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FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES
Esse formulário foi elaborado para auxiliar a ISA CTEEP e suas Subsidiárias a identificar situações que
possam ser consideradas conflito de interesses, de acordo com o Código de Ética e Conduta da ISA
CTEEP e suas políticas e normas internas.
Caso alguma resposta seja SIM, não significa dizer que você está descumprindo as diretrizes da
Companhia, declara que você identificou um possível assunto que requer a sua e a nossa atenção. É
fundamental para a ISA CTEEP e suas subsidiárias, que reais, potenciais ou aparentes conflitos sejam
informados de forma completa, a fim de que sejam tempestivamente tratados.
Assim que preenchido esse formulário, por favor, assine e anexe na plataforma de Pré-Qualificação
de Fornecedores da ISA CTEEP, via link https://www.parservicios.com/new/Isa/public/home
I. Informações Pessoa Jurídica
Nome da Empresa
CNPJ

II. Informações do Responsável pelo Preenchimento da Pessoa Jurídica
Nome do Responsável
Cargo
Contato – Tel.e E-mail

III. Perguntas
Interesses Externos e Internos

SIM

NÃO

Algum sócio, administrador ou colaborador da sua empresa tem familiar ou
relação de afinidade com algum administrador ou colaborador da ISA CTEEP ou de
suas subsidiárias? Caso positivo informe quem e explique o tipo de parentesco ou
relação de afinidade.
Resposta:
Algum sócio, administrador ou colaborador da sua empresa é ex- administrador
ou ex-colaborador da ISA CTEEP/Subsidiárias? Caso positivo informe quem e
explique qual função desempenhava.
Resposta:
Algum sócio, administrador ou colaborador da sua empresa tem participação ou
trabalha em outra empresa? Caso positivo informe quem, qual a função e qual a
empresa.
Resposta:
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Sua empresa presta serviço para outras empresas do mesmo setor que a ISA
CTEEP? Caso positivo informe qual a empresa.
Resposta:
IV. Informações Adicionais
Especificar as informações não elencadas acima que possam levar a um possível conflito de
interesses:

Para fins deste formulário, considerar:
Administradores – Todos os membros do conselho de administração e os diretores, conforme
disposto no estatuto da Companhia (Art. 138 da Lei 6.404/15, que dispõem sobre as sociedades por
ações).
Conflito de Interesses – Situação que ocorre quando, devido às suas funções, um Administrador ou
um funcionário da ISA CTEEP ou de suas Subsidiárias, deve tomar uma decisão ou omitir uma ação e
estão em posição de escolher entre o interesse da ISA CTEEP ou da Empresa correspondente e seu
próprio interesse ou o de um Terceiro, de modo que, para optar por qualquer um desses dois últimos
comprometerá sua objetividade e independência. O conflito de interesse pode ser temporário ou
permanente, este último quando é reiterado no tempo. O conflito permanente de interesses pode
ou não afetar o conjunto de operações de ISA CTEEP ou a Empresa correspondente.
Colaboradores - Todos os empregados, executivos e estagiários da Companhia.
Familiar - Cônjuges ou companheiros permanentes ou com quem você tem relacionamento
sentimental análogo, parentes até o quarto grau de consanguinidade (pais, filhos, irmãos, avós,
netos, tios, sobrinhos e primos), segundo de afinidade (pais, filhos, avós, netos e irmãos do cônjuge
ou companheiro permanente) e somente civis (pais ou filhos adotivos).
Funcionário Público - Qualquer pessoa que tenha uma posição nos ramos do poder legislativo,
executivo ou judiciário de um Estado, ou de uma entidade, agência ou unidade de um Estado de
qualquer nível (nacional, regional ou local), ou numa Empresa estatal ou controlada pelo Estado, em
qualquer nível (nacional regional ou local). Também será entendido que detêm a qualidade acima
mencionada, funcionários ou agentes de uma organização pública internacional e Pessoas
Politicamente Expostas.
Subsidiárias - São empresas controladas direta ou indiretamente pela ISA CTEEP.
Declaro que todas as informações prestadas são verdadeiras e autênticas e me comprometo a enviar
nova declaração, caso haja qualquer modificação, alterando as circunstâncias previamente
declaradas, ou qualquer modificação nas declarações acima prestadas.
Assinatura:
Data:
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