
SEBRAE 
CIDADE DE EMPREENDEDORA 

TERMO DE ADESÃO 

O município de Cacoal, inscrito no CNPJ 04.092.714/0001-28 representado neste ato pelo 
Prefeito Municipal Adailton Antunes Ferreira, adere ao projeto Cidade Empreendedora, e 
declara que: 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
a) Pelo presente instrumento, o município aqui identificado, formaliza sua adesão para 

participar das atividades previstas no programa Cidade Empreendedora, uma 

iniciativa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia -
Sebrae/RO. 

b) Está de acordo com o projeto, sob coordenação do Sebrae/RO, que tem como 

objetivo promover a transformação terrítoríal, buscando o desenvolvímento do 

município, com a implantação de políticas de desenvolvimento através de produtos, 

serviços e metodologias próprias do Sistema Sebrae que irão variar de acordo com 
o pacote de soluções escolhido. 

e) A prefeitura terá direito a participar de todas as etapas e ações previstas, conforme 

descrito na proposta GQmercíal e de acordo com o pacote definido. 

d) A adesão ao projeto implica no compromisso da prefeitura em aportar os recursos 

financeiros relativos às ações que existem contrapartida da prefeitura.conforme 

opção escolhida na proposta apresentada posteriormente. 

e) Estar ciente de que o Sebrae/RO disponibilizará vagas limitadas para as prefeituras 

que aderirem ao projeto Cidade Empreendedora, as quais serão preenchidas por 

ordem de recebimento dos Termos de Adesão-em virtude de seu recurso ser finito. 

f) Após o recebimento dos documentos e a confirmação de participação de sua 

prefeitura no projeto, o Sebrae/RO emitirá contrato conforme estabelecido na 

proposta comercial definida. 

Cacoaí(RO), 04 de Mf\veo de 2021. 
' 

ntunes Ferreira 
o de Alta Floresta D'Oeste --SEBRAE --



SEBRAE 
Carta Circular DIREX nº 03/2021 

Exmo. Senhor, 

Porto Velho, 02 de março de 2021. 

Adailton Antunes Ferreira 
Prefeito municipal de Cacoal 

Assunto: Termo de Adesão ao Programa Cidade Empreendedora 
Senhor Prefeito, 

Cumprimentando-o, O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -

Sebrae, é uma instituição existente em Rondônia há 40 anos, reconhecido como a maior 

instituição de promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento das micro e 

pequenas empresas. Conforme apresentação on-line do programa Cidade 
Empreendedora realizada no dia 17/02/2021 via plataforma Teams, estamos 

apresentando a Vossa Excelência, o termo de adesão para que o município de Cacoal 

possa aderir ao projeto Cidade Empreendedora. 

A referida adesão visa a participação da Prefeitura municipal ao programa que tem como 

objetivo a transformação local através da implantação de políticas de desenvolvimento nos 

eixos de Gestão Municipal, Liderança Locais, Desburocratização, Sala do Empreendedor, 

Compras Governamentais, Empreendedorismo na escola, Inclusão produtiva, Marketing 

Territorial e Setores Econômicos, Cooperativismo e Crédito e Inovação e Sustentabilidade. 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais através de nossa 

Coordenação do Cidade Empreendedora em Rondônia. 

Atenciosamente, 

J 
Daniel P eira 

ire r Superintendente 
SEBRAE/RO 

Elani Aparecida Dias · elis 

Diretor Técnico 
SEBRAE/RO 

Coordenadora do Cidade Empreendedora 
em Rondônia 
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