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FICHA CADASTRO
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E FRANQUIA
Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros
IDENTIFICAÇÃO DA CESSIONÁRIA

CPF / CNPJ:   
Nome ou razão Social:   
Endereço:  
Bairro:  
Município:         UF:  
CEP:            Telefone:                     Fax:  
Endereço da Fábrica:    
E-mail:  
Ramo de Atividade:  
Ano de Constituição:    Classificação CNAE/IBGE:    Natureza Jurídica (IBGE):  

DOCUMENTOS A ANEXAR

1.   CNPJ – cópia ou situação cadastral (pode ser obtido no site da Receita Federal); 
2.   Última alteração do contrato/estatuto social com a consolidação depois de apresentado ao órgão regulador, ou
      contrato/estatuto inicial com todas as alterações; 
3.   Informar composição societária/acionária e valor atual do capital social, caso o documento apresentado no item 2 não
      informe. 

  
INFORMAÇÕES SOBRE A CESSIONÁRIA

1) Descrever as principais linhas de produção (no caso de empresa industrial) ou as principais áreas de atuação (no caso de 
empresas de prestação de serviços)

2) Indicar em relação a essas linhas ou aéreas, a(s) tecnologia(s) que domina.
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3) Possui Centro de Controle de Qualidade? Sim [descrevê-lo(s)]    Não
    E de Pesquisa e Desenvolvimento?           Sim [descrevê-lo(s)]    Não

4) Recorre a Universidades e/ou Instituições de Pesquisa?      Sim [relacione as principais pesquisas]  Não.

5) Total de gastos em pesquisas no último exercício. Ano     R$  

6) Indicar a participação das exportações no faturamento global da empresa nos últimos dois anos.

7) Informar o faturamento da empresa nos três últimos exercícios.

Exercício Valor 
Exercício Valor 
Exercício Valor 

8) Indicar o percentual de controle de mercado relevante dessa empresa e, se for o caso, do grupo a qual pertence.
%

9) Natureza do capital da Cessionária

EST Maior que 50% do capital pertencente ao governo municipal, estadual ou federal.
NAC Maior que 50% do capital pertencente à pessoa física ou empresa domiciliada no país.
ETG Maior que 50% do capital pertencente à pessoa física ou empresa domiciliada no exterior.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES  PRESTADAS

Local / Data                                                          Assinatura/Carimbo ___________________________
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