
 

 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA FORTES - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR 

Nome Empresa  

CNPJ  

Endereço  

Tipo de Serviço 

ou Produto 

 

Contato / e-mail  

Telefone  

Para os efeitos da relação comercial com a Fortes Engenharia Ltda, declaramos que: 

1. Conhecemos, estamos familiarizados e aderimos às melhores práticas de negócios e nos obrigamos a cumprir, 

sem exceção, os termos e provisões da (I) Lei 12.846 de 01-Ago-2013 Lei Anticorrupção do Brasil (II) o Programa 

de Integridade da Fortes e quaisquer outras leis e práticas anticorrupção, suborno e outras similares, estatutos, 

regras, regulamentações ou políticas do Brasil, bem como qualquer jurisdição aplicável onde façamos negócios. 

 

2. Declaramos que nem diretamente nem através de subsidiárias, afiliadas ou empresas coligadas, nem de nossos 

respectivos colaboradores, diretores, gerentes e outros representantes não efetuamos, oferecemos nem 

prometemos efetuar, e não estamos efetuando, oferecendo nem prometendo efetuar, direta nem 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 confirmamos 

que não temos nenhuma razão para crer ou suspeitar, que nenhum de nossos colaboradores, diretores, gerentes e 

outros representantes, ofereceu ou prometeu efetuar, ou está atualmente 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, autarquia 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 qualquer candidato a cargo político exceto doações legais e registradas; ou qualquer parente 

ou amigo de qualquer das pessoas acima relacionadas; qualquer empregado ou representante da Fortes ou 

quaisquer outros clientes, sendo este uma empresa privada ou pública, com objetivo de ganhar ou manter algum 

negócio ou vantagem comercial indevida ou de qualquer outra natureza. 

 

3. Mantemos e manteremos livros e registros contábeis completos, verdadeiros, atualizados e precisos relacionados 

às nossas atividades e transações comerciais, tudo de acordo com a legislação aplicável. 

 

4. Informaremos à FORTES caso tenhamos conhecimento de qualquer violação às leis ou ao Programa de 

Integridade Fortes. 

_______________________________, ______ de _________________ de ______. 

 

Nome: 

Cargo: 

Assinatura: 
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