GUIA DE
ORIENTAÇÕES
AO CLIENTE

AQUI O TOCANTINENSE TEM CRÉDITO

Precisa de um financiamento para fazer seu negócio continuar a crescer,
ou mesmo para desenvolver um projeto inovador? A Agência de Fomento
do Tocantins oferece soluções financeiras para estas e outras situações.

A partir de agora você saberá todos os detalhes do que podemos
oferecer e o que é necessário para realizar um financiamento com a
Fomento TO.
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MISSÃO

Nossa missão é: Financiar projetos que favoreçam o desenvolvimento
sustentável do Tocantins.

E para cumprir nosso papel, oferecemos diversas linhas de crédito
direcionadas para:

Indústria
Comércio
Turismo
Agronegócio
Prestadores de serviço;
Profissionais Liberais e Microempreendedores Individuais
Taxistas
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O QUE PODE SER FINANCIADO PELA
FOMENTO TO?
Capital de giro: Financiamento direcionado a continuidade das operações
da empresa, seja para aquisições de estoque ou para despesas
operacionais.

Aquisição de máquinas e equipamentos: Direcionado à compra de
máquinas ou equipamentos novos, sejam nacionais ou importados.

Projetos de investimento: Estão incluídos financiamentos de
implantação, expansão, reforma, modernização e recuperação da
capacidade produtiva da empresa.

Inovação: Financiamento de projetos de investimento em inovação para
a competitividade, que forneçam um novo diferencial no mercado.

TARIFAS
A Fomento TO possui as taxas de juros mais baixas do mercado. A variação vai
depender da linha de crédito solicitada. Para ter uma prévia acesse nosso site e
faça sua simulação ou consulte nossos agentes de atendimento (63) 3220-9800.
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O QUE É NECESSÁRIO PARA CONSEGUIR
UM FINANCIAMENTO?
Atenção: A Agência de Fomento TO só oferece
financiamento para Pessoa Jurídica com atividades
no Tocantins.

Conra a documentação exigida:
CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM O FGTS;
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, EXPEDIDA PELA
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL;
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, EXPEDIDA PELA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL.
*Para obter financiamento com a Fomento TO, as empresas, seus sócios, administradores e
avalistas não podem ter restrições cadastrais e precisam estar com as certidões válidas.

Além das certidões, também serão necessários os documentos pessoais do
solicitante do financiamento e dos demais relacionados. Documentos e
formulários específicos para análise da proposta irão variar de acordo com cada
linha de crédito.
Estas listas específicas serão apresentadas por um agente de atendimento da
Fomento TO e também estão disponíveis no site www.fomento.to.gov.br
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PASSO A PASSO DO PROCESSO DE
CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS
Por não se tratar de um banco comum, mas sim de uma instituição
financeira sem fins lucrativos, a Fomento TO possui uma análise
detalhada da documentação antes da aprovação do financiamento.
Conheça o resumo geral do processo, que pode haver diferenças, de
acordo com o tipo de investimento.

ENQUADRAMENTO: É quando ocorrem as análises do cadastro e da
documentação do cliente. Nesta fase também é verificado o
enquadramento da solicitação nas normas operacionais da Fomento TO.
ANÁLISE: Nesta fase, são realizadas as análises de crédito, do projeto, da
garantia, de viabilidade do empreendimento, e de risco do cliente, a
depender da solicitação efetuada.
DELIBERAÇÃO: Fase em que a proposta de financiamento é submetida às
instâncias de deliberação para aprovação ou indeferimento. A depender
do valor do financiamento, até 3 instâncias serão envolvidas (Comitê de
Crédito, Diretoria Executiva e Conselho de Administração).
CONFORMIDADE E CONTRATAÇÃO: Para a realização desta etapa, o cliente
deve apresentar os documentos necessários à formalização do contrato.
É também nesta fase que a proposta de financiamento é encaminhada
ao órgão repassador para homologação.
LIBERAÇÃO: Fase em que são efetuadas as liberações, de acordo com o
cronograma de investimentos estabelecidos no contrato.
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GARANTIAS
As garantias são obrigatórias e se dividem em três categorias.

Garantias Pessoais
Os avalistas deverão apresentar ficha cadastral e respectivos
documentos e atender aos requisitos mínimos para obter o
financiamento.

Garantias Reais
São exemplos de garantias reais: alienação fiduciária de bens móveis e
imóveis. A avaliação dos bens ofertados em garantia é de competência
exclusiva da Fomento TO. As garantias reais devem corresponder a pelo
menos 130% do valor financiado, podendo chegar a 170%, a depender da
classificação de risco do cliente.

FAMPE/ Sebrae
Como forma de apresentação de garantias, os negócios de pequeno
porte podem contar com o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas,
o FAMPE. Neste caso, o Sebrae dispõe-se a ser avalista ou fiador nas
operações de crédito contratadas pelas MPEs, complementado as
garantias exigidas pelo agente financeiro. O FAMPE garante até 80% do
financiamento realizado.
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OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Após aprovação da proposta, o cliente deverá apresentar os documentos
necessários à formalização do contrato em até 10 dias. O processo só
terá andamento depois da análise dessa documentação. É nesta etapa
que também serão coletadas as assinaturas e os registros cartorários
pertinentes.

As liberações serão efetuadas de acordo com o cronograma de
investimentos e desembolsos, desde que satisfeitas as exigências
estabelecidas no contrato.

É importante ressaltar que as certidões fiscais devem estar vigentes e o
cadastro em condições satisfatórias durante todo o tempo do contrato.
Caso possua garantias de outras operações em curso na Fomento TO, o
seguro deve estar vigente.

As comprovações de gastos em itens do projeto devem ser feitas com
notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de
pagamento (transferências, cheques com extrato, DOC, TED) em nome
do beneficiário. Essas comprovações devem ser listadas em planilha
específica que será fornecida pela equipe de atendimento.
Clientes Inovacred Fomento TO devem estar atentos às exigências específicas do
produto, tal como a apresentação periódica do Relatório Técnico de
Acompanhamento do Projeto.

Em caso de financiamento de projetos, ainda há obrigações a cumprir, mesmo
após a liberação da última parcela, como, por exemplo, as comprovações fiscais/
financeiras/físicas do projeto total, a averbação das obras civis financiadas, dadas
em garantia e a apresentação do seguro das garantias.
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OBTENÇÃO DE BOLETOS E EXTRATOS
Os boletos são encaminhados pelos Correios para o endereço informado
na ficha cadastral. Caso não seja entregue até o vencimento da obrigação
financeira, o cliente deverá obter novos boletos e/ou extratos através de
um dos canais abaixo:

Contato direto com a Central de Relacionamento:
(63) 3220-9800
Pelo site da Fomento TO: www.fomento.to.gov.br

ORIENTAÇÃO SOBRE CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Dentre os diversos produtos que a Fomento TO oferece, alguns
concedem prazo de carência para amortização do valor principal da
dívida, podendo haver exigibilidade de pagamento dos encargos (juros)
no período de carência. Fique atento aos vencimentos das obrigações
financeiras (juros e/ ou amortização) para evitar os efeitos associados à
inadimplência do contrato.

Para que a Agência de Fomento do Tocantins mantenha e amplie sua
capacidade de cumprir sua missão de “Financiar projetos que favoreçam
o desenvolvimento sustentável do Tocantins”, é importante cumprir
rigorosamente as obrigações contratuais, como forma de recompor os
Recursos Públicos liberados para financiamentos.
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www.fomento.to.gov.br

Atendimento: (63) 3220-9800
Ouvidoria: 0800 642 9002
103 Sul Rua de Pedestre SO 9, Lote 04 - 103 Sul
Palmas - TO, 77015-032

