
 

 

 

QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÕES E DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

A FORTES ENGENHARIA LTDA contrata regularmente fornecedores para execução de serviços 
terceirizados. O presente questionário tem como objetivo adquirir e documentar informações de nossos 
fornecedores no âmbito de nossa Política Anticorrupção e Procedimentos de Prevenção de Fraudes. Todas 
as informações são coletadas em caráter confidencial. 

Denominação do Fornecedor  
Descrição da atividade  
CNPJ  
Endereço completo, inclusive 
website 

 

Nome, telefone e email de contato  
Indicar caso haja outras empresas 
associadas ao mesmo CNPJ ou 
grupo de empresas 

 

Listar os 5 principais clientes  
Listar os 5 principais fornecedores  

 

O Fornecedor recebeu cópia das políticas da FORTES? Sim (   )    Não (   ) 
O Fornecedor faz ou fez algum tipo de pagamento a funcionário público?  (*) Sim (   )    Não (   ) 
Algum dirigente ou empregado do Fornecedor é ou foi funcionário público? 
Caso responda positivamente, favor esclarecer em nota no rodapé 

Sim (   )    Não (   ) 

Algum dirigente ou empregado do Fornecedor foi julgado culpado, esteve ou 
está respondendo a processo relativo às Leis anticorrupção, lavagem de 
dinheiro e livre concorrência? 

Sim (   )    Não (   ) 

Existe algum impedimento legal em receber pagamentos por serviços 
prestados a nossa empresa? 

Sim (   )    Não (   ) 

(*) Para os efeitos do presente documento, funcionário público é qualquer pessoa empregada ou que tenha 
vínculo com qualquer entidade ou empresa da administração pública Federal, Estadual ou Municipal, inclusive 
autarquias, empresas de economia mista, repartições, etc., incluindo organismos multilaterais internacionais 
como ONU, OEA, UNICEF. 

Notas: 
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DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

 

____________________________________________________________________________________ 

(indicar  nome,  cargo  e  CPF  do  declarante)  declara,  em  nome  da 

____________________________________________________________________________________ 

(indicar nome da empresa e CNPJ), adiante denominada "FORNECEDOR", que está familiarizada, entende e 

cumpre com os termos e provisões da Lei 12.846 de 01‐Ago‐2013 Lei Anticorrupção do Brasil e quaisquer 

outras  leis  anticorrupção,  suborno e outras  similares,  estatutos,  regras,  regulamentações  ou políticas  do 

Brasil, bem como qualquer jurisdição que lhe seja aplicável; e Procedimentos Anticorrupção e de Prevenção 

de Fraudes da FORTES ENGENHARIA LTDA. O FORNECEDOR  declara por si, suas afiliadas e cada um de seus 

respectivos  funcionários,  diretores,  gerentes  e  outros  representantes  que  não  efetuou,  ofereceu  ou 

prometeu  efetuar,  e  não  está  efetuando,  oferecendo  ou  prometendo  efetuar,  direta  ou  indiretamente, 

quaisquer pagamentos, gratificações ou transferências de qualquer objeto de valor (incluindo, mas não se 

limitando a, dinheiro, bens, serviços, propriedades e favores, mas excluindo lembranças de valor simbólico), 

e confirma que não tem nenhuma razão para crer ou suspeitar, que nenhum de seus diretores, beneficiários, 

conselheiros,  executivos,  funcionários,  representantes,  contratantes  ou  agentes  efetuou,  ofereceu  ou 

prometeu efetuar, ou está efetuando, ofertando ou prometendo efetuar tais pagamentos ou gratificações 

ou  outros  objetos  de  valor  a  serem  dados,  direta  ou  indiretamente,  a  qualquer  agente,  representante, 

diretor, conselheiro ou empregado de qualquer órgão do governo federal, estadual ou municipal, agência ou 

outra  instituição  do mesmo  (incluindo, mas  não  se  limitando  a,  qualquer  empresa  estatal,  empresa  sob 

controle estatal ou empresa operada pelo governo); qualquer partido político ou representante de partido 

político ou candidato a cargo político, a não ser doações oficiais registradas; qualquer empregado ou afiliado 

ou agente de um cliente incluindo a FORTES, ou qualquer parente ou amigo de qualquer das pessoas acima 

relacionadas com objetivo de assegurar ou garantir um negócio.  

Igualmente  declaramos  que  mantemos  livros  e  registros  contábeis  completos,  verdadeiros  e  precisos 

relacionados às atividades e transações conduzidas por nossa empresa. 

Igualmente  nos  comprometemos  a  comunicar  imediatamente  caso  ocorra modificação  em qualquer  das 

informações  prestadas  neste  documento  e  notificar  a  FORTES  ENGENHARIA  LTDA  em  caso  de 

descumprimento de quaisquer das obrigações acima indicadas por parte de qualquer de nossos dirigentes 

ou empregados. 

Data e assinatura: 
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