CERTIFICAÇÃO ANUAL ANTI-CORRUPÇÃO
A Iuhuu leva a sério sua obrigação de prevenir a corrupção e espera que seus fornecedores apoiem seu compromisso de
realizar negócios de forma altamente ética e em conformidade com a lei. Como resultado, a Iuhuu solicita que você, signatário
autorizado de sua organização, certifique que:

•

Sua organização não fez, ofereceu, prometeu fazer ou transferiu qualquer pagamento ou coisa de valor, direta ou
indiretamente, a qualquer autoridade governamental (incluindo qualquer pessoa que trabalhe para ou em nome de
entidade governamental, organização pública internacional, partido político ou empresa ou entidade controlada por
entidade governamental e qualquer candidato a cargo político) ou a qualquer terceiro, para pagamento a autoridade
governamental, com o fim de indevidamente obter, reter ou direcionar negócio ou assegurar vantagem indevida ou
tomar qualquer outra providência, direta ou indireta, para infringir qualquer lei ou norma aplicável que proíba propina,
extorsão, comissões, públicas ou comerciais, ou outros meios ilícitos de condução de negócios (coletivamente
denominados "Conduta Indevida") na prestação de serviços à Iuhuu e seus clientes;

•

Sua organização não teve conhecimento nem suspeitou de qualquer Conduta Indevida na prestação dos serviços à Iuhuu
e seus clientes; ou, se você teve conhecimento ou suspeitou da ocorrência de Conduta Indevida na prestação de
serviços, comunicou tal fato por escrito em nosso portal de transparência no site www.iuhuu.com.br/transparência.

•

As informações fornecidas à Iuhuu relacionadas à sua organização no formulário de due diligence de terceiro
permanecem verdadeiras e corretas, incluindo todas as divulgações de:
- Relações com autoridades governamentais;
- Uso de subcontratados que interagem com autoridades governamentais;
- Escopo e conteúdo do programa anticorrupção de sua organização; e
- Precisão dos livros e registros de sua organização relacionados aos serviços prestados em nome da Iuhuu e seus
clientes;

•

Se tiver ocorrido alguma mudança impactando as divulgações do seu formulário de due diligence de terceiro, tal
mudança deverá ser comunicada por escrito ao departamento jurídico da Iuhuu.

A Iuhuu agradece sua cooperação. Se você não concluir essa certificação dentro de 07 dias de seu envio, sua organização
poderá ser suspensa e impedida de prestar serviços à Iuhuu e seus clientes. Em caso de dúvidas, envie um e-mail para
contato@iuhuu.com.br, e um representante da Iuhuu responderá.
•

Concluí esta certificação e estou enviando este certificado em nome de minha organização.

_________________________________
Nome do Responsável Legal:

___________________________________
Cargo:

_________________________________
Nome da Organização:

_________________________________
Cnpj da Organização:

_________________________________
Assinatura do Responsável

______/______/___________
Data
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