ALERTA DE FRAUDE
Prezados,
Foram realizadas locações fraudulentas de equipamentos em nome da Construtora Guetter.
Os estelionatários estão entrando em contato com empresas e repassando como referência
empresas das quais a Construtora Guetter já possui cadastro, para realizar falsos registros nos
cadastros de novos fornecedores. Portanto, caso novos fornecedores entrem em contato com
os senhores solicitando referências da Construtora Guetter, solicitamos a gentileza de informalos que ocorreram casos de fraudes em nosso nome e que vocês sugerem que estes
fornecedores entrem em contato conosco via telefone fixo e/ou e-mail antes de efetuarem
vendas.
Caso seja possível, pedimos a gentileza de anotar os contatos das empresas e nos repassarem
a fim de prevenirmos novas fraudes.

Abaixo os contatos para nos informarem casos ocorridos:
TELEFONE FIXO: 41 3027-7336
E-MAIL: construtora@guetter.com.br
Ressaltamos que todos os nossos processos de compras/locações são emitidos e autorizados
somente através da formalização de Ordem de Compra e/ou Contrato próprios da empresa e
documentados através de e-mail pelos canais únicos do Setor de compras da Construtora
Guetter, sendo eles: compras@guetter.com.br e suprimentos@guetter.com.br.
Informamos ainda que para a formalização da aquisição de materiais e/ou locação de
equipamentos também faz parte de nosso processo padrão da a negociação através da via
telefônica ou via de aplicativos de mensagens, pelos canais próprios da empresa, porém nunca
são formalizados desta forma.
Não realizamos a formalização de compras através de outros meios além do envio de Ordem
de Compra própria da empresa e aprovada pela direção.
Alertamos ainda que a Construtora Guetter não realiza fretes próprios, sendo que todo
material comprado ou equipamento locado é entregue sob a responsabilidade do fornecedor e
recebido diretamente em obra, cujo endereço consta na ordem de compra. Portanto caso você
receba algum contato mencionando a necessidade de compra ou locação em nome da
Construtora Guetter, pedimos que se certifiquem quanto à procedência e entrem em contato
com o nosso departamento de Compras ou Financeiro imediatamente através dos únicos e
exclusivos canais abaixo listados:
Setor de Compras:
Eduardo Gomes Felipe – 41 3087-6961 / 41 9.9824-4535 / compras@guetter.com.br
Setor financeiro:
Maryane Lopes – 41 3087-6959 / 41 9.9655-7064 / financeiro@guetter.com.br

