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ANEXO II ORIENTAÇÕES PARA RELATO DE
EXPERIÊNCIA DO FORNECEDOR
O TEXTO ABAIXO DEVE SER INSERIDO EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR
CANDIDATO, SENDO QUE OS CAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS E O DOCUMENTO DEVE
SER DATADO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DO FORNECEDOR CANDIDATO.

RELATO DE EXPERIÊNCIA
O relato tem como objetivo demonstrar a experiência do fornecedor em
trabalhos de consultoria e/ou instrutoria, conforme natureza de prestação
de serviços escolhida e na área/ subárea de conhecimento específica em
que está buscando o credenciamento.
Dessa forma, é fundamental que o trabalho desenvolvido tenha relação
direta com os conteúdos descritos no Anexo I.
LEMBRE-SE: Para cada área/ subárea de conhecimento e natureza de
prestação de serviços escolhida é necessária a apresentação de um relato
específico com a respectiva comprovação.
Descrição do histórico de atuação do fornecedor na área/subárea de
conhecimento que comprove sua expertise/experiência no tema.
Deve conter:
a. Nome(s) da(s) empresa(s) onde realizou a(s) consultoria(s) ou
instrutoria(s)
b. Caracterização da(s) empresa(s) (setor de atividade, nº de
empregados e outros)
c. Descrição detalhada da(s) consultoria(s): diagnóstico, ações
sugeridas e desenvolvidas e resultados alcançados ou
d. Descrição detalhada da(s) instrutoria(s): título, carga horária,
objetivos, conteúdos, metodologia, materiais didáticos e públicoalvo
NOME DA EMPRESA

TOTAL DE HORAS POR ÁREA/SUBÁREA DE
CONHECIMENTO E NATUREZA DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
www.egaion.com.br
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DE HORAS
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
O TEXTO ABAIXO DEVE SER INSERIDO EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR
CANDIDATO, SENDO QUE OS CAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS E O DOCUMENTO
DEVE SER DATADO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DO FORNECEDOR
CANDIDATO.

Eu, [nome do representante legal], responsável legal da [razão social do
fornecedor], declaro que a pessoa jurídica a que represento:
(Nome do Fornecedor)_____________________, inscrita(o) no C.N.P.J. sob o
n.º ________________, com sede na __________________, por meio de seu
representante

legal

Sr.(a)

_______________,

portador

da

Cédula

de

Identidade n° ____________ expedida pelo ______________________,
inscrito no CPF sob o n° ______________________, DECLARO, sob as penas
da lei, acerca das informações e documentações fornecidas ao SEBRAE/RN em
face do Edital nº 003/2022 do Credenciamento de Fornecedores para
integrarem o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços de Consultoria
e Instrutoria do SEBRAE/RN, que:
(i) tem

conhecimento

do

Edital

nº

003/2022

Credenciamento

de

Fornecedores para integrarem o Cadastro Nacional de Prestadores de
Serviços de Consultoria e Instrutoria do SEBRAE/RN

e atende às

exigências de habilitação;
(ii) todos os documentos, declarações

e informações

entregues

são

verdadeiros e refletem a totalidade das informações e documentos que
deveriam ser levados ao conhecimento do SEBRAE/RN relativamente aos
aspectos tratados na chamada pública nº 003/2022;
(iii) todas as cópias dos documentos fornecidos conferem com o original;
(iv) todos os documentos foram submetidos à aprovação das autoridades
competentes;
(v) todas as assinaturas são verdadeiras;
(vi) que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua
habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
www.egaion.com.br
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(vii) todas as demonstrações financeiras, fiscais, tributárias e legais vêm
sendo registradas e reportadas de forma adequada e conforme estabelecido
pelos respectivos órgãos reguladores e fiscalizadores;
(viii)

não

utiliza,

para

quaisquer

trabalhos, noturnos,

perigosos

ou

insalubres, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, em
observância ao art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e a
Consolidação das Leis do Trabalho

CLT;

(ix) não emprega adolescentes até 18 (dezoito) anos de idade, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral
e social, em horário que não permita a frequência à escola e, ainda, em
horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22:00hs
às 05:00 hs;
(x) não permite a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra
forma de trabalho ilegal;não possui em seus quadros empregados, sócios
ou dirigentes de qualquer de suas entidades operacionalmente vinculadas
ao SEBRAE/RN;
(xi)

não

possui

em

seus

quadros

ex-empregados

ou

ex-dirigentes

desvinculados a menos de 180 (cento e oitenta) dias das entidades
operacionalmente vinculadas ao SEBRAE/RN seja em sua composição
societária, seja como seu prestador de serviço, formalizado ou não;
(xii) não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
(xiii) não está sob processo de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução ou liquidação ou impedidas de licitar e contratar com o Sistema
SEBRAE;
(xiv) não possui sócios ou dirigentes que sejam cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
segundo grau, de empregados ou dirigentes do SEBRAE/RN;
(xv) seus sócios, representantes ou gestores não participam de mais de
uma empresa concorrente neste certame;
(xvi) concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas
pelo Edital;
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(xvii) não existe qualquer impedimento legal ou contratual para a entrega
dos aludidos documentos e/ou para o fornecimento das informações
concedidas;
(xviii) ter lido e compreendido o Código de Ética do Sistema Sebrae,
disponível

através

do

link

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_c
odigo_etica, assumindo o compromisso de cumpri-lo e respeitá-lo em todas
as minhas atividades na empresa, zelando por sua aplicação;
(xix) está ciente de que a emissão de declaração falsa incorre no crime de
falsidade ideológica nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro, com
pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa, se (xix) o documento é
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é
particular;
(xx) está ciente de todas as exigências editalícias, bem como que aceita a
todas as obrigações constantes no Edital nº 003/2022.

Tenho ciência da minha responsabilidade em informar qualquer alteração que
ocorra na composição da pessoa jurídica, sob pena de descredenciamento.
Declaro, ainda, a veracidade das informações acima prestadas, podendo vir a
responder às medidas cabíveis em direito.

Cidade], [dia], de [mês], de [20xx].

Assinatura, Nome e CPF
[Representante legal do fornecedor]

www.egaion.com.br

104
Credenciamento SGF Sebrae/RN

Edital 03/2022

ANEXO IV - TERMO DE CONSENTIMENTO LGPD
O TEXTO ABAIXO DEVE SER INSERIDO EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR
CANDIDATO, SENDO QUE OS CAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS E O DOCUMENTO
DEVE SER DATADO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DO FORNECEDOR
CANDIDATO.

Em observância à Lei nº 13.709/18

Lei Geral de Proteção de Dados

Pessoais e demais normativas aplicáveis sobre proteção de Dados Pessoais,
eu

__________________,

inscrito

no

CPF

nº

_________________,

manifesto-me de forma informada, livre, expressa e consciente no sentido
de autorizar o SISTEMA SEBRAE a realizar o tratamento de meus Dados
Pessoais para as finalidades aqui estabelecidas:
1. Cumprir as obrigações contatuais, legais e regulatórias do SISTEMA
SEBRAE, em razão de suas atividades;
2. Execução de seus Programas e prestação de serviços;
3. Fomentar, desenvolver e melhorar soluções para empreendedores e
pequenos negócios;
4. Oferecer produtos e serviços que sejam do meu interesse;
5. Realizar pesquisas com os clientes que foram atendidos pelo Sistema
SEBRAE;
6. Realizar a comunicação oficial pelo SISTEMA SEBRAE ou por seus
fornecedores, por meio de quaisquer canais de comunicação (telefone,
e-mail, SMS, WhatsApp, entre outros);
7. Enriquecer o meu cadastro a partir de bases de dados controladas pelo
SISTEMA SEBRAE.

[Cidade], [dia], de [mês], de [20xx].

Assinatura, Nome e CPF
[Representante legal do fornecedor]
www.egaion.com.br

