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1. NORMAS GERAIS 

 

1.1. Introdução 

 

Este documento contém a Política Corporativa anticorrupção e relacionamento com agentes públicos da 

Vitális Energia. 

 

 

1.2. Objetivo 

 

Definir as diretrizes de prevenção e combate à corrupção a serem adotadas nos relacionamentos com 

a Administração Pública, nacional ou estrangeira, bem como em relacionamentos privados, com o intuito de 

preservar a integridade e transparência dos negócios executados pela Vitális Energia. 

 

1.3. Abrangência 

 

Essa Política se aplica a todos os colaboradores, sócios, terceiros e parceiros da Vitális Energia que, de 

alguma forma, se relacionem ou representem seus interesses. 

 

 

 



 

 

 

2.1.1 Outras Normativas 

 

Adicionalmente ao descrito nesse documento, deverão ser observadas as legislações e normas a seguir: 

a. A Lei de Improbidade Administrativa - nº 8.429/1992; 

b. A Lei de Conflito de Interesses - nº 12.813/2013; 

c. A Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); 

d. O Código de Conduta da Alta Administração Federal; 

e. Código de Ética e Conduta Vitális Energia; 

 

3 DEFINIÇÕES 

 

3.1 Corrupção 

 

Para os fins desta Política, corrupção ocorre quando se oferta, promete, autoriza ou dá algo de valor, 

de forma direta ou indireta, a um Agente Público ou Privado (fraude), nacional ou estrangeiro, ou pessoa por 

ele indicada, com a finalidade de se obter qualquer Vantagem Indevida. 

É proibida a prática de corrupção/fraude por todos os Sócios, Colaboradores, Representantes Externos 

e Parceiros da Vitális Energia, seja no setor público ou no setor privado. 

 

 

 



 

 

 

3.2 Tráfico de Influência 

 

Os Sócios, Colaboradores, Representantes Externos e Parceiros da Vitális Energia não devem, direta ou 

indiretamente, por meio de Representantes Externos, influenciar ou prometer influenciar atos de  Agentes  

Públicos para obter Vantagem  Indevida. 

A Vitális Energia repudia e proíbe a prática de Tráfico de Influência. 

 

4 DIRETRIZES ANTICORRUPÇÃO PARA CONTRATAÇÕES E NOS NEGÓCIOS 

 

4.1 Representantes Externos 

 

As ações de Representantes Externos poderão apresentar riscos, uma vez que a Vitális, Colaboradores 

poderão ser responsabilizados por tais ações, ainda que não tenham conhecimento delas. 

Esta Política proíbe o uso de Representantes Externos para oferecer, prometer ou autorizar, direta ou 

indiretamente, qualquer Vantagem Indevida. 

A contratação de Representantes Externos deverá obrigatoriamente ser precedida de Processo de 

Verificação, que ficará arquivado junto ao contrato, o qual conterá a cláusula anticorrupção prevista nesta 

Política. 

Qualquer suspeite de descumprimento dessa regra deverá ser comunicada imediatamente ao superior 

imediato para que esse acione o Comitê de Conduta. 

 

 



 

 

 

4.2 Parceiros De Negócios (Distribuidores E Representantes Comerciais) 

 

As ações de Parceiros de Negócios poderão apresentar riscos, uma vez que a Vitális, Colaboradores 

poderão ser responsabilizados por tais ações, ainda que não tenham conhecimento delas. 

Esta Política proíbe o uso de Parceiros de Negócios para oferecer, prometer ou autorizar, direta ou 

indiretamente, qualquer Vantagem Indevida. 

A contratação de Parceiros de Negócios deverá obrigatoriamente ser precedida de Processo de 

Verificação, que ficará arquivado junto ao contrato, o qual conterá a cláusula anticorrupção prevista nesta 

Política. 

Qualquer suspeite de descumprimento dessa regra deverá ser comunicada imediatamente ao superior 

imediato para que esse acione o Comitê de Conduta. 

 

4.3 Fornecedores e Prestadores de Serviços 

 

As ações de Fornecedores e Prestadores de Serviços poderão apresentar riscos, uma vez que a Vitális, 

Colaboradores poderão ser responsabilizados por tais ações, ainda que não tenham conhecimento delas. 

Esta Política proíbe o uso de Fornecedores e Prestadores de Serviços para oferecer, prometer ou 

autorizar, direta ou indiretamente, qualquer Vantagem Indevida. 

A contratação de Fornecedores e Prestadores de Serviços deverá obrigatoriamente ser precedida de 

Processo de Verificação, que ficará arquivado junto ao contrato, o qual conterá a cláusula anticorrupção prevista 

nesta Política. 

 



 

 

 

Qualquer suspeita de descumprimento dessa regra deverá ser comunicada imediatamente ao superior 

imediato para que esse acione o Comitê de Conduta. 

Para prevenir qualquer violação a esta Política, toda contratação de fornecedor ou prestador de serviços 

deverá passar por processo de cotação conforme procedimentos de Aquisição. 

 

4.4 Sindicatos, Associações E Outras Entidades De Classe 

 

É proibido, sob qualquer aspecto, se valer de tais instituições para a obtenção ou dissimulações de 

Vantagens Indevidas. Uma relação legal e transparente com os sindicatos, associações e entidades de classe 

deve seguir as seguintes orientações práticas: 

a. Qualquer filiação deve ser precedida de Processo de Verificação.  

b. A filiação deverá ser formalizada em contrato ou termo de associação com a adoção de cláusula 

anticorrupção; 

c. Pagamentos ordinários deverão constar do termo de associação e devidamente identificado 

detalhadamente 

d. Pagamentos extraordinários deverão ser precedidos de termo aditivo validado e assinado detalhando 

objetivo, destinação e instrumentos de prestação de contas; 

Qualquer suspeita de descumprimento dessa regra deverá ser comunicada imediatamente ao superior 

imediato para que esse acione o Comitê de Conduta. 

 

 

 



 

 

 

4.5 Doações, Patrocínios E Contribuições Políticas 

 

É proibido a qualquer colaborador, fornecedor, parceiro ou representante comercial, sob qualquer 

aspecto, negociar qualquer doação, contribuição política ou patrocínio, exceto quando essa doação for objeto 

de decisão estratégica da empresa devidamente validada pelo Diretor e deliberada em Ata de Análise Crítica da 

Direção, 

Qualquer suspeita de descumprimento dessa regra deverá ser comunicada imediatamente ao superior 

imediato para que esse acione o Comitê de Conduta. 

 

4.6 Cláusula Anticorrupção 

 

Todo e qualquer contrato, seja com cliente ou com fornecedores e parceiros, deverá possuir a Cláusula 

Anticorrupção descrita no anexo 1 desse documento. 

Nenhum pagamento poderá ser aprovado sem que tenha sido firmado contrato com a referida cláusula. 

 

4.7 Viagens, Hospedagens, Refeições E Entretenimento 

 

O pagamento ou reembolso de despesas com viagens, hospedagem, refeições e convites para participar 

de eventos corporativos ou palestras envolvendo Agentes Públicos somente será permitido quando: 

 

a. Respeitar as leis e regulamentos aplicáveis; 

b. Estiver claramente vinculado a ações legais e; 



 

 

 

c. Se tratar de pagamento direto ao fornecedor e jamais envolver pagamento direto ou indireto ao Agente 

Público; 

d. Não envolver desembolso nem reembolso de quaisquer quantias a familiares ou amigos de Agente 

Público; 

e. Não caracterizar pagamentos frequentes ou cotidianos de despesas de um mesmo destinatário; 

f. For previamente discutido e aprovado formalmente pelo Diretor 

Qualquer suspeita de descumprimento dessa regra deverá ser comunicada imediatamente ao superior 

imediato para que esse acione o Comitê de Conduta. 

 

4.8 Oferta Ou Entrega De Brindes Corporativos 

 

Brindes corporativos não poderão ter como objetivo a interferência na decisão de Agente Público. A 

entrega ou oferta de brindes corporativos a Agentes Públicos deverá ter propósito claro e transparente. 

Os brindes corporativos ofertados a Agentes Públicos deverão: 

a. Respeitar o Código de Ética e Conduta, leis e regulamentos aplicáveis: 

b. Estar claramente vinculados a ações de marketing institucional; 

c. Não ter valor comercial (exemplos: canetas, camisetas, livros institucionais); 

d. Ser devidamente comunicados ao gestor imediato e registrado detalhadamente nos controles 

contábeis 

Qualquer suspeita de descumprimento dessa regra deverá ser comunicada imediatamente ao superior 

imediato para que esse acione o Comitê de Conduta. 

 

 



 

 

 

4.9 Relacionamento Com Agentes Públicos 

 

O relacionamento com Agentes Públicos deverá representar os interesses da Vitális Energia, seguindo 

todos os preceitos dessa Política e do Código de Ética e Conduta. 

a. Todo contato deverá ser devidamente comunicado previamente ao superior imediato 

b. Sempre ocorrer na presença de outro colaborador Vitális 

c. Ser registrado em ata 

 

4.10 Relações De Parentescos Com Agentes Públicos 

 

Os Colaboradores deverão comunicar o parentesco ou laço de amizade com Agentes Públicos ao seu 

superior imediato para que esse avalie e caso necessário submeta ao Comitê de Conduta. 

 

5 REGISTROS E CONTROLES 

 

5.1 Registros Contábeis E Financeiros 

 

Toda e qualquer movimentação financeira deve ser lançada de maneira exata e imediata, com detalhes 

suficientes para espelhar a realidade nos registros contábeis e permitir total rastreabilidade de todos os 

pagamentos realizados. 

É proibido lançar ou registrar transações de maneira obscura ou omiti-las, parcial ou completamente, 

dos controles e registros contábeis. 



 

 

 

6 TREINAMENTO 

 

6.1 Treinamento Continuado E Monitoramento 

 

A Vitális Energia promoverá treinamentos continuados destinados a disseminar os princípios e as 

diretrizes do Código de Ética e Conduta e desta Política, além de orientar as pessoas que porventura possam 

participar de eventuais situações de conflito de interesses. 

 

7 VIOLAÇÃO À POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO E RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS 

 

Situações que, porventura, não estejam aqui explicitadas, serão tratadas como exceção e encaminhadas 

ao Comitê de Ética formalmente instituído e comunicado pela empresa.  

O desrespeito a essa Política ou ao Código de Ética e Conduta Vitális Energia sujeitará os colaboradores 

às ações disciplinares, podendo resultar inclusive na sua demissão por justa causa e em processo legal. 

Todos que se relacionam de forma direta ou indireta com a Vitális Energia, devem conhecer e zelar pelo 

cumprimento desta Política, tendo os mesmos compromissos éticos, indistintamente do cargo que ocupam.  

A não observância de quaisquer das práticas e/ou procedimentos aqui descritos pode influir na 

credibilidade da imagem institucional da Vitális Energia, perante os clientes, mercado, órgãos supervisores e 

regulamentadores, governo e a sociedade em geral. 

 

 



 

 

 

8 CANAL DE ORIENTAÇÃO E DENÚNCIA 

 

8.1 CIV – Canal De Integridade Vitális 

 

Sem prejuízo do disposto no item 2.1.3. acima, em caso de dúvidas ou denúncias relacionadas aos 

assuntos aqui tratados, bem como a quaisquer outras políticas ou diretrizes, entre em contato com um dos 

canais de denúncia listados abaixo: 

 

Telefone: 19 3836-2806 

Site: www.vitalisenergia.com.br 

e-mail: etica@vitalisenergia.com ou http://app.pipefy.com/public/form/S1ch2T42  

 

A Vitalis garante o sigilo da apuração e aceita denúncias e manifestações anônimas e proíbe qualquer 

ato de ameaça, intimidação ou retaliação a qualquer pessoa que (a) denunciar violações a esta Política e 

qualquer outra política ou legislação aplicável, ou (b) manifestar suas dúvidas, suspeitas ou preocupações em 

relação a esse assunto. 
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