
RESUMÃO

POLÍTICA DE RELACIONAMENTO  
INSTITUCIONAL E CONTRATUAL 

 COM O PODER PÚBLICO

OBJETIVO
Dar visibilidade às principais diretrizes 
de conduta e relacionamento com 
a administração pública, a fim de 
fomentar padrões de transparência, 
ética e integridade.

DIRETRIZES 
As interações com o poder público devem ocorrer 

com legalidade, impessoalidade, moralidade 
e eficiência, de acordo com o Programa de 

Integridade e a Lei Anticorrupção. 

O que NÃO podemos fazer! 
Atente-se: algumas ações são 
PROIBIDAS
• A contratação de um ex-agente 

público não pode se motivar 
por interesse em informações 
privilegiadas nem pela tentativa 
de exercer influência ou 
obter vantagens indevidas na 
administração pública. 

• Eventos sociais, como festas 
e palestras, não são ocasiões 
adequadas para tratar de assuntos 
institucionais ou contratuais com 
agentes públicos. 

• Fornecer dados pessoais para a 
emissão de comprovantes fiscais de 
despesas que sejam custeadas pela 
administração pública. 

• Prometer, oferecer ou receber 
pagamentos e vantagens indevidas.  

• Pagamentos à administração 
pública não devem ser realizados 
em dinheiro ou por transações 
bancárias para contas de pessoas 
físicas ou jurídicas terceiras. 

• Violar o sigilo de propostas técnicas 
ou comerciais apresentadas em 
concorrências.  

• Não cumprir o caráter competitivo 
de um processo licitatório.  

• Dificultar ou impedir a fiscalização de 
órgãos, entidades ou agentes públicos. 

Ponto de ATENÇÃO   
ou que não combina  
com o nosso jeito  
de trabalhar!
Relacionamentos com agentes 
públicos devem ser profissionais, 
íntegros e cordiais para evitar ruídos 
de comunicação ou interpretações 
dúbias. Tem relação com um agente 
público? Fale conosco! As relações 
podem existir, mas não devem 
impactar negativamente a FL

Este documento não é um resumo exaustivo da 
política. Para entendê-la em detalhes, clique aqui. E, se 
mesmo assim ficar alguma dúvida, entre em contato 
com o time de Integridade.

O que PODEMOS e 
DEVEMOS fazer!
• Um ex-agente público pode 

ser contratado, desde que: a 
contratação não viole leis; a pessoa 
seja qualificada para a função e 
passe pelos mesmos processos que 
outros profissionais; seja aprovado 
pelo time de Integridade. 

• Na primeira interação com um 
agente público, avise sobre a 
existência do nosso Código de 
Conduta. E lembre-se de registrar 
esse contato no FL Force. 

• Compartilhe com a gente situações 
que potencializam riscos de 
corrupção e conflito de interesse. 

• Em contatos institucionais, prefira 
ter colegas com você, além de 
realizá-los em espaços corporativos.

https://www.helloethics.com/canaldeescutaconfidencial/pt/upload/pol/PoliticadeProtecaoComunictanteBoa-Fe.pdf

