
  

 

COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS Nº 001/2022 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, instituição sem fins lucrativos, localizada 

na Rua José Gonçalves Junior, Nº 140 – Campo Comprido – Curitiba/PR – CEP: 81.220-

210, inscrita no CNPJ: 76.610.690/0001-62, neste ato, torna pública, para o conhecimento 

dos interessados, que fará COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS, tipo melhor preço e técnica, 

objetivando a contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos 

complementares para construção de Centro Especializado em Reabilitação. 

DO OBJETO 

- Elaboração de projeto estrutural - fundações e estruturas de concreto armado; 

- Elaboração de projeto hidrossanitário (água fria, água quente e esgotamento sanitário) 

- Elaboração de projeto para sistema de águas pluviais; 

- Elaboração de projeto para instalações de gás para central GLP; 

- Elaboração de projeto Elétrico; 

- Elaboração de projeto de instalações telefônicas, lógica, CFTV e sistemas de alarme. 

- Elaboração e Aprovação de Projeto Corpo de Bombeiros (PSCIP - Projeto de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico). 

Para atender o objeto, a proposta deve estar em conformidade com as especificações 

constantes nesta Cotação de Preços e seus anexos, abaixo relacionados: 

ANEXO I – Projeto Arquitetônico; 

ANEXO II - Modelo de Proposta De Preço; 

ANEXO III - Declaração de Vistoria; 

ANEXO IV – Atestado de Capacidade Técnica  

ANEXO V – Questionário de Diligência de Parceiro 



  

 

DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

Somente poderão participar da presente cotação, empresas e profissionais 

regularmente constituídos, em operação no território nacional e que satisfaçam a todas as 

exigências constantes neste documento,  seus anexos,  à legislação específica e que tenham 

realizados projetos semelhantes ao objeto. 

O fornecedor deve enviar anexo à proposta cópia dos seguintes documentos: 

a) Cópia do Contrato Social, suas alterações ou consolidação, sendo aceito certidão 

simplificada expedida pelo órgão competente; 

b) Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

c) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do 

proponente participante, expedida pelo órgão competente; 

d)  Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa da 

União; 

f) Comprovante de Endereço; 

g) Cópia do RG e CPF; 

h) Questionário de Diligência de Fornecedor e Parceiro ANEXO VI 

 

Qualificação Técnica: 

a) Certidão de Acervo Técnico – CAT, atestando a capacidade técnica referente à obra de 

serviços de engenharia, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Paraná – CREA/PR, que comprove a execução de serviço compatíveis em 

características com o objeto desta cotação prévia de preço; 

b) Registro no CREA, dos responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos em plena 

validade. 

c) Se realizada a Visita Técnica, apresentar a Declaração de Vistoria devidamente 

preenchido, datado, assinado pelo responsável técnico da Empresa, e engenheiro 

responsável do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. 

Os atestados comprobatórios de capacidade técnico-profissional devem estar em 

nome do profissional integrante da equipe técnica que executará os projetos. 



  

 

Não será admitida a participação de empresas ou profissionais que: 

a) Estejam em concordata; 

b) Recuperação judicial ou extrajudicial, ou em processo de execução; 

c) Falência ou sob concurso de credores; 

d) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta cotação 

de preço; 

e) Empresas ou profissionais estrangeiros que não atuem no País; 

Nenhuma empresa poderá participar com mais de uma proposta para o mesmo item; 

O não cumprimento do envio dos documentos exigidos para habilitação acarretará na 

exclusão da proposta do participante; 

 

DA PROPOSTA DE PREÇO 

Para a correta elaboração da proposta de preços e da proposta técnica, deverá o 

participante examinar todos os documentos exigidos, bem como a data limite para o fim do 

recebimento das propostas e, finalmente, atender a todas as exigências contidas nesta 

cotação e nos seus anexos. 

O participante deverá apresentar a proposta redigida em português, de forma clara e 

detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, carimbada e assinada ao seu 

final, e rubricada nas demais páginas, nos termos do ANEXO II, contendo as seguintes 

informações: 

a) Número desta cotação de preços; 

b) Local/data; 

c) Razão social; 

d) Endereço completo; 

e) Número do CNPJ ou CPF; 

f) Validade da proposta; 

g) Forma de Pagamento; 

h) Prazo de pagamento; 

i) Prazo de entrega dos projetos 

j) Tecnologia disponível para elaboração dos projetos; 

k) Pessoa para contato;  



  

 

l) Dados bancários; 

m) Número da Inscrição Estadual ou Municipal da proponente; 

n) Carimbo e assinatura do representante legal da Empresa participante; 

o) Tecnologia disponível que será utilizada para elaboração dos projetos. 

 

Os participantes deverão indicar o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) 

dias corridos, contados da data de envio do e-mail com a proposta. 

Os participantes deverão encaminhar toda a documentação, juntamente com a 

proposta, para os seguintes e-mails: compras1@pequenocotolengo.org.br e 

supervisao.adm@pequenocotolengo.org.br sob o título “COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 01/2022 

- CER” até o dia 22 de agosto de 2022. 

 

DA PROPOSTA VENCEDORA E CONTRATAÇÃO 

A Proposta vencedora será a que oferecer o melhor preço e técnica atendendo todos 

os requisitos e pressupostos estabelecidos nesta Cotação Previa de Preços; 

O resultado da cotação prévia será informado ao participante da proposta vencedora 

via e-mail após a análise e homologação da mesma, pelo setor de compras e competente. 

No ato de formalização do contrato deverá a participante vencedora indicar pessoa 

pertencente ao seu quadro funcional, com a qual o setor pertinente poderá obter informações 

e/ou esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer outras comunicações. 

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato. 

 

DOS PRAZOS  

Em nenhuma hipótese poderão ser recebidos documentos de habilitação e propostas 

fora dos prazos estabelecidos neste edital. 

Os prazos de entrega dos projetos serão detalhados e deverão estar em conformidade 

com os informados na cotação enviada. 

A aprovação do projeto de Corpo de Bombeiro (PSCIP) será de acordo com os prazos 

estipulados pelo órgão, entretanto a elaboração e protocolo do mesmo obedecerá ao prazo 

informado na proposta. 

 

 



  

 

DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante a execução do objeto desta 

cotação prévia de preço. 

O pagamento será realizado mediante a emissão de Nota Fiscal a ser realizada na 

conclusão e entrega dos serviços descritos nesse documento. 

O pagamento final somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

responsável do setor de Engenharia. Estará condicionado à entrega da documentação 

completa: ART, memoriais e alvarás. 

Todas as alterações para adequação dos projetos para a aprovação junto ao Corpo de 

bombeiros deverão constar na proposta apresentada e sua aprovação ficará condicionada a 

parcela final. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A presente cotação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 

interesse público. 

O participante vencedor é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da cotação. A falsidade de 

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis;  

Os participantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pelo setor de Compras do Complexo de Saúde Pequeno 

Cotolengo, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

As normas que disciplinam esta cotação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do 

CONTRATANTE a finalidade e a segurança da contratação;  

As decisões referentes a esta cotação poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento;  



  

 

Os interessados em participar da cotação poderão realizar a visita técnica no local da 

obra no dia 15 de agosto de 2022 as 14:00 horas e procurar pelo engenheiro responsável da 

organização, portando a Declaração de Vistoria, ANEXO IV, devidamente preenchido. 

Quaisquer esclarecimentos relativos a presente cotação prévia de preço e às condições 

para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto poderão ser 

obtidos: 

a) Dúvidas técnicas com setor de engenharia do complexo através do e-mail 

obras@pequenocotolengo.org.br ou telefone (41) 3314-1951. 

b) Dúvidas quanto a cotação prévia de preços através do e-mail 

compras1@pequenocotolengo.org.br ou pelo telefone (41) 3314-1943  

c) Atendimento de segunda a sexta-feira, no período das 08h:30minh às 11h:30minh 

e das 13h:30minh às 16h:00minh (horário de Brasília/DF) 

A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte 

dos autos da cotação e não será devolvida ao proponente. 

 

 

Curitiba, 11 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEXO DE SAÚDE PEQUENO COTOLENGO 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO I 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

 

 

 

 

 

 

Deve ser recebido junto ao arquivo desta cotação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO II 

MODELO DE ORÇAMENTO 

 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2022  

Local e Data:  
Ao Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione: 
A Empresa ____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº ____________________________, e I.E. Nº _____________________________, sediada à  
___________________________________________, setor/bairro __________________, na cidade 
de __________________, no Estado ___________________, apresenta sua proposta comercial 
relativa à COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
A presente proposta terá o prazo de validade de 60 (sessenta) dias. 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO PRODUTO OU 

SERVIÇO 
QUANT. 

UNID. DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

IPI 
VALOR TOTAL 

1            R$                  -    

2            R$                  -    

3            R$                  -    

4            R$                  -    

5            R$                  -    

6            R$                  -    

7            R$                  -    

 
Forma de pagamento:   Boleto (  )      Depósito C/C (  )     *Se depósito favor informar número da conta. 
Dados bancários: Ag____ Op. _____ C/C: __________ 
Condições de pagamento:  28 dias (  )            30/60 dias (   )        outro (  )  ___ dias 
Prazo de entrega:  ______dias 

Outras observações:

 
Contato: Nome / Telefone / E-mail  
 
 
 

_______________________________________________________ 
 Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 CPF 
Carimbo da empresa 

 

 



  

 

ANEXO III - Declaração de Vistoria; 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 001/2022 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos que a empresa_______________________________________________, 

CNPJ nº________________, sediada na Rua_________________________, na cidade 

de___________, UF____, por intermédio do Sr.________________________, portador do 

documento de identidade nº ___________e do CPF n.º______________, compareceu no 

Pequeno Cotolengo e vistoriou os locais onde serão executados os serviços, objeto desta 

Cotação Previa de Preço, tomando plena ciência das condições existentes no local para o 

cumprimento das obrigações e perfeita elaboração da proposta. 

 

Curitiba, ____ de ____________de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO IV - Modelo do Atestado de Capacidade Técnica 

 

 

Atestamos para todos os fins de direito que a empresa 

___________________________ estabelecida à Rua 

___________________________________________________, CNPJ/MF Nº. 

___________________________________ foi nosso fornecedor do serviço 

___________________________, desde _________________________cumprindo sempre 

e habitualmente com todas as obrigações assumidas, no tocante aos objetos/serviços 

solicitados, pelo que declaramos estar a mesma apta a cumprir o objeto cotado nada tendo que 

a desabone. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente, em uma única via. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Assinatura e carimbo do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO V 

Questionário de Diligência de Parceiro 

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo com o intuito de conduzir seus negócios de forma 
ética, íntegra e transparente, é regido pelo Código de Ética e Conduta e pelas Políticas 
relacionadas ao tema aqui tratado: Compliance, Anticorrupção, Conflito de Interesses, 
Fornecedores e Contratos.  

Como parte deste processo, solicitamos que sejam respondidas as perguntas abaixo, 
formuladas com a devida diligência relativa ao cumprimento do Programa de Integridade da 
Organização.  O preenchimento deste questionário é condição obrigatória para realizar 
negócios e relacionamento com a Organização. 

Pedimos a gentileza de apresentar suas respostas nos respectivos campos disponibilizados 
ou em documentos apartados, devidamente numerados de acordo com o questionamento 
efetuado, fazendo referência expressa a tal anexo no campo disponível no corpo do 
questionário. 

Em suas respostas, pedimos que sejam fornecidas todas as informações relevantes ao 
questionamento efetuado. 

Salvo se expressamente solicitado, todos os questionamentos devem ser interpretados como 
abrangendo o período de 05 (cinco) anos anteriores à data do preenchimento deste 
questionário. 

O Questionário de Diligência deve ser respondido na íntegra, caso algum 
questionamento não seja aplicável, pedimos que indique expressamente no campo 
disponível para respostas, com a devida justificativa.  

Em caso de dúvidas no preenchimento do questionário, contate o funcionário da Organização 
responsável pelo seu processo de qualificação. 

Uma vez respondido o questionário, por favor, assine-o, anexe os documentos pertinentes e 
o retorne ao requisitante. 

Para fins deste Questionário, “Agente Público” é qualquer Pessoa Física (PF), servidor ou não, 
da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, Distrito 
Federal, Estados, Municípios, de Território, de empresa incorporada ao Patrimônio Público ou 
de Entidade, cuja criação ou custeio ao Poder tenha concorrido ou concorra com mais de 50% 
(cinquenta por cento) do Patrimônio ou da Receita Anual; qualquer pessoa que trabalhe para 
empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica 
da Administração Pública; qualquer dirigente de Partido Político, seus empregados ou outras 
pessoas que atuem para ou em seu nome ou candidato a cargo público; ou qualquer Pessoa 
Física (PF) que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou 
função pública em ou para Autoridade Governamental, entidades estatais ou em 
representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em Pessoas Jurídicas (PJ) 



  

 

controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em 
Organizações Públicas Internacionais. 

 

1. DADOS GERAIS DA PESSOA JURÍDICA 

 

Razão Social da Empresa e Tipo Societário (S.A., Ltda., outros): 
 
 

CNPJ: 

 

Website: 

 

Endereço e data da incorporação da Empresa: 

 

Cidade, Estado e País onde a Empresa desenvolve suas atividades: 

 

Número de pessoas que trabalham para a Empresa. 

 

Ramo de Atividade e Serviço a ser Prestado: 

 

Objeto Social: 

 

Países e localidades nos quais a Empresa atua: 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. PESSOA FÍSICA DE CONTATO 

 

Nome: 
 

CPF: 

 

RG: 

Nº:                    Org. Emissor:                UF  

Telefone: 

Fixo: (   )  

Celular: (    )  

E-mail: 

 

Nacionalidade: 

 

Cargo: 

 

 

Caso possua informações complementares sobre o item 2. Pessoa Física de Contato e os campos acima sejam insuficientes, ou caso seja 
necessário anexar documentos complementares, apresente-o apartado, devidamente numerado de acordo com o questionamento acima, 
fazendo referência expressa a tal anexo. Indique no campo ao lado a referência do anexo.  

 

3. HISTÓRICO DA EMPRESA 

3.1. Há quantos anos a Empresa exerce as atividades que o Complexo tem 
a intenção de contratar? 

 

 

3.2. Faça um breve descritivo de como surgiu a Empresa, seu objetivo principal, 
mercados de atuação etc. 

 
 
 
 

 



  

 

3.3. A Empresa é obrigada, por lei, a ter registro ou obter licença em 
qualquer órgão governamental ou organização para prover o serviço 
ao Complexo? (S/N) 

-- Selecione -- 

 

3.4. Em caso positivo, especificar abaixo: 

Número Órgão de Registro Data de Início 
Data de 
Validade 

    

    

    

    

    

 

Caso tenha informações complementares sobre o item 3. Histórico da Empresa e os campos acima sejam insuficientes, ou caso seja 
necessário anexar documento complementar, apresente-o apartado, devidamente numerado de acordo com o questionamento acima, 
fazendo referência expressa a tal anexo. Indique no campo ao lado a referência do anexo.  

 

4. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DA EMPRESA 

4.1. Indicar quais pessoas integram ou integraram nos últimos 05 (cinco) anos a 
Diretoria e o Conselho de Administração da Empresa (se aplicável), discriminando-
as por cargo, nacionalidade e período. 

 

Nome Completo Cargo Nacionalidade Período 

   Atual? 

   Atual? 

   Atual? 

 

 



  

 

5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 
 

5.1. A Empresa possui demonstração financeira auditada? (Em 
caso afirmativo, e quando solicitado, fornecer cópias do relatório de 
auditoria dos últimos 03 (três) anos; caso negativo, responder à pergunta 
abaixo). 

-- Selecione -- 

5.2. A Empresa possui demonstração financeira não auditada? 
(Em caso afirmativo, e quando solicitado, fornecer cópias da 
demonstração financeira dos últimos 03 (três) anos. 

-- Selecione -- 

 

Caso tenha informações complementares sobre o item 5. Informações Financeiras e os campos acima sejam insuficientes, ou caso seja 
necessário anexar documento complementar, apresente-o apartado, devidamente numerado de acordo com o questionamento acima, 
fazendo referência expressa a tal anexo. Indique no campo ao lado a referência do anexo.  

 

6. INFORMAÇÕES PESSOAIS ITENS 4 

Favor responder os campos abaixo de maneira completa e precisa, para que a Organização 
tenha informações sobre os Responsáveis Legais da empresa no que se refere ao período 
dos últimos 05 (cinco) anos. 

 

6.1. Alguma das pessoas listadas nos itens 4 acima é ou já foi 
Funcionário do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo? (S/N) -- Selecione -- 

6.2. Alguma das pessoas listadas nos itens 4 acima é ou já foi Agente 
Público? (S/N) -- Selecione -- 

6.3. Alguma das pessoas listadas nos itens 4 acima ocupa atualmente 
ou ocupou algum cargo nos últimos 05 (cinco) anos, ou tem deveres em 
algum Partido Político ou Campanha Política? (S/N) 

-- Selecione -- 

6.4. Alguma das pessoas listadas nos itens 4 acima é ou já foi 
candidata a algum cargo político? (S/N) 

 

-- Selecione -- 

 

6.5. Em caso afirmativo a qualquer uma das questões acima, preencha a tabela 
abaixo: 

 

Nome Cargo Entidade Pública 
Data de Término/ 
Atual situação de 

conflito 

   
De:____ até: ____ 

Atual? -- Selecione -- 

   
De:____ até: ____ 

Atual? -- Selecione -- 



  

 

   
De:___ até:____ 

Atual? -- Selecione -- 

   
De:____ até: ____  

Atual? -- Selecione -- 
 

Algum familiar1 de qualquer pessoa elencada nos itens 4 é ou já foi: 

6.6. Agente Público? (S/N) -- Selecione -- 

6.7. Ocupa ou ocupou algum cargo político, é ou já foi candidato ou 
possui cargo ou vínculo com partido político? (S/N) -- Selecione -- 

6.8. Funcionário, Ex-funcionário, Voluntário, Fornecedor e Terceiro 
do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo? (S/N) -- Selecione -- 

 

6.9. Em caso afirmativo, favor identificar a Pessoa, Fornecer, Nome do Familiar, 
Parentesco, Cargo, Atribuições e Órgão abaixo: 

 

Nome Parentesco Cargo e Órgão Atribuições 

  ____ /____  

  ____ /____  

  ____ /____  

  ____ /____  

  ____ /____  

 

7. INFORMAÇÕES DETALHADAS DO PARCEIRO COMERCIAL 

7.1. Alguma Pessoa, Entidade, Governo ou Agência do Governo possui 
algum direito de gestão ou interesse financeiro ou Societário nos negócios 
da Empresa? (S/N) 

-- Selecione -- 

                                                      

1 Por “Familiar” entenda-se cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou 
colateral, até o quarto grau (ex.: cônjuge, companheiro, genro, nora, sogro, sogra, padrasto, madrasta, 
enteado, cunhado, cunhada, pai, mãe, filhos, avós, netos, sobrinhos, primos e tios).  



  

 

 

7.2. Caso positivo, descrever a extensão do controle de gestão ou interesse 
financeiro: 

 

 

 

7.3. Sem prejuízo da autorização prévia do Complexo, a Empresa 
considera que subcontratará ou utilizará outras pessoas físicas ou jurídicas 
para cumprir com o contratado com o Complexo? (S/N) 

-- Selecione -- 

 

7.4. Caso positivo, especificar abaixo: 

 

 

Caso tenha informações complementares sobre o item 7. Informações Detalhadas do Parceiro Comercial e os campos acima sejam 
insuficientes, ou caso seja necessário anexar documento complementar, apresente-o apartado, devidamente numerado de acordo com o 
questionamento acima, fazendo referência expressa a tal anexo. Indique no campo ao lado a referência do anexo.  

 

8. INFORMAÇÕES DE COMPLIANCE 

8.1. A Empresa tem um Código de Ética ou de Conduta que trate sobre 
as questões de Ética Profissional e Comercial; Política Anticorrupção, que 
proíba e condene o pagamento de comissões, propina ou qualquer outra 
forma de suborno a Funcionários Públicos; ou documento similar que almeje 
esses propósitos? (S/N) 

Se SIM, favor fornecer cópia do(s) documento(s): Código de Ética, 
Política Anticorrupção etc. 

-- Selecione -- 

 

8.2. A Empresa já conduziu ou permitiu que fosse conduzido treinamento 
aos seus Funcionários no qual foram abordadas questões relacionadas à 
Ética Profissional e Comercial, corrupção, prática de ilícitos comerciais e 
corporativos e relacionamentos com Funcionários Públicos? (S/N) 

 

-- Selecione -- 

 

8.3. A Empresa possui um Profissional Responsável por um Programa ou 
Políticas Anticorrupção (Ex: Compliance Officer, Diretor de Compliance, 
Diretor de Integridade etc.)? (S/N) 

-- Selecione -- 



  

 

 

8.4. Em caso afirmativo, favor identificar o Profissional em questão, informando 
também sua experiência profissional, suas responsabilidades e seus dados de 
contato: 

 

 

8.5. A Empresa possui alguma Certificação, Selo ou outra forma de 
reconhecimento emitido por Órgão Independente, relativo à práticas de 
integridade e Compliance (Ex:  Certificação ISO 37.001, ISO 19.600, Diretriz 
CGU, DSC 10.000, Selo Pró-Ética etc.)? (S/N) 

-- Selecione -- 

 

8.6. Em caso afirmativo, identificar processo, fase processual e pessoa envolvida: 

 

 

8.7. Nos últimos 05 anos há condenações, processos ou 
investigações criminais relacionadas à Empresa, às pessoas listadas 
nos itens 4 e seus Administradores? (S/N) 

-- Selecione -- 

8.8. Em caso afirmativo, identificar processo e pessoa envolvida: 

 

 

8.9. Nos últimos 05 (cinco) anos há condenações, processos ou 
autuações relacionadas a Empresa, qualquer das pessoas listadas nos itens 
4 e seus Administradores, envolvendo alegação de exposição de 
trabalhadores a condições análogas de escravo? (S/N) 

-- Selecione -- 

 

8.10. Em caso afirmativo, favor fornecer informações adicionais: 

 

 



  

 

8.11. A Empresa, qualquer das Pessoas listadas nos itens 4 e seus 
Administradores foram citadas em qualquer dos seguintes cadastros/listas? (S/N): 

 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) -- Selecione -- 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) -- Selecione -- 

Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas 
(CEPIM) 

-- Selecione -- 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça 

-- Selecione -- 

Relação de Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da 
União 

-- Selecione -- 

 

8.12.  Em caso afirmativo a qualquer um dos itens acima, favor fornecer 
informações adicionais que julgar relevantes: 

 

 

Caso tenha informações complementares sobre o item 8. Informações de Compliance e os campos acima sejam insuficientes, ou caso 
seja necessário anexar documento complementar, apresente-o apartado, devidamente numerado de acordo com o questionamento acima, 
fazendo referência expressa a tal anexo. Indique no campo ao lado a referência do anexo.  

 

9. DECLARAÇÃO 

Em nome da Empresa, declaro de pleno conhecimento, que as informações acima fornecidas, 

bem como os documentos disponibilizados são verdadeiros e representam a divulgação 

completa das informações relevantes para este Questionário de Diligência de Terceiros, 

Fornecedores e Parceiros. 

Se em algum momento as informações ou documentos apresentados neste Questionário de 

Diligência de Terceiros, Fornecedores e Parceiros não representarem mais a realidade, 

concordo em comunicar imediatamente o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo e fornecer 

um relatório complementar detalhando referida mudança. 

 

Curitiba, _____ de __________________ de 2022. 



  

 

 

 

Nome:   Nome:   

Cargo:  Cargo:   

Empresa:  Empresa:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


