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 Documentos para solicitação de crédito Competitivo e Misto -  ENERGIA SOLAR. 
                                 (CHECK LIST) – PESSOA JURÍDICA. 

 
 Cadastro PJ devidamente preenchido e assinado pelos responsáveis pela empresa solicitante; 

 Solicitação de crédito assinada pelos responsáveis pela empresa solicitante; 

 Cadastro nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 Inscrição Estadual;  

 Comprovante de residência no nome do solicitante (máximo 90 dias); 

 Contrato social e última alteração contratual registrado na junta comercial; 

 RG/CPF e comprovante de residência dos sócios; 

 Certidão de casamento e RG/CPF do cônjuge; 

 Comprovante de dados bancários; 

 Recibo de Energia – 03 últimas contas; 
 Última declaração do Simples Nacional – PGDAS (Para empresas optantes do simples nacional); 

 Declaração do IRPJ 2020/2021- Para empresas não optantes pelo simples; 

 Declaração SIMEI/2020. 

 Certificado de microempreendedor individual; 

 últimas declarações do SIMEI; 

 Orçamento do fornecedor; 

 Notas Fiscais; 

 Projeto de Instalação fotovoltaica contendo: Custo de energia atual, projeção de economia, certificado do inmetro -             

Equipamentos, certificado do CREA, custo de mão-de-obra para instalação; 

 CPF, RG, Comprovante de Residência (máximo 90 dias) e Comprovante de Renda do Avalista (3 últimos contra cheques ou 

extratos bancários); 

 Certidão de Casamento/ União Estável/ Divórcio/Óbito (do cônjuge) do Avalista (Quando houver); 

 Comprovante de dados bancários do avalista; 

 Garantias: Aval de terceiros e/ou dos sócios; 

 Comprovante de alienação dos equipamentos para a Desenvolve/AL, notas ficais e orçamento; 

 Cadastro (s) devidamente preenchido (s) e assinado (s) pelo (s) sócio (s) da empresa; 

 Cadastro devidamente preenchido e assinado pelo avalista; 

 Plano de Negócio; 

 

 

Observação: Se faz necessária a apresentação dos documentos originais (Caso o cliente traga impresso). 

Outros documentos podem ser solicitados durante o processo de análise.  

 

 

 

 CONTATOS: 
Whatsapp : (82) 98727-9957 
E-mail: negocios@desenvolve-al.com.br  

 

Para uso da Desenvolve: 
 

Analista responsável 
Carimbo e assinatura. 
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