CARTA CONSULTA
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia
Conselho Deliberativo do Desenvolve
____________________________________, pessoa jurídica com sede no município de
_____________________________, Estado da ______, à Av./Rua ___________________, e unidade produtiva
localizada à ___________________________, município de ________________, Estado da Bahia, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° ________________________, neste ato representada pelo seu sócio
___________________, beneficiária do Programa ____________, conforme Resolução ________, vem, mui
respeitosamente, requerer a este Conselho que se digne analisar o pleito de enquadramento do seu projeto de
ampliação e/ou modernização da sua unidade industrial no Programa de Desenvolvimento Industrial e de
Integração Econômica do Estado da Bahia – DESENVOLVE, previsto na Lei n° 7.980 de 12 de dezembro de
2001, e no Decreto 8.205 de 03 de abril de 2002, para posterior apresentação do projeto técnico-econômicofinanceiro, visando a habilitação aos benefícios fiscais do referido Programa.
Documentos necessários: cópia do documento de identidade do subscritor ou procuração e
identidade no caso de procurador, contrato social ou ata de assembléia, cadastro geral de empregados e
desempregados (CAGED), balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do último exercício, certidão
negativa de débitos dos tributos estaduais e certidão negativa de débitos previdenciários (todos os
documentos devem ser rubricados).
Informa, ainda, a seguir os dados do seu empreendimento:
Descritivo sobre o projeto:
Atividade Econômica e CNAE:
Processo Produtivo:
Cadeia Produtiva:
Valor do investimento:
Recursos próprios:
Recursos de terceiros:
Origem da empresa (País):
Solicitará financiamento/qual percentual do investimento?
Matriz ou filial:
Produtos com seus NCMs:
Capacidade atual de produção:
Capacidade futura de produção:
Demanda de gás natural:
Carga de energia elétrica:
Percentual de máquinas importadas para viabilizar a ampliação:
Empregos atuais:
Empregos gerados pela ampliação:
Nº empregos nível superior:
Nº empregos nível médio:
Empregos Indiretos
Faturamento atual (ano): R$
Faturamento futuro (ano): R$
Matéria Prima utilizada com seus NCMs:
Origem da Matéria-Prima por estado com %:
Adquire produtos da Agricultura familiar com %:
Destino das Vendas:
Por estado com %:
Mercado Externo:
Principais empresas concorrentes instaladas na Bahia:
Prazo estimado para ampliação do empreendimento:
Possui projeto de viabilidade econômica?
Depende de licença ambiental?
Possui área ?
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Caso negativo, descrição da infra-estrutura pleiteada ao Estado:
Contato representante da empresa/telefone /e-mail:
Contato consultoria/telefone/e-mail:

Nestes Termos,
Pede Deferimento,
________________, ____ de __________ de ____.
_____________________________________
Nome com carimbo do assinante/da empresa
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