QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE - PESSOA JURÍDICA
Orientações: este questionário deve ser assinado, rubricado em todas as páginas e encaminhado em PDF.
Todas as respostas são obrigatórias. Marque com um X na opção escolhida e complete as respostas, quando necessário, no espaço à frente da pergunta.
Os termos usados nas perguntas abaixo terão os significados a seguir:
Políticas de Combate à Corrupção: as políticas que abordam a Lei no 12.846/2013, (“Lei Anticorrupção”, ou "Lei da empresa limpa" - CCA Clean Company Act ), o U.S. Foreign Corrupt Practices Act
Sociedade: [Nome do fornecedor] e suas Afiliadas.
Afiliadas: Qualquer pessoa ou entidade que, direta ou indiretamente, por meio de um ou mais intermediários, controla ou é controlada pela Sociedade, ou esteja sob controle comum à Sociedade.
Representante da Sociedade: Qualquer um dos proprietários, sócios, acionistas, diretores, conselheiros, executivos, funcionários, prepostos da Sociedade ou quaisquer outras pessoas que atuem
Governo e Pessoa Relacionada ao Governo: Para fins de esclarecimento dessas questões, os termos “Governo” e “Pessoa Relacionada a Governo” deverão ser interpretados amplamente, incluindo
ONG: Organização não governamental
Representante da Fundação Renova: Qualquer um dos proprietários, sócios, acionistas, diretores, conselheiros, executivos, funcionários, prepostos da Fundação Renova ou quaisquer outras
Funcionário Público: Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em que a beneficiária da atividade seja a Administração Pública. Pouco importando se o exercício da
função pública seja permanente ou eventual, voluntário ou obrigatório, gratuito ou remunerado, a título precário ou definitivo. Podendo a função resultar de eleição, de nomeação, de contrato ou
de simples situação de fato. Para os fins deste formulário, considera-se funcionário público quem:
(i) embora transitoriamente com ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública na administração pública brasileira ou estrangeira ou em organizações internacionais de caráter
multilateral;
(ii) embora transitoriamente com ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, contratadas públicas, sociedades de economia mista ou entidades controladas,
direta ou indiretamente, pelo poder público brasileiro ou estrangeiro;
(iii) trabalha para contratada prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade objeto de concessão pelo Governo;
(iv) qualquer partido político, funcionário ou outra pessoa agindo para ou em nome de partido político; ou
(v) qualquer candidato a cargo público.
PERGUNTAS
1. Algum Representante, proprietário, sócio, acionista, conselheiro, diretor ou empregado da Sociedade é ou foi funcionário público? Se sim,
esclarecer e indicar o nome, CPF, órgão ou partido político e cargo ocupado de tais Funcionários Públicos.
Resposta:

Sim

Não

1.2 Se a resposta à pergunta 1 foi SIM, esclarecer detalhadamente se a atuação do Representante, proprietário, sócio, acionista, conselheiro, diretor ou empregado ou
empregado da Sociedade, no interesse da Fundação Renova, se dará em órgão ou partido político que atua ou atuava.

Relacionamento com o Governo

1.3 Se a resposta à pergunta 1 foi SIM, descreva todas as relações entre a Sociedade ou qualquer Representante da Sociedade e o Governo ou qualquer Pessoa Relacionada
ao Governo.
Resposta:

1.4 A Sociedade é uma entidade governamental ou é de propriedade de alguma entidade governamental? Se sim, indicar se a porcentagem de
participação (ex: mais de 50%, menos de 50% ou totalmente do Governo).
Resposta:
1.5 Algum Representante da Sociedade possui cargo no Governo? Se sim, detalhe as informações nos campos abaixo.
Indique o Representante da Sociedade:
Descreva seu cargo e responsaabilidade na Sociedade:
Descreva seu cargo no Governo:
1.6. Algum dos Representantes da Sociedade tem relação familiar, pessoal ou comercial com qualquer Pessoa Relacionada ao Governo?
Em caso afirmativo, detalhe as informações nos campos abaixo.

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

3.3 As Políticas de Combate à Corrupção são divulgadas a todos os funcionários da Sociedade?
3.4 Com que frequência as Políticas de Combate à Corrupção são atualizadas?
Resposta:

Sim

Não

3.5 A Sociedade oferece treinamento sobre as Políticas de Combate à Corrupção?
3.6 Quem participa desse treinamento? Os novos funcionários, os funcionários já existentes ou ambos?
Resposta:

Sim

Não

Identifique o Representante da Sociedade:
Descreva seu cargo e responsabilidades na Sociedade:
Descreva sua relação com a Pessoa Relacionada ao Governo:
Identifique a Pessoa Relacionada ao Governo:
Descreva o cargo, no Governo, da Pessoa Relacionada identificada acima:
2.1. Algum Representante, proprietário, sócio, acionista, consulheiro, diretor ou empregado da Sociedade é funcionário da Fundação Renova?

Associação com Fundação Renova

1. Relações com o Governo e com a Fundação

Resposta:

2.2 Algum Representante, proprietário, sócio, acionista, consulheiro, diretor ou empregado da Sociedade é funcionário de uma das mantenedoras
da Fundação Renova (BHP Billinton ou Vale)? Qual?
Resposta:
2.3 Algum Representantes da Sociedade tem relação familiar, pessoal, comercial ou negócios com qualquer Representante da Fundação Renova?
Em caso afirmativo, esclareça as questões abaixo.
Identifique o Representante da Sociedade:
Descreva seu cargo e responsabilidades na Sociedade:
Descreva sua relação com o Representante da Fundação Renova; e (iv) identifique o Representante da Fundação Renova.
Identifique o Representante da Fundação Renova.
3.1 A Sociedade tem código de ética e conduta ou alguma regra formal e escrita que descreva os limites da atuação dos representantes? Em caso
afirmativo, anexe a cópia na íntegra. Caso a resposta negativa, esclarecer se existe planejamento para implementar e executar a referida medida
e em qual prazo.
Resposta:

de Compliance

3.2. A Sociedade tem Políticas de Combate à Corrupção formais e escritas? Em caso afirmativo, anexe a cópia da Política na íntegra. Caso a
resposta seja negativa, esclarecer se existe planejamento para implementar e executar a referida política e em qual prazo.
Resposta:

2. Informações de Compliance

3.7 O treinamento é obrigatório ou voluntário?
Resposta:
3.8 Com que frequência é realizado o treinamento?
Resposta:

Programa de Compliance:

3.9 A Sociedade possui algum procedimento em vigor para fiscalizar o cumprimento das Políticas de Combate à Corrupção? Em caso afirmativo,
descrevê-lo.
Resposta:
3.10 A Sociedade possui um canal de denúncia, endereço de e-mail ou algum outro canal por meio do qual os funcionários da Sociedade possas
fazer denúncias anônimas de potenciais irregularidades? Caso a resposta seja negativa, esclarecer se existe planejamento para implementar e
executar a referida medida e em qual prazo.
Resposta:

3.11 A Sociedade envolve subcontratadas e/ou outros terceiros no curso normal dos seus negócios e/ou serviços prestados à Fundação Renova?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

3.12 Em que medida tais terceiros interagem com o Governo ou Pessoas Relacionadas com o Governo?
Resposta:
3.13 Quais procedimentos e controles a Sociedade possui para garantir que tais terceiros não se envolvam em qualquer conduta imprópria e/ou abusiva (por exemplo,
prevenção, treinamento, auditoria, contratos formais, disposições contratuais anticorrupção ou de combate a fraude)?
Resposta:

2. Informações de Compliance

4.14 A Sociedade tem Políticas para oferta e recebimento de brindes, presentes e hospitalidades formais e escritas? Em caso afirmativo, anexe a
cópia da Política na íntegra. Caso a resposta seja negativa, esclarecer se existe planejamento para implementar e executar a referida política e em
qual prazo.
Resposta:

Sim

Não

4.15 As Políticas para oferta e recebimento de brindes, presentes e hospitalidades são divulgadas a todos os funcionários da Sociedade?
4.16 Com que frequência as Políticas para oferta e recebimento de brindes, presentes e hospitalidades são atualizadas?
Resposta:

Sim

Não

4.17 A Sociedade oferece treinamento sobre as Políticas para oferta e recebimento de brindes, presentes e hospitalidades?
4.18 Quem participa desse treinamento? Os novos funcionários, os funcionários já existentes ou ambos?
Resposta:

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

4.19 O treinamento é obrigatório ou voluntário?
Resposta:
4.20 Com que frequência é realizado o treinamento?
Resposta:
4.21 A Sociedade possui algum procedimento em vigor para fiscalizar o cumprimento das Políticas para oferta e recebimento de brindes,
presentes e hospitalidades? Em caso afirmativo, descrevê-lo.
Resposta:
4.22 A Sociedade possui política ou procedimento em vigo de prevenção e combate à violação de direitos humanos? Esclarecer, abaixo, a resposta
sua resposta.
Resposta:

5. Descreva os controles da Sociedade relativos ao processo de aprovação de pagamentos (por exemplo, exigência de que haja um contrato assinado, limites de autorização
para gerentes com cargos inferiores, verificação de que os serviços foram prestados antes do pagamento). Anexe quaisquer políticas e procedimentos escritos relativos a
esses controles.

Controles Internos

Resposta:
5.1 A Sociedade efetua pagamentos em dinheiro no curso dos seus negócios?
5.2 Descreva a natureza, o volume e o valor dos pagamentos em dinheiro relevantes.
Resposta:

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

5.3 Descreva os controles contábeis da Sociedade para pagamentos em dinheiro.
Resposta:

5.4 Os livros e registros da Sociedade refletem a situação dos ativos da Sociedade de forma precisa, razoável e detalhada? Em caso negativo,
explique de que forma os livros e registros da Sociedade não refletem a situação dos ativos da Sociedade de forma precisa, razoável e detalhada.

6. A Sociedade ou qualquer Representante da Sociedade já foi objeto de qualquer processo civil, criminal ou regulamentar relacionado a leis
anticorrupção, suborno, improbidade administrativa, conduta antiética, fraude, corrupção, direitos humanos, crime ambiental ou de outra
natureza? Em caso afirmativo, descreva detalhadamente a questão, informe a acusação específica, indique a forma como foi resolvida e o seu
andamento atual.
Resposta:

Registro Jurídico e de Conformidade

2. Informações de Compliance

Resposta:

6.1. A Sociedade já recebeu alguma denúncia ou outra queixa interna relacionada a corrupção? Em caso afirmativo, descreva a questão e explique
como a questão foi resolvida e o seu andamento atual.
Resposta:
6.2 A Sociedade ou qualquer Representante da Sociedade já foi condenado por violar as leis de combate à corrupção, incluindo, mas não limitadas
à CCA, UKBA ou FCPA? Em caso afirmativo, descreva a natureza da violação e a resposta da Sociedade.
Resposta:

Registro Jurídico e de Confor

6.3 Alguém já alegou, sugeriu ou mencionou que a Sociedade tenha violado, ou possa ter violado, quaisquer leis de combate à corrupção,
incluindo, mas não limitadas à CCA, UKBA ou FCPA? Em caso afirmativo, descreva a natureza da violação alegada e a resposta da Sociedade.

Sim

Não

Sim

Não

7.1. A empresa ou indivíduo identificado como terceiro irá interagir com funcionários ou entidades governamentais?

Sim

Não

8. A Sociedade realiza ou já realizou doações para funcionários do governo (ex: campanhas de deputados, vereadores, etc), organizações de
caridade ou ONGs ligadas a funcionários do governo? Se sim, identificar data, valor da(s) doação(ões) e entide ou indivíduo beneficiado.

Sim

Não

Terceirização
Doações e
contribuições

3. Relação com terceiros

Resposta:

7. A Sociedade pretende terceirizar o trabalho a ser realizado para a Fundação Renova a outras empresas ou indivíduos? Se sim, cite o nome da
empresa ou indivíduo identificado como terceirizado.
Resposta:

Resposta:

Local e data
Assinatura do responsável
Nome Completo
Cargo e CPF

