante de renda, nem extrato bancário de autônomo);
identidade do cônjuge - se casado ou em união estável.

2 - Empresa
- Ficha Autorização para Consulta Cadastral, com todas as páginas assinadas e/ou
rubricadas (modelo próprio);
- Faturamento dos últimos dos 12 meses assinado pelo contador ou Extratos do Simples
Nacional mais recente que contenham mais de 12 meses de faturamento;
- Cópia do Ato Constitutivo da PJ atualizado, consolidado e devidamente arquivado /
registrado (Contrato ou Estatuto Social, Registro de Firma Individual, Ato Constitutivo de
EIRELI);
- Alvará de Funcionamento
- Certidão junto à PGFN
- Certidão junto à PGE (Site PGE);
- Certidão junto à SEFAZ (SEFAZ Estadual);
- Certidão junto à SEFAZ Municipal;
- Comprovante de cadastro no Cadastur.
Sócios da Empresa e Avalistas
- Fichas de Cadastro Pessoa Física, com todas as páginas assinadas e/ou
rubricadas (modelo próprio)
- Declaração de Imposto de Renda do último exercício, com recibo de entrega.
- Cópia de Documento de identidade e CPF;
- Cópia de Comprovante de residência atualizado (conta de água, luz, gás ou telefone
emitido há menos de 90 dias);
- Cópia da Certidão de Casamento, Termo de Divórcio/Separação ou Certidão de Óbito (se
cônjuge falecido);
- Cópia de Documento de identidade e CPF do cônjuge ou convivente (se houver);

