
Declaração de Compromisso 

 

Pelo presente declaramos a importância de um processo de licitação livre, justa e 
baseada nos princípios da livre concorrência que exclua qualquer forma de violação. 
Respeitando esse princípio, não é oferecida, concedida, nem aceita vantagens 
improcedentes aos empregados públicos ou demais pessoas no âmbito de nossa oferta, 
de forma direta ou de forma indireta, também não ofereceremos, concederemos ou 
aceitaremos tais incentivos ou condições no transcurso do presente processo de 
licitação ou, no caso do resultado de vencedores do contrato, na posterior execução do 
contrato. Asseguramos assim que não existe nenhum conflito de interesse no sentido 
das Diretrizes1 correspondentes. 
 
Declaramos, assim, a importância de respeitar o cumprimento de normas sociais e do 
meio ambiente na execução do projeto. Comprometemo-nos a respeitar as normas de 
direito do trabalho aplicáveis e as normas fundamentais de trabalho da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), também como as normas nacionais e internacionais 
aplicáveis com respeito ao meio ambiente e a saúde e segurança do trabalho. 
 
Asseguramos que informaremos aos nossos colaboradores sobre suas respectivas 
obrigações e sobre a obrigatoriedade de respeitar este compromisso assim como sobre 
a obrigatoriedade de respeitar as leis do País.  
 
Também declaramos que eu/ nós / nenhum membro do consórcio está incluído na lista 
de sanções das Nações Unidas, nem da União Europeia, nem do governo alemão, nem 
nenhuma outra lista de sanções e asseguramos que nós/todos os membros da 
empresa/consórcio avisaremos ao Contratante e a KfW se isto for o caso, em um 
momento posterior. 
 
Aceitamos que no caso de sermos incluídos (ou um membro da empresa/consorcio for 
incluído) em uma lista de sanções juridicamente vinculante para o Contratante e/ou para 
a KfW, o Contratante terá direito a excluir-nos/a excluir a empresa/consórcio do 
processo de licitação e/ou, no caso de uma contratação, terá direito a rescindir o 
contrato de forma imediata, se as informações indicadas na Declaração de compromisso 
eram objetivamente falsas ou se a causa da exclusão ocorre em um momento posterior, 
depois da entrega da Declaração de compromisso. 
 
 

 

.................................   ...........................  ............................................. 

(local)    (data)    (nome/ empresa) 

 

 

 

          ............................................. 

        (assinatura/s)  
 
 
 
 

                                                 
1  Ver as "Diretrizes para a contratação de consultores no âmbito da Cooperação Financeira Oficial com 

países em desenvolvimento" e / ou as "Diretrizes para a alocação de suprimentos e serviços no âmbito 
da Cooperação Financeira Oficial com países em desenvolvimento" 



 
 

 


