DECLARAÇÃO

(Razão social da proponente), com sede em (endereço completo da proponente),
inscrita no CNPJ sob o nº (_________), por seus representantes legais abaixo assinados e
qualificados, em cumprimento ao disposto no Anexo I, xii, do Edital do Programa Finep
Startup, declara à FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP que:
a) está em conformidade com todas as normas relativas à saúde ocupacional, direitos
humanos e discriminação no local de trabalho;
b) não emprega, ou contrata para o trabalho, crianças ou menores de idade, em
desacordo com a legislação trabalhista vigente;
c) não pratica trabalho escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal;
d) não pratica discriminação na relação de emprego, em função de sexo, orientação
sexual, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade ou estado
gravídico;
e) providencia aos seus funcionários, prepostos e demais pessoas com quem se
relacionam, um ambiente seguro de trabalho;
f) trata a todos os funcionários, prepostos e demais pessoas com quem se relacionam
com respeito e dignidade;
g) envida seus melhores esforços para não contratar ou subcontratar serviços de
terceiros que não cumpram os princípios e políticas descritos nesse item; e
h) os seus dirigentes não foram condenados por trabalho infantil, trabalho escravo,
crime contra o meio ambiente, assédio moral ou sexual ou racismo.
Sob pena de incidência das sanções legais, de natureza civil e penal, a empresa
declara que todas as informações prestadas à FINEP são verdadeiras.

(cidade), ___ de _________________ de 2017.
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www.finep.gov.br
Rio de Janeiro
Ventura Corporate Towers
Av. República do Chile, 330
Torre Oeste – Centro
10º - 12º e 15º - 17º andares
20031 170 Rio de Janeiro RJ
t. (21) 2555 0330

1
São Paulo
JK Financial Center
Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, 510
9º andar Itaim Bibi
04543 000 São Paulo SP
t. (11) 3847 0300

Brasília
SCN QD. 02 Bloco "D" Torre A,
Sala 1102
Centro Empresarial Liberty Mall
70712 903 Brasília DF
t. (61) 3035 7150

SAC
t. (21) 2555 0555
sac@finep.gov.br
Ouvidoria
t. (21) 2557 2414
ouvidoria@finep.gov.br

