
 
 

EDITAL DE CADASTRAMENTO N° 02/2017 
 

ANEXO VI 
LISTA DE VERIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 
EMPRESA 
Razão Social: __________________________________________________________ 
Nome Fantasia: ________________________________________________________ 
CNPJ: ____________________________ 
 
DOCUMENTAÇÃO 
(  ) Ficha de Cadastramento da empresa/instituição-Anexo II do Edital; 
(  ) Cópia autenticada e atualizada do Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento do 
Empresário com suas respectivas alterações e cuja atividade pleiteada no cadastramento 
esteja expressamente prevista em seu objeto social; 
(  ) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa 
jurídica (cópias autenticadas em cartório); 
(  ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
(  ) Prova de inscrição nos cadastros estadual ou municipal de contribuintes, se houver; 
(  ) Provas de regularidade quanto a tributos e/ou contribuição junto: 
a) à Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
b) ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 
c) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS/CEF); 
d) ao órgão do Fisco Municipal; 
e) ao órgão do Fisco Estadual, se houver inscrição. 
(  ) Documentos dos responsáveis legais: 
a) Carteira de identidade (cópia autenticada em cartório); 
b) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (cópia autenticada em 
cartório). 
(  ) Atestado de capacidade técnica em cada uma da(s) subárea(s) de competência(s) 
pretendida(s)- ANEXO IV do Edital.  
(  ) Protocolo dos órgãos competentes nas áreas de Propriedade Intelectual e Sustentabilidade; 
(  ) Cópia autenticada de documentos de registro emitidos pelo Organismo Acreditador, 
quando o serviço selecionado for de auditoria para certificação nas normas de sistema de 
gestão e normas de certificação de produtos (Quando Aplicável); 
(  ) Portfólio dos serviços da empresa; 
(  ) Declaração de opção assinada, caso a pessoa jurídica candidata faça parte do Sistema de 
Gestão de Credenciados-SGC do SEBRAE, e opte em prestar serviços exclusivamente ao 
Programa SEBRAEtec. 
(  ) Currículo dos membros da equipe da empresa candidata. 
(  ) Termo de Afastamento Temporário (Quando Aplicável)  
(  ) Declaração de Inexistência de Trabalho Escravo e Exploração de Mão de Obra Infantil e 
Adolescente.  
(  ) Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação. 
(  ) Declaração de Inexistência de Participação de Dirigentes ou Empregados do SEBRAE no RN 
na Composição Societária da Empresa.  
(  ) Declaração de Inexistência de Parentesco até o terceiro grau com empregado e/ou 
dirigente do Sistema SEBRAE.  
 
 


