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DECLARAÇÃO PRÉVIA DE CONFORMIDADE

Esta empresa, em relação às operações, atividades, serviços ou trabalhos de qualquer forma
relacionados a este processo de contratação declara e garante, por meio da presente que os
membros do seu Grupo (para os efeitos desta Declaração, “Grupo” significa, em relação a uma
pessoa física ou jurídica ou a uma empresa, regularmente constituída ou não, a própria, suas
controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, suas sucessoras, cessionárias, seus
administradores,

diretores,

prepostos,

empregados,

representantes

e

agentes,

incluindo

subcontratados):

1. Não realizaram, não ofereceram, não prometeram, nem autorizaram, direta ou indiretamente, bem
como se comprometem a não realizar, não oferecer, não prometer, nem autorizar, direta ou
indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra qualquer
vantagem para o uso ou benefício, direto ou indireto, de qualquer autoridade ou funcionário público,
conforme definido nos arts. 327, caput, § § 1º e 2º e 337-D caput e parágrafo único, ambos do Código
Penal Brasileiro, bem como de qualquer partido político, membro de partido político, candidato a cargo
eletivo, quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou
qualquer outra vantagem, constituírem um ilícito previsto nas leis brasileiras, na Lei 12.846/2013, no
Foreign Corrupt Practices Act de 1977 – FCPA ou UK Bribery Act de 2010 – UKBA.

2. Estão cumprindo e continuarão a cumprir com as leis aplicáveis mencionadas no item acima.

2.1. Caso verifiquem a ocorrência de violação das Leis Anticorrupção brasileira e estrangeiras
aplicáveis, da legislação penal e de defesa da concorrência e leis correlatas, adotarão as medidas
necessárias para interromper tais violações, sanar suas consequências e aperfeiçoar seus programas
de combate à corrupção.

3. Cumprirão fiel e integralmente as disposições abaixo descritas:

3.1. Esta empresa informará imediatamente à ES GÁS, por escrito e mediante comprovante de
recebimento, sobre a instauração e andamento de qualquer investigação ou processo administrativo ou
judicial para apuração de prática dos atos ilícitos descritos no item 1, porventura imputados à
proponente, ou aos membros do Grupo da proponente referentes a este processo de contratação.

3.2. Esta empresa declara que informou a seus administradores, prepostos, representantes,
empregados e terceiros atuando em seu interesse ou benefício, bem como aos membros do seu Grupo
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de seu compromisso em relação ao disposto nesta declaração, bem como tomou medidas para que os
mesmos se comprometam a não praticar condutas ou omissões que possam resultar violações aos
compromissos estabelecidos e declarações contidas neste instrumento ou em responsabilidade para a
ES GÁS.

3.3. Esta empresa responsabiliza-se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto nesta
declaração por si e pelos membros do seu Grupo.

4. A presente declaração é regida pela legislação brasileira, ficando eleito o foro definido no edital
para resolução de disputas.

Esta declaração é firmada por representante legal devidamente autorizado para obrigar esta empresa
de acordo com seus atos constitutivos.

Local, ___de _____________ de 20__.
___________________________________
(Nome da Empresa)
(Nome do Representante Legal)
(Cargo ou Função)
Assinatura

