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1. APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA CONCORRENCIAL 

A presente Política Concorrencial traz orientações gerais a todos 

os interessados a respeito de situações que envolvam o correto 

relacionamento com concorrentes, especialmente os procedimentos e 

preparativos necessários para a participação em processos licitatórios 

e celebração de contratos com a Administração Pública. 

Todos os acionistas, administradores, colaboradores, 

fornecedores, prestadores de serviço e parceiros de negócios da GEL 

devem conhecer conhecer as disposições da Política Concorrencial da 

COMPANHIA.
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3. GLOSSÁRIO 

Para melhor compreensão dos termos e expressões utilizadas pela 

Política Concorrencial 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; 

 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  CONDUTA: 

Refere-se ao Código de Ética e  

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 

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; 

 CONCORRENTES: Outras empresas 

que atuam no mesmo ramo de 

mercado, prestando os mesmos 

serviços e produtos que a GEL; e 

ainda, outras empresas que mesmo 

não prestando os mesmos serviços e 

produtos, atingem ou visam atingir o 

mesmo público alvo que a 

COMPANHIA; 

 FORNECEDORES: Pessoa física ou 

jurídica que preste serviços à GEL 

sempre em decorrência da celebração 

de contrato entre o Fornecedor e a 

COMPANHIA; 

 GEL ENGENHARIA, GEL ou 

COMPANHIA: Refere-se à GOETZE 
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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; 

 TEMAS CONCORRENCIALMENTE 

SENSÍVEIS: toda informação que 

verse diretamente sobre o 

desempenho das atividades 

vinculadas ao objeto social da 

empresa. Estas informações 

normalmente são tratadas como 

confidenciais e podem influenciar a 

tomada de decisões de empresas 

concorrentes, como (i) composição 

de custos; (ii) precificação de 

produtos e serviços (preços e 

descontos); (iii) principais clientes; 

(iv) principais fornecedores e os 

termos dos contratos com eles 

celebrados; e, (v) estratégias 

comerciais e competitivas, etc. 

 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 as condutas vedadas, recomendadas e 

incentivadas para pautar relacionamentos éticos e de boa-fé da GEL 

ENGENHARIA com concorrentes e possíveis parceiros de negócio da 

COMPANHIA.  

Essas orientações são baseadas em obrigações legais e 

recomendações de órgãos nacionais e internacionais. Elas pautam a 

atuação da GEL ENGENHARIA em todos os seus negócios, prezando pela 

manutenção de um ambiente concorrencial competitivo e saudável.  

 

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.  

A GEL ENGENHARIA promoverá a divulgação da presente Política 

aos seus fornecedores.  

 

6. ORIENTAÇÕES GERAIS - PARÂMETROS DE CONDUTA NO 

RELACIONAMENTO COM CONCORRENTES 

Como disposto no item 6.1.6.4 do Código de Ética e 

Conduta da GEL, as negociações com os concorrentes devem sempre 
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ser pautadas pela boa-fé, observando a legislação e as diretrizes do 

Programa de Compliance.  

Por isso, veda-se a celebração de quaisquer acordos, 

acertos ou entendimentos, formais ou informais, que busquem 

restringir a livre concorrência ou adotar práticas não-competitivas. 

Acionistas, colaboradores, administradores, fornecedores, 

prestadores de serviços e parceiros 1 da GEL ENGENHARIA não 

compactuarão com a formação de cartéis, a fixação de preços entre 

concorrentes, acordos entre concorrentes, a fraude à licitação e a 

fraude a contratos públicos.  

Também é vedado celebrar acordos para boicotar clientes 

ou outras empresas ou para impedir o acesso de concorrentes aos 

insumos de produção.  

Além disso, não deverão trocar com concorrentes – seja 

enviando ou recebendo deles – informações confidenciais ou relativas 

a temas concorrencialmente sensíveis. 

Quando solicitadas por Associações de Classe ou 

autoridades públicas, as informações confidenciais ou 

concorrencialmente sensíveis, exigíveis no âmbito da legislação 

vigente, serão prestadas diretamente ao responsável ou à autoridade 

e sob a garantia de confidencialidade.  

Não é demais relembrar que, conforme estabelecido na 

Política Anticorrupção da GEL ENGENHARIA, bem como na Política de 

                                    
1 Nos termos da Política de Fornecedores da GEL ENGENHARIA, a COMPANHIA 

compromete-se a selecionar fornecedores engajados e alinhados com cumprimento 

das diretrizes de compliance da GEL. 
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Relacionamentos com Entidades Públicas, a COMPANHIA condena toda 

prática de suborno e corrupção.  

 

6.1. Práticas em formação de parcerias 

Conforme já estabelecido no Código de Ética e Conduta, a 

constituição de consórcios licitatórios/empresariais, parcerias 

comerciais e a celebração de contratos associativos são permitidas, 

devendo ser observadas as disposições contidas na legislação 

concorrencial e societária vigente. 

Os administradores e colaboradores da GEL não criarão 

pessoa jurídica, de modo fraudulento ou irregular, para burlar ou 

fraudar licitação pública ou medidas de proteção à concorrência.  

 

6.2. Práticas em procedimentos licitatórios e execução de 

contratações públicas 

De acordo com as normas que regem os procedimentos de 

licitação e contratação pública, a GEL ENGENHARIA, ao participar de 

licitações públicas, atuará visando garantir a integridade e legitimidade 

do procedimento competitivo. Dessa forma, não adotará quaisquer das 

seguintes práticas:  

 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 

procedimento licitatório; 
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 Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse 

privado perante a Administração, dando causa à 

instauração de licitação ou à celebração de contrato; 

 Impedir, perturbar ou fraudar a realização de 

qualquer ato de procedimento licitatório; 

 Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo. 

Nesse espírito, a GEL ENGENHARIA não deve direcionar 

licitações por meio de acordos firmados com concorrentes ou entidades 

públicas, tampouco estabelecerá pactos com seus concorrentes para 

dividir o mercado ou estabelecer rodízios para a participação em 

procedimentos licitatórios.   

A COMPANHIA jamais entrará em uma licitação apenas 

proforma – isto é, por exemplo, lançando preços manifestamente 

incompatíveis com o certame ou apresentando candidatura claramente 

não habilitável.  

A GEL ENGENHARIA somente subcontratará – ao ser 

vencedora de licitação –  ou será subcontratada quando o subcontrato 

não seja vedado pelo Edital ou pelo contrato, nos termos da legislação 

vigente.  

Uma vez contratada pela Administração Pública, a GEL 

ENGENHARIA não procederá modificações ou prorrogações dos 

contratos quando não autorizadas em lei, no instrumento convocatório 

ou no próprio contrato.  
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6.3. Práticas ao se relacionar com concorrentes 

O simples relacionamento com concorrentes não é vedado. 

Do contrário, muitas vezes é necessário, uma vez que faz parte da 

dinâmica do mercado. Nessas situações, conforme o item 6.1.6.4 do 

Código de Ética e Conduta da COMPANHIA, administradores e 

colaboradores deverão atuar para proteger informações confidenciais 

e temas concorrencialmente sensíveis, bem como para coibir qualquer 

pactuação anticoncorrencial.  

Em eventuais conversas telefônicas ou eletrônicas com 

outras empresas, as quais caminhem para temas concorrencialmente 

sensíveis, o representante da GEL deve: (i) recusar-se a tratar do 

tema; e, (ii) desligar o telefone caso o interlocutor insista no assunto. 

Ainda que participe apenas como ouvinte (conference call), igual 

procedimento deve ser adotado. Neste caso, o agente deve comunicar 

o desligamento, registrando em ata o motivo de sua saída, quando 

possível. 

Em eventuais reuniões com concorrentes, é recomendável 

que ao menos dois colaboradores da GEL ENGENHARIA estejam 

presentes. No caso destes encontros caminharem para temas 

concorrencialmente sensíveis, o representante da GEL deve adotar o 

mesmo procedimento descrito acima.  

Tanto em um quanto em outro caso, uma vez sendo 

necessária a interrupção do contato ou reunião, o Comitê de 

Compliance deverá também ser comunicado.  
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Finalmente, sempre que em contato com concorrentes, os 

colaboradores da GEL ENGENHARIA deverão adotar linguagem objetiva 

e clara, sem dubiedades, refletindo a postura íntegra, ética e de boa-

fé da COMPANHIA no âmbito concorrencial. 

Por fim, a GEL ENGENHARIA busca promover melhor a 

seleção adequada de fornecedores no mercado privado, seja por meio 

da sua Política de Fornecedores ou sua Política de Due Diligence, de 

modo a relacionar-se com empresas comprometidas com os objetivos 

do Programa de Compliance da COMPANHIA. 

 

6.4. Relacionamento com entidades de classe  

A participação da GEL ENGENHARIA em entidades 

associativas e representativas de classe para a defesa de seus 

interesses é legítima, desde que integralmente observadas as 

seguintes precauções/indicações:    

 Conferir instrução especial aos colaboradores e 

administradores participantes da GEL ENGENHARIA 

sobre o que pode e o que não pode ser discutido com 

empresas e concorrentes; 

 Sempre solicitar reconhecimento em ata do que 

efetivamente ocorrer nos encontros, sendo 

importante que seus integrantes se retirem da 

reunião e tenham esse fato devidamente registrado, 

uma vez que algum representante da COMPANHIA 

acredite que o tópico de discussão apresenta algum 

tipo de risco;  
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 Fazer exame prévio da pauta das reuniões, 

recusando-se, de antemão, a participar daquelas em 

que o objetivo do próprio encontro seja discutir 

temas concorrencialmente sensíveis; 

  Ao comparecer em reuniões nas quais os 

concorrentes estejam presentes, não se engajar em 

atividades legalmente proibidas mesmo se elas 

forem “oficialmente aprovadas” pelo grupo que 

estiver promovendo a reunião ou por outras pessoas 

que já estiverem dela participando; e 

 Ao tomar conhecimento de qualquer atividade 

proibida no âmbito da associação, contatar 

imediatamente os mecanismos de comunicação do 

Programa de Compliance. 

 

7. DENÚNCIAS E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

No caso de presenciar ou ser instado a participar de qualquer 

prática anticoncorrencial ou incompatível com os princípios do 

Programa de Compliance da GEL ENGENHARIA, o acionista, 

administrador, colaborador e prestador de serviço que atua 

internamente, devem deixar clara a sua postura de não compactuar 

com oferecimento de qualquer tipo de vantagem ilícita.  

Dessa forma, conforme o Código de Ética e Conduta, tanto em 

tais casos quanto na hipótese de o administrador ou o colaborador da 

GEL ENGENHARIA ter ciência de qualquer outro ato que contrarie os 
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documentos do Programa ou esta Política, o Comitê de Compliance 

deverá ser imediatamente comunicado.  

Para tanto, está disponível o sistema de denúncias identificado 

no Código de Ética e Conduta da GEL ENGENHARIA e na Política 

Anticorrupção e Antissuborno da COMPANHIA.  

No caso de dúvidas sobre situações envolvendo o 

relacionamento com os concorrentes, o Comitê de Compliance está à 

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 no Código de Ética e Conduta e na Política 

Anticorrupção e Antissuborno da GEL ENGENHARIA.  

Aplicam-se à Política Concorrencial 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. 
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9. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

Para a confecção da presente Política, foram levados em 

consideração as seguintes normas, documentos, instruções 

normativas, entre outros: 

 Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) 

 Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); 

 Lei nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da Livre Concorrência); 

 Decreto Presidencial nº 8.420/2015; 

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

 Manual de Boas Práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC); 

 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 Concorrencial da GEL ENGENHARIA foi aprovada em 

13/05/2020 pelo Conselho de Administração da COMPANHIA. 

A Política Concorrencial da GEL ENGENHARIA entra em vigor na 

data de 13/05/2020. 


