
 
 

SÃO PAULO, 27 DE ABRIL DE 2020 

SEBRAE CHALLENGE 

PROCESSO 1254/2019 

ETAPA 3 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
Após a realização da etapa de prova de conceitos, ETAPA 2 do programa 

SEBRAE CHALLENGE, conforme procedimentos, datas e horários descritos, o comitê 

deliberou sobre a adequação das soluções aos desafios principais, e secundários, aos 

quais as Startups se candidataram tendo por base o formulário base de inscrições e a 

apresentações realizadas pelas empresas através do Pitch. Assim sendo, as seguintes 

Startups, e suas soluções propostas, foram habilitadas: 

 

Para essa etapa, as empresas acima classificadas precisam encaminhar os 

documentos, abaixo relacionados conforme Item 8 do edital, para 

credenciamento@sebraesp.com.br em até cinco (5) dias úteis após a publicação deste 

comunicado. 

 Ato constitutivo e alterações (ou consolidação) ou Ato legal de constituição e/ou 

Estatuto Oficial do Município ou, caso o município não possua imprensa oficial, 

em jornal de circulação local ou regional e/ou Ato legal de constituição e/ou 

Estatuto registrado. 

  Termo de representante legal e/ou termo de Posse do Titular do Poder 

Executivo Municipal e/ou Ato de deliberação sobre a nomeação do 

representante da entidade e documentos pessoais dos representantes. 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), referente 

à sede da empresa e filiais envolvidas na prestação dos serviços.  
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 Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive as Contribuições Previstas pelas alíneas “a” e “c”, do parágrafo único 

do art. 11, da Lei 8.212/91, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, 

de 2 de outubro de 2014.  

 CRF (certificado de regularidade do FGTS), emitido pela Caixa Econômica 

Federal. 

 

O QUE: 

Envio das documentações 
relacionadas a ETAPA 3 – 
HABILITAÇÃO JURÍDICA  

Documentos relacionados 
no Item 8 do Edital do 
programa 

05 (cinco) dias úteis, após a 
publicação do resultado das 
etapas anteriores em nosso 
portal, para as micro e 
pequenas empresas este 
prazo poderá ser prorrogado 
por igual período. 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

CHALLENGE ETAPA 3_para publicação

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para
verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link
https://www.sgolite.sebrae.com.br/VerificadorDeAssinaturas/#/search?codigo=FA-C6-3E-9B-93-B2-E5-8D-85-BC-
B7-E9-B4-AA-10-F9-4D-F3-02-C2 acesse o site
https://www.sgolite.sebrae.com.br/VerificadorDeAssinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: FA-C6-3E-9B-93-B2-E5-8D-85-BC-B7-E9-B4-AA-10-F9-4D-F3-02-C2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

 Alexandre Canova - 99945436015 - 27/04/2020 16:51:33 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 186.204.250.2

 Guilherme Amato Brisighello - 37674628850 - 27/04/2020 17:11:26 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 201.27.107.114

 Flavio Carvalho Santos - 28268357851 - 27/04/2020 18:35:36 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 187.34.95.224


