
ANEXO III

Questionário de Compliance

DADOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Razão Social:

CNPJ/MF:

Inscrição Estadual nº:

Inscrição Municipal nº:

Endereço (Rua/Avenida, n°, compl.):

Bairro: Cidade:

UF: CEP:

# PERGUNTAS SIM NÃO

1 Você concorda que a Fundação Grupo Volkswagen e o CIEDS verifiquem as informações
fornecidas por você,  se necessário por meio de uma pesquisa de antecedentes?

2 Você pode garantir que nem você, nem um(a) beneficiário(a) econômico(a) da sua
Organização Social é uma PPE, ou seja, Pessoa Politicamente Exposta? (PEP é aquele que

exerce ou já exerceu um cargo público importante no Brasil, assim como seus  familiares e
pessoas sabidamente próximas a ele/ela.)

3 A relação de compromisso almejada com a Fundação Grupo Volkswagen e o CIEDS está no
âmbito das atividades habituais da sua empresa?

4 Você pode garantir que, no contexto do início da relação de compromisso ou durante  a
relação de compromisso, não ocorreu nem ocorrerá o pagamento de propinas,

principalmente a funcionários públicos (nacionais/internacionais)?

5 Os pagamentos que porventura sejam feitos como parte dessa relação de compromisso
ocorrem  exclusivamente para remunerar a execução da finalidade almejada,  legítima e

documentada na descrição (sem contratos fictícios)?

6 Você pode garantir que nem sua empresa, nem os diretores da mesma estão sendo
acusados de crimes financeiros nem foram condenados por crimes financeiros  nos últimos

5 (cinco) anos (principalmente devido a corrupção/propinas, infrações  de leis de
concorrência e formação de cartéis, lavagem de dinheiro)?

7 Você pode garantir que nem sua empresa e os diretores da mesma, nem proprietários
conhecidos da empresa estão em listas de sanções ou embargos?



Declaro, para os fins de que trata este Edital, que as informações aqui prestadas são a expressão da verdade, pelas

quais me responsabilizo quanto à veracidade e exatidão. Declaro, ainda, ter ciência de que deverei manter

atualizadas as informações ora prestadas.

Local e Data: ________________________,_____ de _______________, de 20___.

__________________________________________

Assinatura


