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BENEFICIÁRIA (PESSOA JURÍDICA) 

 

       2 - Contatos: 
Nome do Contato DDD Nº Telefone E-mail 
    
    
    
    

       3 - Composição Societária/Acionista: 
Nome(s) do(s) Sócio(s)/Acionista(s) CPF/CNPJ Capital Social 
  R$  
  R$  
  R$  
  R$  
  R$  
  R$  

- CAPITAL SOCIAL TOTAL R$  

        4 - Diretoria: 
Nome(s) do(s) Diretor(es) CPF Cargo Data (Término Mandato) 
    
    
    
    
    
    
    

         5 - Observações: 

 Encaminhar cópias LEGÍVEIS de todos os documentos. 
 De acordo com a determinação do Banco Central do Brasil o cadastro terá validade de 1 (um) ano. 
 A referente Ficha deverá ser devidamente preenchida, datada e assinada. 

 

  

      1 - Dados de Identificação: 
Razão Social: 

 
Nome Fantasia :   

Antecessora (Nome Anterior):   

CNPJ:    CNPJ DA MATRIZ, se houver:     

TIPO: LTDA MICRO EIRELI S/A S/A 
Fechada Outros:

 



           FICHA CADASTRAL PRODUZIR – 2019                    
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   6 - Autorização/Declaração: 
      Autorizo a Agência de Fomento de Goiás S/A a repassar ao Banco Central do Brasil (Central de Risco de 
Crédito) informações sobre 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 Resolução 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 que compõem a base de dados cadastrais de idoneidade e/ou pendências financeiras de operações de crédito com 
atraso de pagamento - referente à minha pessoa - com o objetivo de repassar os citados dados às demais instituições financeiras, quando 
necessário, responsabilizando-me pelas informações prestadas, bem como por mantê-las sempre atualizadas.  
      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 vista 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 prestadas neste formulário são verdadeiras e me responsabilizo pela exatidão 
das informações aqui prestadas à vista dos originais dos documentos comprobatórios e dos demais elementos de informação 
apresentados, sob pena da aplicação no disposto no art. 298 e 299 do Código Penal Brasileiro. 

Data:  

2019  

                

                                            

                          Assinatura(s) do(s) Signatário(s) da Beneficiária 

 


