
 
 

Edital de Chamamento Público SDE/DF 002/2019 

Programa Pequenos Reparos 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Item 4.4.7.1, 

caso não apresente os itens 4.4.7.2, 4.4.7.3 ou 4.4.7.4) 

À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO 

DISTRITO FEDERAL 

RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________ 

 

O empreendedor acima qualificado informa, por meio deste documento, possuir 

experiência profissional na(s) área(s) informadas abaixo, conforme atestado pelos 

signatários. 

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO. 

Brasília - DF, ______ de __________________ de 20__. 

 

__________________________________________________________ 

Responsável 

 

 

1. Área pretendida: eletricista 

 

Nome do cliente para quem esse serviço foi prestado (pessoa física ou jurídica): 

_________________________________________________________________________ 

Período em que esse serviço foi prestado: 

_____________________________________   Carga horária total: ___________________ 

Descrição resumida do que foi executado: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Local, data, CPF/CNPJ e assinatura da Pessoa Física ou Jurídica para quem realizou os 

serviços: 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Item 4.4.7.1, 

caso não apresente os itens 4.4.7.2, 4.4.7.3 ou 4.4.7.4) 

2. Área pretendida: bombeiro hidráulico 

 

Nome do cliente para quem esse serviço foi prestado (pessoa física ou jurídica): 

_________________________________________________________________________ 

Período em que esse serviço foi prestado: 

_____________________________________   Carga horária total: ___________________ 

Descrição resumida do que foi executado: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Local, data, CPF/CNPJ e assinatura da Pessoa Física ou Jurídica para quem realizou os 

serviços: 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 

 

 

3. Área pretendida: pintor 

 

Nome do cliente para quem esse serviço foi prestado (pessoa física ou jurídica): 

_________________________________________________________________________ 

Período em que esse serviço foi prestado: 

_____________________________________   Carga horária total: ___________________ 

Descrição resumida do que foi executado: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Local, data, CPF/CNPJ e assinatura da Pessoa Física ou Jurídica para quem realizou os 

serviços: 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Item 4.4.7.1, 

caso não apresente os itens 4.4.7.2, 4.4.7.3 ou 4.4.7.4) 

4. Área pretendida: pedreiro 

 

Nome do cliente para quem esse serviço foi prestado (pessoa física ou jurídica): 

_________________________________________________________________________ 

Período em que esse serviço foi prestado: 

_____________________________________   Carga horária total: ___________________ 

Descrição resumida do que foi executado: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Local, data, CPF/CNPJ e assinatura da Pessoa Física ou Jurídica para quem realizou os 

serviços: 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 

 

 

5. Área pretendida: chaveiro 

 

Nome do cliente para quem esse serviço foi prestado (pessoa física ou jurídica): 

_________________________________________________________________________ 

Período em que esse serviço foi prestado: 

_____________________________________   Carga horária total: ___________________ 

Descrição resumida do que foi executado: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Local, data, CPF/CNPJ e assinatura da Pessoa Física ou Jurídica para quem realizou os 

serviços: 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Item 4.4.7.1, 

caso não apresente os itens 4.4.7.2, 4.4.7.3 ou 4.4.7.4) 

 

6. Área pretendida: jardineiro 

 

Nome do cliente para quem esse serviço foi prestado (pessoa física ou jurídica): 

_________________________________________________________________________ 

Período em que esse serviço foi prestado: 

_____________________________________   Carga horária total: ___________________ 

Descrição resumida do que foi executado: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Local, data, CPF/CNPJ e assinatura da Pessoa Física ou Jurídica para quem realizou os 

serviços: 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 

 

 

7. Área pretendida: serralheiro 

 

Nome do cliente para quem esse serviço foi prestado (pessoa física ou jurídica): 

_________________________________________________________________________ 

Período em que esse serviço foi prestado: 

_____________________________________   Carga horária total: ___________________ 

Descrição resumida do que foi executado: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Local, data, CPF/CNPJ e assinatura da Pessoa Física ou Jurídica para quem realizou os 

serviços: 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Item 4.4.7.1, 

caso não apresente os itens 4.4.7.2, 4.4.7.3 ou 4.4.7.4) 

 

8. Área pretendida: técnico em informática 

 

Nome do cliente para quem esse serviço foi prestado (pessoa física ou jurídica): 

_________________________________________________________________________ 

Período em que esse serviço foi prestado: 

_____________________________________   Carga horária total: ___________________ 

Descrição resumida do que foi executado: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Local, data, CPF/CNPJ e assinatura da Pessoa Física ou Jurídica para quem realizou os 

serviços: 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 

 

 

9. Área pretendida: técnico em eletroeletrônicos 

 

Nome do cliente para quem esse serviço foi prestado (pessoa física ou jurídica): 

_________________________________________________________________________ 

Período em que esse serviço foi prestado: 

_____________________________________   Carga horária total: ___________________ 

Descrição resumida do que foi executado: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Local, data, CPF/CNPJ e assinatura da Pessoa Física ou Jurídica para quem realizou os 

serviços: 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 

 

 


