
 
 

 

Check-list de Documentos para Prestação de Contas de Consultores/Instrutores 

 

Documentos mínimos comprobatórios considerando o serviço prestado 

 

 

TIPO DA PRESTAÇÃO  

DE SERVIÇOS 
CARACTERÍSTICAS DOS ENTREGÁVEIS 

Palestra 
Lista de presença assinada (modelo padrão em branco ou entregue pelo gestor, caso tenha clientes 

inscritos) Relatório de Atividades.  

Curso presencial Lista de presença assinada e Relatório de Atividades 

Oficina presencial Lista de presença assinada e Relatório de Atividades 

Curso Presencial com 

consultoria 

Lista de presença assinada; Relatório de Consultoria vinculado a Instrutoria (credenciado pela assinatura de 

agenda com o cliente. Caso o cliente não compareça na agenda confirmada, o credenciado receberá pela 

disponibilização do horário) e Relatório de Atividades 

Oficina a distância 
Apresentação (slides) da Oficina, se não for do portfólio; Relatório Registro de presença da ferramenta 

utilizada e Relatório de Atividades 

Webinar 
Apresentação (slides) do Webinar; Relatório Registro de presença da ferramenta utilizada e Relatório de 

Atividades 

Atendimento presencial 
Relatório registro(s) do(s) atendimento(s) conforme documento emitido no próprio SAS; Relatório de 

Atividades e Termo de consentimento do Formulário LPGD assinado pelo cliente 

Atendimento remoto Relatório registro(s) do(s) atendimento(s) no SAS e Relatório de Atividades 

https://sebraepr.sharepoint.com/:f:/s/PortflioSebraeGois/EiDH7nIswYNOol0Vq5ScGb0BV3c8y0Gbc5szVx-5PDcxDQ?e=htfbTh
https://sebraepr.sharepoint.com/:f:/s/PortflioSebraeGois/Eo5nVnd42CtOm-zmHeVpla0BxzECM-dhiKcX17niDItz2Q?e=Z2j1ay
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EQPNZLquXIxPv3paqQD-BMQBsyvaFQywZ9IMQojtfvx5RA?e=Qch3Jp
https://sebraepr.sharepoint.com/:f:/s/PortflioSebraeGois/Eo5nVnd42CtOm-zmHeVpla0BxzECM-dhiKcX17niDItz2Q?e=Z2j1ay
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EQPNZLquXIxPv3paqQD-BMQBsyvaFQywZ9IMQojtfvx5RA?e=Qch3Jp
https://sebraepr.sharepoint.com/:f:/s/PortflioSebraeGois/Eo5nVnd42CtOm-zmHeVpla0BxzECM-dhiKcX17niDItz2Q?e=Z2j1ay
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EQPNZLquXIxPv3paqQD-BMQBsyvaFQywZ9IMQojtfvx5RA?e=Qch3Jp
https://sebraepr.sharepoint.com/:f:/s/PortflioSebraeGois/Eo5nVnd42CtOm-zmHeVpla0BxzECM-dhiKcX17niDItz2Q?e=Z2j1ay
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EXF2FADoT3pPuDbiz4iw-YIBoFm0Omn5e80wznZzATap4Q?e=bOoIqW
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EQPNZLquXIxPv3paqQD-BMQBsyvaFQywZ9IMQojtfvx5RA?e=Qch3Jp
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EQPNZLquXIxPv3paqQD-BMQBsyvaFQywZ9IMQojtfvx5RA?e=Qch3Jp
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EQPNZLquXIxPv3paqQD-BMQBsyvaFQywZ9IMQojtfvx5RA?e=Qch3Jp
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EQPNZLquXIxPv3paqQD-BMQBsyvaFQywZ9IMQojtfvx5RA?e=Qch3Jp
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EQPNZLquXIxPv3paqQD-BMQBsyvaFQywZ9IMQojtfvx5RA?e=Qch3Jp
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EQPNZLquXIxPv3paqQD-BMQBsyvaFQywZ9IMQojtfvx5RA?e=Qch3Jp
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EaidlPW1E2tFvuaTTWoHWJABaHdtcqGCvu0HfTi7VhytUA?e=UwcAga
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EQPNZLquXIxPv3paqQD-BMQBsyvaFQywZ9IMQojtfvx5RA?e=Qch3Jp


 
 

Diagnóstico (presencial 

ou remoto) 

Relatório de Diagnóstico (não há necessidade de assinatura); Relatório registro da consultoria no SAS e 

Proposta de consultoria (entregue ao gestor) 

Consultoria cliente 

externo 

Relatório parcial ou final de consultoria (assinado manual ou eletronicamente pelo credenciado e cliente); 

Relatório registro da consultoria no SAS; demais documentos conforme especificidade do serviço 

contratado (Exemplo: Consultoria de Plano de Negócio, anexar o Plano de Negócio entregue ao cliente) 

Consultoria cliente 

interno 

Relatório de Atividades; Relatório registro da consultoria no SAS, quando gerar algum atendimento; demais 

documentos conforme especificidade do serviço contratado 

Sebraetec SGF 
Relatório parcial ou final de consultoria contendo a entrega conforme ficha técnica (assinado pelo cliente, 

quando indicado na Ficha Técnica) 

Documentos 

complementares e 

necessários para todas 

prestações de contas 

• Carta contrato assinada (campo entregáveis do SGF, mas se alterada posteriormente pode 

seguir no mesmo campo de inserção da NF); 

• Nota fiscal em PDF texto e link (campo NF do SGF); 

• Declaração de optante do simples nacional assinada pelo representante legal manualmente ou 

eletronicamente, se a empresa possuir certificado digital, identificando o nome para 

assinatura (campo NF do SGF); 

OBSERVAÇÕES 

• A contratação é formalizada a partir do aceite no SGF. Após aceite, o credenciado fica liberado 

para dar início ao atendimento da demanda. Em seguida, será encaminhada a carta contrato 

com os dados da demanda aceita para utilização na prestação de contas; 

• Não há necessidade de assinatura no Relatório de Atividades e Relatório de Diagnóstico. 

 

https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EZ4nZBvplodHkFaLp5j_DSAB_K2DKKdCmjJcrrlTSgIoEA?e=X2ZcEC
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EWqejOc5hkRBg1X_NiQDCGYBzaj4NEMZNuEVZkdnQgTi3g?e=hdML2h
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EQPNZLquXIxPv3paqQD-BMQBsyvaFQywZ9IMQojtfvx5RA?e=Qch3Jp
https://sebraepr.sharepoint.com/:w:/s/PortflioSebraeGois/EWqejOc5hkRBg1X_NiQDCGYBzaj4NEMZNuEVZkdnQgTi3g?e=hdML2h

