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 SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO   
 

À 
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO PERNAMBUCO S/A.  
RECIFE - PE 
 

Sr. Diretor de Negócios, 
 

Encaminhamos a esta Agência a presente Solicitação de Financiamento contendo as informações acerca 
do nosso pleito com vistas à obtenção de financiamento junto à AGE – Agência de Empreendedorismo de 
Pernambuco. 
 

Por tais informações assumimos inteira responsabilidade, deixando claro, ainda, que a apresentação desta 
Solicitação de Financiamento, por si só, nenhuma obrigação gerará para a AGE – Agência de 
Empreendedorismo de Pernambuco ou à nossa entidade. Fica certo, ainda, que as modificações do 
negócio ficarão automaticamente incorporadas ao presente documento, sem a necessidade de 
apresentação de nova proposta, valendo, por fim, o que for estabelecido em contrato. 
 

Desde logo, autorizamos a AGE – Agência de Empreendedorismo de Pernambuco a proceder a todas as 
pesquisas e estudos necessários sobre 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. 
 

Informamos também, que temos ciência de que a nossa proposta terá sua validade, para fins de 
financiamento e consideração da contrapartida, se for o caso, contada a partir da data de sua efetiva 
aceitação pela AGE – Agência de Empreendedorismo de Pernambuco, e que temos conhecimento e 
concordamos com a cobrança das tarifas de análise de cadastro, de crédito e demais tarifas pertinentes a 
operação e conforme autorização do BACEN a serem efetivadas pela AGE, em caso de contratação da 
operação. 
 

Assim sendo, ficamos no aguardo de sua comunicação e apresentamos a seguir as informações 
necessárias ao início do processo de financiamento. 
 

1. PROPONENTE 

NOME 

  

TELEFONE EMAIL  

(  )             

TELEFONE DO 
CONTATO 

PESSOA DE CONTATO TIPO DE DEMANDA PROJETO RURAL 

(  )             (  ) Focada  (  ) Espontânea (  ) Sim  (  ) Não 

2. PROPOSIÇÃO 

CAPITAL DE GIRO - R$ INVESTIMENTO FIXO - R$ VALOR TOTAL DO CRÉDITO - R$ 

                  

LINHA DE CRÉDITO 
             Taxas        Prazos (meses) 

Juros Cadastro Análise Carência Amortiz. Total 

                          

2.1. FINALIDADE (descrever a finalidade do crédito) 

  

      

2.2. GARANTIAS OFERECIDAS  

  

      

LOCAL E DATA ASSINATURA DO PROPONENTE 

,       /       /   

 


