
 

ANEXO III  
 

SEBRAE/BA – ECONOMIA CRIATIVA – EDITAL Nº 01/2019 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 
Eu, ___________________________________________________________________, (nome completo), , 
inscrito(a) no CPF nº __________________, na condição de responsável legal da empresa proponente 
__________________________________________________________________________ (Razão Social), 
inscrita no CNPJ: _______________________ declaro, sob as penalidades da Lei:  
 
 

1. Que o envio de minha proposta é de livre e espontânea vontade, não existindo qualquer 
empecilho para a minha participação; 

 
2. Que tenho como arcar financeiramente com minha participação (ou a quem indicar para tal finalidade) 

durante a realização de todas as atividades do Programa de Capacitação e Consultoria, as quais 
significam ser deslocamentos terrestres e/ou aéreos, hospedagens, alimentação e recursos técnicos; 

 
3. Que, no prazo de 30 (trinta) dias do término do Programa, será apresentado ao Sebrae/BA Relatório 

de Conclusão contendo um Modelo de Negócio, onde constem as principais evoluções e metas 
alcançadas, avaliação das ações realizadas, apresentação da minicoleção elaborada e registro 
audiovisual na sede da empresa (foto e vídeo) dos processos desenvolvidos; 

 
4. Que minha empresa está localizada no estado da Bahia, bem como tenho residência em uma das 

cidades do mesmo estado; 
 

5. Que, na condição de representante legal da minha empresa proponente, informo que a mesma não se 
encontra em situação de mora ou de inadimplência junto à Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, ao Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 

 
6. Quem imprimirei esforços e dedicação para que minha empresa se faça representar nas atividades 

propostas, evitando a sua evasão, através da comprovação mínima de 75% de presença física na cidade 
de Salvador e, quando isso não for possível, providenciarei a minha participação de forma remota. 

 
7. Que todas as informações aqui prestadas, na minha proposta e em seus anexos, são verdadeiras e de 

minha responsabilidade, podendo, a qualquer momento, serem comprovadas. 
 

Data/ local Assinatura 

 
 
 

 

 


