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1. APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM 

ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO 

A presente Política de Relacionamento com Entidades do Setor 

Público tem como principal função complementar e dar maior 

detalhamento às disposições do Código de Ética e Conduta da GEL, 

especificando as condutas estimuladas e proibidas no relacionamento 

direto ou indireto com agentes públicos.  

Todos os acionistas, administradores, colaboradores, 

fornecedores, prestadores de serviço e parceiros de negócios da GEL 

devem conhecer as disposições da Política de Relacionamento com 

Entidades do Setor Público da COMPANHIA. 
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3. GLOSSÁRIO 

Para melhor compreensão dos termos e expressões utilizadas pela 

Política de Relacionamento com Entidades do Setor Público da GEL 

ENGENHARIA, apresenta-se o glossário a seguir com o significado dos termos 

adotados: 

 

 

 ADMINISTRADORES: Diretores, 

Conselheiros de Administração, 

Gestores e Membros dos Comitês da 

GEL; 

 AGENTE PÚBLICO: Toda pessoa que 

ocupe um cargo legislativo, 

executivo, administrativo ou judicial, 

já designado ou empossado, 

permanente ou temporário, 

remunerado ou honorífico, seja qual 

for o tempo dessa pessoa no cargo; 

que desempenhe uma função pública 

ou que preste um serviço público, 

segundo aquilo que é compreendido 

na legislação interna de cada país; e 

que seja entendido como "funcionário 

público" ou "servidor público" na 

legislação nacional; 

 BRINDES E PRESENTES: 

Consideram-se brindes e presentes 

as lembranças de caráter meramente 

institucional e de divulgação da 

marca da GEL, que observem as 

regras constantes na presente 

Política e nos documentos do 

Programa de Compliance da 

COMPANHIA; 

 CANAL DE DENÚNCIAS: Instância de 

recebimento das denúncias e 

contribuições de eventuais situações 

em desconformidade com o Programa 

de Compliance da GEL ENGENHARIA; 

 CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA: 

Refere-se ao Código de Ética e de 

Conduta da GEL ENGENHARIA, 

integrante do Programa de 

Compliance da empresa; 

 COLABORADORES: Todos os 

funcionários, aprendizes, estagiários 

e demais representantes da GEL que 

atuam em sua sede, filiais, obras e 

demais empreendimentos conduzidos 

direta ou indiretamente pela 

COMPANHIA; 

 COMITÊ DE COMPLIANCE: Órgão 

destinado a averiguar e apurar as 

denúncias trazidas ao Programa de 

Compliance da GEL, cujos membros 

são indicados pelos ADMINISTRADORES 

da COMPANHIA e devidamente 

aprovados pelo Conselho de 

Administração da GEL; 

 COMPLIANCE: Transmite a ideia de 

conformidade em geral, como 
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também os mecanismos, medidas e 

previsões de governança corporativa 

que buscam a proteção da imagem e 

integridade da GEL;  

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

Instância societária responsável pelo 

acompanhamento e monitoramento 

do funcionamento dos mecanismos 

do Programa de Compliance; 

 FORNECEDORES: Pessoa física ou 

jurídica que forneça e/ou preste 

serviços à GEL sempre em 

decorrência da celebração de 

contrato entre o Contratado e a 

COMPANHIA; 

 GEL ENGENHARIA, GEL ou 

COMPANHIA: Refere-se à GOETZE 

LOBATO ENGENHARIA S.A. ou a qualquer 

das empresas e sociedades em que a 

COMPANHIA exerça 

predominantemente o poder de 

controle societário. 

 PARCEIROS: Todos os profissionais, 

pessoas físicas ou pessoas jurídicas, 

contratadas que não sejam 

colaboradores efetivos, que atuam 

direta ou indiretamente em favor da 

GEL em decorrência de um contrato 

associativo celebrado de forma 

definitiva ou temporária. 

 SUBORNO OU CORRUPÇÃO: Prática 

de prometer, oferecer ou pagar a um 

agente público ou profissional da 

iniciativa privada quantidade de 

dinheiro, qualquer coisa de valor ou 

quaisquer outros favores para que a 

pessoa em questão deixe de se portar 

eticamente com seus deveres 

profissionais ou contratuais; 

 TERCEIROS: Pessoa física ou 

jurídica que não possui nenhum tipo 

de vínculo direto ou indireto com a 

GEL. 
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4. INTRODUÇÃO E OBJETIVO DA POLÍTICA 

Esta Política descreve condutas vedadas, mas também as 

recomendadas e incentivadas, para pautar relacionamentos éticos e de 

boa-fé de colaboradores e administradores da GEL ENGENHARIA com 

agentes, entidades e órgãos da Administração Pública.  

Essas orientações são baseadas em obrigações legais e 

recomendações de órgãos nacionais e internacionais. Dessa forma, a 

presente Política consolida um agir íntegro, prezando pela 

transparência no relacionamento com agentes públicos.  

 

5. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA PRESENTE POLÍTICA 

Esta Política se aplica à GEL ENGENHARIA como um todo e a 

quaisquer atividades de negócios administradas ou conduzidas em 

nome da COMPANHIA ou por terceiros intermediários. 

Os administradores, colaboradores e fornecedores da GEL 

devem conhecer o conteúdo desta Política e observá-la no desempenho 

de suas atividades.  

 

6. ORIENTAÇÕES GERAIS - PARÂMETROS DE CONDUTA NO 

RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS 

Como disposto no item 6 do Código de Ética e de Conduta 

da GEL, é absolutamente vedado o oferecimento de vantagem indevida 

a qualquer agente público, respeitando-se os marcos legais brasileiros.  
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Ademais, nas relações de qualquer natureza com agentes 

públicos, todos devem prezar pela transparência e ética no 

relacionamento com a Administração Pública. 

Os administradores e colaboradores da GEL jamais 

utilizarão de agentes públicos para atender, indevidamente, interesses 

da GEL e tampouco utilizarão de suas posições para fornecer ou 

prometer favorecimentos ilícitos.  

Assim, a relação com agentes públicos deve sempre ser 

pautada pela boa-fé, com a necessidade de respeito à transparência.  

Instrumentalizando esses objetivos, os seguintes 

parâmetros específicos deverão ser observados nas relações com 

agentes públicos, conforme dispõem o item 6 do Código de Ética e 

Conduta da GEL e o item 8.1 da Política Anticorrupção e Antissuborno 

da COMPANHIA. 

 

6.1. Vinculações Político-Partidárias 

A GEL ENGENHARIA não se envolve em atividades políticas e 

partidárias e seu nome não poderá ser utilizado para tal fim.  

Além disso, em conformidade com o ordenamento jurídico 

brasileiro, a GEL ENGENHARIA não realiza contribuições, em dinheiro ou 

qualquer outra forma, para partidos políticos e candidatos a cargos 

públicos.  

Isso não impede que colaboradores, atuando em sua esfera 

particular e sem qualquer envolvimento com a GEL ENGENHARIA, 
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realizem contribuições e doações para partidos ou candidatos a cargos 

públicos, bem como se envolvam em atividade política ou partidária.  

 

6.2. Licitações e Contratos Administrativos 

A participação da GEL em licitações sempre será pautada em 

conduta ética. São vedadas fraudes, manipulações ou interferências 

em licitações públicas. No procedimento, caso um administrador ou 

colaborador constate a tentativa de prática de qualquer um desses 

atos, seja por agentes públicos ou da empresa, deverá utilizar os 

mecanismos de denúncia previstos no Código de Ética e Conduta da 

GEL e nas políticas de compliance da COMPANHIA. 

Uma vez celebrados contratos com a Administração Pública, os 

administradores e colaboradores da GEL devem prezar pelo 

cumprimento das disposições do contrato junto às autoridades. O 

relacionamento com os agentes públicos responsáveis pela gestão do 

contrato deve ser transparente e íntegro e respeitar as demais 

determinações desta Política. 

 

6.3. Reuniões com Agentes Públicos 

Em todas as reuniões com agentes públicos devem, sempre que 

possível, participar ao menos dois colaboradores da GEL, inclusive nas 

reuniões realizadas nas sedes da COMPANHIA.  

Os representantes da GEL presentes em tais encontros deverão 

estar familiarizados com o Programa de Compliance da GEL 
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ENGENHARIA, em especial com as disposições do Código de Ética e de 

Conduta, da Política Anticorrupção e da presente Política. 

O agendamento das reuniões deverá ser formalizado por e-mail 

ou por outros registros oficiais, indicando, sempre que possível, a 

pauta da reunião. Não é necessário informar o Comitê de Compliance 

acerca do agendamento da reunião. 

Uma vez iniciado o encontro com o agente público, é ideal que 

a reunião seja registrada em ata. Caso não seja possível a elaboração 

de ata na reunião, deverá ser formalizado registro escrito (p. ex., por 

e-mail) contendo descrição dos colaboradores e dos membros da 

Administração Pública presentes e a síntese do conteúdo das 

discussões.  

Recomenda-se o registro em ata dos seguintes temas: (1) 

execução de contrato; e, (2) temas potencialmente sensíveis em 

termos de compliance.  

Não é necessário o encaminhamento de todas as atas de 

reuniões ao Comitê de Compliance. Entretanto, é necessário que as 

atas estejam devidamente documentadas no SGI na GEL ENGENHARIA  

ou de forma física. 

Deste modo, as atas de reunião deverão sempre estar 

disponíveis para diligências internas do Comitê de Compliance da GEL 

ENGENHARIA. 
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6.4. Procedimentos de Fiscalização ou Investigação 

Caso a Administração Pública ou entidades de fiscalização 

pública procedam à realização de procedimento de fiscalização ou 

investigação no âmbito das dependências ou nas instalações da GEL 

ENGENHARIA, é ideal que ao menos dois colaboradores da COMPANHIA 

acompanhem os procedimentos, agindo sempre com profissionalismo 

e cordialidade.  

Todos os meios devem ser conferidos para que os agentes 

públicos cumpram com a sua respectiva função. Deste modo, no caso 

de serem solicitados documentos sob a guarda da GEL ENGENHARIA, 

estes devem ser fornecidos, a fim de que os procedimentos de 

fiscalização não sejam dificultados, impedidos ou atrapalhados.  

Quando realizados procedimentos de investigação ou 

fiscalização, sempre que possível, o Comitê de Compliance deverá ser 

avisado, com antecedência e por e-mail, do dia, hora e local agendado. 

Uma vez finalizada, os colaboradores presentes durante a 

investigação ou fiscalização também deverão enviar ao Comitê de 

Compliance registro descrevendo como se transcorreram os 

procedimentos, quais foram os eventuais documentos apresentados 

pela GEL e quem foram os colaboradores e autoridades presentes.  

 

6.5. Presentes, Brindes e Hospitalidade 

O fornecimento de presentes e brindes para o setor público 

deverá respeitar as condições estabelecidas na Política Anticorrupção 

e no Código de Ética e de Conduta da GEL ENGENHARIA. 
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Em relação às políticas de hospitalidade, é permitido o custeio 

de refeições para agentes públicos na execução de negócios, 

respeitados valores módicos e desde que não aconteçam em fase de 

licitação ou negociação.  

Viagens para agentes públicos jamais serão custeadas para fins 

turísticos e deverão, simultaneamente, atender aos interesses da GEL 

e haver solicitação justificada do Poder Público para que a viagem do 

agente seja realizada.  

 

7. DENÚNCIAS E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

Conforme já estabelecido no Código de Ética e de Conduta, no 

caso de exigência de qualquer vantagem indevida ou proposta 

incompatível com os princípios do Programa de Compliance da GEL 

ENGENHARIA por parte do agente público, os acionistas, 

administradores, colaboradores e prestadores de serviço que atuem 

internamente na GEL, devem deixar clara a sua postura de não 

compactuarem com oferecimento de qualquer tipo de vantagem ilícita.  

Em tais casos, ou na hipótese de o administrador ou o 

colaborador da GEL ENGENHARIA ter ciência de qualquer outro ato que 

contraria o Programa de Compliance, em especial esta Política, deverá 

comunicar imediatamente o Comitê de Compliance.  

Para tanto, está disponível o sistema de denúncias identificado 

na Política Anticorrupção e Antissuborno da COMPANHIA.  

No caso de dúvidas sobre situações envolvendo o 

relacionamento com agentes públicos, o Comitê de Compliance está à 
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disposição para o esclarecimento de dúvidas, por meio dos canais de 

comunicação descritos no site da COMPANHIA. 

 

8. LIDERANÇA DA POLÍTICA  

As competências de cada um dos órgãos de liderança do 

Programa de Compliance, para o fim de cumprimento desta Política, 

são determinadas tal qual na Política Anticorrupção e Antissuborno.  

Aplicam-se à Política de Relacionamento com Agentes Públicos 

os deveres de (i) revisão periódica de seus termos, conforme as demais 

políticas adotadas pela GEL ENGENHARIA, sempre que entendido 

necessário; (ii) reporte periódico do Comitê de Compliance para com 

os demais órgãos de liderança do Programa de Compliance e 

Integridade da GEL ENGENHARIA, tal como determinado no Código de 

Ética e Conduta e na Política Anticorrupção e Antissuborno, sempre que 

entendido necessário; e, (iii) comunicação imediata de qualquer 

irregularidade ou situação sensível que demande o conhecimento 

imediato da administração e da liderança do Programa de Compliance. 

 

9. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

Para a confecção da presente Política, foram levados em 

consideração as seguintes normas, documentos, instruções 

normativas, entre outros: 

 Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); 

 Decreto Presidencial nº 8.420/2015; 
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 Portaria nº 909/2015, da Controladoria-Geral da União; 

 Manual de Boas Práticas do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC); e, 

 ABNT NBR ISO 37.001 - Sistemas de gestão antissuborno 

 Código de Ética e Conduta da GEL ENGENHARIA; e, 

 Política Anticorrupção e Antissuborno da GEL ENGENHARIA. 

  

10. DISPOSIÇÕES GERAIS  

A Política de Relacionamento com Entidades do Setor Público da 

GEL ENGENHARIA foi aprovada em 05/05/2020 pelo Conselho de 

Administração da COMPANHIA. 

A Política de Relacionamento com Entidades do Setor Público da 

GEL ENGENHARIA entra em vigor na data de 05/05/2020. 


