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DECLARAÇÃO - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

[Nome da Startup], com sede em [●], Estado de [●], no Município de [●], inscrita 

no CNPJ sob o nº [●], por seus representantes legais abaixo assinados e qualificados, 

declara que os seus acionistas/sócios respeitam as vedações previstas pela Constituição 

Federal, no artigo 54, incisos I e II, no artigo 27, § 1º, e no artigo 29, inciso IX. 

 

[Local], ____de__________________de 20__ 

 

 

__________________________ 

Representante legal 

CPF nº 
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DECLARAÇÃO AMBIENTAL 

 

[Nome da Startup], com sede em [●], Estado de [●], no Município de [●], inscrita 

no CNPJ sob o nº [●], por seus representantes legais abaixo assinados e qualificados, 

presta as seguintes informações à FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP: 

 

1. Localização das atividades descritas na Proposta: 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

1. A execução da Proposta requer licenciamento ambiental? 

a) Em caso negativo, houve dispensa formal de licença ambiental para a 

Proposta por parte do órgão competente? Anexar o documento. 

b) Em caso positivo, preencher o quadro abaixo e anexar os documentos 

existentes: 

 

Atividades que 

dependem de 

licenciamento 

ambiental 

Local de 

execução das 

atividades 

Tipo de Licença ambiental 

(Prévia, de Instalação ou 

de 

Operação/Funcionamento) 

Momento de 

apresentação do 

licenciamento 

(indicar o mês 

conforme cronograma 

da Proposta) 

    

 

 

LICENCIAMENTO EM BIOSSEGURANÇA 

 

1. A Proposta requer o certificado de qualidade em biossegurança? 

a) Em caso negativo, houve dispensa formal do certificado de qualidade em 

biossegurança para a Proposta por parte do órgão competente? Anexar o 

documento. Em caso de a dispensa formal não ser aplicada, declarar. 

b) Em caso positivo, preencher o quadro abaixo e anexar os documentos 

existentes: 

 

Atividades que 

dependem certificado 

de qualidade em 

biossegurança 

Local de execução das 

atividades 

Momento de apresentação do 

certificado de qualidade em 

biossegurança 

(indicar o mês conforme 

cronograma da Proposta) 
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AUTORIZAÇÃO E/OU REGISTROS 

 

1. A Proposta requer alguma autorização e/ou registro em órgão da 

administração pública federal, estadual, municipal e/ou distrital, seja ela 

direta ou indireta? 

a) Em caso negativo, houve dispensa formal por parte do órgão competente? 

Anexar o documento. Em caso de a dispensa formal não ser aplicada, declarar. 

b) Em caso positivo, preencher o quadro abaixo e anexar os documentos 

existentes: 

 

Atividades que 

dependem de 

registro e/ou 

autorização 

Local de 

execução das 

atividades 

Tipo de autorização 

e/ou registro 

Momento de 

apresentação do 

documento (indicar 

o mês conforme 

cronograma da 

Proposta) 

    

 

Sob pena de incidência das sanções legais, de natureza civil e penal, a [nome 

da Startup] declara que todas as informações prestadas à FINEP são verdadeiras. 

 

[Local], ____de__________________de 20__ 

 

__________________________ 

Representante legal 

CPF nº 
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DECLARAÇÃO - REGULARIDADE AMBIENTAL 

 

[Nome da Startup], com sede em [●], Estado de [●], no Município de [●], inscrita 

no CNPJ sob o nº [●], por seus representantes legais abaixo assinados e qualificados, 

declara que observa e cumpre as disposições previstas na legislação ambiental e se 

mantém em situação regular junto aos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente. 

 

[Local], ____de__________________de 20__ 

 

 

__________________________ 

Representante legal 

CPF nº 
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DECLARAÇÃO - CONFORMIDADE SOCIAL 

 

[Nome da Startup], com sede em [●], Estado de [●], no Município de [●], inscrita 

no CNPJ sob o nº [●], por seus representantes legais abaixo assinados e qualificados, 

declara que: 

 

(a) está em conformidade com todas as normas relativas à saúde ocupacional, 

direitos humanos e discriminação no local de trabalho;  

(b) não emprega, ou contrata para o trabalho, crianças ou menores de idade, em 

desacordo com a legislação trabalhista vigente;  

(c) não pratica trabalho escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal;  

(d) não prática discriminação na relação de emprego, em função de sexo, 

orientação sexual, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade ou 

estado gravídico;  

(e) providencia aos seus funcionários, prepostos e demais pessoas com quem se 

relacionam, um ambiente seguro de trabalho;  

(f) trata a todos os funcionários, prepostos e demais pessoas com quem se 

relacionam com respeito e dignidade;  

(g) envida seus melhores esforços para não contratar ou subcontratar serviços 

de terceiros que não cumpram os princípios e políticas descritos nesse item; e  

(h) os seus dirigentes não foram condenados por trabalho infantil, trabalho 

escravo, crime contra o meio ambiente, assédio moral ou sexual ou racismo. 

 

[Local], ____de__________________de 20__ 

 

 

__________________________ 

Representante legal 

CPF nº 
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DECLARAÇÃO - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 

 

[Nome do(a) sócio(a) ou acionista], [nacionalidade], [estado civil e regime de 

bens, se casado(a)], [profissão], portador(a) da carteira de identidade nº [●], expedida 

por [órgão emissor], inscrito(a) no CPF sob o nº [●], domiciliado(a) em [endereço 

completo], na Cidade de [●], no Estado de [●], declara, 

 

1. quanto à participação societária 

(     ) que possui participação no capital social das seguintes pessoas jurídicas: 

 

Denominação social CNPJ Objeto social 

   

   

 

(     ) que não possui participação no capital social de outras pessoas jurídicas. 

 

2. quanto ao exercício da atividade de administrador 

(    ) que exerce a atividade de administrador, ou equiparada, nas seguintes 

pessoas jurídicas: 

 

Denominação 

social 

CNPJ Objeto social Função 

    

    

  

(   ) que não exerce a atividade de administrador nem equiparada em 

nenhuma outra pessoa jurídica. 

 

[Local], ____de__________________de 20__ 

 

__________________________ 

Sócio(a) ou Acionista 
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DECLARAÇÃO – ALVARÁ DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

 

 

[Nome da Startup], com sede em [●], Estado de [●], no Município de [●], inscrita 

no CNPJ sob o nº [●], por seus representantes legais abaixo assinados e qualificados, 

declara, sob as penas da lei, que observa e cumpre as disposições previstas na Lei nº 

13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) para os fins de se caracterizar como atividade 

de “baixo risco”, razão pela qual não possui alvará de instalação e funcionamento a ser 

apresentado à Finep. 

 

[Local], ____de__________________de 20__ 

 

 

__________________________ 

Representante legal 

CPF nº 
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DECLARAÇÃO – PROPRIEDADE INTELECTUAL (SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA) 

 

 

[Nome da Startup], com sede em [●], Estado de [●], no Município de [●], inscrita 

no CNPJ sob o nº [●], por seus representantes legais abaixo assinados e qualificados, 

declara, sob as penas da lei: 

 

1. quanto a marcas, patentes e/ou desenhos industriais  

 

( ) que possui marcas, patentes e/ou desenhos industriais 

depositados/registrados em seu nome, a saber:  

 

Marcas, patentes e/ou desenhos industriais Registro nº 

  

  

 

( ) que não possui marcas, patentes e/ou desenhos industriais 

depositados/registrados em seu nome. 

 

2. quanto a nomes de domínio 

 

( ) que possui nomes de domínio registrados em seu nome, a saber:  

 

Nomes de domínio Registro nº 

  

  

 

( ) que não possui nomes de domínio registrados em seu nome. 

 

3. quanto a obras intelectuais 

 

( ) que é titular de obras intelectuais, incluindo softwares desenvolvidos por ela, 

se aplicável, a saber:  

 

Obras intelectuais Especificação 

  

  

 

( ) que não é titular de obras intelectuais. 

 

4. quanto a contratos de licença e/ou cessão envolvendo marcas, 

patentes, direito autoral, desenhos industriais, contratos de transferência de 
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tecnologia, contratos de assistência técnica e/ou contratos de franquia ou 

outros contratos envolvendo bens de propriedade intelectual  

 

( ) que é parte em contratos de licença e/ou cessão envolvendo marcas, patentes, 

direito autoral, desenhos industriais, contratos de transferência de tecnologia, 

contratos de assistência técnica e/ou contratos de franquia ou outros contratos 

envolvendo bens de propriedade intelectual:  

 

Contratos Partes Objeto Data de 

assinatura 

    

    

 

( ) que não é parte nos contratos acima descritos. 

 

5. quanto à existência de política de proteção a segredos de negócio 

 

( ) que adota política de proteção a segredos de negócio de sua propriedade.  

 

( ) que não adota política de proteção a segredos de negócio de sua propriedade. 

 

6. quanto a processos administrativos e/ou judiciais envolvendo bens de 

propriedade intelectual  

 

( ) que é parte em processos administrativos e/ou judiciais envolvendo bens de 

propriedade intelectual, a saber:  

 

Processo nº Órgão 

julgador 

Objeto Partes (se 

aplicável) 

Probabilidade 

de êxito (se 

aplicável) 

 

     

     

 

( ) que não é parte em processos administrativos e/ou judiciais envolvendo bens 

de propriedade intelectual. 

 

[Local], ____de__________________de 20__ 

 

__________________________ 

Representante legal 

CPF nº 
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DECLARAÇÃO – PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS 

ACIONISTAS/SÓCIOS 

 

 

 

[Nome do(a) sócio(a) ou acionista], [nacionalidade], [estado civil e regime de 

bens, se casado(a)], [profissão], portador(a) da carteira de identidade nº [●], expedida 

por [órgão emissor], inscrito(a) no CPF sob o nº [●], domiciliado(a) em [endereço 

completo], na Cidade de [●], no Estado de [●], declara, sob as penas da lei: 

 

7. quanto a marcas, patentes e/ou desenhos industriais  

 

( ) que possui marcas, patentes e/ou desenhos industriais 

depositados/registrados em seu nome, a saber:  

 

Marcas, patentes e/ou desenhos industriais Registro nº 

  

  

 

( ) que não possui marcas, patentes e/ou desenhos industriais 

depositados/registrados em seu nome. 

 

8. quanto a nomes de domínio 

 

( ) que possui nomes de domínio registrados em seu nome, a saber:  

 

Nomes de domínio Registro nº 

  

  

 

( ) que não possui nomes de domínio registrados em seu nome. 

 

9. quanto a obras intelectuais 

 

( ) que é titular de obras intelectuais, incluindo softwares desenvolvidos por ela, 

se aplicável, a saber:  

 

Obras intelectuais Especificação 

  

  

 

( ) que não é titular de obras intelectuais. 
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10. quanto a contratos de licença e/ou cessão envolvendo marcas, 

patentes, direito autoral, desenhos industriais, contratos de transferência de 

tecnologia, contratos de assistência técnica e/ou contratos de franquia ou 

outros contratos envolvendo bens de propriedade intelectual  

 

( ) que é parte em contratos de licença e/ou cessão envolvendo marcas, patentes, 

direito autoral, desenhos industriais, contratos de transferência de tecnologia, 

contratos de assistência técnica e/ou contratos de franquia ou outros contratos 

envolvendo bens de propriedade intelectual:  

 

Contratos Partes Objeto Data de 

assinatura 

    

    

 

( ) que não é parte nos contratos acima descritos. 

 

11. quanto à existência de política de proteção a segredos de negócio 

 

( ) que adota política de proteção a segredos de negócio de sua propriedade.  

 

( ) que não adota política de proteção a segredos de negócio de sua propriedade. 

 

12. quanto a processos administrativos e/ou judiciais envolvendo bens de 

propriedade intelectual  

 

( ) que é parte em processos administrativos e/ou judiciais envolvendo bens de 

propriedade intelectual, a saber:  

 

Processo nº Órgão 

julgador 

Objeto Partes (se 

aplicável) 

Probabilidade 

de êxito (se 

aplicável) 

 

     

     

 

( ) que não é parte em processos administrativos e/ou judiciais envolvendo bens 

de propriedade intelectual. 

 

[Local], ____de__________________de 20__ 

 

__________________________ 

Acionista/Sócio 
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DECLARAÇÃO – LISTA DE INVESTIDORES PRECEDENTES 

 

 

 

[Nome da Startup], com sede em [●], Estado de [●], no Município de [●], inscrita 

no CNPJ sob o nº [●], por seus representantes legais abaixo assinados e qualificados, 

declara, sob as penas da lei, que: 

 

( ) que não possui Investidores Precedentes, assim entendidos como as pessoas 

físicas ou jurídicas com que a sociedade declarante tenha firmado, até a 

divulgação do Resultado Final da Segunda Fase do Processo de Seleção do 

Programa Finep Startup, instrumento passível de conversão em participação 

societária; 

 

( ) que possui Investidores Precedentes, a saber: 

 

Nome completo ou denominação/razão social CPF/CNPJ 

  

  

  

 

Obs.: O declarante deve anexar os documentos firmados com todos os Investidores Precedentes 

mencionados na tabela. 

 

 

[Local], ____de__________________de 20__ 

 

 

__________________________ 

Representante legal 

CPF nº 
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DECLARAÇÃO DE CONTENCIOSO 
 

 

[EMPRESA], com sede em _________, inscrita no CNPJ sob o nº ________, por 

seu representante legal abaixo qualificado, declara junto à FINANCIADORA DE 

ESTUDOS E PROJETOS – FINEP 

 

(   ) que apresenta o seguinte quadro relativo ao seu contencioso: 

 

 

  PERDA  (Valores em R$) 

PROCESSOS PROVÁVEL 

valor total 

(R$) 

POSSÍVEL  

valor total 

(R$) 

REMOTA     

valor 

total(R$) 

PROVISIONADO 

Cíveis     

Fiscais / 

Tributários 

    

Trabalhistas / 

Previdenciários 

    

TOTAL     

 

(   ) que não possui processos de contencioso 

 

 

 

[Local], _____ de ____________ de 2021. 

 

 

NOME 

CARGO 

CPF 


