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1. APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DUE DILIGENCE 

A presente Política de Due Diligence especifica o procedimento 

de contratação de fornecedores e parceiros de negócio da GEL 

ENGENHARIA, em complemento ao Código de Ética e Conduta, à Política 

Anticorrupção e Antissuborno e à Política de Fornecedores. 

Todos os acionistas, administradores, colaboradores, 

fornecedores, prestadores de serviço e parceiros de negócios da GEL 

devem conhecer as disposições da Política de Due Diligence da 

COMPANHIA. 
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3. FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE DUE DILIGENCE 

O fluxograma abaixo refere-se à verificação interna detalhada. Contudo, conforme se verá ao longo desta 

política, nem todas as etapas são exigidas para contratações de riscos moderados e baixos. 

ORÇAMENTO

•Pelo menos três potenciais 
contratadas.

•Busca pelo melhor custo-benefício.

FORMULÁRIO

•Envio do Formulário para Contratação 
ou Parceria com Terceiro.

PESQUISA REPUTACIONAL
• Pesquisa em cadastros municipais, federais 

e estaduais.

•Verificação da existência de processos 
judiciais e de programas de ética e 

integridade.

• Levantamento de notícias.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

•Verificação do cumprimento dos 
requisitos do Programa de Compliance.

•Possibilidade de se requisitar 
complementação de dados/diligências.

CONTRATAÇÃO

•Redação do contrato, incluindo 
cláusula anticorrupção e antissuborno, 

e posterior assinatura.

•Assinatura do Termo de Adesão e 
Responsabilidade pela contratada.

MONITORAMENTO CONTÍNUO

•Monitoramento  da execução 
contratual, com possibilidade de se 

atualizar o Fromulário para a 
Contratação ou Parceria com Terceiro 

e a Pesquisa Reputacional
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4. GLOSSÁRIO 

Para melhor compreensão dos termos e expressões utilizadas pela 

Política de Due Diligence da GEL ENGENHARIA, apresenta-se o glossário a 

seguir com o significado dos termos adotados: 

 

 ADMINISTRADORES: Diretores, 

Conselheiros de Administração, 

Gestores, e Membros dos Comitês da 

GEL; 

 CANAL DE DENÚNCIAS: Instância de 

recebimento das denúncias e 

contribuições de eventuais situações 

em desconformidade com o Programa 

de Compliance da GEL ENGENHARIA; 

 CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: 

Refere-se ao Código de Ética e 

Conduta da GEL ENGENHARIA, 

integrante do Programa de 

Compliance da empresa; 

 COLABORADORES: Todos os 

funcionários, aprendizes, estagiários 

e demais representantes da GEL que 

atuam em sua sede, filiais, obras e 

demais empreendimentos conduzidos 

direta ou indiretamente pela 

COMPANHIA; 

 COMITÊ DE COMPLIANCE: Órgão 

destinado a averiguar e apurar as 

denúncias trazidas ao Programa de 

Compliance da GEL, cujos membros 

são indicados pelos ADMINISTRADORES 

da COMPANHIA e devidamente 

aprovados pelo Conselho de 

Administração da GEL; 

 COMPLIANCE: Transmite a ideia de 

conformidade em geral, como 

também os mecanismos, medidas e 

previsões de governança corporativa 

que buscam a proteção da imagem e 

integridade da GEL;  

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

Instância societária responsável pelo 

acompanhamento e monitoramento 

do funcionamento dos mecanismos 

do Programa de Compliance; 

 CONCORRENTES: Outras empresas 

que atuam no mesmo ramo de 

mercado, prestando os mesmos 

serviços e produtos que a GEL; e 

ainda, outras empresas que mesmo 

não prestando os mesmos serviços e 

produtos, atingem ou visam atingir o 

mesmo público alvo que a 

COMPANHIA; 

 DUE DILIGENCE: Procedimento 

interno que busca apurar a 

regularidade de determinadas 

transações, projetos, atividades, 

parceiros de negócio ou no pessoal da 

organização. Serve também ao 

propósito de agir como um controle 
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adicional direcionado à prevenção e 

detecção de risco de suborno, e 

informa a decisão da COMPANHIA 

sobre a possibilidade de adiar, 

descontinuar, interromper ou rever 

estas transações, projetos ou 

relacionamentos com parceiros de 

negócio ou seu pessoal. 

 FORMULÁRIO PARA CONTRATAÇÃO 

OU PARCERIA COM TERCEIROS: 

Formulário constante no Anexo I 

desta Política; 

 FORNECEDORES: Pessoa física ou 

jurídica que forneça e/ou preste 

serviços à GEL sempre em 

decorrência da celebração de 

contrato entre o Contratado e a 

COMPANHIA; 

 GEL ENGENHARIA, GEL ou 

COMPANHIA: Refere-se à GOETZE 

LOBATO ENGENHARIA S.A. ou a qualquer 

das empresas e sociedades em que a 

COMPANHIA exerça 

predominantemente o poder de 

controle societário; 

 PARCEIROS: Todos os profissionais, 

pessoas físicas ou pessoas jurídicas, 

contratadas que não sejam 

colaboradores efetivos, que atuam 

direta ou indiretamente em favor da 

GEL em decorrência de um contrato 

associativo celebrado de forma 

definitiva ou temporária; 

 SUBORNO OU CORRUPÇÃO: Prática 

de prometer, oferecer ou pagar a um 

agente público ou profissional da 

iniciativa privada quantidade de 

dinheiro, qualquer coisa de valor ou 

quaisquer outros favores para que a 

pessoa em questão deixe de se portar 

eticamente com seus deveres 

profissionais ou contratuais; 

 TERCEIROS: Pessoa física ou 

jurídica que não possui nenhum tipo 

de vínculo direto ou indireto com a 

GEL. 
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5. INTRODUÇÃO E OBJETIVO DA POLÍTICA 

Esta Política descreve o procedimento que deve ser seguido 

para a identificação de potenciais fornecedores e parceiros da GEL 

ENGENHARIA, avaliação das oportunidades e, finalmente, escolha das 

pessoas físicas e jurídicas a serem contratadas pela COMPANHIA, bem 

como o monitoramento da execução destes contratos. 

A partir do procedimento descrito nesta Política, a GEL 

ENGENHARIA objetiva garantir que fornecedores e parceiros que 

estejam de alinhados com os valores apresentados no Programa de 

Compliance sejam contratados, especialmente em atenção às Políticas 

Anticorrupção e Antissuborno e de Fornecedores. 

A presente Política de Due Diligence tem por objetivo averiguar: 

 (1) se o parceiro de negócio constitui uma entidade 

legítima de negócios, o que é demonstrado por 

indicadores como documentos de registro societário, 

contabilidade anual registrada, número de identificação 

fiscal (CNPJ/MF), listagem em bolsa de valores; 

 (2) se o parceiro de negócio tem as qualificações, 

experiência e recursos necessários para conduzir os 

negócios para os quais está sendo contratado; 

 (3) se e em que extensão o parceiro de negócio adota 

mecanismos de compliance ou tem um sistema de gestão 

antissuborno; 

 (4) se o parceiro de negócio possui uma reputação 

relacionada a suborno, fraude, desonestidade ou má 

conduta similar, ou se está sendo investigado ou 
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foicondenado, sancionado ou impedido em razão de 

suborno ou conduta criminal similar;  

 (5) a identidade dos acionistas - inclusive do(s) 

beneficiário(s) final(is) - e da Alta Direção do parceiro de 

negócio. 

 

6. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE DUE DILIGENCE 

Esta Política se aplica à GEL ENGENHARIA como um todo e a 

quaisquer atividades de negócios administradas ou conduzidas em 

nome da COMPANHIA, de suas controladas ou por terceiros 

intermediários que atuem em seu favor. 

Os administradores, colaboradores e fornecedores da GEL 

devem conhecer o conteúdo desta Política e observá-la no desempenho 

de suas atividades.  

 

7. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PROCEDIMENTOS DE 

CONTRATAÇÃO 

Como disposto no item 6.1.6.3 do Código de Ética e Conduta da 

GEL, a contratação de fornecedores e a celebração de parcerias são 

acompanhadas de procedimento de verificação interna, especialmente 

para os contratos de alto risco ou de valor elevado.  

A verificação interna permite que a GEL contrate com empresas 

que sejam reconhecidas pela qualidade de produtos e dos serviços que 

entregam e que estejam alinhadas com os princípios e valores da GEL.  
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Com base nisso e sabendo da realidade dinâmica do mercado, 

essa política divide as contratações da GEL em três grandes grupos.  

Cada um desses grupos possui procedimentos específicos de 

verificação interna, amoldados às necessidades da COMPANHIA e 

compatível com a forma de atuação no mercado. Esses procedimentos 

serão vistos nos próximos itens.  

Apesar dessas especificidades, são princípios que guiam todas 

as contratações da GEL, à luz de sua Política de Fornecedores:  

 Vedação à contratação de fornecedores e 

parceiros em razão de influências pessoais;  

 Valorização de produtos e serviços de 

qualidade, atrelados à custo benefício;  

 Primazia da contratação de fornecedores e 

parceiros que também se comprometam com as 

condutas estimuladas pelo Programa de Compliance 

e não compactuam com suborno e corrupção;  

 Estímulo a práticas ambientalmente 

sustentáveis e que prezem pela saúde e segurança 

no trabalho;  

 Repúdio a toda forma de discriminação, 

assédio, abuso e a ideologias extremistas.  

 

Durante todo o procedimento de verificação interna, bem como 

ao longo da execução do contrato de fornecimento ou parceria, os 

Administradores, o Comitê de Compliance e os colaboradores 

responsáveis pela contratação devem estar atentos a indícios de 

práticas que contrariem os princípios do Programa de Compliance. 
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Esses indícios estão compilados no item 8.3 da Política 

Anticorrupção e Antissuborno. São chamados de pontos de atenção ou 

redflags. Uma vez identificados, o Comitê de Compliance deverá ser 

acionado. Para tanto, os canais de denúncia estão disponíveis.  

Com relação aos parceiros de negócio, a GEL ENGENHARIA pode 

deixar de seguir a integralidade do procedimento descrito no item 8 e 

nos respectivos Anexos da presente Política de Due Diligence, 

conforme os grupos de riscos (cf. itens 8.1., 8.2. e 8.3 do presente 

documento). 

Os itens descritos acima devem levar em consideração a 

razoabilidade e proporcionalidade nas exigências de integridade, em 

conformidade com as exigências e as especificidades contratuais. 

 

8. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA PROCEDIMENTOS DE 

CONTRATAÇÃO 

Para além das orientações gerais, a GEL ENGENHARIA deverá 

seguir verificação interna específica e detalhada quanto mais elevados 

os riscos e os valores dos contratos que pretende celebrar. Por esse 

motivo, os procedimentos de verificação interna são divididos em três 

grupos de contratação: grupos de verificação detalhada, moderada e 

simplificada, conforme disposto a seguir.  
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8.1. Documentação a ser solicitada do parceiro/potencial 

contratado 

Durante todo o procedimento de verificação interna, bem como 

ao longo da execução do contrato de fornecimento ou parceria, os 

Administradores, o Comitê de Compliance e os colaboradores 

responsáveis pela contratação devem estar atentos a indícios de 

práticas que contrariem os princípios do Programa de Compliance. 

Para isso, a GEL ENGENHARIA poderá adotar as seguintes 

providências: 

 (1) Anexo I - Envio de questionário aos parceiros de 

negócio para que respondam a questões relacionadas ao 

item 5 da presente Política de Due Diligence; 

 (2) Anexo II - Pesquisa de internet sobre os parceiros de 

negócio, seus acionistas e sua Alta Direção, a fim de 

identificar qualquer informação relacionada a suborno; 

 (3) Pesquisas em fontes governamentais, judiciais e 

internacionais para busca de informações pertinentes; 

 (4) Examinar listas disponíveis publicamente de 

organizações impedidas ou proibidas de contratar 

organizações públicas ou governamentais, mantidas por 

governos locais ou nacionais ou instituições multilaterais, 

como o Banco Mundial; 

 (5) Fazer pesquisas de outras partes apropriadas sobre a 

reputação ética do parceiro de negócio (por exemplo, para 

explicar qualquer informação adversa); 

 (6) Designar outras pessoas físicas ou jurídicas com 

experiência pertinente para auxiliar na condução do 

processo de due diligence; 
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 (7) O parceiro de negócio pode ser perguntado sobre o 

resultado inicial da due diligence (por exemplo, para 

explicar uma informação adversa). 

 

8.2. Grupo I - Verificação interna detalhada  

Nesse grupo, estão os contratos de valor superior a R$ 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), que apresentam 

complexidade considerável ou duração prolongada. Também estão 

fornecedores que entregam produtos e serviços não materializáveis – 

e, portanto, geram maior dificuldade de mensuração do valor e da 

avaliação do produto – ou que atuam em áreas expostas a situações 

de não conformidade. 

Por conta dessas características, o procedimento de verificação 

interna é o mais detalhado. De início, sempre que possível, a GEL 

ENGENHARIA deverá realizar orçamentos com ao menos três empresas 

do ramo, a fim de avaliar a relação custo-benefício.  

Em segundo lugar, a empresa deverá apresentar o Formulário 

para Contratação ou Parceria com Terceiro, presente no Anexo I. O 

Formulário será enviado para uma ou mais empresas escolhidas pela 

GEL durante a primeira etapa.  

A resposta enviada pelo potencial contratado deverá ser 

arquivada pelo Comitê de Compliance no mínimo enquanto durarem as 

diligências pré-contratuais ou, uma vez celebrado o contrato, ao longo 

de sua vigência.  

Em terceiro lugar, o Comitê de Compliance deverá levantar, por 

diligências da própria GEL, pesquisa reputacional da empresa. Os 
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dados levantados deverão ser registrados por escrito, armazenados 

pelo Comitê de Compliance e terão validade de 1 (um) ano.1 

Em quarto lugar, uma vez que a GEL tenha obtido a resposta do 

formulário e a pesquisa reputacional esteja concluída, o Comitê de 

Compliance, ao lado do setor responsável pela contratação, avaliará as 

informações e outros documentos enviados pelo terceiro.  

Para tanto, deverá se atentar a meios estritamente lícitos. São 

encorajadas pesquisas na internet, incluindo levantamento de 

processos administrativos e judiciais públicos, de notícias e de Códigos 

e Políticas do potencial contratado.  

Nessa fase, é obrigatória a consulta ao Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa do 

Conselho Nacional de Justiça, ou outros cadastros que registrem 

práticas contrárias ao Programa de Compliance da GEL, conforme o 

Anexo II.2 

Com base nessa avaliação, o Comitê de Compliance e o setor 

responsável deverão deliberar pela viabilidade da contratação. O 

Comitê de Compliance também poderá realizar contatos com a 

empresa para esclarecer dúvidas ou obter informações adicionais. 

Nessa fase, são parâmetros para a avaliação os requisitos 

estabelecidos nas demais políticas deste Programa de Compliance, 

especialmente a Política de Fornecedores.  

                                    
1 Cf. Anexo I - Formulário para contratação ou parceria com terceiros. 
2 Cf. Anexo II -  Procedimento de pesquisa para verificação de integridade do 

parceiro. 
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Sempre que identificadas práticas em desconformidade com o 

Programa de Compliance, a GEL deverá deixar de promover a 

contratação.  

Sendo decidida a contratação, o instrumento contratual deverá 

ser formulado conforme as recomendações do item 6.2 da Política de 

Fornecedores. Ressalta-se a necessidade de o contratado firmar o 

Termo de Adesão e Responsabilidade, encontrado no Anexo do Código 

de Ética e Conduta da GEL. 

Dado o grau elevado de risco que envolve as contratações do 

Grupo I, os contatos e reuniões entre a GEL e os potenciais 

fornecedores e parceiros deverão ser revestidos de certas formalidades 

para garantir transparência e uma relação ética. É situação similar a 

enfrentada em contatos e reuniões com agentes públicos.  

Portanto, ao se realizarem reuniões com fornecedores e parceiros 

enquadrados no Grupo I, deverão ser atendidos, sempre que possível, 

os requisitos estabelecidos do item 6.3 da Política de Relacionamento 

com Agentes Públicos.  

Eles incluem a exigência de as reuniões serem agendadas 

preferencialmente por escrito e com pauta pré-definida, de contarem 

com a presença de ao menos dois colaboradores da COMPANHIA 

ambientados com o Programa de Compliance e a necessidade de se 

formalizar ata por escrito e enviá-la ao Comitê de Compliance. 

 

8.3. Grupo II – Verificação interna moderada 

As situações intermediárias de risco se enquadram no grupo II. 

Sendo esse meio-termo, o due diligence empenhado pela GEL para 
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POLÍTICA DE DUE DILIGENCE 

contratações desse grupo é mais simples do que o aplicado ao Grupo I 

– caracterizado por alto risco –, mas ainda exige determinadas 

práticas.  

De início, não são mandatórios o procedimento de orçamentos e 

o envio de Formulário para Contratação ou Parceria com Terceiro aos 

potenciais contratados. Ambas as práticas, todavia, são 

recomendadas.  

No entanto, mantém-se a necessidade de o Comitê de 

Compliance realizar investigações próprias, especialmente pesquisa 

reputacional, nos moldes aplicados ao Grupo I. A decisão para 

contratação, tomada ao lado do setor responsável, deverá ser balizada 

nesses dados.  

Na celebração do contrato, a redação clara e objetiva de 

cláusulas e a possibilidade de incorporação de cláusulas anticorrupção 

deverão ser prioridade. Reconhece-se, porém, que tais inclusões nem 

sempre serão possíveis, por exemplo, no caso de contratos de adesão, 

em que a COMPANHIA apenas adere a uma redação previamente 

imposta pelo contratante. Essa é uma situação em que a pesquisa 

reputacional do potencial fornecedor ou parceiro de negócio se reveste 

de ainda maior importância.  

É obrigatória a realização do procedimento do Anexo II por parte 

da COMPANHIA para os contratados do Grupo II. 

Como disposto na Política de Fornecedores, a assinatura de 

Termo de Adesão e Responsabilidade ao Programa de Compliance 

poderá ser exigido pela GEL.  

Em relação às reuniões com fornecedores e parceiros do Grupo 

II, elas não exigem as mesmas formalidades do Grupo I, mas a 
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POLÍTICA DE DUE DILIGENCE 

elaboração de ata por escrito e o envio ao Comitê de Compliance é 

medida que deve sempre ser observada.  

 

8.4. Grupo III – Verificação interna simplificada 

No grupo III estão os contratos considerados de 

baixa/baixíssima complexidade.  

Consideram-se do grupo III os seguintes exemplos de 

contratos: 

 (1) Contratos de consumo (serviços de telefonia, internet, 

entre outros); 

 (2) Contratos de prestação de serviços com baixo risco de 

suborno; 

 (3) Contratos que se submetem a intensa regulação por 

parte de entidades governamentais: contratos bancários 

(BACEN), contratos de seguro (SUSEP), entre outros; e, 

 (4) Contratos de empreitada de baixa complexidade e 

com baixo risco de suborno; 

 

Ainda que seja um procedimento simplificado, recomenda-se 

que seja realizada breve pesquisa sobre os potenciais contratados, não 

só para garantir contrações dos melhores serviços pelos melhores 

custos, mas também para identificar empresas que possuem 

programas de integridade e que compartilham dos mesmos valores da 

GEL ENGENHARIA.  

Por fim, para o Grupo III apenas recomenda-se a aplicação do 

Anexo II. 



 

 
ELABORADO / 

REVISADO 

VERIFICADO E 

APROVADO 

REVISÃO 1 27/05/2020 

Iusra Jabbar e 

Gustavo Lobato 

Conselho de 

Administração 

Página 21 de 33 

 

 

 

POLÍTICA DE DUE DILIGENCE 

 

8.5. Síntese da documentação a ser exigida do parceiro 

ou potencial contratado 

Grau de risco Documentação 

Grupo I  Obrigatória - Anexo I, Anexo 

II e Termo de Adesão e 

Responsabilidade 

Grupo II  Obrigatória - Anexo II e 

Termo de Adesão e 

Responsabilidade 

Grupo III  Recomenda-se o Anexo II  

 

9. MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Reforçando o disposto na política de fornecedores, uma vez 

iniciada a execução contratual, a GEL ENGENHARIA empenhará esforços 

contínuos de avaliação de sua relação com os fornecedores. Esses 

esforços serão dirigidos por administradores, colaboradores e pelo 

Comitê de Compliance, mas especialmente pelas áreas das empresas 

que mais diretamente acompanham o status da contratação. 
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Nesse exercício, a GEL poderá convocar reuniões, enviar o 

Formulário para Contratação ou Parceria com Terceiro para atualização 

de dados e se valer de pesquisa reputacional constante. 

Os canais de comunicação e o Comitê de Compliance estão à 

disposição para avaliação de qualquer alteração na situação de 

fornecedores ou parceiro, bem como de qualquer prática em potencial 

descompasso com o Programa de Compliance da GEL.  

 

10. DENÚNCIAS E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

A manutenção de uma relação comercial ética, saudável e justa 

entre fornecedores e a GEL ENGENHARIA depende da adoção de devida 

diligência pré-contratual, do zelo na celebração dos contratos, da 

avaliação constante da qualidade dos serviços e produtos contratados 

e do monitoramento das práticas e condutas das partes.  

Assim, no caso de ter ciência de qualquer prática incompatível 

com os princípios do Programa de Compliance da GEL ENGENHARIA e 

desta política, o colaborador da GEL ou de seus contratados deverá 

comunicar imediatamente o Comitê de Compliance.  

Para tanto, está disponível o sistema de denúncias identificado 

no Código de Ética e Conduta da GEL ENGENHARIA e na Política 

Anticorrupção e Antissuborno da COMPANHIA.  

Uma vez apurada a situação, poderão ser aplicadas quaisquer 

das sanções dispostas no Código de Ética e Conduta da COMPANHIA. 



 

 
ELABORADO / 

REVISADO 

VERIFICADO E 

APROVADO 

REVISÃO 1 27/05/2020 

Iusra Jabbar e 

Gustavo Lobato 

Conselho de 

Administração 

Página 23 de 33 

 

 

 

POLÍTICA DE DUE DILIGENCE 

No caso de dúvidas sobre situações envolvendo o 

relacionamento com os concorrentes, o Comitê de Compliance está à 

disposição para o esclarecimento de dúvidas, por meio dos canais de 

comunicação descritos no site da COMPANHIA. 

 

11. LIDERANÇA DA POLÍTICA  

As competências de cada um dos órgãos de liderança do 

Programa de Compliance, para o fim de cumprimento desta Política, 

são determinadas tal qual no Código de Ética e Conduta e na Política 

Anticorrupção e Antissuborno da GEL ENGENHARIA.  

Aplicam-se à Política de Due Diligence os deveres de (i) revisão 

periódica de seus termos, conforme as demais políticas adotadas pela 

GEL ENGENHARIA, sempre que entendido necessário; (ii) reporte 

periódico do Comitê de Compliance para com os demais órgãos de 

liderança do Programa de Compliance e Integridade da GEL 

ENGENHARIA, tal como determinado no Código de Ética e Conduta e na 

Política Anticorrupção e Antissuborno, sempre que entendido 

necessário; e, (iii) comunicação imediata de qualquer irregularidade ou 

situação sensível que demande o conhecimento imediato da 

administração e da liderança do Programa de Compliance. 

 

12. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

Para a confecção da presente Política, foram levados em 

consideração as seguintes normas, documentos, instruções 

normativas, entre outros: 
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 Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); 

 Decreto Presidencial nº 8.420/2015; 

 Portaria nº 909/2015, da Controladoria-Geral da União; 

 Manual de Boas Práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC); 

 ABNT NBR ISO 37.001 - Sistemas de gestão antissuborno; 

 Código de Ética e Conduta da GEL ENGENHARIA; e, 

 Política Anticorrupção e Antissuborno da GEL ENGENHARIA. 

 Política de Fornecedores da GEL ENGENHARIA. 

  

13. DISPOSIÇÕES GERAIS  

A Política de Due Diligence da GEL ENGENHARIA foi aprovada em 

27/05/2020 pelo Conselho de Administração da COMPANHIA 

A Política de Due Diligence da GEL ENGENHARIA entra em vigor 

na data de 27/05/2020. 
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ANEXO I - FORMULÁRIO PARA CONTRATAÇÃO OU PARCERIA COM TERCEIROS 

Razão Social: 

Nome fantasia: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Endereço: 

Cidade / UF: CEP: 

Dados para Contato (nome completo): 

E-mail: Telefone: 

Tipo Societário: (  ) Ltda  (  ) SA   (  )  Outro. Especifique: 

Data da Constituição: País onde a empresa está constituída: 

Descrição do objeto social da empresa: 

Porte da Empresa: ( ) Micro Empresa  ( ) Pequena Empresa  ( ) Médio Porte  ( ) Grande Porte 

Número de funcionários: 

A empresa possui filiais no Brasil ou exterior? ( ) Não   ( ) Sim Relacione abaixo todas as filiais ( endereço, CNPJ e 

objeto social) 

A empresa possui escritórios de representação em território nacional e/ou no exterior? Se sim, relacione abaixo: 
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Forneça o nome, cargo e % de participação societárias (quando aplicável) de seus proprietários, sócios, 

acionistas, controladores, conselheiros e diretores. 

 

 

 
 

Forneça o % de participação societária da sua empresa, em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, 
controlada, coligada ou consorciada. 

 

 

 

 

Forneça CNPJ, razão social, nome fantasia e endereço das pessoas jurídicas com as quais a sua empresa esteja 
envolvida na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada. 

 

 

 

Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou Cargo de 
Confiança na administração pública? 
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( ) Não   (  ) Sim.  Forneça detalhes (nome, grau de parentesco, nome do órgão/entidade, cargo exercido, período 
que ocupou o cargo). 

 

 

Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo 
com algum agente público? 

( ) Não   (  ) Sim.  Forneça detalhes (nome, nome do órgão/entidade, cargo exercido, período que ocupou o 
cargo). 

 

 

 

Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado, processado ou 

condenado por fraude corrupção ou lavagem de dinheiro nos últimos 10 anos ou ainda tiveram sua reputação 
questionada na mídia por quaisquer fatos relacionados à corrupção? 

( ) Não   (  ) Sim.  Forneça detalhes do fato ocorrido e documentação pertinente. 

 

 

 

A sua empresa, alguma controladora, controlada, coligada ou consorciada já foram acusadas investigadas, 
processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos? 

( ) Não   (  ) Sim.  Forneça detalhes do fato ocorrido e documentação pertinente. 
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A sua empresa, alguma controladora, controlada, coligada ou consorciada já responderam alguma Ação Civil 
Pública ou Ação de Improbidade Administrativa nos últimos 10 anos? 

( ) Não   (  ) Sim.  Forneça detalhes do fato ocorrido e documentação pertinente. 

 

 

 

A sua empresa conhece a legislação anticorrupção a qual está sujeita? 

( ) Não   (  ) Sim. Informar as leis. 

 

 

A sua empresa possui Código de Ética, ou Conduta ou documentos correlatos que descrevam as condutas éticas 

que devem ser observados pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados? 

( ) Não   (  ) Sim. Fornecer cópia da documentação ou indicar onde pode ser encontrada no seu website. 

 

 

A sua empresa possui um programa de integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, 
fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira? 

( ) Não   (  ) Sim. Fornecer cópia da documentação ou indicar onde pode ser encontrada no seu website. 

 

 

A sua empresa possui normas internas que determinem a proibição de qualquer tipo de pagamento ou benefício 
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a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para obter ou manter negócios ou qualquer 
vantagem comercial? 

( ) Não   (  ) Sim. Fornecer cópia da documentação ou indicar onde podem ser encontrados no seu website. 

 

 

A sua empresa possui normas internas que determinem a proibição ou restrição, quanto ao oferecimento de 
presentes, brindes e hospitalidade a agentes públicos, clientes e parceiros comerciais? 

( ) Não   (  ) Sim. Fornecer cópia da documentação ou indicar onde pode ser encontrada no seu website. 

 

 

 

 

A sua empresa possui normativos internos que disponham sobre doação e/ou contribuição a instituições de 
caridade, programas sociais ou a partidos políticos? 

( ) Não   (  ) Sim. Fornecer cópia da documentação ou indicar onde pode ser encontrada no seu website. 

 

 

A sua empresa disponibiliza canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a todos os 
empregados próprios e/ou terceirizados, e mecanismos destinados à proteção de denunciantes? 

( ) Não   (  ) Sim. Fornecer cópia da documentação ou indicar onde pode ser encontrada no seu website. 
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A sua empresa promove treinamentos periódicos sobre o seu programa de integridade, destinados à Alta 
Administração e a todos os empregados próprios e/ou terceirizados, e quando aplicável, a fornecedores? 

( ) Não   (  ) Sim. Fornecer evidenciais documentais que comprovem a realização. 

 

 

 

A sua empresa possui normativos internos de due diligence para a avaliação da reputação, da idoneidade e das 
práticas de combate à corrupção de terceiros, tais como fornecedores, distribuidores, agentes, consultores, 

representantes comerciais e/ou parceiros operacionais? 

( ) Não   (  ) Sim. Fornecer cópia da documentação ou indicar onde pode ser encontrada no seu website. 

 

 

A sua empresa possui mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e de aplicação de 
sanções? 

( ) Não   (  ) Sim. Fornecer cópia da documentação ou indicar onde pode ser encontrada no seu website. 

 

 

 

A sua empresa possui normativos internos que disponham sobre o monitoramento da efetividade e da eficiência 
do programa de integridade anticorrupção da sua empresa? 
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( ) Não   (  ) Sim. Fornecer cópia da documentação ou indicar onde pode ser encontrada no seu website. 

 

 

 

A sua empresa utiliza os serviços de terceiros, tais como agentes, consultores, representantes comerciais e/ou 
outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de angariar novos negócios 

localmente ou em outros países? 

( ) Não   (  ) Sim.  Informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou 
outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas. 

 

 

A sua empresa divulga o seu programa de integridade aos seus fornecedores, distribuidores, representantes 

comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios? 

( ) Não   (  ) Sim. 

 

 

 

A sua empresa solicita que seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou 
outros tipos de parceiros de negócios declarem pleno conhecimento sobre os principais aspectos do seu programa 

de integridade? 
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( ) Não   (  ) Sim.  Fornecer cópia da documentação ou indicar onde pode ser encontrada no seu website. 

 

 

Nos contratos firmados com fornecedores, distribuidores, representantes comerciais intermediários e outros 
parceiros de negócios, há previsão de cláusulas que os obrigue a respeitar o seu programa de integridade e os 
códigos de conduta da sua empresa? 

( ) Não   (  ) Sim.  Fornecer cópia da documentação ou indicar onde pode ser encontrada no seu website. 

 

 

Os contratos firmados entre a sua empresa e fornecedores, distribuidores, representantes comerciais 
intermediários e outros parceiros de negócios possuem cláusulas que os obriguem a manter conformidade com 
as leis anticorrupção aplicáveis e vigentes? 

( ) Não   (  ) Sim.  Fornecer cópia da documentação ou indicar onde pode ser encontrada no seu website. 

 

 

Informar data, nome e cargo do responsável pelo preenchimento desse questionário: 
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ANEXO II – PROCEDIMENTO DE PESQUISA PARA 

VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DO PARCEIRO 

ANEXO II – PROCEDIMENTO DE PESQUISA PARA 

VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DO PARCEIRO 

Documentação a ser pesquisada Link de acesso 

1) Consulta de regularidade junto ao 

Cadastro Nacional da Pessoas 

Jurídicas perante a Receita Federal do 
Brasil 

https://bit.ly/2XDvIam 

 

Consulta de regularidade tributária federal, estadual e municipal (no 
local do domicílio da empresa) 

2) Federal https://bit.ly/3c5I53O 

3) Estadual (no caso do Paraná) https://bit.ly/3gsy8AS 

4) Municipal (no caso de Curitiba) https://bit.ly/36wCd2B 

5) Cadastro Nacional de Condenações 

Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade do 

Conselho Nacional de Justiça 

https://bit.ly/2ZzUV86 

6) Certidão de Regularidade Trabalhista https://bit.ly/3elKyJ1 

7) Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS 

https://bit.ly/2TGxoyF 

8) Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas - CNEP 

https://bit.ly/2XuHQKI 

9) Certidão Negativa de Processos no 
Tribunal de Contas da União 

https://bit.ly/2ZE9Yxv 

10) Pesquisa de reputação na internet 
por meio de mecanismos de pesquisas, com as seguintes 

palavras: 
 “nome da empresa+corrupção”;  

 “nome da empresa+suborno”;  
 “nome da empresa+fraude”;  

 “nome da empresa+investigação”; 

 “nome da empresa+crime;” 
 “nome da empresa+ação civil pública”; 

 “nome da empresa+improbidade administrativa”; e, 
 “nome da empresa+lavagem de dinheiro”. 

 

 


