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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante dos valores e crenças adotados pela ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS 

S/A (“Companhia”) e das regras gerais do Código de Ética que orientam a atuação de todos 

aqueles que atuam em seu nome, a presente Política volta-se a consolidar entendimentos, 

sugestões, procedimentos e cautelas a serem adotadas no dia-a-dia dos nossos funcionários e 

terceiros para o cumprimento dessas diretrizes. 

O desempenho de atividades no âmbito da Companhia, compreendendo inclusive suas 

controladas, está condicionado à observância à legislação em vigor e à concordância em relação às regras 

e aos princípios estabelecidos no Código de Ética, ora detalhados por esta Política. 

Tendo em vista a grande abrangência das condutas condenáveis que poderiam ser 

casuisticamente relacionadas, não só no âmbito legal, mas também no plano corporativo, as 

disposições constantes do Código de Ética e desta Política buscam estabelecer as regras e 

parâmetros básicos que devem orientar as atividades realizadas no âmbito da Companhia. 

Portanto, quaisquer dúvidas ou omissões devem ser direcionadas pelos Canais de 

Comunicação competentes ao Comitê de Ética da Companhia, que fará os esclarecimentos e 

complementações que se façam necessários. 

Da mesma forma, admite-se a possibilidade de que, diante de algum caso concreto, algum 

parâmetro aqui definido possa ser[ flexibilizado. O que demandará, contudo, prévia submissão e 

aprovação pelo Comitê de Ética. 

1.1. Definições 

 

Os termos abaixo descritos deverão ser interpretados de acordo com as definições aqui 

apresentadas, quando mencionados neste documento, independentemente do gênero adotado e/ou se 

utilizados no plural ou singular: 

Agente Público: Qualquer pessoa física, servidor ou não, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, agindo de forma oficial ou exercendo cargo, emprego ou função pública em ou para 

Autoridade Governamental; qualquer pessoa física que trabalhe para empresa prestadora de 

serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública; 

ou qualquer dirigente de partido político, seus empregados ou outras pessoas que atuem para ou 

em nome de um partido político ou candidato a cargo público. 

Autoridade Governamental: Todo órgão, departamento ou entidade da administração direta, indireta 

ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 

Território, pessoa jurídica incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio o 
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erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual; 

bem como os órgãos, entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como 

pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou 

organizações públicas internacionais, inclusive fundos soberanos ou uma entidade cuja propriedade é 

um fundo soberano. 

Brindes: Itens sem valor comercial ou com valor de mercado abaixo de R$ 100,00 (ou equivalente no 

respectivo país), distribuídos a título de cortesia, propaganda ou divulgação habitual e que devem conter 

o logotipo da Companhia ou da pessoa jurídica que concedeu o brinde ao Colaborador da Companhia, 

como agendas, calendários, chaveiros, pen drives, e canetas. 

Colaborador (es): Todos os funcionários, estagiários, terceirizados, membros do conselho de 

administração, diretores e executivos da Companhia. 

Entidade Filantrópica: pessoa jurídica, sem fins lucrativos, que tenha como finalidade a prestação 

de serviços nas áreas de assistência social, saúde, educação, esporte, cultura, ciência, lazer e outros. 

Entretenimento: São atividades ou eventos que tenham como principal fim proporcionar lazer aos seus 

participantes, tais como festas, shows ou eventos esportivos. 

Intermediário: Toda pessoa física ou jurídica que não seja o destinatário final de determinado 

Pagamento de Facilitação ou Vantagem Indevida ou que atue de forma a ocultar seu destino final. 

Pagamento de Facilitação: Pagamentos a um indivíduo, Agente Público ou não, mesmo que por 

Intermediário, para que este acelere ou garanta a execução de um ato sob sua responsabilidade a 

que a Companhia tenha direito legalmente. Não estão incluídos nesta definição pagamentos 

efetuados por meio oficial e permitido em lei, desde que não conflite com as disposições das leis 

anticorrupção aplicáveis. 

Pessoa Politicamente Exposta: Agentes Públicos que desempenham ou pessoas físicas que 

tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências 

estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, 

familiares e estreitos colaboradores. 

Presentes: Itens que possuam valor comercial e que não se enquadram na definição de Brindes. 

 

Terceiro: Toda pessoa física ou jurídica que não seja colaboradora da Companhia ou que não 

seja por ela única e integralmente contratada, mas que seja contratada para auxiliar no 

desempenho de suas atividades, tais como parceiros, consorciadas, representantes, fornecedores, 

consultores temporários, agentes ou terceiros que atuem em nome da Companhia. 
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Vantagem Indevida: Qualquer bem, tangível ou intangível, inclusive dinheiro e valores, oferecidos, 

prometidos ou entregues com o objetivo de, indevidamente, influenciar ou recompensar qualquer ato, 

decisão ou omissão de uma pessoa, seja ele Agente Público ou não. Incluem-se, neste conceito, 

Presentes, Entretenimento, passagens aéreas, hospedagens, doações, patrocínios ou qualquer outra coisa 

de valor utilizada para tais fins, quais sejam, indevidamente, influenciar ou recompensar qualquer ato ou 

decisão. 

Viagem: Qualquer gasto com meios de transporte, tais como terrestre, aéreo, ferroviário, 

rodoviário ou hidroviário ou com estadia em hotel, pousada, resort ou qualquer outro meio de 

hospedagem, que, em qualquer dos casos, não tenha relação com as atividades profissionais 

desenvolvidas pelos Colaboradores em relação à Companhia ou que não estejam previstos em 

contratos com Terceiros. 

1.2. Comunicação 

 

Caso algum Colaborador da Companhia não tenha certeza de qual atitude correta a seguir numa 

determinada situação, deverá recorrer ao Comitê de Ética da Companhia. 

Além disso, caso algum Colaborador detecte ou suspeite, de boa-fé, que potencialmente há 

violação do Programa de Compliance, notadamente do Código de Ética ou das Políticas de 

Compliance da Companhia, deverá comunicar o fato ao canal de comunicação disponível para 

tanto. 

1.3. Supervisão 

 

Todos os Colaboradores da Companhia devem estar familiarizados com os princípios e 

regras contidos no Código de Ética, assim como nas Políticas de Compliance, observando-os em 

qualquer parte do mundo. 

Os gestores têm a obrigação de assegurar que sua equipe observe tais regras e princípios, 

garantindo, assim, que, no âmbito da sua área de responsabilidade, não ocorram desvios de conduta que 

pudessem ter sido evitadas com a devida supervisão. 

1.4. Sanções 

 

O Colaborador ou Terceiro que descumprir quaisquer das determinações que lhes sejam 

aplicáveis previstas no Código de Ética, no Código de Conduta do Fornecedor, ou nas Políticas 

de Compliance, conforme o caso, estará sujeito às sanções previstas no Código de Ética da 

Companhia, tais como medidas disciplinares, incluindo a rescisão contratual. 
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Além disso, os Colaboradores e Terceiros devem estar cientes de que infrações às 

determinações desta política podem configurar responsabilidade nas esferas criminal, cível e 

administrativas. 

 

1.5. Exceções 

 

Salvo se de outra forma expressamente prevista no decorrer deste documento, apenas o Comitê 

de Ética, no exercício de suas atividades, poderá, diante de análise de um caso concreto e observado 

procedimento específico, autorizar eventuais exceções ao disposto em qualquer das Políticas de 

Compliance aqui contidas. 

 

2. POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PARCERIAS 

 

2.1 Objetivo 

 

A presente política tem como objetivo estabelecer as diretrizes e os procedimentos para 

avaliação da formação de parecerias, tais como consórcios, associações, joint-ventures ou 

parcerias de qualquer natureza, fusões, aquisições, incorporações, cisões e demais 

reestruturações societárias (“Parceiro” ou “Parceria”) pela HAZTEC INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A. (“Companhia”). 

2.2 Aplicação 

 

Esta política abrange todas as potenciais Parcerias, assim como as atividades desenvolvidas no 

Brasil ou no exterior. 

2.3 Regras Gerais 

 

2.3.1 Procedimento de avaliação padrão - Passo a Passo 

 

Na hipótese de a Companhia desejar realizar uma Parceria, deverá ser observado o procedimento 

de avaliação do potencial Parceiro (“Procedimento”), abaixo detalhado. Tal procedimento visa permitir 

que a Companhia conheça eventuais riscos legais e de reputação, relacionados ou não à prática de atos 

ilícitos, relativos aos potenciais Parceiros. 

Tal Procedimento não é exaustivo. Portanto, o Colaborador e o Comitê de Ética devem 

avaliar cada situação concretamente e, conforme o caso, buscar informações adicionais. Havendo 

dúvida a respeito da necessidade de solicitação de informações adicionais, contate o diretor a que 

esteja ligado e/ou o Comitê de Ética. 
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1. Solicitação, ao potencial Parceiro, do preenchimento do Questionário de Diligência de 

Parceiros (Anexo I) e da assinatura da declaração nele contida, bem como da apresentação 

dos documentos listados no Anexo II; 

2. Realização de pesquisas independentes na internet, através da verificação de eventuais 

notícias relevantes e nos cadastros abaixo indicados, entre outros que se mostrem 

necessários, inclusive de aplicabilidade internacional, a fim de avaliar a reputação do 

potencial Parceiro e eventual vinculação deste com qualquer ato ou fato desabonador: 

a) Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (CNEP), cujos resultados são consolidados pelo Sistema Integrado 

de Registro do CEIS/CNEP no portal http://www.portaltransparencia.gov.br/; 

b) Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa do Conselho Nacional de Justiça; 

d) Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 

análogas às de escravo do Ministério do Trabalho e Emprego; e 

e) Relação de Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União. 

3. Análise criteriosa das informações e documentos disponibilizados pelo potencial 

Parceiro e daquelas obtidas em razão das pesquisas realizadas. Caso necessário, contatar 

o potencial Parceiro para o esclarecimento de eventuais dúvidas ou riscos identificados, 

inclusive mediante realização de entrevistas com os representantes legais do potencial 

Parceiro; 

4. Submissão, ao diretor responsável pela potencial Parceria, do resultado das análises 

realizadas, destacando-se os eventuais riscos ou inconsistências verificadas; 

a) Se identificado algum risco, o diretor responsável pela potencial Parceria deverá 

submeter o resultado de tais análises ao Comitê de Ética, para fins de aprofundamento 

das verificações e, conforme o caso, elaboração de recomendações; 

b) Se não for identificado nenhum risco, o diretor responsável pela potencial 

Parceria deverá submeter o resultado das análises ao Comitê de Ética para validação 

e/ou, conforme o caso, elaboração de recomendações; 

5. Após as análises do Comitê de Ética, caberá ao diretor responsável pela Parceria 

proposta elaborar análise circunstanciada contendo razões fundamentadas sobre a (i) 
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utilidade da formação da parceria; e (ii) escolha do Parceiro específico; 

6. Caso seja decidida pela formação da parceria, o Departamento Jurídico da Companhia 

deverá ser contatado para auxílio na elaboração do respectivo contrato a ser celebrado, do 

qual necessariamente deverão constar as disposições anticorrupção, com base no previsto 

nos Anexos III e IV, sem prejuízo de eventuais adequações ao caso concreto; 

7. Monitoramento da Parceria. Caso seja identificada uma alteração reputacional e/ou 

relacionada aos riscos legais do Parceiro, tal fato deve ser levado ao conhecimento do 

Comitê de Ética, a fim de que seja verificada a melhor forma de tratar o assunto; 

8. Arquivamento, pela diretoria responsável pela Parceria, de todos os documentos e 

informações que foram e/ou que forem coletadas sobre o potencial Parceiro. 

Os procedimentos previstos nos itens 1 a 6 deverão ser concluídos em momento anterior à 

assunção de qualquer obrigação vinculante à formação da Parceria. Sugerimos, desse modo, que tais 

procedimentos sejam realizados quando do início das discussões relacionadas à formação da Parceria 

(e.g. quando da celebração de acordo de confidencialidade ou documento equivalente). 

Além disso, também quando do início das discussões relacionadas à formação da potencial 

Parceria, o diretor responsável deverá solicitar apoio ao Departamento Jurídico da Companhia, 

para fins de análise dos aspectos legais e concorrenciais da potencial Parceria, bem assim para a 

obtenção de orientações específicas a respeito do tema, notadamente sobre a natureza, o 

tratamento e os cuidados a serem adotados em relação à eventuais informações a serem solicitadas 

e/ou compartilhadas. O suporte do Departamento Jurídico mostra-se ainda mais importante 

quando as discussões de formação de Parceria envolverem empresas concorrentes da Companhia, 

já que essas Parcerias são objeto de atenção especial por parte das autoridades públicas e estão 

sujeitas a uma série de restrições previstas na legislação nacional, notadamente legislação 

concorrencial e anticorrupção. 

2.4 Riscos 

 

Há algumas situações na formação de parcerias que devem servir de alerta para os Colaboradores 

da Companhia, quais sejam: 

1. O potencial Parceiro foi indicado por Agentes Públicos; 

2. O potencial Parceiro é relacionado à Agentes Públicos e está em condições de 

influenciar na tomada de decisão desses Agentes Públicos; 

3. Tentativa, do potencial Parceiro, de evitar ou impedir quaisquer das etapas desta 
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política (e.g. recusa ou imposição de (i) atrasos desnecessários para responder ao 

Questionário de Diligência de Parceiros e/ou (ii) para incluir disposições anticorrupção no 

respectivo contrato); 

4. Solicitação, pelo potencial Parceiro, de adiantamento de valores em momento, forma 

ou situação atípica, que possam suscitar dúvidas quanto à real aplicação dos recursos 

solicitados; 

5. O potencial Parceiro evita comunicações por escrito. 

 

Essa lista não é exaustiva e serve meramente para ilustrar os potenciais riscos mais usuais. Há 

muitas outras situações que merecerão a atenção dos Colaboradores da Companhia ao efetuar a análise 

reputacional dos potenciais Parceiros. Na dúvida, reporte os pontos identificados ao diretor que esteja 

ligado e/ou ao Comitê de Ética para receber orientações adicionais. 

 

 

 

Rio de Janeiro- RJ, 20 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

      ISMAR MACHADO ASSALY          MILTON PILÃO JÚNIOR 

 

 

               FABIO VETTORI 

 

 

         GEOFFREY CLEAVER 

 

 

                                          PAULO MANCUSO TUPINAMBA 
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QUESTIONÁRIO DE DILIGÊNCIA PARA 

PARCEIROS 

FORM-GCO-003 

Revisão: 03 

Data: 20/01/2019 

Página: 9 de 1 

 

A ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A (“Companhia”) é comprometida em conduzir seus 

negócios de forma idônea, ética e de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 12.846/2013. 

Em decorrência deste compromisso, solicitamos que responda as perguntas contidas no 

questionário abaixo (“Questionário”), sendo certo que preenchimento completo do Questionário 

é obrigatório e condicional à análise da formação e/ou manutenção de qualquer parceria. 

Instruções: 

(i) salvo se expressamente disposto de forma diversa, todos os questionamentos deverão ser 

interpretados como abrangendo um período de até cinco anos prévios à data de preenchimento do 

questionário; 

(ii) as respostas devem ser fornecidas nos respectivos campos disponibilizados no Questionário 

ou em documentos apartados (devidamente numerados de acordo com o questionamento 

efetuado) e sempre de forma completa e precisa, contendo todas as informações que seja 

relevantes, incluindo cópias de documentos, quando aplicável; 

(iii) todos os documentos listados no Anexo II, além de outros que eventualmente sejam 

solicitados pela Companhia, devem ser anexados ao Questionário; 

(iv) Caso algum item não seja respondido ou algum documento não enviado, pedimos seja 

incluída a devida justificativa no referido campo ou documento apartado relacionado. A ausência 

de respostas e/ou envio do documento, sem a devida explicação sobre inaplicabilidade, será 

interpretada como um preenchimento incompleto do Questionário e poderá acarretar em 

questionamentos adicionais e prazos mais longos para a avaliação da Parceria. 

Em caso de dúvidas, contate o Colaborador da Companhia responsável pelo processo de avaliação da 

formação e/ou manutenção da parceria. 
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Uma vez respondido o questionário, por favor, assine-o, anexe os documentos solicitados e o retorne 

para a área requisitante da Companhia. 

 

1. DADOS GERAIS DA PESSOA JURÍDICA 

 
Razão social da sociedade e tipo societário (S.A., Ltda., outros): 

CNPJ: Website: 

Endereço e data da constituição da sociedade: 

Cidade, Estado e País onde a sociedade desenvolve suas atividades: 

Número de pessoas que trabalham para a sociedade: 

Objeto social e ramo de atividade da sociedade: 

Países e localidades nos quais a sociedade atua: 

 

 

1.1. Para a formação da parceria com a Companhia será mantida alguma  forma,  direta 

ou indireta, de contato com Agentes Públicos? 

 [ ] SIM 
   

 [ ] NÃO 
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1.2. Em caso positivo, especificar abaixo: 

 
Órgão Público Atividade a ser desempenhada 

  

  

  

 

2. PESSOA FÍSICA DA SOCIEDADE PARACONTATO 

 
Nome: 

CPF: RG: 

Telefone: E-mail: 

Nacionalidade: 

Cargo: 

 

3. HISTÓRICO DA SOCIEDADE 

1. Há quantos anos a sociedade exerce as atividades relevantes à potencial parceria 

com a Companhia? 

 

 

 

3.2. A sociedade é obrigada, por lei, a ter registro ou obter licença em qualquer 

órgão governamental ou organização para executar as atividades relacionadas a 

potencial parceria com a Companhia? 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

 

3.3. Caso positivo, fornecer as informações abaixo: 

 
Número Órgão de Registro Data de 

Início 

Data de Validade 

  / / / / 
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  / / / / 

 

4. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DA SOCIEDADE 

1. Indicar quais pessoas integram ou integraram nos últimos 5 (cinco) anos a diretoria e o conselho de 

administração da sociedade (se aplicável), discriminando-as por cargo, nacionalidade e período. 

 

 
           Nome Cargo Nacionalidade      Período 

    

    

    

 

2. Indicar quais pessoas estarão diretamente envolvidas na possível parceria com a Companhia e/ou que 

eventualmente atuarão em nome da Companhia, se eventualmente aplicável: 

 
            Nome Cargo       Nacionalidade     Período 

    

    

    

 

5. INFORMAÇÕES SOBRE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 

1. Apresentar os dados das Pessoas físicas e jurídicas que detém participação societária na 

sociedade. Se houver alguma pessoa jurídica nesta lista de sócios, por favor, indicar os 

beneficiários finais desta, e assim sucessivamente, até o nível em que haja somente pessoas 

físicas. A titularidade, quando somada, deverá ser igual a 100%1 1. 

 
Nome/Razão Social     Nacionalidade     % Participação 

   

   

                                                      
1 Para os casos de companhias abertas (isto é, companhias listadas no mercado de capitais brasileiro, segmento de Novo Mercado 1 e 

2), são dispensadas informações específicas sobre os sócios minoritários, detentores das ações em free float, desde que não possuam 

poder controle, gestão e/ou veto na companhia. Não obstante, caberá a especificação do percentual total de ações que encontram-se em 

livre negociação no mercado (free float). 
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6. INFORMAÇÕES SOBRE PARTES RELACIONADAS 

1. Sociedade controladora (s) (se houver): 

 

Razão Social  

País  Endereço  

Telefone  Website  

 

 

Razão Social  

País  Endereço  

Telefone  Website  

2. Sociedades controladas e coligadas (se houver): 

 

Razão Social  

País  Endereço  

Telefone  Website  

 

 
Razão Social  

País  Endereço  

Telefone  Website  

 

7. INFORMAÇÕES PESSOAIS ITENS 4 E 5 

 

7.1. Alguma das pessoas listadas nos itens 4 e 5 acima é ou já foi Agente 

Público? 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

7.2. Alguma das pessoas listadas nos itens 4 e 5 acima ocupa atualmente ou ocupou 

algum cargo ou exerce alguma função em algum partido político ou campanha 

política? 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 
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7.3. Alguma das pessoas listadas nos itens 4 e 5 acima é ou já foi candidata a 

algum cargo político? 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

 

7.4. Em caso afirmativo a qualquer uma das questões acima, preencha a tabela abaixo: 

 
Nome Cargo Entidade Pública Data de Término 

/ Atual situação 

de conflito 

    

    

    

 

 

Algum familiar de qualquer pessoa elencada nos itens 4 e 5 é ou já foi: 

 

7.5 Agente Público? 

 

7.6 Ocupa ou ocupou algum cargo político, é ou já foi candidato, possui  

           ou possuiu cargo ou vínculo com partido político? 

 

 

 

 

7.7 Em caso afirmativo, favor identificar a pessoa e fornecer o nome do familiar, parentesco, cargo, 

atribuições e órgão abaixo: 

 
Nome Parentesco Cargo e Órgão Atribuições 

    

    

 

7.8.Alguma das pessoas elencadas nos itens 4 e 5 é familiar de algum 

Colaborador da Companhia? 

 

 

 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

  [ ] SIM 

 

  [ ] NÃO 
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7.9.Caso afirmativo, fornecer as seguintes informações: 

 
Nome Nome Colaborador Cargo Colaborador Grau de parentesco 

    

    

 

8. INFORMAÇÕES DETALHADAS DO PARCEIRO COMERCIAL 

 

 

8.1. Algum Agente Público, entidade, governo ou agência do governo possui 

algum direito de gestão, interesse financeiro ou societário nos negócios da 

Sociedade? 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

 

 
8.2. Caso positivo, descrever a extensão do controle de gestão ou interesse financeiro: 

 

 

9. INFORMAÇÕES DE COMPLIANCE 

 

9.1. A Sociedade possui um Código de Ética ou de Conduta que enderece questões de ética 

profissional e comercial; política anticorrupção, que proíba e condene o pagamento de comissões, 

propina ou qualquer outra forma de suborno a funcionários públicos; ou documento similar que 

almeje esses propósitos? 

 

Se SIM, favor fornecer cópia dos documentos. 

9.2. A Sociedade já conduziu ou permitiu que fosse conduzido treinamento das pessoas elencadas 

nos itens 4 e 5 acima no qual foram abordadas questões relacionadas à ética profissional e 

comercial, corrupção, prática de ilícitos comerciais e corporativos e relacionamentos com 

funcionários públicos? 

 

 

Sim:     Não: 
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Se SIM, favor anexar o material utilizado e a comprovação de quais pessoas participaram e 

conduziram o treinamento. 

 

 

9.3. A Sociedade possui um profissional responsável por um programa ou políticas 

anticorrupção? (Ex: Compliance Officer, Diretor de Integridade ou equivalente) 

 

 

 

9.4. Em caso afirmativo, favor identificar o profissional em questão, informando também sua 

experiência profissional, suas responsabilidades e seus dados de contato. 

 

 

 

9.5. Nos últimos 05 anos há condenações, processos ou investigações administrativas ou judiciais 

relacionadas à Sociedade, às pessoas listadas nos itens 4 e 5 acima ou às Sociedades listadas no 

item 6 acima e seus administradores por atos ilícitos previstos em leis que proíbam atos 

relacionados a fraude, suborno, propina, corrupção, práticas anticompetitivas e/ou lavagem de 

dinheiro, tais como Leis nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), Lei nº 8429/1992 (Lei da 

Improbidade Administrativa), Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações), Lei nº 9.613/1998 (Lei da 

Lavagem de Dinheiro) e Lei nº 12.529/2011 (Lei Concorrencial)? 

 

 

9.6 Em caso afirmativo identificar processo, seu status e a(s) pessoa(s) envolvida(s): 

 

 

 

 

Sim:  Não: 

 

Sim:  Não: 
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9.7. Nos últimos 05 anos há condenações criminais, processos criminais ou investigações 

criminais relacionadas à Sociedade, às pessoas listadas nos itens 4 e 5 acima ou às Sociedades 

listadas no item 6 acima e seus Administradores? 

 
Sim:   Não: 

 

9.8. Em caso afirmativo identificar processo, seu status e a (s) pessoa(s) envolvida(s): 

 

 
 

9.9. A Sociedade, qualquer das pessoas listadas nos itens 4 e 5 acima ou às Sociedades listadas 

no item 6 acima e seus Administradores estão ou foram, nos últimos 05 anos, citadas em 

qualquer dos seguintes cadastros/listas? 

 

 

 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas 

(CEPIM) 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa do Conselho Nacional de Justiça 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

Relação de Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União 
[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

Demais cadastros estaduais ou municipais relacionados à Lei nº 

12.846/2013, tal como o Cadastro do Município de São Paulo de 

Empresas Punidas 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

Lista de Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego [ ] SIM 

 

[ ] NÃO 
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Lista de “Debarred & Cross-Debarred Firms & Individuals” do Banco 
Mundial 

[ ] SIM 

 

[ ] NÃO 

 

9.10. Em caso afirmativo a qualquer um dos itens acima, favor fornecer informações adicionais 

que julgar relevantes: 

 

 
 
 
 
9.10.1 Caso qualquer dos cadastros listados no item 9.9 tenha o acesso à suas informações suspenso ou 

interrompido, favor declarar se a Sociedade, qualquer das pessoas listadas nos itens 4 e 5 
acima ou às Sociedades listadas no item 6 acima e seus Administ radores estão ou foram, 
nos últimos 05 anos. 
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10. DECLARAÇÃO 

 

Em nome da Sociedade, declaro de pleno conhecimento, que as informações acima fornecidas, bem 

como os documentos disponibilizados são verdadeiros e representam a divulgação completa das 

informações relevantes para este procedimento de diligência. 

Se em algum momento as informações ou documentos apresentados neste Questionário não representarem 

mais a realidade, concordo em comunicar imediatamente a Companhia e fornecer um relatório 

complementar detalhando a referida mudança. 

 

 

Data: Clique aqui para inserir uma data. 

Nome da empresa: ________________________________________________________________.  

Nome (por extenso): ________________________________________________________________.  

Cargo: __________________________________________________________________________.  

Assinatura:_________________________________________________. 
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ANEXO II - LISTA DE DOCUMENTOS 

 

Por favor, liste eventuais documentos entregues à Companhia em conjunto com o Questionário de Diligência. 

Destacamos que o envio da documentação ora solicitada não exime à Sociedade de atender ao envio de 

documentos eventualmente solicitados por outras áreas da Companhia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documentos: Marque 

se o 

anexou: 

A. Organograma Societário  

B. Cópia dos documentos de constituição e registro da Sociedade, 

inclusive estatuto social e eleição de diretoria e conselho de 

administração, bem como todos os alvarás e licenças requeridos para 

o exercício das atividades potencialmente relacionada com a 

parceria. 

 

 

 

C. Breve descrição do curriculum vitae dos membros da Diretoria e do 

Conselho de Administração da Sociedade, conforme aplicável. 
 

D. Cópia do Código de Ética, ou documento semelhante, se existente, 

bem como material relativo ao treinamento de seus colaboradores. 
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                                             ANEXO III 

      ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O ANEXO DE DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO 

 

Este documento traz orientações gerais para a adoção, nos instrumentos de formação de Parcerias, 

de anexo contratual referente ao cumprimento da legislação anticorrupção (“Disposições 

Anticorrupção”). A utilização das Disposições Anticorrupção deve ser orientada pelo 

Departamento Jurídico da Companhia e pelo seu Comitê de Ética, a fim de que sejam respeitadas 

as situações peculiares à cada caso concreto, bem assim o resultado dos procedimentos de 

avaliação do Parceiro. 

A cada instrumento contratual que possua obrigação vinculante à formação deverá ser conter 

respectivas Disposições Anticorrupção. Desse modo, deverá ser incluído no instrumento 

contratual cláusula com referência expressa ao anexo que consolida às Disposições 

Anticorrupção, conforme texto abaixo: 

A [inserir denominação do potencial Parceiro] declara e garante que todas as 

informações que forneceu ou fornecerá à [inserir denominação ou sigla da Subsidiárias 

ou Investida] são verdadeiras, completas e precisas. Declara e garante que seus 

empregados, conselheiros, diretores, executivos, terceirizados, estagiários, prepostos, 

agentes, subcontratados, consultores, prestadores de serviço, procuradores ou qualquer 

outro representante agindo em seu nome, interesse ou benefício cumprem e continuarão 

cumprindo [na execução deste contrato/no âmbito da parceria] as disposições contidas 

no Anexo IV. 

No tocante a assinaturas de documentos prévios e não vinculantes à formação da Parceria (isto é, 

acordos de confidencialidade, protocolo de intenções, entre outros), é importante que os 

potenciais Parceiros declarem e garantam, por si e por qualquer pessoa agindo em seu nome, 

interesse ou benefício, o cumprimento da legislação anticorrupção aplicável, nos seguintes 

termos: 

A [inserir denominação do potencial Parceiro] declara, por si e por seus empregados, 

conselheiros, diretores, executivos, terceirizados, estagiários, prepostos, agentes, 

subcontratados, consultores, prestadores de serviço, procuradores ou qualquer outro 

representante agindo em seu nome, interesse ou benefício, que: (i) cumpre e 

continuará cumprindo todas as leis aplicáveis, incluindo o Decreto-Lei nº 2.848/1940, 

Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), Lei nº 8.666/1993 (Lei de 

Licitações e Contratos Públicos), Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões), Lei nº 

9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), Lei nº 11.079/2004 (Lei de Parcerias 

Público Privadas), Lei nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência), Lei nº 

12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses) e a Lei nº 12.846/2013 (Lei 
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Anticorrupção), em especial, mas sem se limitar, as disposições de seu artigo 5º, 

inclusive no contexto da potencial parceria com a [inserir denominação ou sigla da 

Subsidiária ou Investida] ou em qualquer negócio a ela relacionado; (ii) não fizeram 

ou instruíram que fossem feitos quaisquer pagamentos, empréstimos, promessas ou 

ofertas de pagamentos, presentes de qualquer quantia ou qualquer coisa de valor, de 

forma a obter vantagem indevida, direta ou indiretamente, de Agente Público nacional 

ou estrangeiro, conforme definição contida na Lei 8.429/92, abrangendo também 

qualquer dirigente de partido político, seus empregados ou outras pessoas que atuem 

para ou em nome de um partido político ou candidato a cargo público; (iii) não 

fraudaram qualquer controle interno de contabilidade, não falsificaram qualquer 

livro ou registro contábil e não possuem qualquer fundo ou ativo que não esteja 

devidamente registrado nos livros e registros contábeis do Membro do Consórcio; e 

(iv) garantirão que qualquer empregados, conselheiros, diretores, executivos, 

terceirizados, estagiários, prepostos, agentes, subcontratados, consultores, 

prestadores de serviço, procuradores ou qualquer outro representante agindo em seu 

nome, interesse ou benefício cumpra com o disposto nesta Cláusula, inclusive no 

contexto da potencial parceria com a [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou 

Investida] ou em qualquer negócio a ela relacionado. 

Ressaltamos que as Disposições Anticorrupção abaixo foram elaboradas de modo a atender, 

de forma ampla, as situações que a [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida 

] por ventura possa se deparar, notadamente nos casos de formação de Parcerias, no Brasil 

ou no exterior, com sociedades empresárias, sociedades simples, bem como a quaisquer 

fundações, associações de entidades ou pessoas que estejam constituídas no território 

Brasileiro ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no Brasil, 

constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Contudo, é essencial sua 

adaptação ao caso concreto, mediante essencial suporte do Departamento Jurídico da 

Companhia e do Comitê de Ética, a fim de que sejam atendidas às especificidades de cada 

caso. 

Por fim, a inclusão dos termos desse anexo aos contratos de parceria de qualquer natureza é uma 

medida necessária, mas na maioria dos casos não será suficiente para mitigar os riscos presentes na 

contratação. Além dessa medida, os Colaboradores que interagem no dia a dia com os Parceiros 

devem estar atentos às condutas praticadas por estes e, caso verifiquem qualquer irregularidade, 

reportar ao diretor a que esteja ligado e ao Comitê de Ética. 
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                                                   Anexo IV - Disposições Anticorrupção 

 

1. A [Potencial Parceira] declara e garante que cumpre e continuará cumprindo, durante a 

vigência do presente Contrato e, notadamente, no âmbito de sua execução, todas as leis e 

regulamentos aplicáveis às atividades relacionadas ao Contrato, incluindo o Decreto-Lei nº 

2.848/1940, Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), Lei nº 8. 666/1993 (Lei 

de Licitações e Contratos Públicos), Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões), Lei nº 9.613/1998 

(Lei de Lavagem de Dinheiro), Lei nº 11.079/2004 (Lei de Parcerias Público Privadas), Lei 

nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência), Lei nº 12.813/2013 (Lei de Conflito de 

Interesses) e a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), em especial, mas sem se limitar, as 

disposições de seu artigo 5º. 

1.1. Para os fins deste Contrato e seus anexos, os termos abaixo definidos deverão ser 

interpretados como: 

1.1.1. Autoridade Governamental: Todo órgão, departamento ou entidade da 

administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, pessoa jurídica 

incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio o 

erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do 

patrimônio ou da receita anual, além dos partidos políticos; bem como os órgãos, 

entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, assim 

como pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público 

de país estrangeiro ou organizações públicas internacionais, inclusive fundos 

soberanos ou uma entidade cuja propriedade é um fundo soberano. 

1.1.2. Agente Público: Qualquer pessoa física, servidor ou não, que, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, agindo de forma oficial ou exercendo 

cargo, emprego ou função pública em ou para Autoridade Governamental; 

qualquer pessoa física que trabalhe para empresa prestadora de serviço 

contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração 

Pública; ou qualquer dirigente de partido político, seus empregados ou outras 

pessoas que atuem para ou em nome de um partido político ou candidato a cargo 

público. 

1.1.3. Pessoa Politicamente Exposta: Agentes Públicos que desempenham ou pessoas 

físicas que tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em 

países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções 

públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e estreitos 

colaboradores. 
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1.1.4. Vantagem Indevida: o pagamento, oferta, promessa ou autorização para pagar 

qualquer valor ou qualquer coisa de valor, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, a um Agente Público ou a qualquer outra pessoa, (i) com a 

finalidade de indevidamente (a) influenciar qualquer ato, decisão ou omissão de 

um Agente Público; (b) induzir Agente Público a usar sua influência junto a 

qualquer Autoridade Governamental para facilitar ato, decisão ou omissão de 

uma Autoridade Governamental; (c) induzir Agente Público a executar 

indevidamente uma função ou atividade; (d) recompensar uma pessoa pela 

execução indevida, por Agente Público, de tal função ou atividade, ainda que a 

aceitação de tal recompensa, por si só, constitua a execução indevida de uma 

função ou atividade; ou (ii) para praticar qualquer ato proibido por qualquer 

norma de combate à corrupção aplicável, nacional ou estrangeira. 

1.1.5. Parceria: associação de qualquer natureza, tal como consórcios, associações, 

joint-ventures ou parcerias, fusões, aquisições, incorporações, cisões e demais 

reestruturações societárias, conforme seja o caso do Contrato (“Parceria”). 

 

 

2. A [Potencial Parceira] declara e garante, ainda que: 

a) o integral cumprimento do item 1 acima abrange todos os atos e condutas emanados por si 

e por seus empregados, conselheiros, diretores, executivos, terceirizados, estagiários, 

prepostos, agentes, subcontratados, consultores, prestadores de serviço, procuradores ou 

qualquer outro representante agindo em nome, interesse ou benefício da [Potencial Parceira] 

(“Representantes”), notadamente no âmbito da execução deste contrato; 

b) nenhum de seus Representantes é Agente Público e a [ Potencial Parceira], nem seus 

Representantes, se aproveitará(ão) de relacionamento de qualquer natureza, incluindo pessoal, 

de negócios ou de associação, com qualquer Agente Público para influenciar, de maneira 

indevida, a prática de atos (i) em favor da [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou 

Investida empresa] , (i) em seu próprio favor, (ii) para fins de execução deste contrato e/ou 

(iii) em favor da [Joint-Venture/Consórcio/Parceria]; 

c) ela e seus Representantes não fizeram, farão, instruíram ou instruirão a entrega, oferta ou 

promessa, em interesse ou benefício próprio ou de terceiros, direta ou indiretamente, de 

Vantagens Indevidas para Agentes Públicos ou a terceira pessoa a eles relacionada; 

d) mantém e continuará a manter registros contábeis completos e atualizados sobre todas as 

atividades realizadas em decorrência deste contrato; 

e) ela e seus Representantes não estiveram ou estão envolvidos em qualquer processo 

administrativo ou judicial referente a infrações às leis mencionadas no item 1 que não tenham 
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sido previamente informados à [inserir denominação ou sigla da empresa da Subsidiária ou 

Investida ]; 

f) no exercício de suas atividades, não dificultarão atividade de investigação ou fiscalização 

de Autoridades Governamentais, de órgãos, entidades ou Agentes Públicos, bem como não 

interferirão no correto andamento desses procedimentos, inclusive no âmbito da [Joint-

Venture/Consórcio/Parceria]; e 

g) envidarão seus melhores esforços para garantir que qualquer de seus Representantes, 

agentes, subcontratados, prepostos, procuradores ou qualquer outro representante contratado 

cumpra com o disposto neste anexo, notadamente no âmbito de execução deste contrato. 

2.1. A [Potencial Parceira] declara ser e continuar sendo titular da conta bancária 

informada para os pagamentos a serem feitos pela [inserir denominação ou sigla da 

empresa da Subsidiária ou Investida] de acordo com este Contrato, bem como qualquer 

pagamento relacionado direta ou indiretamente à relação comercial entre as Partes. 

3. A [Potencial Parceira] declara e garante que respondeu fielmente e na melhor representação 

da verdade todos os itens do questionário de diligência. A [Potencial Parceira]se compromete 

a atualizar o referido questionário e informar sempre que ocorrer algum fato que altere a 

veracidade ou que importe modificação das declarações contidas nos itens 

1 e 2 acima, bem como das respostas fornecidas no questionário supracitado, independentemente de 

qualquer solicitação ou mesmo quando expressamente solicitado pela [inserir denominação ou sigla 

da empresa da Subsidiária ou Investida]. 

3.1. A [Potencial Parceira] reconhece e aceita desde já que a [inserir denominação ou 

sigla da Subsidiária ou Investida ] poderá, nos termos do item 5 e subitens, rescindir todos 

os contratos firmados entre as Partes, inclusive, entre outros, dissolvendo todas as 

parcerias estabelecidas, se retirando de tais parcerias ou mesmo excluindo a [Potencial 

Parceira], as Partes (a) se constatada qualquer inconsistência decorrente de fato 

superveniente ou não nas declarações contidas nos itens 1 e 2 acima ou das informações 

prestadas no questionário de diligência; ou (b) ante a ausência de atualização do referido 

questionário ou das declarações prestadas nos itens 1 e 2, em caso de fato que altere a 

veracidade ou que importe modificação das respostas fornecidas em tais documentos. 

OU 

3.1.          A [Potencial Parceira] reconhece e aceita desde já que a [inserir denominação ou sigla 

da Subsidiária ou Investida] poderá, nos termos do item 5 e subitens, rescindir o presente 

contrato firmado entre as Partes, inclusive, entre outros, dissolvendo a Parceria 

estabelecida, se retirando da Parceria ou mesmo excluindo a [ Potencial Parceira], (a) se 

constatada qualquer inconsistência decorrente de fato superveniente ou não nas 
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declarações contidas nos itens 1 e 2 acima ou das informações prestadas no questionário 

de diligência; ou (b) ante a ausência de atualização do referido questionário ou das 

declarações prestadas nos itens 1 e 2, em caso de fato que altere a veracidade ou que 

importe modificação das respostas fornecidas em tais documentos. 

4. A [Potencial Parceira] declara que possui um programa de integridade compatível com o 

programa da [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida]e se compromete a 

observar suas disposições durante toda a execução das atividades previstas neste Contrato, 

inclusive no âmbito da Parceria formada com a [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou 

Investida]. 

OU 

4. A [Potencial Parceira] declara que conhece o disposto no Código de Ética da [inserir 

denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida ], que integra este Contrato como Anexo XYZ, 

comprometendo-se a (i) observar e cumprir fielmente as regras do referido Código de Ética na 

sua integralidade ao longo de toda a execução do Contrato, inclusive no âmbito da parceria 

formada com a [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida ]; e (ii) divulgar o 

Código de Ética para seus Representantes, exigindo-lhes a observância e cumprimento de seu 

integral conteúdo durante toda a vigência do Contrato e da Parceria formada com a [inserir 

denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] . 

4.1. A [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida ] poderá, ao seu exclusivo 

critério, determinar que a própria [ Potencial Parceira] realize ou contrate a realização 

de treinamentos quanto às regras do Código de Ética da [inserir denominação ou sigla da 

Subsidiária ou Investida] e políticas dele derivadas para seus Representantes, 

notadamente para os que participarão, direta ou indiretamente, da execução do Contrato. 

Não obstante, é facultado, à [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida 

], diretamente ou através terceiro por ela indicado, presenciar a realização de tais 

treinamentos. A [Potencial Parceira] deverá, em até 05 (cinco) dias a contar da 

realização do treinamento, enviar à [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou 

Investida ]o material utilizado e lista de presença devidamente assinada pelos 

Representantes efetivamente treinados, notadamente os que estarão envolvidos na 

execução deste Contrato e no âmbito da Parceria. 

4.2. A [Potencial Parceira] declara, ainda, que aceitará receber, da [inserir denominação ou 

sigla da empresa da Subsidiária ou Investida] ou de terceiro por ela indicado, 

treinamentos relacionados ao Código de Ética e políticas dele derivadas garantindo, ainda, a 

presença dos Representantes que estarão envolvidos na execução deste Contrato e no âmbito da 

Parceria. 
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4.3. A [inserir denominação ou sigla da empresa da Subsidiária ou Investida] poderá exigir 

a substituição imediata de qualquer Representante envolvido no desenvolvimento das 

atividades da Parceria formada entre as partes que, dentre outras, não participe dos 

treinamentos a que se referem o itens 4.1 e/ou 4.2. ou que, a seu exclusivo critério, não 

possua comportamento compatível com as regras estabelecidas no Código de Ética. 

4.4. Nenhuma hipótese, inclusive no caso de não realização dos treinamentos, eximirá a 

[Potencial Parceira] e/ou seus Representantes das obrigações de cumprir as regras do 

Código de Ética, bem como das disposições constante neste anexo e no contrato. 

5. A Partes ajustam que [Joint-Venture/Consórcio/Parceria] adotará o programa de 

integridade da [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida], que eventualmente 

poderá ser adaptado para fins de adequação às suas características e riscos, observando os termos 

previsto na Lei nº 12.846/13, no artigo 41 e subsequentes do Decreto nº 8420/15 e na Portaria 

CGU nº 909/15. 

OU 

5. As Partes ajustam que a [Joint-Venture/Consórcio/Parceria] adotará programa de 

integridade compatível com os programas da [ Potencial Parceira] e da [inserir denominação 

ou sigla da Subsidiária ou Investida], sendo que o programa da [Joint-

Venture/Consórcio/Parceria] observará os termos previsto na Lei nº 12.846/13, no artigo 41 e 

subsequentes do Decreto nº 8420/15 e na Portaria CGU nº 909/15]. 

 

6. Qualquer prática ou omissão, pela [Potencial Parceira] ou por seus Representantes, em 

violação às disposições contidas no Código de Ética, no presente anexo e/ou no Contrato conferirá 

à [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] o direito de (i) rescindir todos os 

contratos vigentes entre as Partes, inclusive, entre outros, dissolvendo todas as parcerias 

estabelecidas, se retirando de tais parcerias ou mesmo excluindo a [ Potencial Parceira], 

independentemente de qualquer formalidade; e (ii) exigir as penalidades previstas no Contrato e 

neste anexo e eventualmente outras que sejam aplicáveis, bem como eventual indenização por 

perdas e danos e eventuais ressarcimento de custos, inclusive honorários advocatícios, 

eventualmente suportados pela [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] em 

razão de tal violação, suspeita de violação ou seus efeitos. 

OU 

6. Qualquer prática ou omissão, pela [Potencial Parceira] ou por seus Representantes, em violação 

às disposições contidas no Código de Ética, no presente anexo e/ou no contrato conferirá à 

[inserir denominação ou sigla da empresa da Subsidiária ou Investida] o direito de (i) 

rescindir o presente contrato entre as Partes, inclusive, entre outros, dissolvendo a Parceria, se 
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retirando de tal Parceria ou mesmo excluindo a [Potencial Parceira], independentemente de 

qualquer formalidade; e (ii) exigir as penalidades previstas no Contrato e neste anexo e 

eventualmente outras que sejam aplicáveis, bem como eventual indenização por perdas e danos 

e eventuais ressarcimento de custos, inclusive honorários advocatícios, eventualmente 

suportados pela [inserir denominação ou sigla da empresa da Subsidiária ou Investida] em razão 

de tal violação, suspeita de violação ou seus efeitos.  

7. A [Potencial Parceira], isentará e manterá a [inserir denominação ou sigla da empresa da 

Subsidiária ou Investida], total e efetivamente, indene de quaisquer responsabilizações, 

reivindicações, custos, prejuízos, perdas ou danos, relacionados ou decorrentes da violação ou 

suspeita de violação às disposições contidas no Código de Ética, no presente anexo e no Contrato, 

sem prejuízo de eventual direito de regresso assegurado à [inserir denominação ou sigla da 

Subsidiária ou Investida], sendo certo que os efeitos desta cláusula permanecerão plenamente 

eficazes inclusive após eventual rescisão do contrato. 

8. Fica ajustado, ainda, que na hipótese de a [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou 

Investida] vir a ser notificada, intimada ou citada para responder a uma reivindicação de 

terceiros, sejam ou não Autoridades Governamentais ou Agentes Públicos, que seja decorrente de 

violação ou suspeita de violação, pela [Potencial Parceira], das disposições contidas neste 

anexo, no contrato e no Código de Ética, a [ Potencial Parceira] deverá providenciar a exclusão 

da [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] do âmbito da reivindicação, 

isentando-a, total e efetivamente, de qualquer responsabilidade em relação aos fatos discutidos 

na reivindicação. Caso tal notificação, intimação ou citação para responder a uma reivindicação 

de terceiro seja decorrente de violação ou suspeita de violação pela [Joint- 

Venture/Consórcio/Parceria], a [Potencial Parceira]: (i) não criará quaisquer embaraços à 

exclusão, pela [Joint-Venture/Consórcio/Parceria], da [inserir denominação ou sigla da 

Subsidiária ou Investida] do âmbito da reivindicação e (ii) se compromete a auxiliar a [Joint- 

Venture/Consórcio/Parceria] e a [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] 

no sentindo de excluir esta última da reinvidicação. 

9. A [Potencial Parceira], ao dar causa à rescisão contratual, nos termos deste anexo, não terá 

direito a qualquer indenização, reivindicação, ressarcimento de custos ou demanda em face da 

[inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] e/ou da [Joint-

Venture/Consórcio/Parceria]. 

10. As Partes acordam que a [Potencial Parceira] não representará a [inserir denominação ou 

sigla da Subsidiária ou Investida ] ou terá qualquer tipo de comunicação, interação ou 

interlocução com Autoridades Governamentais ou Agentes Públicos ou Pessoas Politicamente 

Expostas, salvo se houver orientação específica por escrito da [inserir denominação ou sigla 

da Subsidiária ou Investida]. 
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11. A [Potencial Parceira] deverá comunicar imediatamente à [inserir denominação ou sigla 

da Subsidiária ou Investida ] qualquer evento, investigação ou processo administrativo ou 

judicial que venham a ser instaurados relativamente a possível violação de qualquer das 

declarações e garantias dos itens 1 e 2, bem como relacionados ao conteúdo contido no 

questionário de diligência, devendo sempre agir para evitar que referidas violações ocorram e 

adotar medidas para mitigar danos que possam vir a acontecer nesse sentido. 

12. Caso a [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] venha a tomar 

conhecimento de fatos ou indícios relevantes que teriam ocorrido, ou que estariam na iminência 

de ocorrer, que violem as disposições do presente anexo por parte da [Potencial Parceira] e/ou 

por quaisquer de seus Representantes e/ou pela [Joint-Venture/Consórcio/Parceria] e/ou pelos 

Representantes dela, a [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] poderá 

determinar, a seu exclusivo critério, além de outras medidas que entender cabíveis, (i) a suspensão 

imediata de quaisquer direitos da [Potencial Parceria] no âmbito da parceria, inclusive os direitos 

políticos e econômicos da [Potencial Parceira], se houver; (ii) a suspensão de qualquer atividade 

desenvolvida no âmbito da Parceria formada entre as partes que a [inserir denominação ou sigla 

da Subsidiária ou Investida] julgue necessário, (iii) a substituição imediata dos Representantes 

envolvidos. 

12.1. Para a avaliação dos fatos ou indícios que guardem relação com a Parceria firmada entre as 

partes, a [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] poderá realizar 

investigações ou auditorias na [ Potencial Parceira] e/ou na [Joint-

Venture/Consórcio/Parceria], diretamente ou por meio de terceiros escolhidos pela [inserir 

denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida]. 

12.2. A [Potencial Parceira] se compromete a cooperar com qualquer investigação ou auditoria 

que venha a ser realizada em si e autorizar qualquer investigação no âmbito da [Joint-

Venture/Consórcio/Parceria], disponibilizando todas as informações e documentos 

solicitados pela [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] ou pelos 

terceiros por ela contratada, inclusive livros e registros contábeis, notas fiscais, contratos e 

documentos eletrônicos de qualquer natureza. Compromete-se, ainda, a colocar à disposição 

da [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] ou do referido terceiro, os 

seus Representantes que, de acordo com o entendimento da [inserir denominação ou sigla 

da Subsidiária ou Investida] ou de tais terceiros, possam colaborar na elucidação dos fatos 

circunscritos à Parceria formada entre as partes. 

OU  

12.1. Para a avaliação dos fatos ou indícios que guardem relação com a Parceria firmada entre as 

partes, a [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] poderá realizar 

investigações ou auditorias na [ Joint- Venture/Consórcio/Parceria], diretamente ou por 
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meio de terceiros escolhidos pela [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou 

Investida]. 

12.2. A [Potencial Parceira] se compromete a cooperar com qualquer investigação ou auditoria 

que venha a ser realizada pela [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] 

si e autorizar qualquer investigação no âmbito da [Joint-Venture/Consórcio/Parceria], 

disponibilizando todas as informações e documentos solicitados pela [inserir denominação 

ou sigla da Subsidiária ou Investida] ou pelos terceiros por ela contratada, inclusive livros 

e registros contábeis, notas fiscais, contratos e documentos eletrônicos de qualquer natureza. 

Compromete-se, ainda, a colocar à disposição da [inserir denominação ou sigla da 

Subsidiária ou Investida] ou do referido terceiro, os seus Representantes que, de acordo com 

o entendimento da [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] ou de tais 

terceiros, possam colaborar na elucidação dos fatos circunscritos à Parceria formada entre as 

partes. 

13. A [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida] poderá relatar violações às 

declarações e garantias previstas neste anexo, no questionário de diligência, bem como eventuais 

descumprimentos ou suspeitas de descumprimento às disposições previstas neste anexo e no 

Código de Conduta, podendo, ainda, e analisar: (i) a efetividade das políticas internas, do código 

de ética (ou documento equivalente) e dos demais documentos e instrumentos que conformem 

eventual programa de compliance da [Potencial Parceira] ou da [inserir denominação ou sigla 

da Subsidiária ou Investida] ou Joint-Venture/Consórcio/Parceria ]; (ii) os registros 

contábeis da [Potencial Parceira] ou da [Joint-Venture/Consórcio/Parceria], incluindo de suas 

subsidiárias, controladas e coligadas, conforme aplicável; (iii) todos os pagamentos e despesas 

realizados pelos Representantes da [Potencial Parceira] relacionados à Parceria firmada e/ou da 

[ Joint- Venture/Consórcio/Parceria]; (iv) utilização dos valores recebidos pela [Potencial 

Parceira] em relação à Parceria e/ou pela [Joint- Venture/Consórcio/Parceria]. Caso sejam 

identificadas violações às declarações e garantias previstas neste anexo, a [Potencial Parceira] 

arcará com os custos do procedimento descrito nesta cláusula. 

14. Caso alguma Autoridade Governamental venha a instaurar procedimento ou processo para 

investigar condutas que representam violação às declarações e garantias previstas neste anexo, 

no Código de Conduta e/ou neste Contrato, a [Potencial Parceira] se compromete a cooperar 

com a [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida], quando por esta solicitado, 

no âmbito de referida investigação, por meio da disponibilização da documentação necessária e 

do auxílio dos Representantes da [ Potencial Parceira], se abstendo, também, de criar quaisquer 

óbices à cooperação pela [ Joint- Venture/Consórcio/Parceria] e pelos representantes desta. 

15. A [Potencial Parceira] deverá manter registros, inclusive contábeis, descrevendo de 

maneira exata e em detalhe todas as atividades realizadas no âmbito deste Contrato, pagamentos 
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feitos, custos e despesas para os quais a [Potencial Parceira] solicita ou solicitou remuneração 

ou reembolso por parte da [inserir denominação ou sigla da Subsidiária ou Investida ] durante 

o período de execução deste Contrato e pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data do término 

da vigência do Contrato. A [Potencial Parceira] compromete- se a fornecer esses registros em 

tempo razoável e, sempre que possível, em formato eletrônico à [inserir denominação ou sigla 

da Subsidiária ou Investida] sempre que houver solicitação nesse sentido. 

 

15.1. [Joint-Venture/Consórcio/Parceria] também observará o disposto no item 15 acima. 
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