
 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTEMPLAÇÃO VEÍCULOS – MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

 1ª ETAPA – CONSORCIADO PESSOA JURÍDICA 

 Documento  Especificação 
 •  Cópia simples do Cartão de CNPJ  Cópia simples 
 •  Inscrição Estadual ou Municipal  Cópia simples 

 •  Contrato  Social  e  sua  úl�ma 
 alteração  ou  Estatuto  de 
 Cons�tuição 

 Cópia simples 

 •  Cópia  do  RG  e  CPF  ou  CNH  de  todos 
 os sócios e cônjuge(s), caso tenha 

 Cópia simples 

 •  Cer�dão de estado civil  Para  solteiros,  cópia  simples  da  cer�dão  de  nascimento  .  Para  casados,  cópia 
 simples  da  cer�dão  de  casamento.  Para  separados,  divorciados  ou  viúvos,  cópia 
 simples  da  cer�dão  de  casamento  com  as  devidas  averbações.  Caso  seja  união 
 estável  enviar  declaração  de  união  estável  devidamente  assinada  e  reconhecida 
 firma das assinaturas. 

 •  Comprovante  de  residência 
 atualizado 

 Deverá estar nominal a empresa (conta de água ou luz), caso seja aluguel 
 apresentar comprovante (conta de água ou luz)  em nome  do proprietário do 
 imóvel e comprovante em nome da empresa  que poderá  ser (Celular, fatura de 
 banco ou de algum estabelecimento comercial) 

 •  Comprovante de renda  Extrato  do  Simples  Nacional  atualizado  para  empresas  optantes  pelo  Simples; 
 OU  Declaração  de  ECF  (Escrituração  Contábil  Fiscal)  neste  caso  apresentar  as 
 páginas  referentes  ao  resumo  anual  das  contas  a  que  se  referem  (a�vo  e 
 passivo): 
 * Empresas optantes pelo Lucro real: páginas de recibo de entrega, bloco 0, bloco Y e 
 L300 
 * Empresas optantes pelo Lucro presumido: páginas de recibo de entrega, Bloco 0, Bloco 
 Y, P150, P200 e P300.    
 Poderão  ser  solicitados  outros  documentos  complementares  referentes  à 
 renda,  tais  como:  extrato  de  movimentação  bancária  nominal  à  empresa 
 referente  aos  três  úl�mos  meses, emi�do  diretamente  no  caixa  eletrônico, 
 entre outros    

 •  Ficha Cadastral  Devidamente preenchida nas lojas do Magalu ou Representações Autorizadas. 

 Nota:  Atenção,  o  cadastro  somente  passará  para  a  2ª  ETAPA  após  a  1ª  ETAPA  ser  concluída  totalmente.  Caso  seja  apresentada  a 
 documentação incompleta, acarretará atraso da análise tornando o processo mais demorado. 

 Veja no  anexo II  informações complementares sobre  o processo de análise 

 2ª ETAPA - DOCUMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO BEM 

 Nesta 2ª etapa temos duas situações: 
 1)  Bem Novo; 
 2)  Bem seminovo (trator); 
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 Para aquisição de Bem Novo: 

 Documento  Especificação 
 •  Solicitação de faturamento  Deverá  estar  assinada  pelo  consorciado  constando  os  dados  da 

 concessionária  (Razão  Social,  endereço,  CNPJ,  telefone,  e-mail  e 
 contato)  e  dados  do  veículo  (marca,  modelo  e  valor)  o  qual  cliente 
 está  adquirindo.  Esse  documento  poderá  ser  emi�do  pelas  Lojas 
 do Magalu ou Representações Autorizadas. 

 •  Nota Fiscal do bem nominal ao cliente  A  nota  fiscal  deverá  constar  alienação  fiduciária  à  Luiza 
 Administradora  de  Consórcios  Ltda,  nota  de  saída,  legível  e  com 
 data atualizada. 

 Nota:  Atenção,  a  nota  fiscal  do  veículo  somente  deverá  ser  emi�da  após  a  emissão  da  Autorização  de  Faturamento  emi�da 
 pelo Consórcio Luiza. 

 Para aquisição de Bem Seminovo (máximo 05 anos de uso) somente trator: 

 Documento  Especificação 
 •  Nota Fiscal de entrada do bem  Nota fiscal de aquisição do bem. 
 •  Nota Fiscal do bem nominal ao cliente  A  nota  fiscal  deverá  constar  alienação  fiduciária  à  Luiza 

 Administradora  de  Consórcios  Ltda.,  nota  de  saída,  legível  e  com 
 data atualizada. 

 •  05 fotos do bem  1  foto  da  frente,  1  foto  da  traseira,  1  foto  do  lado  direito  e  1  foto 
 do  lado  esquerdo  e  1  foto  do  número  de  série  e  de  fabricação. 
 Deverão ser coloridas e legíveis. 

 Nota:  Importante ressaltar que somente para trator  teremos essa opção de até 05 anos de uso, porém sujeito a analise. 
 Implemento e maquinário agrícola somente 0km 

 Veja no  anexo II  informações complementares sobre análise do bem. 

 Informamos que o cadastro está sujeito a analise e poderá ser solicitado garan�a real (veículo) ou 
 garan�a pessoal (fiador). 

 Garan�a Real veículo 

 Documento  Especificação 
 •  Documento do veículo (CRLV) atualizado  Cópia  simples.  Este  documento  é  o  Cer�ficado  de  Registro  e 

 Licenciamento de Veículo (CRLV). 
 •  Pagamento da taxa de Gravames  Este  boleto  poderá  ser  emi�do  pelas  Lojas  do  Magalu  ou 

 Representações  Autorizadas  ou  pelo  site 
 (www.consorcioluiza.com.br). 

 •  Pagamento da taxa de Pesquisa Veicular  Este  boleto  poderá  ser  emi�do  pelas  Lojas  do  Magalu  ou 
 Representações  Autorizadas  ou  pelo  site 
 (www.consorcioluiza.com.br). 

 •  04 fotos do veículo  1  foto  da  frente,  1  foto  da  traseira,  1  foto  do  lado  direito  e  1  foto 
 do  lado  esquerdo.  Deverão  estar  legíveis  e  com  possibilidade  de 
 verificar o nome da cidade de onde o veículo está emplacado. 

 Nota:  Lembrando que o valor de mercado da garan�a deverá ser compa�vel ao saldo devedor. 
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 3ª ETAPA - DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO 

 •  Contrato de alienação do bem adquirido 

 Contrato  Registrado  no  Cartório  de  Títulos  e  Documentos  de 
 domicílio  do  consorciado  o  qual  deverá  além  do  registro  estar 
 assinado  e  reconhecido  firma  por  verdadeiro  na  2ª  página  das 
 assinaturas  do  consorciado,  coobrigado,  fiador  e  cônjuge  do 
 fiador, caso tenha enviado pela Administradora. 

 •  Contrato de alienação da garan�a real 

 Contrato  assinado  e  reconhecido  firma  por  verdadeiro  na  2ª 
 página  das  assinaturas  do  consorciado,  coobrigado,  fiador  e 
 cônjuge  do  fiador,  caso  tenha  (emi�do  pelas  lojas  Magalu  ou 
 Representações autorizadas). 

 •  Cópia  do  recibo  do  veículo  de  compra  e  venda 
 (CRV) da garan�a real 

 Recibo  (CRV)  preenchido,  assinado  e  reconhecido  firma  por 
 verdadeiro da assinatura do vendedor e consorciado. 

 •  Cópia  do  CRLV  alienado  a  Luiza 
 Administradora  de  Consórcios  Ltda.  da 
 garan�a real 

 CRLV alienado a Luiza Administradora de Consórcios Ltda. 

 •  Carta de pagamento 
 Carta  constando  dados  bancários,  assinado  e  reconhecido  firma 
 por  verdadeiro  do  consorciado  e  vendedor  do  veículo,  emi�da 
 pelas lojas Magalu ou Representações autorizadas. 

 Nota:  Somente  será  dada  sequência  no  pagamento  do  crédito  ao  vendedor  do  bem  caso  a  1ª  Etapa  e  2ª  Etapa  estejam 
 aprovadas.  A  Administradora  poderá  solicitar  outros  documentos  que  julgue  necessário,  além  dos  mencionados  nesta 
 relação  de  documentos,  inclusive  na  exigência  da  cópia  do  documento  do  veículo  (CRLV)  alienado  à  Luiza  Administradora  de 
 Consórcios Ltda para pagamento de crédito. 

 ANEXO I 

 Informações complementares sobre análise documentação pessoal 

 ⮚  A renda líquida comprovada deverá ser  no mínimo 03  vezes superior  ao valor das parcelas. 
 ⮚  A cota deverá estar em dia. 
 ⮚  Poderá  ser  necessária  apresentação  de  fiador,  o  mesmo  deverá  apresentar  os  documentos  solicitados  conforme  relação 

 de documentos do fiador, anexo no final desta relação 
 ⮚  O  cadastro  do  cliente  e  fiador  tem  validade  de  90  dias.  Após  esse  prazo  os  documentos  e  consultas  deverão  ser 

 atualizados. 
 ⮚  O prazo para análise dos documentos é de até 10 dias úteis conforme consta em regulamento. 
 ⮚  Nos  casos  de  Pessoa  Jurídica  ser:  Associações,  Sindicatos,  Igrejas  e  Sociedades  Anônimas  (S.A),  além  dos  documentos 

 solicitados na 1ª Etapa apresentar Cópia do Estatuto Social e da Ata de Eleição da Diretoria. 
 ⮚  Informamos que será necessária apresentação de uma garan�a real (veículo) em todos os casos. 

 Lembramos  que  a  apresentação  dos  documentos  solicitados  para  análise  de  crédito  não  implica  na  obrigatoriedade  da 
 Administradora  em  aprovar  o  cadastro  do  contemplado  a�vo  e/ou  cessionário.  Se  necessário  poderá  ser  solicitada 
 documentação complementar. 
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 Informações complementares sobre pagamento de crédito 

 ⮚  A  documentação  para  pagamento  do  crédito  poderá  ser  enviada  pelo  e-mail 
 pagamentodecredito@consorciomagalu.com.br  e  posteriormente  encaminhada  através  dos  Correios  através  do 
 endereço: 
 Consórcio Luiza - Área de Crédito 
 Rua do Comércio, 1924– Centro Franca/SP – CEP: 14400-660. 

 ⮚  Obs.:  Lojas  e  Gestores  de  Negócios  além  de  enviar  o  e-mail  para  docpagamento@consorciomagalu.com.br  deverão 
 também concluir a fase no Cadastro Online após a digitalização dos documentos. 

 ⮚  Existem  algumas  situações  que  será  obrigatória  à  cópia  do  documento  do  veículo  (CRLV)  alienado  à  Luiza 
 Administradora de Consórcios. 

 ⮚  Em  caso  de  quitação  da  cota,  o  pagamento  do  crédito  poderá  ser  efetuado  após  a  compensação  e  comprovação  do 
 pagamento  do  lance  ou  da  quitação  da  cota  desde  que  tenha  sido  enviada  toda  documentação  e  a  mesma  esteja 
 aprovada. 

 ⮚  Caso  tenha  sido  apresentado  coobrigado  o  mesmo  deverá  assinar  e  reconhecer  firma  da  assinatura  por  verdadeiro  no 
 contrato de alienação juntamente com o consorciado. 

 ⮚  Na  hipótese  do  consorciado  optar  pela  u�lização  de  parte  do  crédito  para  pagamento  de  despesas  com  transferência  ou 
 seguro  do  bem  ora  adquirido,  compromete-se  o  consorciado  em  comprovar  as  despesas  no  prazo  de  30  dias  após 
 alienação  do  bem  no  gravame.  Findo  este  prazo  sem  que  haja  a  comprovação,  a  Administradora  está  autorizada  a  lançar 
 o  valor  como  antecipação  de  parcelas  conforme  prevê  a  legislação  vigente.  Informamos  também  que  para  o  pagamento 
 da  despesa  será  exigida  também  a  cópia  do  documento  do  veículo  já  reemi�do  e  constando  alienação  à  Luiza 
 Administradora de Consórcios (CRLV). 

 ⮚  Nos  casos  que  for  apresentada  Procuração  Pública  informamos  que  se  a  mesma  foi  emi�da  há  mais  de  90  dias  ,  será 
 necessária  apresentação  da  cópia  auten�cada  da  Cer�dão  de  Procuração  .  Caso  seja  Procuração  Par�cular  informamos 
 que se a mesma foi emi�da há mais de  90 dias  deverá ser apresentada uma  nova procuração  . 
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