


SOBRE A
ACESE
ACESE – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
E EMPRESARIAL DE SERGIPE. 

A ACESE – Associação Comercial e Empresarial de Sergipe,
instituição centenária, que em 143 anos de história e trabalho,
reúne empresários de todos os setores produtivos da
economia sergipana:
Profissionais liberais, empreendedores individuais, empresas
do setor industrial, comércio, agronegócios, serviços e demais
formas organizadas de desenvolvimento e fomento
empresarial. Em toda sua existência, congregou as
reinvindicações e necessidades de interesse da classe
empresarial sempre empenhada em ampliar sua
representação.
Moderna e atuante a entidade através da FACIASE – Federação
das Associações Comerciais, Empresariais e Agropastoris de
Sergipe, faz parte da CACB – Confederação das Associações
Comerciais do Brasil, que reúne mais de duas mil e
quatrocentas associações e cerca de 2,5 milhões de
empresários.

www.acese.org.br



MISSÃO

www.acese.org.br

Representar os associados de todos os segmentos empresariais
e profissionais liberais, estimular o associativismo, prestar
serviços de qualidade e contribuir para o desenvolvimento
local.



Produtos e serviços para
nossos associados!
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Mensalmente a ACESE realiza o já tradicional Almoço com
Negócios, ótima oportunidade de relacionamento, network, e
discussões de temas atuais com a presença de palestrantes e
convidados.

*Sem custo para o associado.
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Certificado digital é um documento eletrônico que possibilita
comprovar a identidade de uma pessoa, uma empresa ou um
site, para assegurar as transações on-line e a troca eletrônica
de documentos, mensagens e dados, com validade jurídica.

*A ACESE oferece desconto aos associados na emissão do
certificado.
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BOA VISTA
SCPC
A Boa Vista Serviços administra a mais completa e tradicional
base de dados do país, para crédito e apoio a negócios: o SCPC
(Serviço Central de Proteção ao Crédito). A riqueza das
informações permite a instituições financeiras e empresas de
todos os segmentos da economia tomarem decisões mais
seguras em todas as etapas do ciclo de negócios. As soluções e
plataformas da Boa Vista são disponibilizadas por todos os
meios eletrônicos de acesso, com a flexibilidade e a rapidez de
que o mercado necessita.
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REVISTA
OFICIAL
Revista trimestral da ACESE e CJESE, traz informações sobre o
universo empresarial, artigos, dicas, curiosidades, eventos e
ações realizados pela ACESE e o CJE-SE (Conselho de Jovens
Empreendedores).
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CLUBE DE
BENEFÍCIOS
A ACESE oferece aos seus associados um CARTÃO que dá
direito a participar de uma ampla REDE exclusiva de empresas
Conveniadas obtendo descontos diferenciados, participando de
promoções e sorteio de brindes.

Estabelecimentos que recebem o Cartão:
• Farmácias;
• Restaurantes;
• Teatros;
• Academias;
• Lojas de construção;
• Entre outros;

www.acese.org.br/clubedevantagens
www.cje-aju.org.br/clubedevantagens
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GESTÃO DE
BENEFÍCIOS
POLICARD BENEFÍCIOS

Com o objetivo de promover a inclusão social e financeira,
através da viabilização do acesso a meios de pagamentos,
agregando valor a todos os pontos envolvidos no negócio a
ACESE em parceria com A POLICARD, que há mais de 20 anos
atua no mercado cuidando de seus clientes nas área de
benefícios, logística, rede ou canais, passa agora a oferecer os
melhores benefícios do mercado.

Com o compromisso de sempre oferecer produtos e serviços
diferenciados, a ACESE traz novas soluções e atendendo a
necessidade do RH da sua empresa e de seus colaboradores.

São 3 tipos de CARTÕES

•Cartão Alimentação;
•Cartão Refeição;
•Cartão Convênio;

Vantagens POLICARD

•Gestão – através do portal Policard, o RH tem ferramentas
modernas e exclusivas de acompanhamento de todos os
pedidos, disponibilizações, transferências e recolhimento de
crédito.
•Rede Credenciada – Ampla rede de estabelecimentos
credenciados.
•Atendimento Personalizado – consultores de relacionamento
para atendimento pessoal e diferenciado.
•Canal de Relacionamento – Maior agilidade no atendimento,
solicitações e esclarecimentos de dúvidas do RH e dos
colaboradores.
•Incentivo fiscal sobre o beneficio oferecido aos
colaboradores.
•Melhoria da qualidade de vida do colaborador.
•Agente de Relacionamento – o agente realiza o pedido,
acompanha o andamento e disponibilização do crédito dos
colaboradores.

Estabelecimentos que recebem o Cartão:

•Farmácias;
•Restaurantes;
•Grandes Redes de Supermercado;
•Livrarias;
•Entre outros;
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ALUGUEL DE
AMBIENTES
AUDITÓRIO:
Com capacidade para 110 pessoas, possuímos um auditório
equipado com datashow, sonorização, bebedouro, ambiente
climatizado, acesso a internet. Consulte disponibilidade e
valores, e faça seu evento
conosco.

*Valores diferenciados para o associado da ACESE.

SALA DE REUNIÃO:
Com capacidade para 10 pessoas, nossa sala de reunião poderá
ser usada ao dia/hora ou em pacotes a serem definidas
mediante as suas necessidades.

*Sem custo para o associado.
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BANCO DE
OPORTUNIDADES
O banco de oportunidades é um programa desenvolvido pela
ACESE. Por meio do Banco de Talentos, unimos a gestão de RH
das empresas em um só lugar. Essa área existe para que você
nos envie o seu currículo e conheça todas as oportunidades
disponíveis nas empresas parceiras da associação.
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PLANOS DE
SAÚDE
Em parceria com a PLAMED oferecemos aos nossos associados
opções de planos com valores diferenciados e um atendimento
personalizado e exclusivo.
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PLANOS
ODONTOLÓGICOS
Em parceria com a SERVDONTO, a principal empresa referência
em planos odontológicos e genuinamente Sergipana,
oferecemos aos nossos associados planos com valores
diferenciados e um atendimento personalizado e exclusivo.
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ASSESSORIA
JURÍDICA
A ACESE disponibiliza aos seus associados, o serviço de
Assessoria Jurídica de forma gratuita quanto a consultas nas
áreas cível e empresarial e trabalhista.

Ligue e agende seu horário.
Telefone: (79) 3042-9171 / 9911-9061
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PRÊMIO LÍDERES
E VENCEDORES
Como forma de premiar e reconhecer publicamente pessoas da
sociedade, que além da competência demonstrada na sua área
de atuação, possuem uma visão voltada para os aspectos
Sociais, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe
(ACESE) criou, em 1998, o Prêmio Líderes e Vencedores, que é
entregue a cada dois anos e abrange oito categorias. São
escolhidos dois Destaques Comunitários, sendo uma Entidade
Pública ou Privada e outro, uma Pessoa Física. No Destaque
Empresarial quatro setores (Comércio, Indústria, Agropecuária
e Serviços) recebem a honraria. O prêmio também contempla
uma pessoa de Destaque na Gestão pública e outra no campo
profissional.
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ANUNCIE
CONOSCO
A ACESE é a principal entidade que conglomera os empresários
do estado de Sergipe. Anunciar em nosso PORTAL trará
visibilidade para a sua marca e irá agregar VALOR aos seus
negócios. Por isso, entre em contato e conheça mais detalhes e
vantagens de ser um anunciante nas mídias da ACESE.
Possuímos outros canais de mídia. (Revista / EmailMkt /
Eventos).

PORTAL

REVISTA
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DECLARAÇÃO DE
EXCLUSIVIDADE
As Declarações de Exclusividade emitidas pela ACESE são
baseadas em documentos autênticos apresentados e
arquivados, após exame minucioso por parte do Departamento
Jurídico da entidade.
A vantagem ao obter este atestado está na possibilidade de
pleitear a dispensa de licitação (concorrência) perante aos
órgãos públicos, pois, se para determinados materiais ou
serviços se revela inviável a competição, justifica-se a
declaração de exclusividade.
A base legal sobre a Declaração de Exclusividade é o art. 25 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informando que a
Declaração de Exclusividade poderá ser feita por meio de
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio (Junta
Comercial). Pode ser feita também pelas entidades
equivalentes do comércio e indústria patronal.
A ACESE, pelos seus objetivos sociais e tradição, enquadra-se
na categoria de "entidade equivalente", e assim possui
habilitação e atribuições para fornecer a Declaração de
Exclusividade, principalmente pelo reconhecimento junto às
comissões de licitações brasileiras.

QUEM PODE REQUERER:
Associados ou não associados à ACESE podem requerer o
benefício.

PRAZO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO
Declaração de Exclusividade é expedida no prazo máximo de
48 horas, a partir da entrega dos documentos necessários.

LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
Rua: José do Prado Franco, 557 - Centro Aracaju

OS DOCUMENTOS SOLICITADOS SÃO:
- Contrato social e/ou mandato, dos quais possa se aferir a
condição legal da representação, CNPJ, inscrição estadual ou
municipal (exigimos docs autenticados)
- Declaração em papel timbrado do próprio interessado,
afirmando sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;
- Comprovação de que é o detentor da patente e/ou fabricante
do(s) produto(s);
- A exclusividade sobre a comercialização do(s) produto(s) em
questão, especificando a localidade;
- Em caso de serviço, explicitando a sua especialização e
exclusividade no fornecimento;
- Em caso de produto, registro de marca e/ou patente
fornecido pelo INPI, ou documento que surta os mesmos
efeitos;
- Relação e prospectos a respeito do(s) produto(s) e/ou do(s)
serviço(s);



www.acese.org.br

SENDO ALGUM DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, 
JUNTAR TRADUÇÃO JURAMENTADA.

Obs: A tradução pública ou juramentada é sempre impressa, 
em no mínimo duas vias – uma via entregue ao solicitante e 
outra é arquivada em livros.

Fundamento legal;
Art. 13 da CRFB: “A língua portuguesa é o idioma oficial da 
República Federativa do Brasil.”
Art. 224 do Código Civil: “Os documentos redigidos em língua 
estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos 
legais no País.”
Lei 6.015 de Registros Públicos, de 31.12.73, artigo 148: "os 
títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, 
uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser 
registrados no original, para efeito da sua preservação e 
perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no país e para 
valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos para 
o vernáculo e registrada a tradução, o que também se 
observará em relação às procurações lavradas em língua 
estrangeira".

• Se a empresa está representando o produto de outra, serão
exigidos os seguintes documentos:

-Contrato social e cartão do CNPJ da solicitante;
-Cópia do contrato social da fábrica representada e o CNPJ
(autenticados);
-Registro de marca ou patente fornecido pelo INPI ou outro;
-Procuração dando poderes ao responsável que assina pela
empresa (reconhecido firma no cartório), se ele não constar
no contrato social;
-Declaração do fabricante ou representante dando
exclusividade ao representante de: Comercialização,
distribuição e /ou manutenção dos produtos, juntamente com
relação detalhada dos produtos incluídos na representação
e/ou prospectos dos produtos;
-Deve conter a expressão: representante “exclusivo”, pois outra
expressão não será aceita.
-Base territorial da representação - nacional ou em
determinado(s) estado(s) brasileiros;
-Tradução Juramentada da Declaração do fabricante, no caso
deste ser de outro país (traduzida por tradutor público, quando
for o caso, e, bem como, de contrato social ou procuração);
A representação deverá ter sua inscrição na Junta Comercial.

Valores:
Associados: R$ 100,00 (Cem reais)
Não associados: R$ 200,00 (Duzentos reais)



SEJA UM SÓCIO!
www.acese.org.br

Danilo Barreto
Gerente de Negócios

79 99911 9061 | 79 3042 9171
negocios@acese.org.br




