
TEM DÚVIDAS SOBRE O THRIVE MAINE? 
                           Obtenha ajuda da FAMA. Entre em contato conosco em Thrive@FAMEmaine.com 

THRIVE MAINE 
LISTA DE ITENS PARA INSCRIÇÃO 

A inscrição para o Thrive Maine estará disponível em setembro de 2022. Apenas uma categoria de impacto 
econômico negativo relacionada à COVID pode ser submetida. Identifique a categoria com o impacto mais 
significativo em sua empresa. Prepare-se para a inscrição reunindo as informações necessárias. 

CRIE SEU NÚMERO DE IDENTIFICADOR ÚNICO DE ENTIDADE (UEI) AGORA! 

• Um número UEI é necessário para a inscrição. Instruções sobre como solicitar um UEI ou como 
inserir um ticket de cliente podem ser encontradas em SAM.gov. 

• O processo de solicitação do número UEI pode levar de 3 a 6 semanas para ser concluído. 

O que você precisa para fazer sua inscrição: 
 Número UEI 

 O negócio deve estar em conformidade com o Estado do Maine 

 Os impostos sobre a folha de pagamento, estaduais e federais devem estar todos em dia 

 O negócio deve possuir operações significativas no Maine (ter sede no Maine ou ter no mínimo 
50% dos funcionários contratados com moradia no Maine) 

 Apresentar as declarações de imposto de renda federal ou declarações de imposto de renda de 
pessoa física dos anos de 2019 a 2021 

 Apresentar lucro e prejuízo anual acumulado e Balanço Patrimonial dos anos de 2021 e 2022  

 Listar e explanar a finalidade de todos os fundos federais de auxílio à pandemia recebidos 
anteriormente 

Se a inscrição for feita com base na perda de EBITDA (Lucro Antes de Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização): 
 Perda calculada de EBITDA do ano inteiro (2020, 2021) vs. pré-pandemia (2019), menos os outros 

financiamentos federais de auxílio à pandemia recebidos anteriormente. 

 Comprovação da comparação real ano a ano por meio de demonstrações do resultado ou impostos 
federais. NOTA: projeções ou hipóteses não podem ser usadas como ponto de comparação. 

Se a inscrição for feita com base nas despesas incorridas: 
 Recibos de compra e instalação de materiais, sistemas, serviços ou softwares, instalados com 

o intuito de garantir a segurança dos clientes e dos funcionários. 

Se a inscrição for feita com base no aumento do custo do projeto de capital: 
 Comprovação de aumento de custos devido às interrupções da cadeia de suprimentos. 

Por exemplo: cotações recebidas, comparações ano a ano, recibos e outras informações 
específicas documentadas. NOTA: Cotações ou recibos são necessários tanto para o custo anterior 
quanto para o custo atual para comprovar um aumento.  

DICAS TÉCNICAS 

• Os "Pop-ups" devem estar ativados no seu navegador. 

• Tenha os documentos necessários salvos em formato PDF (.pdf) antes de iniciar a inscrição online. 
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