
DADOS

ENDEREÇOS

TELEFONES DA EMPRESA

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA

REFERÊNCIAS COMERCIAIS

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS

OBSERVAÇÃO

RAZÃO SOCIAL

NOME FANTASIA

CEP

TIPO DE SEDE

E-MAIL

CORRESPONDÊNICA (RUA, AVENIDA, PRAÇA, N°)

CEP

TIPO

PRINCIPAL

CELULAR

NOME DO(S) SÓCIO(S)

NOME DO ESTABELECIMENTO

NOME DO BANCO N° AGÊNCIA N° CONTA CLIENTE DESDE

Autorizo a Agência de Fomento de Goiás S/A a repassar ao Banco Central do Brasil (Central de Risco de Crédito) informações so bre o montante de 
meus débitos e responsabilidades por garantias, bem como, por outro lado, autorizo à mesma Agência de Fomento de Goiás S/A, nos termos do Artigo 
8º inciso I da Re solução nº 3.658, de 17/12/2008 do Banco Central, a acessar, por meio do sistema de informação do Banco Central (SISBACEN), a 
mencionada Central de Risco de Crédito, para obter informações sobre o montante de meus débitos e responsabilidades por garantias nas demais 
instituições financeiras Consolidadas no referido sistema.

Autorizo inclusive, a enviar à SERASA, ao SPC e a qualquer outra entidade de serviço de proteção ao crédito, os registros, anotações e informações Autorizo inclusive, a enviar à SERASA, ao SPC e a qualquer outra entidade de serviço de proteção ao crédito, os registros, anotações e informações 
que compõem a base de dados cadastrais de idoneidade e/ou pendências financeiras de operações de crédito com atraso de pagamento, referentes à 
minha empresa, com o objetivo de repassar os citados dados as demais instituições financeiras, quando for necessário, responsabilizando-me pelas 
informações prestadas, bem como mantê-las sempre atualizadas.

Comprometo-me a responder o questionário destinado ao preenchimento do Relatório de Enquadramento do PNMPO.

Autorizo a Agência de Fomento de Goiás S/A e as fontes que a mesma consultar, a trocar informações a meu respeito, para comprovação desses dados Autorizo a Agência de Fomento de Goiás S/A e as fontes que a mesma consultar, a trocar informações a meu respeito, para comprovação desses dados 
à vi sta dos originais dos documentos e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena da aplicação do disposto 
no art. 298 e 299 do Código Penal Brasileiro.

É admitida a utilização desta autorização desde o protocolo do pleito do financiamento até a sua efetiva liquidação.

Declaro para todos os fins, que as informações por mim prestadas, são verdadeiras, e autorizo a Agência de Fomento de Goiás S /A e as fontes que a 
mesma consultar, a trocar informações a meu respeito, para comprovação desses dados.

Responsabilizo-me pela exatidão das informações aqui prestadas, à vista dos originais dos documentos outros comprobatórios dos demais elementos Responsabilizo-me pela exatidão das informações aqui prestadas, à vista dos originais dos documentos outros comprobatórios dos demais elementos 
de informação apresentados, sob pena da aplicação do disposto no art. 298 e 299 do Código Penal Brasileiro.

ASSINATURA DE UM DOS SÓCIOS

CPF:

DATA:

MUNICÍPIO

BAIRRO

SITE/HOMEPAGE

BAIRRO

ESTADO

ESTADO
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CNPJ
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PRÓPIA ALUGADA CEDIDA

MUNICÍPIO TELEFONE (XX) XXXX-XXXX
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MUNICÍPIO

FICHA CADASTRAL - PESSOA JURÍDICA


