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1) DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA | VERACIDADE DOS DADOS 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA | VERACIDADE DOS DADOS  

Declaramos ter ciência do conteúdo do presente Edital de Regulamentação e Credenciamento 

para Prestação de Serviços de Inovação e Tecnologia, no âmbito do Sebraetec, no estado de Minas 

Gerais. Declaramos que os dados e informações apresentados pela empresa, nessa 1ª Etapa, visando a 

prestação de serviços de inovação e tecnologia no âmbito do Sebraetec, são verdadeiros. Declaramos 

que nossa empresa tem as habilidades técnicas exigidas nas fichas técnicas para a prestação de 

serviços do Sebraetec. Declaramos estar com toda a documentação jurídica e fiscal mencionada no 

Edital devidamente regularizadas, cientes de que a falta de qualquer um dos documentos impede a 

contratação de nossa prestadora de serviços pelo SEBRAE/MG nas próximas etapas. Declaramos ter 

compreendido que o processo de credenciamento da empresa não implica na contratação de serviços. 

A contratação de serviços somente se dará quando houver demanda, obedecendo sempre os critérios 

dispostos no Edital. Declaramos assim, estar cientes do disposto neste Edital e das condições de 

contratação da nossa empresa. Em virtude disso, enviaremos toda a documentação exigida para as 

próximas etapas. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade da 

pessoa jurídica candidata, dispondo o SEBRAE/MG do direito de excluir deste processo de 

credenciamento aquela(s) pessoa(s) jurídica(s) que não preencher(em) os dados solicitados de forma 

completa e correta. O SEBRAE/MG não se responsabiliza pela exatidão do endereço de e-mail 

informado acima, por solicitação de cadastro não recebido ou por motivos de ordem técnica de ativos 

de informática da empresa candidata, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. As informações 

prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade da empresa interessada, dispondo o 

SEBRAE/MG do direito de excluir deste processo de credenciamento aquela pessoa jurídica e/ou 

profissional de sua Equipe Técnica que não preencher(em) os dados solicitados de forma completa e 

correta. A(s) pessoa(s) jurídica(s) somente seguirá(ão) para a próxima etapa do processo de 

credenciamento para aquele(s) tipo(s) de serviço(s), área(s) temática(s), subárea(s) temática(s) e 

ficha(s) técnica(s) em que for(em) aprovada(s) na presente etapa.  

Sua empresa concorda com as informações apresentadas acima? * 

SIM (  )    NÃO (  )                       (   ) OUTRO: 

      __________________________________ 

 

______________________________, de _________________ de 20 
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2) DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA CONTRATAR COM O SEBRAE MG 

 

 

Ao 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE/MG 

Avenida Barão Homem de Melo, n.º 329 - Bairro Nova Granada – CEP 30.431-285 - Belo 

Horizonte/MG 

 

At.: UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES DO SEBRAE-MG 

Prezados Senhores, 

 

A empresa/entidade _________________________________________________________, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº _________________________________, por intermédio de seu(sua) 

representante legal, o(a) Sr.(a) _______________________________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________________, expedida por 

__________________ e inscrito no CPF/MF sob o nº_____________________________ 

DECLARA, para os devidos fins de cadastro no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 

Minas Gerais – SEBRAE/MG, CNPJ/MF nº 16.589.137/0001-63, que não possui na composição de 

seu capital social ou em seu quadro social/diretivo, dirigentes e/ou empregados do SEBRAE/MG, 

bem como ex-dirigentes e/ou ex-empregados desligados, por demissão ou pedido de demissão, a, no 

mínimo,180 (cento e oitenta) dias anteriores à presente data. 

 

Declara, ainda, que não possui sócios ou dirigentes que figurem como cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de 

empregados do SEBRAE/MG, e, por fim, declara ainda que não incorre em qualquer impedimento 

para participar do presente cadastro. 

 

Atenciosamente, 

Local e data (dd/mm/aaaa) 

 

Nome e assinatura do(s) representante(s) legal(ais) ou do(a) procurador(a) da empresa. 

CPF/MF 

Aceitação 
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3) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 

 

A empresa/entidade_________________________________________________________, inscrita 

no CNPJ/MF nº _______________________________, por intermédio de seu(sua) representante 

legal, o(a) Sr.(a) _______________________________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ____________________ expedida por _____________________ e do 

CPF/MF nº ________________________________________, DECLARA, para fins de cadastro 

como fornecedora e/ou convenente, nos termos do Edital de Cadastro n.º 001/2016 do Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE/MG, CNPJ/MF nº 

16.589.137/0001-63, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, na presente data, é 

considerada: 

 

 ( ) MICROEMPRESA (ME), conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006;  

 

 ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006.  

 

 ( ) ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS ( ) PÚBLICA ( ) PRIVADA  

 

 ( ) OUTRAS CATEGORIAS DE PESSOAS JURÍDICAS  

 

Local e data (dd/mm/aaaa)  

 

EDITAL DE REGULAMENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, NO ÂMBITO DO SEBRAETEC, 

NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is) ou do(a) procurador(a) da empresa licitante  

 

CPF/MF  

 

Observação: Assinalar com um “X” a condição da empresa/entidade. 
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4) DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

Declaramos para fins de credenciamento de empresas para prestação de serviços de consultoria  junto 

ao SEBRAE/MG, nos termos do Edital de Regulamentação e Credenciamento do SEBRAETEC nº 

001/2019, que a empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº._________________________, situada na Rua/Av. ________________________________ 

nº ___, Bairro ____________________, na cidade ______________________/UF,  prestou serviços à 

empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

__________________________, sediada na Rua/Av.__________________________ nº____,  Bairro 

_________________________________, na cidade ______________________/UF, conforme 

descrição abaixo: 

 

Descrição dos serviços prestados (de acordo com a ficha técnica): 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Profissional Responsável pela Execução do Serviço: 

_______________________________________________ 

 

CPF/MF: ______________________________________________________________ 

 

Período de realização: _____/_____/_____ a _____/_____/_____ (dd/mm/aaaa). 

 

Valor Pago/Acordado (em reais): R$ _________________ 

(_____________________________________________).  

 

Atestamos ainda que a empresa acima mencionada prestou serviços com qualidade e eficiência, não 

existindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Por ser 

verdade, firma-se a presente. 
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5) FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO E SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

 

Este formulário deverá ser preenchido pela empresa que recebeu os serviços de consultoria pela 

empresa candidata ao cadastramento no SEBRAETEC, conforme abaixo:  

Razão social: ______________________________ CNPJ: ____________________________ 

Representante legal:_________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________ Tel:(   )_______________________ 

 

EM UMA ESCALA DE 0 A 10, como o(a) Sr(a) se sente com relação aos itens abaixo:  
1. Atenção e disponibilidade da empresa para lhe atender  

0  

Totalmente  

insatisfeito  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Totalmente  

satisfeito  

(Não se aplica)  

 

2. Proposição de boas soluções pelo consultor para os problemas da sua empresa  

0  

Totalmente  

insatisfeito  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Totalmente  

satisfeito  

(Não se aplica)  

 

3. O quanto o(a) Sr(a) indicaria esta empresa de consultoria para outras empresas?  

0  

Totalmente  

insatisfeito  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Totalmente  

satisfeito  

(Não se aplica)  

 

4. Cumprimento do cronograma combinado pela empresa  

0  

Totalmente  

insatisfeito  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Totalmente  

satisfeito  

(Não se aplica)  

 

5. A entrega / o resultado do trabalho da empresa dentro do especificado na contratação  

0  

Totalmente  

insatisfeito  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Totalmente  

satisfeito  

(Não se aplica)  

 

6. Capacidade da empresa de manter relacionamento de confiança e respeito em todas as etapas do 

trabalho  

0  

Totalmente  

insatisfeito  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Totalmente  

satisfeito  

(Não se aplica)  

 

7. Tratamento das informações da empresa com ética e sigilo pelo consultor  

0  

Totalmente  

insatisfeito  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Totalmente  

satisfeito  

(Não se aplica)  

 

8. À proposição de boas soluções para os problemas da empresa pelo consultor  

0  

Totalmente  

insatisfeito  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Totalmente  

satisfeito  

(Não se aplica)  

 

9. Em que medida esta empresa, de modo geral, satisfez às suas expectativas?  

0  

Totalmente  

insatisfeito  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Totalmente  

satisfeito  

(Não se aplica)  



Anexo III Formulários e documentação do Sebraetec em Minas Gerais | Versão 2 | 18/03/2019 

 

10. O(a) Sr(a) contrataria esta empresa para outra consultoria?  

0  

Totalmente  

insatisfeito  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Totalmente  

satisfeito  

(Não se aplica)  

 

11. Agora em relação a esta consultoria, como um todo, em que medida ela satisfez às suas 

expectativas?  

0  

Totalmente  

insatisfeito  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Totalmente  

satisfeito  

(Não se aplica)  

 

Escreva a seguir (opcional):  
12. Para finalizar, gostaria de registrar alguma opinião ou sugestão?  

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura da empresa cliente 
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6) FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CANDIDATA NO SITE 

 

EDITAL SEBRAETEC 

1ª Etapa Inscrição da Pessoa Jurídica Candidata 

 

 

Pessoa Jurídica Candidata 

Razão Social 

 

Nome Fantasia 

 

CNPJ 

 

Endereço – número - complemento 

 

Bairro 

 

Cidade 

 

Estado 

 

CEP 

 

E-mail 

 

Site 

 

Telefone Comercial 

(  )
 

Telefone Celular 

(  )
 

 

 

 

Sua Empresa é: 

(  ) Com fins lucrativos 

(  ) Sem fins lucrativos 
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COORDENADOR DO SEBRAETEC PELA EMPRESA CANDIDATA 

 

 

Nome completo 

Cargo 

 

 

CPF 

 

Setor na Empresa 

 

E-mail 

 

Telefone Comercial 

(  )
 

Telefone Celular 

(  )
 

Telefone Residencial 

(  ) 
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FICHA(S) TÉCNICA(S) DE COMPETÊNCIA DA EMPRESA 

 

 

Ficha Técnica Tipo de Serviço Área Temática Subárea 

Temática 

Adequação à Norma ABNT NBR ISO IEC 

17025 2017 - Requisitos Gerais Laboratórios 

de Ensaio/Calibração 

   

Boas Práticas Agrícolas    

Boas Práticas na Bovinocultura de Leite e/ou 

de Corte 

   

Controle e Melhoria de Processos    

Desenvolvimento de Novos Produtos 

Alimentícios 

   

Design de Fachadas    

Design de Interiores    

Elaboração de Fichas Técnicas para Comércio 

e Serviços de Alimentação 

   

Elaboração e Implementação de Manual BPF    

Licenciamento Ambiental    

Melhoria do Layout Produtivo    

Melhoria do Processo para Alimentação, 

Panificação e Confeitaria 

   

Metrologia - Ensaios    

Planejamento e Controle de Produção    

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos    

Quiosque de Venda    

Vitrines e Expositores    
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PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA 

 

DADOS PREENCHER: 

Nome Completo  

Data de Nascimento  

CPF  

Tipo de vínculo com a empresa  

Escolaridade  

Formação Acadêmica  

Cidade  

Ficha Técnica  

 

DADOS PREENCHER: 

Nome Completo  

Data de Nascimento  

CPF  

Tipo de vínculo com a empresa  

Escolaridade  

Formação Acadêmica  

Cidade  

Ficha Técnica  

 

DADOS PREENCHER: 

Nome Completo  

Data de Nascimento  

CPF  

Tipo de vínculo com a empresa  

Escolaridade  

Formação Acadêmica  

Cidade  

Ficha Técnica  

 

OBSERVAÇÃO: Crie novas tabelas caso sua empresa tenha mais de 3 profissionais para serem 

credenciados. Não existe limite mínimo e nem máximo de profissionais 
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA | VERACIDADE DOS DADOS 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA | VERACIDADE DOS DADOS  

Declaramos ter ciência do conteúdo do presente Edital de Regulamentação e Credenciamento 

para Prestação de Serviços de Inovação e Tecnologia, no âmbito do Sebraetec, no estado de Minas 

Gerais. Declaramos que os dados e informações apresentados pela empresa, nessa 1ª Etapa, visando a 

prestação de serviços de inovação e tecnologia no âmbito do Sebraetec, são verdadeiros. Declaramos 

que nossa empresa tem as habilidades técnicas exigidas nas fichas técnicas para a prestação de 

serviços do Sebraetec. Declaramos estar com toda a documentação jurídica e fiscal mencionada no 

Edital devidamente regularizadas, cientes de que a falta de qualquer um dos documentos impede a 

contratação de nossa prestadora de serviços pelo SEBRAE/MG nas próximas etapas. Declaramos ter 

compreendido que o processo de credenciamento da empresa não implica na contratação de serviços. 

A contratação de serviços somente se dará quando houver demanda, obedecendo sempre os critérios 

dispostos no Edital. Declaramos assim, estar cientes do disposto neste Edital e das condições de 

contratação da nossa empresa. Em virtude disso, enviaremos toda a documentação exigida para as 

próximas etapas. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade da 

pessoa jurídica candidata, dispondo o SEBRAE/MG do direito de excluir deste processo de 

credenciamento aquela(s) pessoa(s) jurídica(s) que não preencher(em) os dados solicitados de forma 

completa e correta. O SEBRAE/MG não se responsabiliza pela exatidão do endereço de e-mail 

informado acima, por solicitação de cadastro não recebido ou por motivos de ordem técnica de ativos 

de informática da empresa candidata, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. As informações 

prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade da empresa interessada, dispondo o 

SEBRAE/MG do direito de excluir deste processo de credenciamento aquela pessoa jurídica e/ou 

profissional de sua Equipe Técnica que não preencher(em) os dados solicitados de forma completa e 

correta. A(s) pessoa(s) jurídica(s) somente seguirá(ão) para a próxima etapa do processo de 

credenciamento para aquele(s) tipo(s) de serviço(s), área(s) temática(s), subárea(s) temática(s) e 

ficha(s) técnica(s) em que for(em) aprovada(s) na presente etapa. Sua empresa concorda com as 

informações apresentadas acima? * 

SIM (  )  

NÃO (  ) 

OUTRO: 
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7) FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO  

DA PESSOA JURÍDICA 

 

 

1. ENTIDADE EXECUTORA        

Razão Social        

Sigla      CNPJ 

Endereço Completo      Bairro 

Cidade 

  

UF 

  

CEP     

E-mail 

  

Site 

    

      

Telefone   Fax     

( ) ( )    
        

        

Nome do Representante Legal   Cargo     

        
 
 

2. RESPONSÁVEL PELO SEBRAETEC NA ENTIDADE EXECUTORA   
O responsável pela Entidade Executora deve manter um controle de horas dos consultores indicados para 
execução dos serviços quando da contratação, não permitindo exceder o limite de 100 (cem) horas/mês/consultor 

 
Nome do responsável – Coordenador do SEBRAETEC na Entidade Executora 

 
 
 

Cargo Órgão / setor / departamento do responsável 
 
 
 

E-mail Telefone 
 

( )  

 
 
 
 
 
 
 

Celular 
 
( )



 

 

 

 

 

 

8) FORMULÁRIO DE PORTFÓLIO DE SERVIÇOS  

 

 

A empresa/entidade _________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________________________________, por intermédio de 

seu(sua) representante legal, o(a) Sr.(a) 

_______________________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ___________________________, expedida por __________________ e inscrito 

no CPF/MF sob o nº_____________________________ DECLARA, para os devidos fins de 

credenciamento no Edital de Regulamentação e Credenciamento SEBRAETEC nº 001/2019  no 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE/MG, CNPJ/MF 

nº 16.589.137/0001-63, o seu portfólio de serviços abaixo relacionado. 

 

1) Descrição do serviço:_____________________________________________________ 

Tipo de serviço: ________________________________________________________ 

Área temática:__________________________________________________________ 

Subárea temática:________________________________________________________ 

Ficha técnica:__________________________________________________________ 

 

2) Descrição do serviço:_____________________________________________________ 

Tipo de serviço: ________________________________________________________ 

Área temática:__________________________________________________________ 

Subárea temática:________________________________________________________ 

Ficha técnica:__________________________________________________________ 

 

3) Descrição do serviço:_____________________________________________________ 

Tipo de serviço: ________________________________________________________ 

Área temática:__________________________________________________________ 

Subárea temática:________________________________________________________ 

Ficha técnica:__________________________________________________________ 

 

 

(incluir quantos serviços forem necessários) 

 

 

Por ser verdade, firma-se a presente. 
 
 

________________________ (Local), _____/_____/_____ (dd/mm/aaaa). 
 
 

Nome do(s) representante(s) legal(is) da pessoa jurídica: 
__________________________________________________ 

 
CPF/MF: __________________________________________________________________ 

 
Assinatura: ___________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9) RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 

A empresa deve apresentar um relato específico para cada profissional destacado para compor 

sua Equipe Técnica e para cada ficha técnica de interesse 

 

OBJETIVO DO RELATO 

O relato tem como objetivo demonstrar a experiência do(a) profissional destacado(a) para 

compor a equipe técnica da empresa candidata, em relação a ficha técnica pleiteada pelo(a) 

mesmo(a). 

 

ROTEIRO PARA O RELATO 

O relato de experiência deverá conter o limite de máximo 04 páginas, fonte Times New Roman, 

tamanho 12, e utilizar a seguinte estrutura, devidamente identificada: 

A. Cabeçalho: 

a) Razão Social da empresa candidata: 

b) Profissional que executou o serviço; 

c) Nome da ficha técnica. 

 

B. Introdução: breve histórico de experiências (consultoria) do(a) profissional destacado(a) 

para compor a equipe técnica da empresa candidata na atuação da ficha técnica pleiteada – 

apresentar principais clientes (empresas ou seguimentos); 

 

C. Corpo do relato (neste campo deverá se eleger uma experiência em consultoria para 

desenvolver o relato): 

a) Caracterização do cliente (razão social, natureza da atividade, número de 

empregados/sócios e município/estado); 

b) Período de realização (observar para esta experiência ter ocorrido no período de um 

ano); 

c) Diagnóstico da situação encontrada (identificar os problemas que a empresa atendida 

enfrentava antes da intervenção pela empresa candidata, que comprometiam sua 

competitividade, impediam seu desenvolvimento ou ameaçavam sua sobrevivência); 

d) Ações desenvolvidas (o que foi realizado para mudar a realidade da empresa – 

descrever as técnicas e ferramentas que corroboraram para o alcance do resultado); 

e) Resultados obtidos com a intervenção (qual foi o ganho quantitativo ou qualitativo da 

empresa atendida – destacar o retorno sobre o investimento). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10) TABELA DE VALORES DAS FICHAS TÉCNICAS 

 

R$ 20.900,00

R$ 1.320,00

R$ 17.600,00

R$ 4.950,00

R$ 4.950,00

R$ 11.000,00

R$ 8.250,00

R$ 3.300,00

R$ 16.500,00

R$ 6.710,00

R$ 7.150,00

R$ 26.400,00

R$ 22.000,00

R$ 17.600,00

R$ 9.790,00

R$ 11.000,00

R$ 11.000,00

R$ 10.230,00

R$ 16.500,00

R$ 19.800,00

R$ 9.900,00

R$ 7.700,00

R$ 6.600,00

R$ 11.000,00

R$ 5.060,00

R$ 9.900,00

SUSTENTABILIDADE

Eficiência Energética 

Eficiência Energética

TABELA DE VALORES DAS FICHAS TÉCNICAS 

PREÇO MÁXIMO ÁREA TEMÁTICA SUBÁREA TEMÁTICA FICHA TÉCNICA

Desenvolvimento de Produto Desenvolvimento de Novos Produtos Alimentícios

 DESENVOLVIMENTO

 TECNOLÓGICO
Transformação Digital 

Diagnóstico para Implantação de E-commerce

Inserção digital – Desenvolvimento de WebSite

Implantação de E-commerce

Licenciamento Ambiental

Resíduos
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Boas práticas agrícolas

Boas Práticas na Bovinocultura de Leite e/ou Corte

Gestão da Sustentabilidade

Redução de desperdício nos pequenos negócios

Avaliação do Potencial Solar Fotovoltaico

PRODUÇÃO E QUALIDADE

Mapeamento e Melhoria de 

Processos

Controle e melhoria de processos

Elaboração de Fichas técnicas para comércio e serviços 

de alimentação

Elaboração e implementação de Manual BPF

Melhoria de layout produtivo

Melhoria de Processo para Alimentação, Panificação e 

Confeitaria

Planejamento e Controle de Produção

Gestão Qualidade
Adequação à norma ABNT NBR ISO IEC 17025 2017 – 

Requisitos gerais laboratórios de ensaio/ calibração 

Metrologia – Ensaios

DESIGN

Sinalização

Design de Comunicação

Branding

Identidade Visual

Vitrines e expositores

Design de Fachada

Design de Interiores
Design de Ambiente

Quiosque de Venda

 

  OBSERVAÇÃO: O valor/hora a ser utilizado é de R$ 110,00 

 



 

 

 

 

 

 

11) TERMO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 

 

Declaramos ter ciência do conteúdo do presente Edital de Regulamentação e Credenciamento 

para Prestação de Serviços de Inovação e Tecnologia, no âmbito do Sebraetec, no estado de 

Minas Gerais.                                                               

 

Declaramos que os dados e informações apresentados pela empresa, nessa 1ª Etapa, visando a 

prestação de serviços de inovação e tecnologia no âmbito do Sebraetec, são verdadeiros.                          

 

Declaramos que nossa empresa tem as habilidades técnicas exigidas nas fichas técnicas para a 

prestação de serviços do Sebraetec.         

 

Declaramos estar com toda a documentação jurídica e fiscal mencionada no Edital devidamente 

regularizadas, cientes de que a falta de qualquer um dos documentos impede a contratação de 

nossa prestadora de serviços pelo SEBRAE/MG nas próximas etapas.                                                 

 

Declaramos ter compreendido que o processo de credenciamento da empresa não implica na 

contratação de serviços. A contratação de serviços somente se dará quando houver demanda, 

obedecendo sempre os critérios dispostos no Edital.                                                              

 

Declaramos assim, estar cientes do disposto neste Edital e das condições de contratação da 

nossa empresa. Em virtude disso, enviaremos toda a documentação exigida para as próximas 

etapas.  As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade da 

pessoa jurídica candidata, dispondo o SEBRAE/MG do direito de excluir deste processo de 

credenciamento aquela(s) pessoa(s) jurídica(s) que não preencher(em) os dados solicitados de 

forma completa e correta.                                            

 

O SEBRAE/MG não se responsabiliza pela exatidão do endereço de e-mail informado acima, 

por solicitação de cadastro não recebido ou por motivos de ordem técnica de ativos de 

informática da empresa candidata, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.       

 

As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade da empresa 

interessada, dispondo o SEBRAE/MG do direito de excluir deste processo de credenciamento 

aquela pessoa jurídica e/ou profissional de sua Equipe Técnica que não preencher(em) os dados 

solicitados de forma completa e correta.        



 

 

 

 

 

 

A(s) pessoa(s) jurídica(s) somente seguirá(ão) para a próxima etapa do processo de 

credenciamento para aquele(s) tipo(s) de serviço(s), área(s) temática(s), subárea(s) temática(s) e 

ficha(s) técnica(s) em que for(em) aprovada(s) na presente etapa.  

 

Sua empresa concorda com as informações apresentadas acima? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Nome e assinatura do(s) representante(s) legal(ais) ou do(a) procurador(a) da empresa. 

CPF/MF 

 

Aceitação 

 
 



 

 

 

 

 

 

12) TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

 

 

A empresa/entidade _________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________________________________, por intermédio de 

seu(sua) representante legal, o(a) Sr.(a) 

_______________________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ___________________________, expedida por __________________ e inscrito 

no CPF/MF sob o nº_____________________________ AUTORIZA, para os devidos fins de 

credenciamento no Edital de Regulamentação e Credenciamento SEBRAETEC nº 001/2019  no 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE/MG, CNPJ/MF 

nº 16.589.137/0001-63, que o(a) Sr.(a) _______________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº__________________, CPF nº______________, a responder pelas 

demandas de atendimento e gestão dos serviços prestados no âmbito do Programa 

SEBRAETEC. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

13) TERMO DE DECLARAÇÃO DE CORPO TÉCNICO PRÓPRIO 

 

 

Declaramos para fins de credenciamento de empresas para prestação de serviços de consultoria  

junto ao SEBRAE/MG, nos termos do Edital de Regulamentação e Credenciamento do 

SEBRAETEC nº 001/2019, que a empresa 

____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº._________________________, situada na Rua/Av. ________________________________ 

nº ___, Bairro ____________________, na cidade ______________________/UF,  possui 

corpo técnico próprio constituído dos seguintes profissionais abaixo relacionados que irão atuar 

no âmbito do Programa SEBRAETEC. 

 

1) Nome:_________________________________________________________________ 

CPF:_________________________________________ 

Carteira de Identidade:____________________________________________________ 

 

2) Nome:_________________________________________________________________ 

CPF:_________________________________________ 

Carteira de Identidade:____________________________________________________ 

 

3) Nome:_________________________________________________________________ 

CPF:_________________________________________ 

Carteira de Identidade:____________________________________________________ 

 

 

(incluir quantos profissionais forem necessários) 

 

Por ser verdade, firma-se a presente. 
 
 

________________________ (Local), _____/_____/_____ (dd/mm/aaaa). 
 
 

Nome do(s) representante(s) legal(is) da pessoa 
jurídica:__________________________________________________ 

 
CPF/MF: _____________________________________ 

 
Assinatura: ___________________________________ 

 


