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                                        SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO 
                                       PESSOA FÍSICA - INFORMAL 

 
 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO  
 

NOME: CPF/CNPJ: 

 

DATA DA SOLICITAÇÃO: VALOR SOLICITADO: PRESTAÇÃO QUE PODE PAGAR:   

         

PRAZO: 

 

CARÊNCIA:                                             DIA VENCIMENTO: 

APLICAÇÃO DO CRÉDITO:  CAPITAL DE GIRO              INVESTIMENTO FIXO  

                                                   INVESTIMENTO MISTO     

GARANTIAS:  

                  AVAL DE TERCEIROS____________________________________________________________________                                           

_________________________________________________________________________ _______________________ 

             

 
 

2. APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE (informar o tempo de atividade e fazer um breve histórico dos principais produtos comercializados, seus 

fornecedores e concorrentes) 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. FINALIDADE DO CRÉDITO (informar em que será utilizado o valor do crédito) 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(V. 02.2021) 
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_________________, _________ de _______________________ de ___________________ 
 
 
 
 
 

 
 
_________________________________                                                                                                                                                                                 
Assinatura do solicitante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

PARA USO DA DESENVOLVE ALAGOAS 

 

LINHA DE FINANCIAMENTO: 

 

TAXA DE JUROS:                                      PRIMEIRA OPERAÇÃO: 

 SIM  NÃO            

(V. 02.2021) 
 

Declaro sob as penas de lei que: 
 
1. Conheço as leis que dispõem sobre crimes de “lavagem de dinheiro” e normas complementares do conselho monetário nacional (CMN) 

e do banco central do Brasil (BACEN), e que tenho ciência de que a Agência de Fomento de Alagoas (Desenvolve Alagoas), por força 
das leis e normas, está obrigada a comunicar às autoridades competentes a ocorrência de operações prevista nas referidas normas, 
nada tendo a opor quanto a esse procedimento; 

2. Autorizamos a Desenvolve Alagoas a proceder a todas as pesquisas e estudos necessários a meu respeito ou a nossa entidade, sócios 
ou responsáveis, podendo fazê-lo junto ao Banco Central do Brasil, no Sistema de Informações de crédito (SCR), bem como nos 
demais bancos de dados de proteção ao crédito; 

3. Encaminhamos a presente solicitação de Microcrédito contendo as informações acerca do nosso pleito junto a essa Agência. Pelas 
informações apresentadas assumimos inteira responsabilidade, deixando claro ainda, que a apresentação desta solicitação de 
microcrédito, por si só, nenhuma obrigação gerará a Desenvolve Alagoas.  
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