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CHECK LIST – PESSOA FÍSICA 

 Carteira de Identidade – RG; 

 Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

 Declaração de Imposto de Renda, com o recibo de entrega do cliente ou a declaração de 
isentos; 

 3 últimos Contra cheque, cópia da carteira de trabalho (para empresas privadas) ou holerite; 

 Relação dos Bens Patrimoniais (modelo e ano) existentes no nome empreendedor e do seu 
cônjuge (quando houver); 

 Relação dos principais fornecedores onde compra (nome, telefone, tipo de mercadoria e/ou 
serviço e tempo de relacionamento), mínimo de 03 referências; 

 Certidão de casamento ou de homologação em juízo/cartório de divórcio/óbito; 

 Extrato bancário dos últimos 3 (seis) meses. 

 Comprovante de residência no Estado do Tocantins a pelo menos 60 dias (conta de água, luz, 
telefone, contrato de aluguel ou título eleitoral). Na impossibilidade de apresentação dos 
citados documentos, apresentar certidão do imóvel; 

 Orçamento do bem móvel (máquinas, equipamentos, veículos, móveis, e outros) que será 
financiado. No orçamento deve constar: Nome da empresa, CNPJ, Informação da conta 
para depósito (Pessoa Jurídica), Dados do produto, Disponibilidade em estoque e 
assinatura do fornecedor e do comprador, todas informações em papel timbrado da 
empresa. (Obs. O pagamento será realizado após todos tramitem formais de 
contratação com a Fomento, e emissão da NF do Fornecedor).Em caso de implantação 
de empresa ou mudança de atividade, Projeto de Implantação; 

 Projeto de Implantação, em caso de implantação e em outras situações Plano de Negócio. 

 Cadastro Pessoa Física (com reconhecimento de assinatura). 

 Certidões: Conjunta da Receita Federal, Negativa do FGTS, Negativa da SEFAZ e Negativa 
de Débitos Trabalhista. 

CHECK LIST – AVALISTA / CÔNJUGE 

 Carteira de Identidade - RG do avalista, dos respectivos Cônjuges e do Procurador; 

 Cadastro de Pessoa Física – CPF do avalista, dos respectivos Cônjuges e do Procurador; 

 Declaração de Imposto de Renda, com o recibo de entrega, ou declaração de isentos; 

 3 últimos Contra cheque, cópia da carteira de trabalho (para empresas privadas) ou holerite; 

 Certidão de casamento ou de homologação em juízo/cartório de divórcio/óbito; 

 Comprovante de residência no Estado do Tocantins de até 60 dias (conta de água, luz, 
telefone ou contrato de aluguel). Na impossibilidade de apresentação dos citados 
documentos, apresentar certidão do imóvel. 

GARANTIA REAL  

 Certidão negativa de ônus do imóvel; 


