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1. APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE FORNECEDORES 

A presente Política de Fornecedores estabelece requisitos, 

procedimentos e objetivos do procedimento de contratação de 

fornecedores e parceiros de negócio da GEL ENGENHARIA.  

Todos os acionistas, administradores, colaboradores, 

fornecedores, prestadores de serviço e parceiros de negócios da GEL 

devem conhecer as disposições da Política de Fornecedores da 

COMPANHIA. 
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3. GLOSSÁRIO 

Para melhor compreensão dos termos e expressões utilizadas pela 

Política de Fornecedores 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 forneça e/ou preste 

serviços à GEL sempre em 

decorrência da celebração de 

contrato entre o Contratado e a 

COMPANHIA; 

 GEL ENGENHARIA, GEL ou 
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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. 

 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 as condutas vedadas, recomendadas e 

incentivadas para pautar a contratação e o relacionamento entre a GEL 

ENGENHARIA e seus respectivos fornecedores.  

Essas orientações são baseadas em obrigações legais e 

recomendações de órgãos nacionais e internacionais. Elas buscam 

zelar por relações íntegras entre a COMPANHIA e os fornecedores, bem 

como privilegiar parcerias e relacionamento contratuais com empresas 

que estejam em conformidade com os valores apresentados este 

Programa de Compliance. 

  

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 – PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO 

DE FORNECEDORES E SEU OBJETIVO 

Como disposto nos itens 6.1.6.2 e 6.1.6.3 do Código de Ética e 

Conduta da GEL, a contratação de fornecedores é guiada pela 
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necessidade de escolha imparcial de parceiros, conforme a qualidade 

de produtos e serviços que entregam.  

Por outro lado, é também conduzida pela priorização de 

fornecedores que se alinhem aos objetivos comerciais e éticos da GEL 

ENGENHARIA. A COMPANHIA acredita que é assim que pode oferecer a 

seus clientes as melhores condições de mercado em soluções de 

engenharia.  

Portanto, a GEL ENGENHARIA não escolhe seus fornecedores em 

razão da existência de relacionamentos pessoais com colaboradores ou 

administradores da COMPANHIA, de laços familiares ou de outras 

formas de influência. Para garantir a contratação e manutenção de 

relações comerciais nesses parâmetros, os seguintes passos serão 

seguidos sempre que possível. 

 

6.1. Due diligence pré-contratual 

A contratação de fornecedores deve ser precedida de 

procedimentos de due diligence, conforme estabelecido na Política de 

Due Diligence.  

Por meio de tal procedimento, a GEL ENGENHARIA pode 

comprovar a necessidade da contratação, a expertise dos potenciais 

fornecedores, a reputação da empresa e, por fim, a conformidade de 

suas condutas com normas legais e o Programa de Compliance.  

O procedimento de due diligence deverá ser reforçado em 

relação a fornecedores sensíveis. São assim entendidos os 

fornecedores que entregam produtos e serviços não materializáveis – 

e, portanto, gerando maior dificuldade de mensuração do valor e da 
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avaliação do produto – ou que atuam em áreas expostas à situações 

de não conformidade.  

Uma vez concluída à devida diligência prévia, os procedimentos 

para a contratação do fornecedor eleito serão iniciados.  

 

6.2. Cuidados na celebração do contrato 

No momento da celebração do contrato, a GEL ENGENHARIA 

deverá mais uma se certificar de que os fornecedores têm ciência dos 

valores que conduzem este Programa de Compliance, inclusive esta 

Política de Fornecedores.  

Afinal, a COMPANHIA busca contratar terceiros que acreditem 

nas boas práticas empresariais. É por isso que a Companhia poderá 

exigir que o fornecedor firme um Termo de Adesão e Responsabilidade. 

Preferencialmente, deverá ser ofertado o Termo anexo ao Código de 

Ética e de Conduta.  

 Ademais, a relação entre GEL e o fornecedor deverá estar 

firmada em instrumento contratual escrito. Nele, as cláusulas devem 

possuir redação clara, explicitando detalhadamente as partes, o escopo 

do contrato, o serviço ou produto a ser entregue, o valor e a forma de 

pagamento.  

Para isso, a GEL ENGENHARIA adota em seus contratos cláusula-

padrão anticorrupção, que dispõe sobre as condições contratuais no 

caso de ocorrência de qualquer ato que viole as disposições do 

Programa de Compliance da COMPANHIA. É imperativo que, em todos 

os instrumentos contratuais com os fornecedores, a GEL se assegure 

de que há cláusulas anticorrupção e antissuborno. Assim, se reforçam 
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deveres legais e disposições do Programa de Compliance da GEL, com 

especial atenção à Política Anticorrupção e Antissuborno.  

Novamente, cuidado redobrado deve ser dado para 

fornecedores sensíveis, especialmente aqueles que, em suas 

atividades, podem representar a GEL ENGENHARIA, como advogados, 

despachantes, comerciantes e vendedores.  

Nesses casos, devem estar claras as circunstâncias e hipóteses 

de atuação dos profissionais, evitando que a GEL ENGENHARIA seja 

representada em condutas não conformes à Lei e ao seu Programa de 

Compliance.  

 

6.3. Monitoramento da execução do contrato 

Finalmente, uma vez iniciada a execução contratual, a GEL 

ENGENHARIA empenhará esforços contínuos de avaliação de sua relação 

com os fornecedores. Esses esforços serão dirigidos por 

administradores, colaboradores e pelo Comitê de Compliance, mas 

especialmente pelas áreas das empresas que mais diretamente 

acompanham o status da contratação. 

Assim, garante-se a qualidade dos produtos ofertados e dos 

serviços prestados, a legitimidade e compatibilidade do preço 

contratado e o perene monitoramento do cumprimento dos 

compromissos assumidos no contrato e no Termo de Adesão e 

Responsabilidade.  

Os canais de comunicação e comitê de Compliance estão à 

disposição para avaliação de qualquer alteração na situação de 
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fornecedores e de qualquer prática em potencial descompasso com o 

Programa de Compliance da GEL.  

 

7. REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES 

Em consonância ao estabelecido no item anterior, os 

fornecedores pela GEL ENGENHARIA deverão, para além de serem 

reconhecidos pela qualidade dos seus serviços e produtos, 

comprometerem-se a: 

 Cumprir com a legislação brasileira e regulamentos 

aplicáveis ao seu negócio; com o contrato firmado e com 

o Termo de Adesão e Responsabilidade ao Programa de 

Compliance da GEL ENGENHARIA;  

 Manter sigilo das informações confidenciais;  

 Não praticar atos de suborno, corrupção ou atividades 

anticoncorrenciais; 

 Não pactuar com qualquer tipo de discriminação, 

violência, assédio ou promover qualquer tipo de conteúdo 

de tendência ideológica extremista;  

 Promover a segurança e a saúde do trabalho; 

 Acreditar na adoção de modos de produção sustentáveis 

para manutenção de um meio-ambiente saudável, 

utilizando de modo consciente recursos naturais e 

cumprindo com as normas ambientais.   
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 Prezar pela relação de Cordialidade com a GEL 

ENGENHARIA, inclusive em ambiente online, abstendo-se 

de divulgar conteúdo textual ou audiovisual que 

depreciem a imagem da GEL ENGENHARIA e somente se 

utilizando do nome e imagem da GEL com prévia 

autorização da COMPANHIA.  

Esses requisitos consolidam as principais disposições do 

Programa de Compliance da GEL ENGENHARIA cuja observância é 

exigida dos fornecedores. A exigência, todavia, não é unilateral. São 

compromissos também assumidos pela GEL ENGENHARIA em face de 

seus fornecedores, em prol de relações comerciais saudáveis, éticas e 

justas.  

 

8. CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE 

FORNECEDORES 

Em caso de descumprimento das disposições desta política, 

poderão ser aplicadas quaisquer das sanções previstas no item 7.6 do 

Código de Ética e Conuta da GEL. Particularmente, os fornecedores 

devem estar cientes de que isso pode implicar, a depender da avaliação 

feita pelo Comitê de Compliance, o encerramento da relação com a 

GEL ENGENHARIA, nos termos do contrato e da legislação aplicável. 

 

9. DENÚNCIAS E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

A manutenção de uma relação comercial ética, saudável e justa 

entre fornecedores e a GEL ENGENHARIA depende da adoção de devida 



 

 
ELABORADO / REVISADO VERIFICADO E 

APROVADO 

REVISÃO 1 20/05/2020 

Iusra Jabbar e 

Gustavo Lobato 

Conselho de 

Administração 

Página 14 de 15 

 

 

 

POLÍTICA DE FORNECEDORES 

diligência pré-contratual, do zelo na celebração dos contratos, da 

avaliação constante da qualidade dos serviços e produtos contratados 

e do monitoramento das práticas e condutas das partes.  

Assim, no caso de ter ciência de qualquer prática incompatível 

com os princípios do Programa de Compliance da GEL ENGENHARIA e 

desta política, o colaborador da GEL ou de seus fornecedores deverá 

comunicar imediatamente o Comitê de Compliance.  

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. 

 

10. 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 de Fornecedores 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 
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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. 

 

11. 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; 

 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. 

  

12. DISPOSIÇÕES GERAIS  

A Política de Fornecedores da GEL ENGENHARIA foi aprovada em 

20/05/2020 pelo Conselho de Administração da COMPANHIA 

A Política de Fornecedores da GEL ENGENHARIA entra em vigor 

na data de 20/05/2020. 


