
Documentos necessários para concessão do benefício fiscal : 

Conforme disposto na Portaria nº 291/2009 – SDE, de 10/11/2009, publicada 
no DODF nº 217, de 11/11/2009: 

I- Requerimento elaborado pela empresa solicitando o(s) incentivo(s); 
II- Cópia dos atos constitutivos da empresa e posteriores alterações;  
III- Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
IV- Comprovante de inscrição e de situação no cadastro fiscal do Distrito Federal 

– CF/DF; 
V- Certidão negativa de débitos/GDF; 
VI- Certidão negativa de débitos – INSS; 
VII- Certidão de regularidade do FGTS – CRF (CEF); 
VIII- Certidão de adimplência com suas obrigações junto a TERRACAP ; (Térreo – 

Seção de Prestamistas); 
IX- Comprovar mediante declaração formal, que seus sócios ou o titular da 

empresa não estejam respondendo por crimes previstos nas Leis nº. 1.521 de 
26 de dezembro de 1951, 7.492 de 16 de junho de 1986, 8.137 de 27 de 
dezembro de 1990, 9.605 de 12 de fevereiro de 1.988 e 9.613 de 03 de março 
de 1998; 

X- Atestado/declaração de início de implantação;  
XI- Cópia da última GFIP (paga); 
XII- Cópia do Projeto de Viabilidade Econômico-Financeira apresentado para o 

incentivo econômico; 
XIII- Cópia da Resolução/COPEP que aprova o Projeto de Viabilidade Econômico -

Financeira (incentivo econômico); 
XIV- Cópia do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra 

assinado com a TERRACAP; 
XV- Cópia do Atestado de Implantação Definitivo (se houver);  
XVI- Cópia da Escritura Pública de Compra e Venda firmada com a Terracap (se 

houver); 
XVII- Apresentar documento do veículo e nota fiscal de aquisição em nome da 

empresa (quando se tratar de incentivo de IPVA);  
XVIII- Exigido apenas para empresas enquadradas junto a SEF/DF (atualmente 

Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão – 
SEFP/DF) como regime normal de apuração: a) apresentar quadro 
demonstrativo de recolhimento mensal do ICMS e/ou ISS dos 02 (dois) 
últimos anos (anos anteriores a solicitação) e previsões anuais para os 
próximos 04 (quatro) anos; 

Todos os documentos deverão ser apresentados em cópia, acompanhados 
dos originais. Julgando necessário, a SDE poderá solicitar documentos 
complementares. 
 

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2009/11_Novembro/DODF%20218%2012-11-2009/Se%C3%A7%C3%A3o01-%20218.pdf

