FORMULÁRIO DE DUE DILIGENCE DE FORNECEDORES DO SISTEMA ELETROBRAS
(PESSOA FÍSICA)
1.

Perfil da Empresa
1.1.

Informações Cadastrais

Nome Completo:

CPF:

Endereço:

1.2.

CEP:

Estado:

Cidade:
Telefone:
Ramo de Atividade:

E-mail:
Website:

Celular:

Informe, caso haja, participação societária em pessoas jurídicas, bem como a razão social, o CNPJ e percentual de participação nas mesmas.
Razão Social

CNPJ

% Participação

Relacionamento Societário

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

2.

Relacionamento com Agentes Públicos
2.1.

Informe se você ou seus familiares 1 (até terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública.
Sim

Não

Nome

2.2.

Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:
Grau de Parentesco

Não

Período

Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

Nome

Cargo

Grau de
Parentesco

Nome do empregado ou membro

Cargo do empregado ou
membro

Informe se você ou seus familiares (até terceiro grau) mantêm relações contratuais com algum agente público.
Sim
Nome

2.4.

Cargo

Informe se você é familiar (até terceiro grau) de empregado da Eletrobras, e/ou de suas empresas controladas, que ocupe posição gerencial
ou de membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração da Eletrobras.
Sim

2.3.

Nome do Órgão/Entidade

Não

Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:
Grau de
Parentesco

Nome do Órgão/Entidade do
Agente Público

Cargo do Agente
Público

Nome do Agente Público

Informe se você é ou foi: (i) funcionário, gerente, ou Fornecedor de Bens ou Serviços que atue em caráter oficial ou em nome de (a) um
governo nacional, uma divisão política ou uma jurisdição de tal governo; (b) órgão, conselho, comissão, tribunal ou agência civil ou militar, de
qualquer dos entes acima mencionados, independente de sua constituição; (c) associação, organização ou empresa de propriedade ou
controlada pelo governo; ou (d) partido político (em conjunto, "Autoridade Governamental"); (ii) funcionário que atue nos órgãos legislativo,
administrativo ou judiciário, quer tenha sido eleito ou nomeado; (iii) gerente ou indivíduo que ocupe cargo em partido político; (iv) candidato a
cargo político, (v) gerente ou funcionário de organização supranacional (e.g., Banco Mundial, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional,
OCDE, CAF); ou (vi) qualquer outra pessoa ligada ou associada, inclusive por parentesco direto, a quaisquer das categorias acima ("Agente
do Governo"), como se segue:
Cargo e Obrigações no Governo

Períodos em que ocupou o cargo

1

Primeiro grau: Pai, mãe e filhos.
Segundo grau: Irmãos, avós e netos.
Terceiro grau: Tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos.
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2.5.

Qual seu nível de interação com o Poder Público?
não possui
possui contato com agentes p blicos em fiscali ações

h em seu uadro de empregados agentes p blicos

h em seu uadro de empregados e agentes p blicos

oferece hospitalidades brindes e presentes a agentes p blicos

Histórico
3.1.

Informe se você já foi preso, acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção.
Sim

3.2.

Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

A sua empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas (mesmo que em curso),
processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?
Sim

4.

pleiteia a obtenç o de licenças autori ações e
permissões

Quais?

outros

3.

participa em licitações

Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

Declaração de veracidade das informações

Em relação a qualquer negócio que envolva direta ou indiretamente as Empresas Eletrobras, declaro não conhecer e não ter motivos para ter
conhecimento de que tenha oferecido, prometido, efetuado ou autorizado, direta ou indiretamente, a qualquer Agente do Governo, com a finalidade de
influenciar ou induzir qualquer ato ou decisão de tal Agente do Governo a praticar ou deixar de praticar qualquer ato que envolva a violação de sua
obrigação legal, ou para garantir uma vantagem indevida com a finalidade de obter ou contratar negócios ou encaminhar negócios a qualquer pessoa.
Outrossim, comprometo-me a informar as Empresas Eletrobras imediatamente caso venha a ter conhecimento futuro de quaisquer fatos ou atos, tais
como os acima descritos, realizados com o objetivo de afastar a aplicação de lei, mais especialmente com objetivo de obter negócios e/ou vantagem
ilícita, mediante oferta, oferecimento, promessa ou efetivo pagamento de quaisquer valores e/ou benefícios a Agente Público de qualquer esfera de
poder.
Declaro que as informações fornecidas neste Formulário, incluindo quaisquer documentos anexos, são verdadeiras, completas e atualizadas.

Local e data:
Assinatura:
Nome por extenso:
Cargo:
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