ATESTADO DE INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO ESTADUAL
SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO
PROCEDIMENTO
ITEM 1º: Protocolar solicitação de Atestado, conforme modelo de carta abaixo, no Setor
de Protocolo da FIESC (andar térreo) das 08 às 12h e das 13h30 às 17h30, quatro
documentos: carta de solicitação (uma por produto), declaração NCM (uma por produto),
comprovante de pagamento, catálogos com imagens e descrições do produto.
OBS: Visando agilizar o processo de emissão, favor encaminhar para o e-mail
atestadodeinexistencia@fiesc.com.br as seguintes informações:
 Descrição completa de cada produto no formato word;
 Comprovante de depósito no mesmo dia da realização do pagamento.
CARTA
À Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC

Solicitamos a emissão do Atestado de Inexistência de Produção Estadual, com o
objetivo__________, conforme informação que se segue:
Dados completos da empresa solicitante (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, fax,
e-mail e pessoa para contato;
Descrição completa do produto em português (usar a mesma descrição na
declaração da página seguinte);
Classificação Tarifária (NCM) com declaração de responsabilidade *;
Nome usual do produto;
Fabricante;
País de Origem (se for mercadoria importada);
Catálogos, folder ou especificações técnicas do produto;
Comprovante de depósito anexado.

OBS: A citada carta deve estar em papel timbrado da empresa solicitante e assinada por
pessoa legalmente responsável.

*

A partir de 11 de abril de 2011, tornou-se obrigatório a classificação tarifária

(NCM),

com

respectiva

declaração

da

empresa

solicitante

assumindo

a

responsabilidade pela classificação NCM do produto, com firma reconhecida em
cartório, conforme modelo abaixo:

DECLARAÇÃO
Papel Timbrado da Empresa

DECLARAÇÃO

Empresa..........., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
....................... localizada á Rua ................, nº ......., na cidade de ........./Estado........,
neste ato representada por seu (proprietário, presidente, diretor, sócio, etc) nome
................, inscrito no CPF nº ..............., Declara, nos termos da legislação civil e
penal, que realizou a classificação fiscal do produto .........................., obtendo o
enquadramento na NCM .............., pelo que, assume inteira responsabilidade sobre a
mencionada classificação realizada e que ora fornece à FIESC com o fito de solicitar o
Atestado de Inexistência de Produção Estadual, assinando a presente declaração
para que surta os seus efeitos legais.

Cidade ......., Estado....., data........ de mês ....... de 20xx

Assinatura do representante legal
---------------------------------------------------------(nome e cargo do representante legal)
OBS: Reconhecer firma em cartório

ITEM 2º: Deverá ser efetuado depósito da respectiva consulta, em nome da Federação
das Indústrias do Estado de Santa Catarina, CNPJ: 83.873.877/0001-14, Agência: 3425-8,
Conta Corrente: 3344-8, Banco do Brasil;
Valor cobrado: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por produto consultado.

ITEM 3º: O prazo para a resposta da consulta será de 20 dias úteis, a partir da data de
apresentação de todas as informações mencionadas no item 1º;

ITEM 4º: O documento com o resultado da consulta deverá ser retirado na Unidade de
Competitividade Industrial da FIESC – COI, telefone 48 3231-3071, ramal 23071, das 08
às 12h e das 13h30 às 17h30, mediante apresentação de documento de autorização da
empresa solicitante, conforme modelo abaixo (esse documento só precisa ser
apresentado na retirada, a partir do encaminhamento do número do Atestado, pela
FIESC, por e-mail após a finalização do mesmo. Portanto, não é necessário enviá-lo
com a solicitação):

Empresa Solicitante (Papel Timbrado)

AUTORIZAÇÃO

A empresa solicitante ..... , devidamente inscrita no CNPJ nº ......., com
endereço na......, através de seu representante legal ......., inscrito no CPF nº
......, autoriza o Sr./Sra. ........., portador do CPF nº ....... a retirar junto a FIESC,
o Atestado de Inexistência de Produção Estadual – AIPE nº .... / 20XX.

Cidade, data.

_______________________________
Nome e assinatura do representante legal

Observação: Os atestados serão entregues somente mediante a entrega de
AUTORIZAÇÃO (conforme modelo), assinada pelo responsável legal da empresa, no
setor de protocolo da FIESC.
Caso o retirante seja sócio proprietário da empresa, o mesmo deverá entregar cópia do
contrato social da mesma, comprovando a sua condição.

ITEM 5º: Endereço de envio da solicitação.
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC
Unidade de Competitividade Industrial – COI
Rodovia Admar Gonzaga, 2765
Itacorubi – 88034-001
Florianópolis - SC
Site: www.fiesc.com.br

ITEM 6º: Mais informações no telefone: (48) 3231- 4330 e 3231 - 4139 ou no
e-mail: atestadodeinexistencia@fiesc.com.br.

