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ANEXOS AO EDITAL PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES,
EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS, ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS.
 

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO 
Edital IDENE n° 03/2019 – EVENTO: “24ª FENICS - Feira Nacional da Indústria, Comércio
e Serviços” 

1. - IDENTIFICAÇÃO DO EXPOSITOR

1. Razão Social do empreendimento/cooperativa ou
empreendedor individual

1. Tempo de mercado

1. Nome Fantasia do Empreendimento                                 
                       

1.3) Nº CNPJ (caso houver)                  
1.4) Nº DAP -  Declaração de Aptidão ao PRONAF
(caso houver)
 

1.5) Nome do Responsável Legal (caso houver):
 
1.6) Carteira de Identidade do empreendedor individual ou responsável legal do
empreendimento/cooperativa:
 
1.7) CPF do empreendedor individual ou responsável legal do empreendimento/cooperativa:
 
1.8) Regime do empreendimento:                                                                
 (  ) Microempresa
 (  ) Empresa de Pequeno Porte                       
 (  ) Microempreendedor Individual

   (  ) Cooperativa
   (  ) Agricultor/Empreendedor Familiar

1.9) Endereço do empreendimento:
Bairro CEP Cidade UF
1.10)Telefone: 1.11) E-mail         

 

2. - IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

2.1) Relação dos produtos indicados para a comercialização

Relacione no quadro abaixo os produtos que serão exibidos no evento, especificando o tipo,
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descrição e embalagem.

 

Características do Produto -1
Produto:
 
Descrição:
 
 
 
Local de Produção:
 

 

Características do Produto -2
Produto:
 
Descrição:
 
 
 
Local de Produção:
 

 

Características do Produto -3
Produto:
 
Descrição:
 
 
 
Local de Produção:
 

 

ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO – PESSOA FÍSICA
Eu _________________________________________________, abaixo assinado, portador
do CPF/MF nº _______________________, residente e domiciliado na cidade de
_______________/___ selecionado (a) para comercializar minha produção na “24ª FENICS -
Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços”, comprometo-me a cumprir as disposições
previstas no Edital n° 03/2019, do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais – IDENE.

Assumo, também, ter ciência de que:

1) os meus produtos serão expostos em espaço compartilhado, no estande do IDENE, e serão
comercializados por mim ou por preposto, segundo orientações do IDENE;

2) os produtos NÃO ESTARÃO ASSEGURADOS em caso de dano ou furto, durante o período
do evento ou durante a etapa de logística;

3) não há ônus para o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE, em caso de acidente, dano ou furto do material, sendo de minha responsabilidade a
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decisão sobre a contratação do serviço de seguro dos produtos durante o trajeto, assim como
para o período de exposição e comercialização;

4) declaro, ainda, estar apto(a) a ser contemplado(a) pelo Edital, não incorrendo em nenhuma
de suas vedações.

 

_____________________________________

Cidade, Data

______________________________________

Assinatura do expositor

 

Testemunhas:

Nome: _________________________________

CPF:     ________________________________

Nome: _________________________________

CPF:     ________________________________

 

ANEXO IV
 

TERMO DE COMPROMISSO – PESSOA JURÍDICA
Eu _________________________________________________, portador do CPF/MF sob o
nº _____________________, RG nº ______________________________, residente e
domiciliado na cidade de _________________/______ representante legal da
____________________________________________ CNPJ nº _____________________,
estabelecida na cidade de ________________/______ selecionado (a) para comercializar sua
produção “24ª FENICS - Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços”, comprometo-me a
cumprir as disposições previstas no Edital n° 03/2019, do Instituto de Desenvolvimento do Norte
e Nordeste de Minas Gerais – IDENE.

1) os produtos oriundos da empresa/cooperativa retromencionada serão expostos em espaço
compartilhado, no estande do IDENE, e serão comercializados por preposto credenciado por
mim, segundo orientações do IDENE;

2) os produtos NÃO ESTARÃO ASSEGURADOS em caso de dano ou furto, durante o período
do evento ou durante a etapa de logística;

3) não há ônus para o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE, em caso de acidente, dano ou furto do material, sendo de minha responsabilidade a
decisão sobre a contratação do serviço de seguro dos produtos durante o trajeto, assim como
para o período de exposição e comercialização;

4) declaro, ainda, na qualidade de representante legal da mencionada entidade, que a mesma
está apta a ser contemplada pelo Edital, não incorrendo em nenhuma de suas vedações.

 

_____________________________________

Cidade, Data

 

______________________________________

Assinatura do expositor
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Testemunhas:

Nome: _________________________________

CPF:     ________________________________

Nome: _________________________________

CPF:     ________________________________

 

 

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM
Eu, _____________________________________________________________________,
portador(a) do RG de nº _________________, inscrito(a) no CPF sob nº________________,
residente no endereço ____________________________________________, na cidade de
_________________, declaro possuir poderes para autorizar que  o Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE divulgue, exiba em público e
reproduza nas peças gráficas ou materiais informativos os produtos referentes ao Edital n°
03/2019, referente ao evento “24ª FENICS - Feira Nacional da Indústria, Comércio
e Serviços”,no município de Montes Claros/MG, a realizar-se de 12/09/2019 a 15/09/2019,
assim como as fotos dos profissionais envolvidos, para fins publicitários ou educacionais.

Declaro, ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que da utilização das imagens para as
finalidades citadas acima não decorrerá qualquer tipo de ônus para o Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, advindos de pagamento de direitos de
uso de imagem e/ou direitos autorais.

 

_____________________________________

Cidade, Data

 

______________________________________

Assinatura do responsável

 

ANEXO VI
Modelo de Declaração para fins de enquadramento à Lei Complementar 123 de 2016
Chamamento Público N° 03/2019
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Prezados Senhores,

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob
n°______________,com sede no município de _______________________________, por
intermédio de seu responsável legal, Sr(a)_____________________________, inscrito no
CPF sob n°________________, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação
deste processo seletivo, que:

 (   ) é considerada microempresa, conforme inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar
n° 123/06;

(   ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do artigo 3°, da Lei
Complementar n° 123/06.

(   ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de
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R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

(   ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

 

 

_____________________________________

Cidade, Data

 

______________________________________

Assinatura do responsável legal

 

ANEXO VII
Modelo de Declaração de procedência dos produtos
Chamamento Público N° 03/2019
 

DECLARAÇÃO – Empreendedor individual ou familiar
 

 

Eu, _____________________________________________________________________,
portador(a) do RG de nº _________________, inscrito(a) no CPF sob nº________________,
residente no endereço ____________________________________________, na cidade de
_________________, declaro sob as penas da lei, para fins do disposto no Edital de
Chamamento Público N° 03/2019, do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais, que os produtos a serem exibidos e comercializados por mim durante a
realização do evento 24ª FENICS - Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços,
comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 03/2019, são de fabricação
própria e elaborados no Estado de Minas Gerais, igualmente, declaro que me encontro nesse
ramo de atividade há _____________anos.

 

 

_____________________________________

Cidade, Data

 

______________________________________

Assinatura do responsável

 

 

 

ANEXO VIII
 

Modelo de Declaração  de procedência dos produtos
Chamamento Público N° 03/2019
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DECLARAÇÃO – Pessoa Jurídica
 

Eu, _____________________________________________________________________,
portador(a) do RG de nº _________________, inscrito(a) no CPF sob nº________________,
residente no endereço ____________________________________________, na cidade de
_________________, na qualidade de representante legal da
(empresa/cooperativa)____________________________, CNPJ nº ____________________,
declaro sob as penas da lei, para fins do disposto no Edital de Chamamento Público N°
03/2019, do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, que os
produtos a serem exibidos e comercializados por mim durante a realização da 24ª FENICS -
Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços, a ocorrer nos dias 12 a 15 de setembro de
2019, em Montes Claros, são de fabricação própria do empreendimento e elaborados no
Estado de Minas Gerais; igualmente, declaro que a empresa se encontra em atividade há
_____________anos.

 

 

_____________________________________

Cidade, Data

 

______________________________________

Assinatura do responsável

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nilson Pereira Borges, Diretor Geral, em
12/08/2019, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6771988 e o código CRC F07EF3B6.

Referência: Processo nº 2420.01.0001144/2019-29 SEI nº 6771988
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