
Como participar do programa: 

Os interessados deverão apresentar na Gerência de Atendimento ao 
Empresário – GEATE/DAABE/SUPEC/SDE o Projeto de Viabilidade Técnica e 
Econômico-Financeira (PVTEF) em modelo a ser disponibilizado pela Secretaria 
acompanhado dos  seguintes documentos:  

  

I- Atos constitutivos da empresa e posteriores alterações com a chancela da 

Junta Comercial; 

II- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

III- Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF; 

IV- Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; 

V- Certidão Conjunta de Débitos Federais e Dívida Ativa da União;  

VI- Certidão Negativa de Débitos do Distrito Federal; 

VII- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, do Tribunal Superior do 

Trabalho - TST; 

VIII- Declaração formal de que os sócios ou o titular da empresa não responde por 

crime previsto nas Leis Federais nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, nº 

7.492, de 16 de junho de 1986, nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, nº 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e nº 9.613, de 3 de março de 1998;  

IX- Domicílio eletrônico da empresa proponente e do seu representante legal, 

devendo mantê-lo atualizado. 

Observações:  

• O PVTEF será disponibilizado pela SDE/DF, em modelo próprio, atendendo ao 
princípio da padronização; 

• Na pendência de alguma das exigências previstas nos itens I a IX acima citados, 
o interessado será notificado para providenciar a regularização no prazo de 30 
(trinta) dias, mediante requerimento fundamentado; 

• Após análise e manifestação da área técnica, o pleito será submetido à 
deliberação do Comitê de Desenvolvimento Industrial – CDI/IDEAS; 

• A regularidade fiscal perante a Fazenda Pública da União e do Dist rito Federal, 
com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
outros órgãos poderá ser verificada mediante consulta ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do Decreto 
Federal nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001. 

Como é feito Acompanhamento anual: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3722.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3722.htm


O acompanhamento do projeto financiado no âmbito do IDEAS Industrial será 
realizado anualmente pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do 
Distrito Federal, durante o período de fruição do financiamento.  

 
O mutuário deverá apresentar, para fins de acompanhamento do projeto 

financiado no âmbito do IDEAS Industrial, os seguintes documentos:  

I- Tela de consulta de situação de regularidade da inscrição no Cadastro 

Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

II- Tela de consulta de situação de regularidade da inscrição no Cadastro Fiscal 

do Distrito Federal – CF/DF;  

III- Declaração gerada em editor eletrônico de texto: de que nenhum dos sócios  

Gestores responde 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 1.998 e 9.613, de 3 de março de 1998;  

IV- Certidão Negativa de Débitos do GDF - expedida pela SEF-DF;  

V- Certificado de Regularidade do FGTS - Caixa Econômica Federal; 

VI- Certidão Conjunta de Débitos Federais e Dívida Ativa da União;  

VII- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, do Tribunal Superior do 

Trabalho - TST; 

VIII- Cópias das GFIP’s com os comprovantes de pagamento, relativos aos  anos 

sob acompanhamento;  

IX- Relatório de Dados Financeiros relativo ao ano sob acompanhamento, 

emitido pela SEFP/DF;  

X- Demonstrativo de investimentos referentes ao aumento da capacidade 

produtiva e as respectivas notas fiscais relativos ao ano sob 

acompanhamento, comprovando o investimento dos recursos do programa, 

limitadas a 10 notas fiscais por exercício; 

XI- Cópias dos balanços sob acompanhamento, registrados na Junta Comercial;  

XII- Relatório Mensal resumido das operações com CFOP de venda realizadas a 

partir do DF relativo ao ano sob acompanhamento;  

XIII- Relatório mensal resumido do produtos produzidos no DF relativo ao ano sob 

acompanhamento. 

 
Observação: 

• Deverá ser verificada a manutenção da quantidade mínima de empre gos a serem 
mantidos e gerados pelo mutuário, admitindo-se desvio padrão máximo de 10 
(dez) por cento. 

 


