ANEXO VI - DAS DECLARAÇÕES E COMPROMISSOS
1.
As Operadoras de Telefonia Móvel Pessoal, interessadas, nesse credenciamento,
deverão apresentar as seguintes declarações:
1.1.
Para a participação deste credenciamento, nenhuma das partes poderá oferecer dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que
constituam prática ilegal ou de corrupção, conforme definido na Lei Federal nº 12.846/13,
regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.420/15, bem como nas regras contidas na Portaria
Conjunta CGU/SMPE Nº 2279, de 09/09/2015, aplicável também às microempresas e empresas de
pequeno porte.
1.2.
O SEBRAE declara que possui padrões de conduta a serem observados no
relacionamento profissional, no que couberem: aos conselheiros, diretores, empregados,
estagiários do Sistema SEBRAE, bem como, a todos os fornecedores e parceiros, pessoa física ou
jurídica que, de forma direta ou indireta, se relacionem econômica e financeiramente com o
Sistema SEBRAE, em estrito cumprimento do Código de Ética do Sistema SEBRAE, que está
disponível no link

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/C%C3%B3digo%20de%20%
C3%89tica%20do%20Sistema%20Sebrae_9.10.2017.pdf
1.3.
A Operadora credenciada se compromete a proteger e preservar o meio ambiente,
bem como, a prevenir contra práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em
observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área de meio ambiente e
correlatas, emanadas das esferas Federal, Estadual e Municipal, incluindo, mas não limitando o
cumprimento da Lei Federal nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei nº 9.605/98
(Lei dos Crimes Ambientais), implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus
respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam a
conjugar esforços para proteger e preservar o meio ambiente, bem como a prevenir contra práticas
danosas ao meio ambiente, em suas respectivas relações comerciais.

_________________________________________
Assinatura do(s) Responsável(is) da empresa

