Políticas, Normas e Procedimentos Administrativos
Relacionamento com Área Pública
PC 004/20
1. Objetivo
Este procedimento tem por objetivo estabelecer diretrizes para o relacionamento com área
pública na De Nadai, e dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa das
pessoas, sendo elas empregados, agentes, administradores, conselheiros, terceiros e
qualquer outra pessoa atuando em nome da De Nadai, junto à Administração Pública
Nacional e Estrangeira, em consonância com a Lei nº 12.846/13 e Decreto nº 8.420/15,
e observância à Lei de Licitações 8.666/93, e contratação com a Administração Pública e
Administração Pública Estrangeira.
2. Área de Aplicação
Se aplica a todas as empresas De Nadai, seus profissionais, fornecedores, parceiros de
negócios, e a todas as pessoas que de alguma forma se relacionam com o setor público
em nome da De Nadai, especialmente àqueles profissionais que administram contratos
com o setor público ou possuem qualquer contato administrativo com agentes da Área
Pública.
A De Nadai não faz distinção entre área pública e privada no tocante às questões éticas,
de integridade e de transparência, prevalecendo os padrões mais restritivos, caso haja
redundância ou falta de requisitos em um ou mais casos.
3. Definições
i.
ii.
iii.

iv.

De Nadai – Compreende as empresas De Nadai Alimentação Ltda, Convida Refeições
Ltda e Convida Alimentação Eireli.
Profissionais – Compreende todos os empregados, funcionários, colaboradores,
gestores e administradores da De Nadai.
Fornecedor - é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de
produção montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Fornecedor pode ser subdividido em: i) fornecedor de produtos (venda/revenda); ii)
fornecedor de produtos e serviços (ex. Manutenção de equipamentos com
fornecimento de peças e serviços); iii) fornecedor de serviços (ex. Prestador de
serviços de portaria, transporte, etc).
Os fornecedores com prestação de serviços pode ser de forma recorrente (contrato
de médio ou longo prazo), ou de forma não recorrente (uma única vez).
Agente Público - para efeitos desse procedimento, o conceito de Agente Público é
aquele previsto na Lei no 8.429/92: todo aquele que exerce, ainda que

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função de qualquer dos Poderes da união, dos Estados do Distrito
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Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público
ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com mais de
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. E, ainda, candidatos a cargos
v.

vi.

vii.

públicos em todas as instâncias (Federal, Estadual ou Municipal e nos poderes
Executivo, Legislativo ou Judiciário).
Agente Público Estrangeiro – Para efeitos desse procedimento, segue o conceito
previsto no artigo 5o, da Lei no 12.846/13, ou seja, quem, ainda que transitoriamente

ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades
estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em
pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país
estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.
Administração Pública – para efeito deste procedimento, segue o conceito previsto
no Art. 6º da Lei 8.666/93: Administração direta e indireta da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das
fundações por ele instituídas ou mantidas.

Administração Pública Estrangeira – para efeitos desse procedimento, segue o
conceito previsto no artigo 5o, da Lei no 12.846/13, ou seja, são os órgãos e entidades

estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou
esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro. As organizações internacionais
equiparam-se à administração pública estrangeira.

4. Relacionamento com a Administração Pública e com Agentes Públicos e
Participação em Licitações
Conforme estabelecido no Art. 5º da Lei 12.846/2013, constituem atos lesivos à
administração pública, nacional ou estrangeira, todos aqueles praticados pelas pessoas
jurídicas que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos
pelo Brasil.
A De Nadai se obriga a atender todas as leis pertinentes a contratações Públicas, em
especial a Lei de Licitações nº 8.666/93, e proíbe a prática atos considerados lesivos à
administração pública, fraudes relativas às licitações e engajamento em atos contrários às
boas práticas da concorrência leal.
Assim, fica estritamente proibido:
a. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
b. financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos
ilícitos previstos nesta Lei;
c. utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
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d.

dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

5. Participação em Licitações
O Código de Conduta De Nadai proíbe qualquer prática lesiva à administração pública,
fraudes relativas às licitações e engajamento em atos contrários às boas práticas da
concorrência leal, valendo ressaltar a obrigatoriedade de atendimento a todas as leis
pertinentes, em especial, a Lei de Licitações nº 8.666/93 e Decreto nº 10.024/19.
No tocante a licitações, a De Nadai proibe:
i. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;
ii. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;
iii. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
iv. fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
v. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;
vi. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais;
vii. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados
com a administração pública; ou
viii. influenciar o conteúdo ou a elaboração de edital, completo ou parte dele, bem
como contribuir na criação de especificações licitatórias.
6. Da contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade
A contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade, por parte da Administração Pública
é uma exceção, a regra estabelece o uso de processos licitatórios para se firmar um
contrato.
Uma vez a De Nadai sendo convidada a fornecer à Administração Pública, por contratação
direta, por dispensa ou inexigibilidade, o inteiro processo de contratação deverá
obrigatoriamente passar pela análise do departamento Jurídico da De Nadai, o qual deverá
proferir um breve parecer a respeito de tal processo de contratação – devendo manter
guarda dos documentos analisados e do parecer.
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Caberá ao Diretor/Administrador da empresa a decisão de contratar ou declinar da
oportunidade, o qual assumirá toda e qualquer responsabilidade por sua decisão.
7. Relacionamento com agente e órgãos emissores de licenças
A obtenção ou revalidação de licenças de qualquer natureza, como, por exemplo, mas não
se limitando a Ambiental, de Operação, do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária,
Alvarás, entre outros, é uma atividade crítica que deve ser realizada com a mais alta
transparência, lisura e de acordo com os princípios de ética e integridade, sempre em
consonância com o Código de Conduta da De Nadai.
Em hipótese alguma, um representante da De Nadai está autorizado a prometer, oferecer
ou conceder benefício em troca de uma vantagem indevida, seja por meio de presentes,
brindes, hospitalidades, pagamentos de facilitação ou qualquer outra forma, para agentes
públicos, não previsto na lei.
A De Nadai preza pela ética e integridade de seus profissionais, e estes devem seguir
estritamente ao Código de Conduta, seguir rigorosamente a legislação aplicável, atender
aos procedimentos internos e agir sempre de maneira proativa, a fim de cumprir e atender
aos prazos regulares, estipulados pelas respectivas áreas públicas.
8. Relacionamento
governamentais

com

agentes

e

fiscais

representantes

de

entidades

O atendimento a qualquer tipo de fiscalização, efetuada por agentes de entidades
públicas, governamentais, ou entidades de classe, deve ser realizada com a mais alta
transparência, lisura e de acordo com os princípios éticos e de integridade, sempre em
consonância com o Código de Conduta da De Nadai.
O atendimento a toda e qualquer fiscalização, em especial, mas não se limitando: Receita
Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, Prefeitura, Secretarias Estaduais, entre outros,
deve ser feito, sempre que possível, por dois representantes da De Nadai.
A De Nadai preza pela ética e integridade que seus profissionais, e estes devem seguir
estritamente ao Código de Conduta, seguir rigorosamente a legislação aplicável, atender
aos procedimentos internos e agir sempre de maneira proativa, a fim de cumprir e atender
aos prazos regulares, estipulados pelas respectivas áreas públicas.
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9. Punições no descumprimento desta norma
A infração a qualquer regra ou proibição estipulada nesta política deverá ser investigada
conforme previsto na Política PA-003/20, e uma vez comprovada a culpa de qualquer
indivíduo ou empresa agindo em nome da De Nadai, deverá receber a punição estipulada
na Política PA-003/20.
10. Dever de todos
Todos os profissionias que participam de licitações, ou que possuem contato com áreas
e/ou agentes públicos, sejam nacionais ou estrangeiros, devem estar atentos para
qualquer sinal de alerta. Sempre que for identificado qualquer sinal de desvio de conduta,
o mesmo deve ser informado ao Comitê de Ética. O Canal de Denúnicas é um dos meios
disponibilizados pela De Nadai, e deve ser utilizado sempre que necessário.
11. Registros
O Departamento Jurídico é responsável pelo registro de ocorrencias quanto a esta política,
em especial quanto a contratação direta por entidade pública, devendo manter as
informações arquivadas pelo período mínimo de cinco anos.
Registro

Armazenamento

Retenção

Todos os
documentos
relativos à
verificação de
contratação
direta

Departamento
Jurídico

5 Anos

Responsável
pela Elaboração
Responsável
pelo
Departamento
Jurídico

Responsável
pela Aprovação
Diretoria
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