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Questionário Due Diligence de Integridade (DDI) 
 

formulário apenas para leitura. 
você receberá por e-mail a versão preenchível  

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 

CNPJ:   

Razão Social:   

Nome fantasia:  

Ano da fundação:   

Endereço:                                                                              

Nº Bairro: Cidade: 

Estado: País: CEP: 
 

Comunicação digital:  
(se você não tiver atuação - responder: não se aplica) 

 

Perfil no Instagram:  

Perfil no facebook: 

Perfil no YouTube: 

Perfil no Linkedin:  

e-mail:  

Site: 

Outros: 

 
2) SOBRE A ORGANIZAÇÃO: 

 

Primeiro setor – governo (     )  
Segundo setor – privado (     ) 
Terceiro setor – organizações sociais (      ) se for organização social indique: 
 

 Instituições filantrópicas (     ) 

 Organizações sem fins lucrativos (      ) 

 Organizações não governamentais (      )  

 e/ou outras formas de associações civis sem fins lucrativos (        )  

 outros (       )________________________ 
 

3)  SOBRE DIRIGENTES E REPRESENTANTES LEGAIS: 
 

Indique nome, cpf e cargo do(s) representante(s) legais, diretores, tesoureiros, 
associados, quando aplicável.  
 

NOME  CPF  CARGO 
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4) RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS: 
 

Algum integrante da direção, associado, ou seus familiares1 ocupa ou ocupou nos 
últimos 5 anos cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública 
municipal, estadual ou federal? 
 
(     ) sim    (     ) não  
 

Em caso afirmativo, indique nome, cpf, grau de parentesco, nome do órgão público, 
cargo e período que ocupou o cargo.  
 

NOME CPF GRAU DE 
PARENTESCO  

NOME DO 
ÓRGÃO  

CARGO PERÍODO QUE 
OCUPOU O 
CARGO 

      

      

 
Algum integrante da direção, associado, representantes legais ou seus familiares 
mantém negócios pessoais com algum agente politico (partido político, membro de 
partido político, ocupante ou candidato a cargo eletivo, pessoa que ocupe cargo ou 
função pública relevante)?  
 

(     ) sim    (     ) não  
 

Em caso afirmativo, indique nome, cpf, grau de parentesco, nome do órgão público e 
cargo.  
 

NOME CPF  GRAU DE 
PARENTESCO 

NOME DO ÓRGÃO CARGO 

     

     

 
5) CONFLITO DE INTERESSE: 

 

Algum integrante da direção, associado, representantes legais é familiar de algum 
empregado da Fervo Projetos Culturais que ocupe função gerencial (diretor, 
supervisor, gerente)?   
 

(     ) sim    (     ) não  
 

Em caso afirmativo, indique nome, função, nome do integrante da Fervo Projetos e 
grau de parentesco.  
                                                        
1 Familiar – cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, por consanguinidade 
(pais, filhos, irmãos, avós, netos, tios, sobrinhos e primos) e os parentes por afinidade (pais, filhos, avós, netos e 
irmãos do cônjuge ou companheiro); 
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6) INTEGRIDADE: 
 
A entidade proponente ou algum integrante da direção, ou seu(s) representante(s) 
legais, já foram acusados, investigados, processados ou condenados por fraude ou 
corrupção, ou improbidade administrativa ou tráfico de influência nos últimos 10 
anos?  

 
(     ) sim    (     ) não  
 
Em caso afirmativo, descreva as circunstâncias do fato ocorridas e forneça 
documentação necessária. juridico@fervprojetos.com  
 
 

7) COMPLIANCE/PRÁTICAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO: 
 

A sua instituição adota um código de Ética/Conduta?  
 
(     ) sim    (     ) não  
 
Em caso de afirmativo, enviar link ou arquivo em anexo. juridico@fervoprojetos.com  
 
lInk:  

 
A sua instituição possui um comitê de Ética/Conduta/Compliance?  
 
(     ) sim    (     ) não  

 A sua Instituição possui um Programa de Compliance com o objetivo de detectar e 

sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos?  

(     ) sim    (     ) não  
 
Em caso de afirmativo, enviar link ou arquivo em anexo. juridico@fervoprojetos.com 
 
lInk:  

NOME DO 
DIRETOR/ASSOCIADO/R
EPRESENTANTE LEGAL  

FUNÇÃO  NOME DO 
INTEGRANTE  
FERVO PROJETOS 

GRAU DE 
PARENTESCO 

    

    

mailto:juridico@fervprojetos.com
mailto:juridico@fervoprojetos.com
mailto:juridico@fervoprojetos.com
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A sua Instituição conhece a legislação anticorrupção a qual está sujeita?  

 
(     ) sim    (     ) não  
 
Em caso de afirmativo, informar qual legislação:  
 

Espaço para informações que julgar importante.  

 

 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO  

A (nome da instituição), neste ato representada por (nome do representante legal), 

declara que, as informações fornecidas no Questionário Due Diligence de 

Integridade (DDI) e seus anexos são verdadeiras, completas e atualizadas. Declara 

também que se tomar conhecimento de qualquer notícia ou fato que possa impactar 

as informações fornecidas neste formulário, deverá imediatamente comunicar a 

Fervo Projetos Culturais.  

 

Cidade, data e ano:  

Cargo: 

Nome por extenso: 

Assinatura:  


