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EXTRATO TERMO DE COMPROMISSO – SEBRAE AQUI 

TERMO DE COMPROMISSO Nº085/2017 que entre si celebram o SERVIÇO DE 
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO - SEBRAE-SP, o 
Município de Iracemápolis,a Prefeitura Municipal de Iracemápolis, a ACIAI – 
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis, com o objetivo de 
instalação do Programa SEBRAE AQUI, no Município deIracemápolis. 

O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO, 
serviço social autônomo, sem fins lucrativos, sediado na Rua Vergueiro nº. 1117, Paraíso, 
São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 43.728.245/0001-42, neste ato representado 
por  Jardel José Busarello, portador da cédula de identidade RG nº 4.528.368-0, inscrito 
no CPF/MF sob nº 008.921.529-07, gerente do Escritório Regional de Piracicaba, 
localizado na Av. Rui Barbosa, nº132, Vila Rezende, Piracicaba, São Paulo, doravante 
denominado SEBRAE-SP; o Município de Iracemápolis,  com sede à Rua Antonio 
Joaquim Fagundes 237, Centro, Iracemápolis, São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 
45.786.159/0001-11 neste ato representado por seu Prefeito, Fábio Francisco Zuza, 
portador da cédula de identidade RG nº 18.675.964, inscrito no CPF/MF sob o nº 
078.760.158-67 doravante denominado Município,aAssociação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Iracemápolis – ACIAI, com sede à Rua Pedro Chinelato 490, Centro,  
Município de Iracemápolis, São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 52.158.730/0001-19, 
neste ato representado por seu Presidente, Carlos José Fedato, portador da cédula de 
identidade RG nº 15.615.810 inscrito no CPF/MF sob o nº 073.965.858-13;doravante 
denominada(s) Entidade(s), têm entre si certo e ajustado o presente TERMO DE 
COMPROMISSO, regido pelas cláusulas e condições seguintes: 

OBJETO 

O presente Termo tem por objeto a conjugação de esforços para implantação do canal 
de atendimento presencial denominado SEBRAE AQUI, regido pela instrução 
normativa - IN nº 34 aprovada pela Diretoria Executiva do SEBRAE-SP. 

OBJETIVOS 

 Promover a competitividade, desenvolvimento sustentável, melhoria do ambiente 
legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o 
fortalecimento da economia de âmbito local e com o fomento do empreendedorismo. 

Possibilitar o acesso de microempresas, empresas de pequeno porte, empreendedores 
individuais, produtores rurais e potenciais empresários a serviços, produtos e 
informações referentes à gestão empresarial, tecnologia, oportunidades de negócios, 
crédito, mercado, legislação, pesquisas e publicações técnicas; 

Contribuir para o fortalecimento e o desenvolvimento das empresas, a fim de que 
possam melhorar resultados e níveis de desempenho, aumentando a sua 
competitividade; e 

Promover projetos setor/segmento voltados para o crescimento de cadeias produtivas 
locais e/ou regionais. 

VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Termo será de 60 (sessenta) meses, contados da data 
de assinatura e prorrogável por meio de aditivo, desde que observadas as condições 
legais. 

O presente Termo poderá ser denunciado unilateralmente a qualquer tempo, por meio 
de comunicação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou 
rescindido de comum acordo entre as partes. 

Uma vez concluído o objeto do presente Termo, ao final do seu prazo de vigência, os 

bens cedidos pelo SEBRAE-SP poderão ser transferidos para o patrimônio da(s) 
Entidade (s) Parceira(s), desde que observados os princípios básicos da legalidade, 
razoabilidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 
probidade administrativa, cabendo à Entidade que recebeu a doação assegurar a 
continuidade de ações de interesse social.  

Caso as partes tenham celebrado parceria anterior para instalação de Posto SEBRAE 
de Atendimento ao Empreendedor – PAE, com base no Manual de Procedimentos nº 
18 do SEBRAE-SP, fica o respectivo Termo de Compromisso automaticamente 
rescindido na presente data, com quitação ampla e recíproca. 

 

 

 


