
 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, retoma o 

credenciamento de microempreendedores individuais – MEI´s para prestação 

de serviços de ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR, PEDREIRO, 

CHAVEIRO, JARDINEIRO, SERRALHEIRO, TÉCNICO EM INFORMÁTICA E 

TÉCNICO EM ELETRODOMÉSTICOS, para pequenos reparos em escolas públicas 

da Administração do Governo do Distrito Federal na Região de São Sebastião. 

Contato 

e-mail: credenciamento.mei@seds.df.gov.br 

telefone: 3325-2417 

 

Documentos para Habilitação: 

 Comprovante de Constituição de Microempreendedor Individual – 

CCMEI (www.portaldoempreendedor.gov.br) 

 Cópia do documento de identidade com foto. 

 Certidões negativas: 

 Receita Federal e INSS (http:/www.receita.fazenda.gov.br) 

 FGTS 

(https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.a

sp) 

 Fazenda do Distrito Federal  

(http:/www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449) 

 Declaração que não emprega menores de 18 anos (modelo SECID); 

 Declaração de concordância com o preço do Credenciamento (modelo 

SECID); 

 Atestado ou declaração referente às experiências profissionais, fornecido 

pelo cliente atendido, apresentado em papel timbrado do cliente (se não 

houver papel timbrado, no documento deverá constar o carimbo dom o 

CNPJ da empresa), ou CPF da pessoa física, identificado(s) e assinado(s), 

com nome legível da pessoa responsável por sua emissão. Será aceira 

cópia autenticada da carteira profissional de trabalho e ou contratos de 

trabalho registrados em cartório (modelo SECID). 

 

A prestação de serviços de ELETRICISTA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA E TÉCNICO 

DE ELETRODOMÉSTICOS, pressupõe a apresentação de registro profissional no 

CREA. 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, retoma o 

credenciamento de microempreendedores individuais – MEI´s para prestação de 

serviços de ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR, PEDREIRO, 

CHAVEIRO, JARDINEIRO, SERRALHEIRO, TÉCNICO EM INFORMÁTICA E TÉCNICO 

EM ELETRODOMÉSTICOS, para pequenos reparos em escolas públicas da 

Administração do Governo do Distrito Federal na Região de São Sebastião. 

Contato 

e-mail: credenciamento.mei@seds.df.gov.br 

telefone: 3325-2417 

 

Documentos para Habilitação: 

 Comprovante de Constituição de Microempreendedor Individual – CCMEI 

(www.portaldoempreendedor.gov.br) 

 Cópia do documento de identidade com foto. 

 Certidões negativas: 

 Receita Federal e INSS (http:/www.receita.fazenda.gov.br) 

 FGTS 

(https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.a

sp) 

 Fazenda do Distrito Federal  

(http:/www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449) 

 Declaração que não emprega menores de 18 anos (modelo SECID); 

 Declaração de concordância com o preço do Credenciamento (modelo 

SECID); 

 Atestado ou declaração referente às experiências profissionais, fornecido 

pelo cliente atendido, apresentado em papel timbrado do cliente (se não 

houver papel timbrado, no documento deverá constar o carimbo dom o 

CNPJ da empresa), ou CPF da pessoa física, identificado(s) e assinado(s), 

com nome legível da pessoa responsável por sua emissão. Será aceira 

cópia autenticada da carteira profissional de trabalho e ou contratos de 

trabalho registrados em cartório (modelo SECID). 

 

A prestação de serviços de ELETRICISTA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA E TÉCNICO 

DE ELETRODOMÉSTICOS, pressupõe a apresentação de registro profissional no 

CREA. 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, retoma o 

credenciamento de microempreendedores individuais – MEI´s para prestação 

de serviços de ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR, PEDREIRO, 

CHAVEIRO, JARDINEIRO, SERRALHEIRO, TÉCNICO EM INFORMÁTICA E 

TÉCNICO EM ELETRODOMÉSTICOS, para pequenos reparos em escolas públicas 

da Administração do Governo do Distrito Federal na Região de São Sebastião. 

Contato 

e-mail: credenciamento.mei@seds.df.gov.br 

telefone: 3325-2417 

 

Documentos para Habilitação: 

 Comprovante de Constituição de Microempreendedor Individual – 

CCMEI (www.portaldoempreendedor.gov.br) 

 Cópia do documento de identidade com foto. 

 Certidões negativas: 

 Receita Federal e INSS (http:/www.receita.fazenda.gov.br) 

 FGTS 

(https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.

asp) 

 Fazenda do Distrito Federal  

(http:/www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449) 

 Declaração que não emprega menores de 18 anos (modelo SECID); 

 Declaração de concordância com o preço do Credenciamento (modelo 

SECID); 

 Atestado ou declaração referente às experiências profissionais, fornecido 

pelo cliente atendido, apresentado em papel timbrado do cliente (se não 

houver papel timbrado, no documento deverá constar o carimbo dom o 

CNPJ da empresa), ou CPF da pessoa física, identificado(s) e assinado(s), 

com nome legível da pessoa responsável por sua emissão. Será aceira 

cópia autenticada da carteira profissional de trabalho e ou contratos de 

trabalho registrados em cartório (modelo SECID). 

 

A prestação de serviços de ELETRICISTA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA E 

TÉCNICO DE ELETRODOMÉSTICOS, pressupõe a apresentação de registro 

profissional no CREA. 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, retoma o 

credenciamento de microempreendedores individuais – MEI´s para prestação 

de serviços de ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR, PEDREIRO, 

CHAVEIRO, JARDINEIRO, SERRALHEIRO, TÉCNICO EM INFORMÁTICA E 

TÉCNICO EM ELETRODOMÉSTICOS, para pequenos reparos em escolas públicas 

da Administração do Governo do Distrito Federal na Região de São Sebastião. 

Contato 

e-mail: credenciamento.mei@seds.df.gov.br 

telefone: 3325-2417 

 

Documentos para Habilitação: 

 Comprovante de Constituição de Microempreendedor Individual – 

CCMEI (www.portaldoempreendedor.gov.br) 

 Cópia do documento de identidade com foto. 

 Certidões negativas: 

 Receita Federal e INSS (http:/www.receita.fazenda.gov.br) 

 FGTS 

(https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.

asp) 

 Fazenda do Distrito Federal  

(http:/www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449) 

 Declaração que não emprega menores de 18 anos (modelo SECID); 

 Declaração de concordância com o preço do Credenciamento (modelo 

SECID); 

 Atestado ou declaração referente às experiências profissionais, fornecido 

pelo cliente atendido, apresentado em papel timbrado do cliente (se não 

houver papel timbrado, no documento deverá constar o carimbo dom o 

CNPJ da empresa), ou CPF da pessoa física, identificado(s) e assinado(s), 

com nome legível da pessoa responsável por sua emissão. Será aceira 

cópia autenticada da carteira profissional de trabalho e ou contratos de 

trabalho registrados em cartório (modelo SECID). 

 

A prestação de serviços de ELETRICISTA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA E 

TÉCNICO DE ELETRODOMÉSTICOS, pressupõe a apresentação de registro 

profissional no CREA. 
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