
 

 
 
 
 
 
CARTILHA SOBRE PRONAMPE – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 
Perfil necessário para obter recursos 
 
PRONAMPE está disponível para o MEI e para as Micro e Pequenas empresas com faturamento 
anual de até R$ 4,8 (quatro, oito) milhões, considerando a receita bruta apurada no exercício de 
2019: 

• MEI - faturamento até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).  

• Microempresas - faturamento igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais).  

• Empresas de pequeno porte - faturamento entre R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais) e R$ 4.800.00,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

 
Como requisitar  
 
Por meio de acesso às páginas www.caixa.gov.br/pronampe ou 
www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa. 
Em ambas as opções, o link direciona para o formulário de interesse, no qual devem ser 
preenchidas as informações necessárias sobre a empresa. Os dados são analisados pela CAIXA 
para decisão a respeito da concessão do crédito. Anteriormente à proposta de contratação, é 
importante a leitura do Comunicado Eletrônico disponibilizado pela RFB – Receita Federal do 
Brasil para realização do cálculo do limite de contratação para cada empresa, de acordo com a 
Portaria N° 978, de 08 de JUN de 2020.  
Caso a empresa esteja apta a contratar o financiamento, a CAIXA entrará em contato pelos 
meios informados no cadastro para continuidade do atendimento e solicitará a documentação 
necessária à finalização da concessão do crédito. 
 
Documentos necessários 
 
Dos Sócios/representantes legais: 
 

• RG 

• CPF 

• Comprovante de Residência 

• Imposto de Renda PF 

• Da empresa: 

• Contrato Social – Última alteração consolidada 

• Declaração de faturamento dos últimos 12 meses assinado pelo contador e pelo 
responsável pela empresa. 

• Faturamento Fiscal de acordo com regime tributário. 
 
Obs.: Outros documentos poderão ser solicitados durante a análise de crédito, a depender da 
operação negociada. 
 
 

http://www.caixa.gov.br/pronampe
http://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa/Paginas/default.aspx


 
 
 
 
Prazos 

➢ Prazo: O prazo total do financiamento é de 36 (trinta e seis) meses, sendo 8 (oito) meses 

de carência, com a capitalização mensal dos juros, que serão incorporados ao saldo 

devedor. Assim, o cliente só começará a pagar as prestações a partir do 9º (nono) mês 

da contratação, pelo prazo de 28 (vinte e oito) meses.     

➢ Taxa de Juros: A taxa de juros anual máxima corresponde à taxa SELIC mais 1,25% (um, 

vinte e cinco por cento).   
➢ IOF: Incidirá à alíquota zero, conforme Decreto 10.305/20, de 01/04/2020, que permite 

isenção de IOF para as operações de crédito pelo prazo de noventa dias, para o período 

de 03/04/2020 a 03/07/2020.  

➢ TAC: No momento da concessão do crédito é cobrada automaticamente a TAC, Tarifa 

de Abertura de Crédito conforme tabela de tarifas vigentes. Desse modo, a empresa 

recebe o valor contratado menos o valor da TAC. O valor é de 3% (três porcento) do 

valor da operação, limitado a R$ 5 mil (cinco mil reais).  

➢ FGO: Há garantia no âmbito do Programa FGO PRONAMPE, que honrará até 100% 

(cem por cento) de cada operação contratada, limitada a 85% (oitenta e cinco por 

cento) da exposição total de cada Instituição Financeira junto ao programa. A honra da 

garantia pelo FGO não impede a CAIXA de efetuar a cobrança do crédito inadimplido.    

 

Regras 

É importante estar atento aos seguintes aspectos da Lei 13.999/20: 

• As empresas deverão preservar o quantitativo de empregados em número igual ou 

superior ao verificado na data da publicação da lei;    

• A concessão do crédito é vedada à empresa que possuir condenação relacionada a 

trabalho em condições análogas à escravidão ou ao trabalho infantil.  

• Os dados constantes no Comunicado Eletrônico enviado pela Receita Federal deverão 

ser fornecidos.  

 

Conforme Portaria N° 978, de 08 de JUN 2020, a Receita Federal regulamentou a validação da 

receita bruta a ser considerada pela CAIXA no cálculo do limite de contratação para cada 

empresa. Para as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo simples, as 

informações foram fornecidas pela receita no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional 

(DTE-SN), já as microempresas e empresas de pequeno porte não optantes pelo simples podem 

consultar as informações na Caixa Postal localizada no Portal e-Cac. 

 

Em atendimento ao regulamento do FGO, que é o gestor da garantia no PRONAMPE, 

obrigatoriamente 80% das operações concedidas nessa linha precisam ser direcionadas a 

empresas com faturamento até 360 mil reais e somente após esse percentual é possível 

trabalhar com empresas entre 360 mil e 4,8 milhões de faturamento anual.  

 
 
 

 

 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Servicos/Grupo.aspx?grp=13
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Servicos/Grupo.aspx?grp=13
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login


 

Quais agências que vão atender 

Todas as agências da Caixa estão habilitadas para atender aos clientes que manifestaram 

interesse na página informada.  

 

Link para acesso  

www.caixa.gov.br/pronampe ou www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa. 

Contatos para dúvidas 

Dúvidas pontuais da ABF poderão ser dirimidas com a gerência responsável pela parceria, a 

saber, nas pessoas de Marcos Lima Lopes e/ou Juliana Pericin: 

marcos.l.lopes@caixa.gov.br  

juliana.silva@caixa.gov.br 

 

Informações Adicionais 

A título de contribuição, há uma apresentação sobre o pronampe disponível no site do 

Ministério da Economia. 

https://www.portaldoempreendedor.gov.br/imagens/pronampe-1.pdf 
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