
Declarações Gerais

Programa de Integridade, Vedação ao Nepotismo e ao Trabalho de Menores,
Precenção a Fraude, Lavagem de Dinheiro e Atos de Corrupção

A empresa                                          ,  com  sede
,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

,  por  intermédio  de  seus  representantes  legais,  DECLARA,
sob as penas da lei, que:

a) Cumprirá  o  disposto  na  Lei  Distrital  nº  6.112/2018,  que  dispõe  sobre  a
obrigatoriedade  da  implantação  do  Programa  de  Integridade  nas  empresas  que
contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal.

b) Não se enquadra nas vedações previstas no art. 19, §1º do Regulamento de Licitações
e  Contratos  do  BRB  e  que  não  possui  em  seu  quadro  de  pessoal  administrador,
proprietário ou sócio com poder de direção com vínculo familiar - cônjuge, companheiro
ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau - com funcionário com cargo em comissão ou função de confiança no Banco de
Brasília S.A. 

c) Não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos
para  a  realização  de  trabalhos  noturnos,  perigosos  ou  insalubres,  bem  como  para
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a
partir  de 14 (catorze)  anos,  nos termos do inciso  XXXIII  do art.  7º  da Constituição
Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

d) Que conhece e tem plena ciência das normas de prevenção à fraude, corrupção e
lavagem de dinheiro, previstas na legislação brasileira, dentre elas, e não se restringindo,
às Leis nº 9.613/98, 12.683/12 e 12.846/13 e seus regulamentos e se compromete a
cumpri-las fielmente,  por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem
como exigir o seu cumprimento por terceiros contratados. 

e) Não está envolvida ou irá se envolver, direta ou indiretamente,  por meio de seus
representantes,  administradores,  diretores,  conselheiros,  sócios  ou  acionistas,
assessores,  consultores,  partes  relacionadas,  durante  o  cumprimento  das  obrigações
previstas no Contrato, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos
termos das leis anticorrupção.

f) Não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento, direta ou indiretamente,
de comissões em dinheiro; deu ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto de
valor; e, durante a vigência do Contrato, não ofertará, prometer, pagar ou autorizar o
pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes ou qualquer objeto de valor
a  qualquer  pessoa  ou  entidade,  com  o  objetivo  de  beneficiar  ilicitamente,  ou  em
desacordo com as condições contratuais,  o  BRB ou qualquer  de seus representantes
legais, dirigentes, controladores, colaboradores, seus familiares ou amigos próximos, ou
qualquer pessoa que haja ilegitimamente em nome da BRB.

g) Não  se  encontra,  assim  como  seus  representantes,  administradores,  diretores,
conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, direta ou indiretamente, sob
investigação  em virtude  de  denúncias  de  suborno  e/ou  corrupção;  no  curso  de  um
processo judicial e/ou administrativo ou foi condenada ou indiciada sob a acusação de
corrupção ou suborno; suspeita de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro por
qualquer entidade governamental.

h) Se compromete a notificar prontamente, por escrito, ao BRB a respeito de qualquer



suspeita  ou violação  do  disposto  nas  leis  anticorrupção,  e  ainda  de  participação  em
práticas de suborno ou corrupção.

Brasília-DF, ___ de __________ de 2020.

___________________________________
Representante Legal

___________________________________
Representante Legal
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