DOCUMENTOS PARA PROJETO DE VIABILIDADE ECONÔMICA
FINANCIAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DA PROPONENTE
Contrato social e alterações, ou última alteração consolidada. (O capital social
deve representar, pelo menos, 30% do valor do financiamento pretendido)
CNPJ
Benefícios fiscais, se for o caso, (Simples Nacional, TARE)
Balanço e DRE dos 3 últimos exercícios, ou balanço de abertura, se empresa
recém-constituída, assinados pela empresa e pelo contador
Balancete sintético recente, completo, assinado pela empresa e pelo contador
(máximo 60 dias da emissão)
Relação de faturamento dos últimos 12 meses, ou previsão de faturamento para
12 meses, se empresa em implantação (assinados pela empresa e contador)
Documento do imóvel onde a empresa funciona atualmente (Certidão de
matrícula, se é próprio, ou contrato de locação)
Alvará de funcionamento
Licenças específicas para a atividade, se for o caso
Licença Ambiental ou Certidão de dispensa
Contrato ou extrato de financiamentos/empréstimos existentes
Comprovação da capacidade de recursos próprios para a contrapartida
DOS SÓCIOS
PESSOAS FÍSICAS (também de administradores, procuradores e intervenientes)
RG e CPF
DIRPF mais recente
Currículo (principalmente histórico profissional)
Nota: cônjuge de sócio também precisa ter cadastrado atualizado no BASA
PESSOAS JURÍDICAS
Contrato social e alterações, ou última alteração consolidada.
CNPJ
Balanço e DRE dos 3 últimos exercícios, assinados pela empresa e pelo contador
Balancete sintético recente, completo, assinado pela empresa e pelo contador
(máximo 60 dias da emissão)
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DE OUTRAS EMPRESAS em que sócio da proponente tenha participação
Contrato social e alterações, ou última alteração consolidada
CNPJ
Balanço e DRE do último exercício, assinado pela empresa e pelo contador
Balancete sintético recente, completo, assinado pela empresa e pelo contador
(máximo 60 dias da emissão)
DO OBJETO DO FINANCIAMENTO
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, VEÍCULOS
Proposta em nome da empresa, assinada pelo fornecedor e pela empresa
Catálogo/folder e especificações técnicas
ATENÇÃO: Os bens financiados não podem ser comprados diferentemente do
especificado no projeto, sem prévia autorização do banco;
DA GARANTIA
IMÓVEL URBANO
Cópia da escritura
Certidão vintenária, máximo 60 dias da emissão (cartório de registro de imóveis)
Certidão negativa do IPTU
Avaliação será feita por técnico do Banco da Amazônia
IMÓVEL RURAL
Cópia da escritura
Certidão de cadeia dominial, desde a transferência do poder público para o
privado, máximo 60 dias da emissão (cartório de registro de imóveis)
CCIR atualizado
ITR atualizado
CAR
Avaliação será feita por técnico do Banco da Amazônia
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Observações:
O proprietário do imóvel a ser oferecido em garantia deve ter cadastro no Banco
da Amazônia
Imóvel residencial único, ou aquele em que o proprietário reside não pode ser
hipotecado
Na avaliação, o banco só considera valor de edificação que esteja averbada no
Registro de Imóveis.
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