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A EMPRESA 
 

A MGG SOLUÇÕES é uma Empresa atuante nas áreas de Gerenciamento, Manutenção Industrial, Construção 
e Montagem, Caldeiraria, Gestão de Ativos e Engenharia Consultiva. A MGG SOLUÇÕES utiliza em seus 
processos produtivos, metodologias e procedimentos operacionais fundamentados nas normas e códigos 
compatíveis com as boas práticas de engenharia, possuindo conhecimentos das técnicas e ferramentas 
avançadas para elaboração dos seus serviços, disponibilizando todos os recursos necessários à sua perfeita 
execução. Utilizamos as mais rigorosas Normas e Padrões Técnicos de Qualidade Nacionais e Internacionais: 
 
 

 
 
 
 
A MGG SOLUÇÕES é uma empresa 100% Brasileira, com foco voltado a atender com excelência empresas 
voltadas ao Ramo Industrial. Em 2016 a MGG SOLUÇÕES ampliou os seus ativos empresariais no mercado 
nacional, desta forma reduzindo os custos operacionais e consequentemente os resultados finais obtidos pelo 
cliente.  

A MGG SOLUÇÕES tem em sua Equipe Técnica profissionais com vasta experiência na implantação de 
empreendimentos industriais, nas áreas de Petróleo, Petroquímico, Mineral, Siderúrgico, Cimenteiras e 
Infraestrutura, atuando sempre com foco no atendimento aos objetivos e das expectativas dos seus clientes. 

A nossa filosofia de serviço é agregar valor a todo e qualquer empreendimento, desenvolver e aplicar soluções 
de maior eficiência/eficácia, técnica com menor custo benefício para o cliente, assim como, cumprir os prazos 
pré-estabelecidos entre as partes, desenvolver e entregar os serviços com qualidade e no preço acordado em 
proposta comercial. 

Todo e qualquer serviço é executado com total planejamento, desde uma simples intervenção em uma unidade 
em operação até a montagem de grandes empreendimentos, sejam eles novos ou existentes, ou seja, todos os 
serviços são executados com a mesma qualidade, independentemente do porte do serviço. 

Possuímos estruturas físicas nos Estados de Alagoas, Bahia e Ceará, dispondo de equipamentos próprios 
(Guindastes de 70 e 120 Ton), Caminhoes Muck, Empilhadeiras, Andaimes, Plataforma Elevatória, Calandras, 
Tornos, Máquinas de Solda, Painéis Elétricos, Oficina Móvel, Contêineres Escritórios, Sistemas de 
Comunicações, Bebedouros, Sanitários Químicos entre outros. 
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Mensagem da Presidencia da MGG SOLUÇÕES, 
 
 
 
Aos nossos funcionários, fornecedores, executivos e diretores da família MGG SOLUÇÕES, 
 
 
Prezados colegas: A família de empresas MGG SOLUÇÕES conduz seus negócios há mais 
de 10 anos em todo território nacional. Durante todo esse período, nossos representantes em 
todo o Brasil tem se esforçado para criar e proteger nosso mais importante ativo, que é o 
nosso nome associado a nossa integridade.  
 
A corrupção é uma ameaça aos nossos negócios e funcionários, e contraria a nossa cultura 
organizacional. 
 
Nós temos um compromisso com nossos clientes, fornecedores, comunidades, acionistas e 
nós mesmos de realizar nossos negócios de acordo com altos padrões éticos e denunciar 
casos de corrupção. Em poucas palavras: Não pagamos subornos. É mais importante do que 
nunca que tenhamos políticas empresariais claras contra a corrupção e que tomemos 
medidas para garantir que sempre estejamos em conformidade com essas políticas.  
 
Este Manual representa um papel fundamental no compromisso social da MGG SOLUÇÕES 
de obedecer às leis anticorrupção em todo o mundo, incluindo a Lei sobre práticas de 
corrupção no exterior. Este Manual incorpora nossos valores e demonstra nosso sólido 
compromisso em sermos uma empresa líder na luta global contra a corrupção. A MGG 
SOLUÇÕES é uma empresa competitiva quando há igualdade de condições, portanto, 
combater a corrupção é do nosso maior interesse.  
 
Cada um dos funcionários, executivos e diretores é responsável por agir em conformidade 
com este Manual, outras políticas da Universal, leis e regulamentações locais, estaduais e 
federais aplicáveis. 
 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
Alexandre Sousa Andrade, Presidente do Conselho de Integridade e Ética 
Presidente e CEO 
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Em 2016 a MGG SOLUÇÕES aderiu ao Pacto Global da ONU, apoiando os objetivos de 
desenvolvimento sustentável, cujos os seus dez princípios básicos norteiam as nossas rotinas e 
processos organizacionais internos de forma sistemática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MGG SOLUÇÕES apoia expressamente todos os princípios básicos da ONU. Neste documento, 
podemos demonstrar através da Nossa Politica ANTI-CORRUPÇÃO, um dos princípios que é parte 
integrante da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, onde a MGG SOLUÇÕES, se 
compromete em combater ativamente a corrupção em todas as suas formas. 
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COMITÊ INTERNO DE GESTÃO DA CONDUTA E ÉTICA DA MGG SOLUÇÕES 
 
 
 
 
O Comitê de interno de gestão da conduta e ética da MGG SOLUÇÕES, é formado pelos 
Sócios Diretores: 
 
 
NOME TELEFONE E-MAIL 
Alexandre Sousa Andrade 71 9.9345-8969 alexandre.andrade@mggsolucoes.com.br 
Fabio Junior dos Santos 82 9.9362-6758 fabio.junior@mggsolucoes.com.br 
Deivids de Oliveira Soares 82 9.8211-9551 deivids.soares@mggsolucoes.com.br 

 
 
O Comitê interno da MGG SOLUÇÕES, se reúne trimestralmente para tratar todos os 
assuntos inerentes a ações e tomada de decisões relacionadas ao tema de Conduta e Ética 
da empresa. Caso ocorra um fato de extrema gravidade, é criada uma reunião de 
emergência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Você pode entrar em contato com qualquer membro do Comitê de Conformidade ligando 
para +55 71 9.9247-6485 (Mata de São João, Bahia, BRASIL) ou enviando um e-mail para o 
Diretor Executivo de Conformidade, para o endereço compliance@mggsolucoes.com.br 
Lembre-se de que os e-mails para compliance@mggsolucoes.com.br e/ou 
diretoria@mggsolucoes.com.br não serão anônimos, porem manteremos sigilo. Caso deseje 
não se identificar, basta acessar o nosso site <www.mggsolucoes.com.br> Acessar a ABA – 
Canal de Ética, Botão – Canal de Ética, ou através do link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCKSuHjrsGX7UYpQZIQwVHDr7pvgldDkNuxEI
Xtmn9c2Vlbg/viewform e Clicar na Opção (Não se identificar), e relatar a sua denuncia, 
disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia. 
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1. INTRODUÇÃO A POLÍTICA ANTI-CORRUPÇÃO 
 

A Política Anticorrupção da MGG SOLUÇÕES se destina a todos os Integrantes, 
funcionários, administradores, Gerentes, Diretores incluindo clientes, fornecedores, 
prestadores de serviços, parceiros de negócios, agentes públicos, entre outros que mantem 
relação com a MGG SOLUÇÕES. 
 
A Política da MGG SOLUÇÕES tem como objetivo dispor sobre as diretrizes do Código de 
Conduta e Ética quanto à proibição de práticas de corrupção nas relações com quaisquer que 
sejam os funcionários tanto dos setores públicos como privados, nacional ou estrangeiro, 
bem como demonstrar os princípios éticos e normas de conduta que devem orientar as 
relações internas e externas, a fim de que seja estimulado um ambiente de trabalho ético, 
íntegro e transparente. 
 
A MGG SOLUÇÕES seguida da sua alta dministração têm o compromisso de conduzir todos 
os seus negócios com ética, integridade, transparência e em conformidade com as leis e 
normas aplicáveis, incluindo as leis anti-suborno nacional e estrangeira, como a Lei 
Anticorrupção Brasileira 12.846 e a Lei Anticorrupção dos Estados Unidos Foreign Corrupt 
Practices Act (“FCPA”), e espera de todos os seus Integrantes e Terceiros o cumprimento 
das diretrizes e procedimentos estabelecidos nesta Política. 
 
A observância desta Política é obrigatória. Em nenhuma hipótese ou sob qualquer 
argumento, o Integrante poderá alegar desconhecimento das responsabilidades aqui 
estabelecidas, pois no momento da contratação seja a nível de relação como integrante ou 
terceiro, apresentamso está política. 
 
 

2. POLÍTICA ANTI-CORRUPÇÃO 
 
A MGG SOLUÇÕES não tolera a prática de atos lesivos contra a administração pública e 
privada, nacional e estrangeira e proíbe toda a prática de Corrupção (conforme definido 
abaixo), em todas as suas formas, ativa e passiva. 
 
Para os fins desta Política, entende-se por “Corrupção”: “abuso de poder ou de autoridade 
por uma pessoa a quem tal poder tenha sido delegado, para obter vantagens para si. A 
Corrupção pode ser ativa: oferecer, prometer ou dar vantagem indevida, ou passiva: solicitar, 
receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. 
 
A forma mais comum de corrupção é o “Suborno”, que significa dar ou receber dinheiro, 
presente ou outra vantagem como forma de indução à pratica de qualquer ato desonesto, 
ilegal ou de quebra de confiança na condução dos negócios. 
 
A MGG SOLUÇÕES proíbe terminantemente oferecer, prometer dar, ou autorizar que seja 
dado, diretamente ou por meio de terceiros, dinheiro ou “qualquer coisa de valor” a um 
“agente público nacional ou estrangeiro”, ou a terceira pessoa a ele relacionada, bem como a 
funcionários do setor privado, com a intenção de influenciar sua decisão ou obter vantagem 
imprópria, como por exemplo: tratamento preferencial, redução de impostos, concessão de 
contratos comerciais, cancelamento de multa, obtenção de licenças e alvarás. 
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Para fins desta Política, entende-se por:  
• “qualquer coisa de valor”: inclui, entre outros, presentes, vales-presente, ações, 

refeições, passagens, hospedagem, entretenimento como ingressos, convites para 
eventos, uso de veículos, contribuições políticas, doações e patrocínios. 

 
• “agente público nacional”: qualquer um que trabalhe em entidade governamental 

ou em seu nome, bem como qualquer candidato a cargo político, dirigente ou 
funcionário de partido político, ou partido político, como por exemplo: prefeitos, fiscais 
da prefeitura, da receita federal, funcionários da alfândega, candidatos a vereador, 
deputados, secretários de partidos 
políticos, juízes, promotores, dentre outros. 

 
• “agente público estrangeiro”: qualquer um que, 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. 

 

 
3. REGIME DISCIPLINAR 

 

Para os casos de desvio de conduta, de fraude ou de corrupção, o Regime Disciplinar da MGG 
SOLUÇÕES prevê penalidades tais como advertência, suspensão ou rescisão do contrato de 
trabalho, de acordo com a gravidade do caso. O Fato é analisado e julgado na reunião trimestral, ou 
a depender da urgência é csolicitada uma reunião de emergência. 

 

 
4. PROIBIÇÃO DE PRATICAS DE CURRUPÇÃO 

 

A MGG SOLUÇÕES não tolera a prática de atos lesivos contra a Administração Pública, nacional ou 
estrangeira e proíbe terminantemente toda prática de corrupção, em todas as suas formas ativas e 
passivas, quer através de atos ou omissões, quer por via da criação e/ou manutenção de situações 
de irregularidade, de favorecimento ou fraudulentas. 

A MGG SOLUÇÕES e seus representantes e Integrantes não pagarão e nem receberão propina ou 
suborno, inclusive na forma transnacional. 
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5. PAGAMENTO DE FACILITAÇÃO E RELAÇÃO COM O PODER PÚBLICO 

 

Utiliza-se o termo “pagamentos de facilitação” pequenos pagamentos feitos a funcionários de 
hierarquia mais baixa tanto do setor público como do setor privado, como benefício pessoal, para 
garantir ou acelerar a execução de atos de rotina a que a empresa tenha direito. 

É proibido prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 
ou a terceira pessoa a ele relacionada, com vistas à obtenção de favorecimento. 

A MGG SOLUÇÕES também não admite o pagamento ou o oferecimento de vantagens indevidas a 
agente público com vistas a acelerar ou favorecer a análise de procedimento administrativo, inclusive 
com vistas à obtenção de licenças, autorizações, permissões ou quaisquer outras providências de 
natureza regulatória ou de fiscalização. 

Em contato com o poder público o Integrante deverá seguir as seguintes orientações: 

a) O fornecimento de informações a todas as esferas de governo, inclusive órgãos públicos 
municipais, estaduais e federais, deve ser efetuado sempre por escrito, mediante protocolo e com a 
devida orientação da área jurídica; 

b) Sempre que uma demanda for apresentada por um representante do governo, inclusive de 
fiscalização, o Integrante deve submetê-la à área jurídica antes de qualquer encaminhamento. Se 
uma ordem judicial for apresentada a qualquer Integrante, este deve cooperar, porém contatando 
imediatamente a área jurídica para assistência e orientação prévia sobre como proceder; 

c) O Integrante não deve utilizar o nome da MGG SOLUÇÕES no trato de assuntos pessoais de 
qualquer natureza em seu relacionamento com o governo; 

d) Em caso de encontros ou reuniões com qualquer agente público, o Integrante representante da 
MGG SOLUÇÕES deverá: 

(i) solicitar a inclusão da audiência na agenda pública da referida autoridade;  

e (ii) comparecer obrigatoriamente acompanhado por outro Integrante. 

A MGG SOLUÇÕES reserva-se o direito de se manifestar publicamente sobre políticas e decisões 
governamentais que possam afetar o andamento dos negócios e o relacionamento com Integrantes 
ou clientes. Este ato, porém, somente poderá ser exercido ou autorizado ao Integrante pelo Diretor 
Presidente da MGG SOLUÇÕES. 
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6. PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS 

 

O Processo de “Licitação” é o instrumento utilizado pelo governo, por órgãos e empresas públicas 
para contratar serviços ou adquirir produtos de uma empresa privada. 

No caso de participação em licitações ou execução de contratos com a administração pública, 
inclusive concessões e parcerias público-privadas, fica vedada qualquer conduta tendente a: 

Política Anticorrupção da MGG SOLUÇÕES - <MGG SOLUÇÕES_PAC-1036-1111-017-R-00> 
Junho / 2016 

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo de procedimento licitatório público; 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer 
tipo; 

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 
celebrar contrato administrativo; 

f) 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; 

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública. 

Em caso de participação em processos de licitação ou execução de contrato com a administração 
pública, o Integrante deverá garantir o pleno cumprimento das diretrizes desta Política e do Código 
de Ética e Conduta da MGG SOLUÇÕES, estando sujeito às sanções disciplinares cabíveis em caso 
de descumprimento, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis de acordo com a legislação em 
vigor. 

Se o Integrante se deparar com qualquer situação contrária ao disposto neste capítulo deverá 
imediatamente comunicar o fato aos departamentos jurídico e de compliance da MGG SOLUÇÕES. 
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7. LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

A MGG SOLUÇÕES não aceita nem apoia qualquer iniciativa relacionada à “lavagem de dinheiro”, 
que é entendida como processo feito para ocultar ou legitimar recursos financeiros ilícitos. Portanto, 
é de extrema importância que todos fiquem atentos aos seguintes eventos: 

1) Formas incomuns ou padrões complexos de pagamento; 

2) Transferências incomuns para/de países não relacionados com a transação; 

3) Clientes e/ou fornecedores com operações que aparentem ter pouca integridade; 

4) Clientes e/ou fornecedores que se mostrem ansiosos para evitar as exigências de registro de 
informações; 

5) Transações que envolvam locais anteriormente associados à “lavagem de dinheiro” ou à 
sonegação fiscal. 

6) Transações financeiras que envolvam, direta ou indiretamente, bancos com sedes em paraíso 
fiscal, devem ser analisados e aprovados pela área jurídica da MGG SOLUÇÕES. 

Caso o Integrante tenha conhecimento de qualquer suspeita de evento acima relacion 

 
8. CONFLITO DE INTERESSES 

 

Todos os Integrantes da MGG SOLUÇÕES sem exceção devem agir de modo a prevenir conflito de 
interesses entre a atividade privada e a atividade pública. Neste caso, considera-se conflito de 
interesses a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa 
comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função 
pública. 

Portanto, estão vedadas as seguintes condutas: 

a) Manutenção de negócio ou contratação pela MGG SOLUÇÕES de empresas de que participe 
agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau, com o intuito de influir em seus atos de gestão; 

b) Oferta de presentes a agentes públicos em cujas decisões a MGG SOLUÇÕES tenha interesse, 
com exceção de brinde, cujo valor seja inferior a R$ 100,00; 

c) Contratação, ainda que indireta ou como consultor, de agente público no exercício do cargo ou no 
período de seis meses após deixar o cargo, salvo os casos em que lei autorize a contratação; 

d) Uso de informação privilegiada recebida de agente público que tinha a obrigação de mantê-la sob 
sigilo; 
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e) Atuação com ou em parceira com servidores públicos que sejam familiares (conforme definido 
abaixo) dos Integrantes e que tenham poder decisório no âmbito de negócios e operações da MGG 
SOLUÇÕES. 

 
9. INTERMEDIÁRIOS 

 

A MGG SOLUÇÕES vetou a contratação de intermediários (conforme definido abaixo), para atuar 
em benefício da MGG SOLUÇÕES junto a órgãos públicos, salvo nas hipóteses expressamente 
previstas em lei ou regulamentos. 

Considera-se “Intermediários”: despachantes, prestadores de serviços, advogados externos, 
consultores, representantes de vendas, distribuidores, revendedores, ou qualquer terceiro que atue 
em nome da MGG SOLUÇÕES junto a órgãos públicos, através de procuração ou não. 

Visto que a MGG SOLUÇÕES pode ser responsabilizada legalmente por quaisquer atos ilícitos 
cometidos por terceiros atuando em seu nome, em caso de contratação, os Intermediários devem 
ser submetidos à Due Diligence anticorrupção, com a finalidade de identificar a existência de 
histórico de envolvimento com corrupção ou outras condutas ilegais ou antiéticas. 

Caso seja identificado alguma “red flag”, o resultado da Due Diligence poderá ser encaminhado ao 
Comitê de Ética e Conduta, que decidirá pelo prosseguimento ou não da contratação e determinará, 
se for o caso, as medidas de mitigação de riscos aplicáveis. 

 

 
10. PRESENTES, ENTRETENIMENTO E HOSPITALIDADES 

 

A disponibilização de presentes, entretenimento e hospitalidades não deve influenciar, em nenhum 
momento, decisões da MGG SOLUÇÕES, nem serem utilizados como forma de recompensa por 
alguma decisão. 

Despesas com presentes e entretenimento dados a agentes públicos ou recebidos de pessoas que 
estejam envolvidas em negócios da MGG SOLUÇÕES, não devem ultrapassar o valor de R$ 100,00 
(cem reais) e somente são aceitáveis caso não sejam entendidos como forma de influência, propina 
ou corrupção. 

Na hipótese do valor de um presente a ser recebido ultrapasse o limite máximo estipulado, o 
funcionário deve recusar o presente e informar sobre as políticas da MGG SOLUÇÕES. Caso a 
recusa não seja justificadamente viável, a área jurídica deve ser informada, a fim de que o presente 
seja formalmente doado para alguma instituição de caridade selecionada pela MGG SOLUÇÕES. 

O oferecimento de presentes, brindes, entretenimentos e hospitalidades a agentes públicos e 
funcionários do setor privado, deve seguir as diretrizes da política de Presentes, Entretenimentos e 
Hospitalidades da MGG SOLUÇÕES. 
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É proibido presentear e receber presentes em dinheiro. 

O Integrante deverá sempre observar que terceiros com o qual a MGG SOLUÇÕES interage 
também podem estar sujeitos a políticas ou orientações internas que restringem sua possibilidade de 
aceitar um presente, entretenimento ou hospitalidade e elas devem também ser plenamente 
respeitadas. Portanto, antes de prover um presente, hospitalidade ou entretenimento o Integrante 
deve consultar o Código de Ética e Conduta do Terceiro, ou perguntar sobre as políticas internas. 

Em caso de dúvidas quanto ao oferecimento ou recebimento de presentes, entretenimento ou 
hospitalidades, o Integrante deverá sempre consultar o Código de ética e Conduta da MGG 
SOLUÇÕES ou entrar em contato com as áreas jurídica e de compliance da MGG SOLUÇÕES. 

 
11. DOAÇÕES E PATROCINIOS 

 

Para todas as contribuições e doações a instituições de caridade, bem como patrocínios, devem ser 
tratados com cautela pois podem ser um canal para pagamentos ilegais ou geradores de corrupção. 

Para minimizar este risco, a MGG SOLUÇÕES exige a execução de uma diligência anticorrupção e 
de integridade das instituições beneficiadas ou patrocinadas. Portanto, todas as doações e 
patrocínios devem ser previamente submetidas a avaliação e aprovação do comitê de compliance, 
independentemente do valor envolvido. 

As doações e patrocínios até o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) deverão ser 
aprovados pelo Diretor Presidente com o acompanhamento da área jurídica da MGG SOLUÇÕES, 
observado que quaisquer doações e patrocínios que ultrapassem esse valor deverão ser aprovados 
pelo Conselho de Integridade e Ética da MGG SOLUÇÕES. 

 

 
12. CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS 

 

Nem a MGG SOLUÇÕES nem nenhum de seus Diretores e/ou sócios não tem interesses atuais e 
nem futuros de envolver o nome da empresa nem de nenhuma de suas associadas ou coligadas em 
atividades político-partidárias e proíbe seus Integrantes de efetuar, em nome da MGG SOLUÇÕES, 
contribuições monetárias ou de qualquer outra forma a partidos políticos, em qualquer  que seja a 
localidade geográfica. 

Caso o Integrante deseje ingressar em qualquer tipo de atividade política, este o deve fazer de forma 
independente, sem requisitar ajuda, apoio, participação, financiamento ou qualquer tipo de 
envolvimento da MGG SOLUÇÕES e demais Integrantes. 

Toda atividade política deve ser exercida fora do ambiente de trabalho e do horário de expediente, 
sem quaisquer recursos da MGG SOLUÇÕES, sendo proibida qualquer forma de veiculação de 
propaganda política nas instalações ou qualquer propriedade da MGG SOLUÇÕES. 
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13. FUSÕES, AQUISIÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

 

Todas as empresas do grupo MGG SOLUÇÕES que fundirem-se com ou adquirirem outras 
empresas passam a responder por eventuais atos ilegais praticados por essas empresas, como por 
exemplo assumir passivos e multas previstas na Lei Anticorrupção Brasileira 12.846, se 
comprovadas práticas de corrupção contra a Administração Pública nacional ou estrangeira. Além 
disso, tais atos podem acarretar prejuízos significativos à reputação da MGG SOLUÇÕES, a 
suspensão dos negócios, bem como sanções civil e criminal por parte da MGG SOLUÇÕES. 

Portanto, para minimizar riscos no processo de fusões e aquisições, além da avaliação econômica 
deve-se previamente à conclusão da operação solicitar ao departamento de compliance uma 
auditoria anticorrupção, com o objetivo de identificar histórico de envolvimento com corrupção ou 
outras condutas ilegais ou antiéticas envolvendo a empresa que esta sendo adquirida. 

Os comite e departamento jurídico da MGG SOLUÇÕES deverão analisar o resultado da auditoria e 

informar à Diretoria, a quem caberá a decisão final sobre a realização da operação ou quanto às 
medidas de remediação ou prevenção a serem aplicadas, caso se decida pela realização da 
operação. 

 
14. DIRETRIZES ANTI-CORRUPÇÃO 

 

Para os contratos celebrados pela MGG SOLUÇÕES deverão conter normas proibitivas de práticas 
de fraude e corrupção, bem como as respectivas penalidades a serem aplicadas em caso de 
infração. 

A MGG SOLUÇÕES poderá encerrar uma relação de negócio sempre que o contratado desrespeitar 
as disposições anticorrupção estabelecidas, houver prejuízo de seus interesses ou desconsideração 
de questões legais, éticas, tributárias, de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho. 

Em caso de dúvidas ou informações sobre as diretrizes anticorrupção, o Integrante deverá consultar 
os departamentos jurídico ou de compliance da MGG SOLUÇÕES. 
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15. CLAUSULAS ANTI-CORRUPÇÃO 

 

A MGG SOLUÇÕES adotou a inclusão obrigatória de cláusula anticorrupção em todos os seus 
contratos jurídicos, portanto é de responsabilidade de cada Integrante envolvido em processo de 
contratação garantir que esta cláusula esteja inserida em todos os contratos, e que seja de pleno 
conhecimento do contratado. 

Em caso de dúvidas quanto à cláusula Anticorrupção, consulte o departamento jurídico da MGG 
SOLUÇÕES. 

Segue cláusulas jurídicas anti-corrupção aplicada em todos os contratos firmados com a MGG 
SOLUÇÕES, sejam com fornecedores, representantes, parceiros ou integrantes: 

 

 “1. No ato de assinatura do contrato, do qual o presente Anexo 1 faz parte 
(“Contrato”), a CONTRATADA reconhece que a MGG SOLUÇÕES proíbe toda prática 
de corrupção, em todas as suas formas ativas e passivas, quer através de atos ou 
omissões, quer por via da criação e/ou manutenção de situações de irregularidade, de 
favorecimento ou fraudulentas, conforme o disposto nos Anexos 1 do Contrato. A 
MGG SOLUÇÕES não tolera a prática de atos lesivos contra a Administração Pública 
direta ou indireta, nacional ou estrangeira. 

 2.  A CONTRATADA durante o prazo de vigência do Contrato e por um 
período de 05 (cinco) anos após a conclusão ou rescisão dos termos e condições 
contratuais, concorda em preservar os livros, dados e registros que documentam com 
exatidão e integridade todos os serviços realizados, pagamentos recebidos ou feitos 
(em mercadorias ou dinheiro) e gastos incorridos pela CONTRATADA em nome da 
MGG SOLUÇÕES ou de algum modo relacionados com a execução deste Contrato.  

 2.1 Para verificar a conformidade com os termos do Contrato e propósitos da 
Política Anticorrupção da MGG SOLUÇÕES, que integra o Anexo 3 do Contrato, a 
CONTRATADA reconhece que a MGG SOLUÇÕES, periodicamente e mediante aviso 
por escrito, terá o direito de verificar todos os livros e registros da CONTRATADA 
relacionados à execução do Contrato, e aos pagamentos recebidos ou gastos 
incorridos em decorrência do mesmo. A CONTRATADA aceita fornecer prontamente 
à MGG SOLUÇÕES quaisquer informações adicionais que sejam solicitadas para 
verificar a conformidade dos registros com o Contrato.  

 3. Sem prejuízo das demais condições rescisórias previstas no Contrato, 
caso ocorra alguma violação a representação, garantias, cláusulas, condições ou 
ainda quebra de qualquer termo substancial de qualquer outro contrato pela 
CONTRATADA, e que guarde relação aos propósitos da Política Anticorrupção, a 
MGG SOLUÇÕES poderá, segundo seus próprios critérios e complementando 
quaisquer outros recursos constantes na lei ou no Contrato, rescindir imediatamente o 
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Contrato sem a obrigação de cumprimento de aviso prévio e pagamento de 
indenização, bem como a CONTRATADA concorda em isentar e indenizar a MGG 

SOLUÇÕES de toda e qualquer alegação, perda ou dano decorrente ou relacionado a 
tal violação. Na hipótese acima, todos os pagamentos pendentes à CONTRATADA 
em relação ao objeto contratado serão imediatamente suspensos e/ou cancelados a 
critério da MGG SOLUÇÕES, e em havendo indícios de violação aos propósitos da 
Política Anticorrupção da MGG SOLUÇÕES, a CONTRATADA deverá devolver à 
MGG SOLUÇÕES todos os pagamentos recebidos em relação à execução do 
Contrato.  

 4. A CONTRATADA poderá ser solicitada a certificar anualmente, por escrito 
e através de seu representante legal, sua conformidade com todas as leis, normas, 
convenções, acordos, decretos e políticas corporativas da MGG SOLUÇÕES. A 
CONTRATADA, por meio de Certificado Específico a ser fornecido pela MGG 

SOLUÇÕES, certificará que não fez, se ofereceu para fazer ou aceitou fazer 
empréstimo, concessão, favor, doação ou outro pagamento por si, diretores, agentes, 
empregados, terceiros contratados inclusive temporários, representantes ou 
consultores da CONTRATADA, direta ou indiretamente, em mercadoria ou dinheiro, 
para ou em benefício de qualquer funcionário/agente público ou qualquer pessoa 
nomeada ou indicada para cargos comissionados ou função pública, oficial do 
governo, partido político, representante de partido, candidato a cargos políticos ou 
divisão de qualquer subdivisão do governo, ou qualquer pessoa eleita, designada ou 
de algum modo indicada como funcionário ou representante deste para garantir, dar 
continuidade a negócios, influenciar alguma decisão e/ou obter algum benefício para a 
MGG SOLUÇÕES. A MGG SOLUÇÕES, ao seu critério e independentemente da 
periodicidade prevista nesta cláusula, poderá solicitar a CONTRATATA que ratifique 
de imediato as certificações acima elencadas.  

 5. As partes se obrigam a manter, durante todo o relacionamento 
(negociação, execução e término) conformidade com todas as leis e normas 
aplicáveis na execução de suas obrigações relacionadas ao Contrato, incluindo, sem 
limitação, a Lei 12.846 de anticorrupção. A CONTRATADA reconhece que a MGG 

SOLUÇÕES não é obrigada, segundo o Contrato, a praticar qualquer ato ou ação 
que, segundo o entendimento da MGG SOLUÇÕES, possa ser considerada uma 
violação de lei, norma, regra, decreto ou diretriz aplicável à MGG SOLUÇÕES ou à 
CONTRATADA.  

 6. As partes não permitirão, direta ou indiretamente, pagamentos ou 
transferências de valores com a finalidade ou efeito de corrupção, suborno público ou 
comercial, ou ainda qualquer conduta que possa ser vista ou interpretada como 
infringente aos propósitos da Política de Anticorrupção e nem aceitarão ou permitirão 
qualquer tipo de extorsão, propina ou outro meio ilícito ou inadequado para a 
realização de negócios ou obtenção de qualquer outro benefício.  
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 6.1 A CONTRATADA obriga-se por si, seus sócios, diretores, agentes, 
funcionários e/ou qualquer pessoa que trabalhe em seu nome, que não fará com 
relação aos serviços e às transações contempladas no Contrato ou a qualquer outro 
serviço ou transação comercial que envolva a MGG SOLUÇÕES, nenhum pagamento 
nem facilitará ou transferirá algo de valor, direta ou indiretamente, para: (i) qualquer 
funcionário público, agente público ou qualquer pessoa nomeada ou indicada para 
cargos comissionados ou função pública incluindo os funcionários de empresas 
públicas ou de economia mista, autarquias ou organizações internacionais públicas e 
quaisquer outros tipos de sociedade que se revista ou submeta-se as regras de direito 
público; (ii) qualquer partido político, agente ou funcionário de partido político ou 
candidato a um cargo público; (iii) qualquer outra pessoa ou entidade se tal 
pagamento ou transferência violar alguma lei anticorrupção aplicável; ou, (iv) qualquer 
intermediário com a finalidade de pagamento de algum dos supracitados.  

 

 7. A CONTRATADA afirma, garante e declara que:  

 (i) A CONTRATADA, seus sócios, diretores, agentes, procuradores, empregados, 
representantes, consultores, administradores, prepostos, terceiros contratados 
inclusive temporários e as demais pessoas que, direta ou indiretamente atuem em 
seu nome, não irão pagar, oferecer pagamentos, fazer promessas de pagamentos ou 
autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, em dinheiro ou em alguma 
mercadoria de valor, para qualquer funcionário público, agente público ou qualquer 
pessoa nomeada ou indicada para cargos comissionados ou função pública, oficial do 
governo, partido político, representante de partido, candidato a cargos políticos ou 
divisão de qualquer subdivisão do governo, ou qualquer pessoa eleita, designada ou 
de algum modo indicada como funcionário ou representante deste para garantir, dar 
continuidade a negócios, influenciar alguma decisão e/ou obter algum benefício para a 
MGG SOLUÇÕES com relação ao Contrato. A CONTRATADA reconhece que, de 
acordo com a finalidade desta cláusula, um “agente do governo” pode incluir um 
funcionário ou agente de uma entidade comercial na qual um órgão do governo tenha 
participação acionária ou sobre a qual exerça controle, participe ou de alguma forma 
atue, bem como seus agentes, representantes e funcionários de organizações 
internacionais públicas;  

 (ii) Nenhum sócio, diretor, agente, parceiro, empregado, representante ou consultor, 
administrador, preposto, terceiros contratados inclusive temporários da 
CONTRATADA, ou ainda parente próximo (cônjuge, filhos, pais e irmãos) é ou foi 
durante o último ano, agente, servidor ou funcionário público, comissionado ou não, 
ou exerce ou exerceu função ou cargo público incluindo os funcionários de uma 
corporação governamental ou organização internacional pública, do governo federal, 
estadual e municipal, autarquia, inclusive as em regime especial, fundações públicas, 
sociedade de economia mista, parceria público- privada e quaisquer outros tipos de 
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sociedade que se revista ou submeta-se as regras do direito público ou ainda de 
algum partido político, agente ou funcionário de partido político ou candidato a um 
cargo público. A CONTRATADA declara que informará a MGG SOLUÇÕES 
imediatamente por escrito se alguma dessas pessoas assumir qualquer desses 
cargos e, ao mesmo tempo, continuar sendo sócio, diretor, agente, parceiro, 
empregado, consultor, administrador, procurador, conselheiro ou representante da 
CONTRATADA;  

 (iii) Todas as informações enviadas pela CONTRATADA para a MGG SOLUÇÕES, 
sob as penas da lei e políticas aplicáveis, são completas, verdadeiras e precisas 
assumindo total responsabilidade pela sua exatidão. Desta forma, a CONTRATADA 
não irá preparar, aprovar ou executar nenhum contrato, registro ou documento que 
possa ser visto ou interpretado com falso, impreciso ou incompleto ou ainda que 
possa afrontar aos propósitos da Política Anticorrupção, leis e normas aplicáveis;  

 (iv) É pessoa jurídica de direito privado atendendo regularmente a todos os requisitos 
de ordem legal, normativa e controle contábil aplicável a sua atividade econômica, 
inclusive tendo somente negócios legítimos e origens financeiras lícitas e declaradas 
as autoridades fiscalizadoras, bem como esta devidamente qualificada à prestação de 
serviços prevista no Contrato;  

 (v) Não tem nenhuma relação atual ou em potencial que crie conflito de interesses 
que limite ou de algum modo atrapalhe a execução dos serviços aqui estipulados ou 
ainda que possa ser visto ou interpretado como atual ou em potencial conflito de 
interesses;  

 (vi) É uma empresa totalmente qualificada a prestar os serviços objeto do Contrato, 
de acordo com as leis, normas, regras, decretos e outras diretrizes aplicáveis, bem 
como detém as devidas licenças ou concluiu tais registros conforme necessário ou 
obrigatório para a execução de suas atividades e obrigações descritas no Contrato; e  

 (vii) A CONTRATADA, seus sócios, diretores, agentes, procuradores, 
administradores, parceiros, empregados, consultores ou representantes não foram 
condenados, declarados culpados ou indiciados por nenhum ilícito que envolva 
fraude, corrupção ou torpeza moral/ética, e nenhuma dessas pessoas foi listada por 
agências do governo como excluída, suspensa, supostamente suspensa ou excluída 
ou de algum modo não qualificada para programas de aquisição do governo, ou de 
alguma forma mencionado em atos publicamente noticiados que os envolvam na 
promoção ou facilitação de negócios ilícitos ou obscuros, na prática de atos que 
importem em descrédito comercial e/ou de imagem da MGG SOLUÇÕES.  

 

 8. A CONTRATADA aceita cooperar totalmente e de boa fé com a MGG 

SOLUÇÕES e seus representantes, caso ocorra qualquer violação real ou em 
potencial por parte da CONTRATADA ou de seus sócios, diretores, agentes, 
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empregados, administradores, procuradores ou representantes aos propósitos da Lei 
12.846 de Anticorrupção ou de qualquer outra lei anticorrupção aplicável, ou a 
qualquer garantia, representação ou declaração aqui contida, incluindo colocando-se 
a disposição para entrevistas com seus sócios, diretores, agentes, empregados, 
administradores, procuradores ou representantes.  

 9. A CONTRATADA reconhece e concorda que: (i) todos os pagamentos 
efetuados por conta desta contratação deverão ser nominais e efetuados via 
transferência eletrônica em conta bancária de titularidade desta ou por cheque 
administrativo emitido pela MGG SOLUÇÕES, e deverão ser pagos no país e locais 
em que a CONTRATADA faz habitualmente seus negócios, onde fora regularmente 
contratada ou onde é regularmente estabelecida; (ii) a MGG SOLUÇÕES tem o direito 
de suspender ou reter o pagamento se houver qualquer investigação sobre suspeitas 
de violação a proibição de suborno, aos propósitos da política anticorrupção e 
qualquer lei anticorrupção aplicável, ou ainda se houver atos publicamente noticiados 
que envolvam a CONTRATADA na promoção ou facilitação de negócios ilícitos ou 
obscuros, ou que a conectem com a prática de atos que importem em descrédito 
comercial e/ou de imagem da MGG SOLUÇÕES. Havendo atos publicamente 
notórios que importem em descrédito comercial e/ou de imagem da MGG 

SOLUÇÕES, todos os pagamentos já realizados à CONTRATADA, e que guardem 
relação com a violação aos propósitos da Política Anticorrupção, deverão ser 
integralmente devolvidos à MGG SOLUÇÕES, sem prejuízo das sanções penais, civis 
e administrativas previstas em legislação específica; (iii) a MGG SOLUÇÕES não 
fará, em hipótese alguma, qualquer pagamento relacionado ao Contrato diretamente 
para algum sócio, diretor, agente, empregado, administrador, conselheiro, procurador, 
representante ou consultor da CONTRATADA; e, (iv) nenhuma solicitação de 
pagamento em dinheiro, coisa/bem de valor inclusive de natureza móvel e/ou imóvel 
ou equivalente será aceita pela MGG SOLUÇÕES.  

 10. Caso as ações e/ou omissões da CONTRATADA, seus sócios, diretores, 
agentes, procuradores, administradores, consultores, conselheiros, representantes, 
empregados inclusive terceiros e temporários, importem em violação ou 
descumprimento das disposições contidas nesta cláusula, na Política e leis 
Anticorrupção, e resultem em quaisquer prejuízos, danos, infrações, multa, 
penalidade, perdas e danos, custos ou despesas, que venham a ser sofridos, 
incorridos ou atribuíveis à MGG SOLUÇÕES, a qualquer tempo e independentemente 
da vigência contratual, a CONTRATADA aceita e concorda, expressa e 
irrevogavelmente, por meio do Contrato, em indenizar a MGG SOLUÇÕES.  

 11. As Partes se obrigam, ainda, em cumprir fielmente as diretrizes normas 
constantes da Política Anticorrupção, conforme documento que integra este Anexo 1, 
como sua parte integrante e indissociável.” 
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16. INVESTIGAÇÕES 

 

Toda e qualquer denúncia relacionada à violação de qualquer item da Política serão devidamente 
investigadas pelo Comitê de Integridade e Ética da MGG SOLUÇÕES que possui autonomia e 
independência para investigar, apurar e julgar os casos e impor as sanções disciplinares cabíveis. 

 

 
17. REGISTROS CONTÁBEIS 

 

A MGG SOLUÇÕES deverá ter e manter livros, registros e contas contábeis refletindo de forma 
detalhada, precisa e correta, todas as suas operações e transações financeiras. 

Portanto, é proibida a utilização de documentos e faturas falsas, assim como a realização de 
lançamentos contábeis inadequados ou fraudulentos, e qualquer outro procedimento, técnica ou 
artifício contábil que possa ocultar ou de qualquer outra forma encobrir pagamentos ilegais. 

Periodicamente, serão feitas análises de despesas e receitas que possam ter indícios da ocorrência 
de fraudes e práticas contrárias às diretrizes desta Política. As irregularidades identificadas serão 
levadas para a análise e julgamento do Comitê de Ética e Conduta. 

 

 
18. PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES 

 

O Fornecedor que quiser ofertar seus serviços a quaisquer empresas do Grupo MGG SOLUÇÕES, 
deverá efetuar um cadastro prévio em nosso site www.mggsolucoes.com.br na ABA – Canal de 
Ética, no Botão – Questionário de fornecedores, e/ou através do Link: < 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr1uhkdUWlnL92Pf5nkjmTBieBA8RsmwVok3ibdy0cI0w
0_w/viewform>. Este questionário visa efetuar a contratação apenas de fornecedores íntegros. 

Mantemos a avaliação trimestral dos fornecedores contratados através da investigação social das 
empresas nos seguintes sites: 

• Cerdidão do Tribunal de Contas da União 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3:::NO::: 
 
• Certidão Nada Consta do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 
http://procart.tjdft.jus.br/sistjinternet/sistj?visaoId=tjdf.sistj.internet.certidao.apresentacao.VisaoGerarCertidao 

 
• Cerdidão do Tribunal Regional do Trabalho 
http://www.trt10.jus.br/?mod=ponte.php&ori=ini&pag=certidao_trabalhista&path=servicos/certidaotrabalhista/index.php 
 
• Cerdidão da receita Federal 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1 
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• Cerdidão do FGTS 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 
 

 
19. VIOLAÇÕES 

 

Temos uma regra que vale para qualquer Integrante ou Terceiro que venha a praticar fraudes ou 
atos de corrupção ou que viole qualquer disposição desta Política estará sujeito a sanções 
disciplinares, que podem incluir a demissão por justa causa ou a rescisão contratual. 

Além disso, a violação das leis anticorrupção pode resultar em processo criminal dos envolvidos 
como a prisão da pessoa física, a responsabilidade civil e administrativa da MGG SOLUÇÕES 
através de multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto do exercício, proibição de receber incentivos, 
subsídios ou empréstimos de órgão públicos no período de 1 a 5 anos, a suspensão ou interdição 
parcial das atividades, danos irreparáveis à sua reputação, entre outros. 

Portanto, em caso de dúvidas quanto ao conteúdo desta Política ou situações que não estejam 
previstas neste documento, entre em contato com a área de compliance ou com o departamento 
jurídico. 

 

 
20. CANAIS DE DENUNCIAS 

 

Caso seja percebido qualquer indício da ocorrência de infração aos eventos mencionados nesta 
Política, deve ser comunicado à liderança direta, aos departamentos jurídico ou aos diretores, ou à 
linha ética da MGG SOLUÇÕES, disponível através dos seguintes canais: e-mail: 
compliance@mggsolucoes.com.br ou através do formulário de comunicação de denúncias disponível 
no website da MGG SOLUÇÕES através do endereço: http://www.mggsolucoes.com.br/etica.htm, ou 
Via Correio, através da Caixa Postal 000152 – CEP: 42.700-970, Lauro de Freitas / BA – Brasil, com 
a possibilidade de preservar o anonimato. 

Não será permitida nem tolerada qualquer retaliação contra um Integrante que, de boa-fé, denuncie 
uma conduta ilegal ou contrária às diretrizes desta Política Anticorrupção. 

Todas as denúncias relacionadas à violação de qualquer item desta Política, serão devidamente 
investigadas pela MGG SOLUÇÕES e levadas ao do Comitê de Integridade e Ética, que possui 
autonomia e independência para analisar os casos e deliberar sobre as sanções disciplinares 
cabíveis. 

Poderão ser também encaminhadas pelos canais de comunicação disponíveis pela MGG 
SOLUÇÕES, perguntas ou pedidos de esclarecimentos de dúvidas relativas à aplicação desta 
Política. 
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Qualquer pessoa que tiver conhecimento de violação a qualquer item desta Política Anticorrupção, 
por um Integrante da MGG SOLUÇÕES ou por qualquer Terceiro agindo por ou em nome da MGG 
SOLUÇÕES, tem o dever de comunicar tal fato à área de compliance através do e-mail: 

compliance@mggsolucoes.com.br e/ou diretoria@mggsolucoes.com.br ou se preferir através do 
Telefone: +55 71 9.9247-6485 que é (WhatsApp), ou do canal de denúncia disponível na página da 
MGG SOLUÇÕES na internet (http://www.mggsolucoes.com.br/etica.htm). 

Não será permitida nem tolerada qualquer retaliação contra um Integrante que, de boa fé, denuncie 
uma conduta ilegal ou contrária às diretrizes desta Política Anticorrupção. 

Poderão também ser encaminhadas, pelos canais de comunicação disponíveis acima, perguntas ou 
pedidos de esclarecimentos de dúvidas relativas à aplicação desta Política. 

 

 
21. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

Os nossos integrantes, parceiros e representantes reconhecem que é sua responsabilidade de 

preservação e segurança dos dados e informações da empresa, bem como dos equipamentos, 

tecnologias e propriedades intelectuais, disponibilizados exclusivamente para comunicação, 

armazenamento e registro das atividades de interesse da empresa, sendo terminantemente proibido 

a sua divulgação a terceiros sem autorização da Diretoria Executiva. 

As nossas políticas de segurança da informação, tem um rigoroso controle de todo o acervo 

documental da empresa, sistemas eletrônicos e softwares desenvolvidos para atender as 

necessidades e os interesses do Grupo MGG SOLUÇÕES, preservando os princípios legais e 

éticos, além de manter a propriedade intelectual e direitos autorais dos seus desenvolvedores. 

 
22. RESPONSABILIDADES 

 

É de plena responsabilidade de todos os Integrantes da MGG SOLUÇÕES cumprir integralmente 
com as disposições desta Política Anticorrupção, bem como incentivar que Terceiros que possuam 
relacionamento comercial com a MGG SOLUÇÕES tenham conhecimento de seu conteúdo e 
cumpram com suas diretrizes. Cabe aos líderes da MGG SOLUÇÕES, em todos os níveis, garantir 
que seus liderados conheçam e apliquem os preceitos desta Política e que, em caso de dúvidas, não 
hesitem em procurar os canais disponíveis para o devido esclarecimento. 
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23. GERENCIAMENTO DE RISCOS DE FRAUDES E DE CORRUPÇÃO 

 

A gestão de riscos empresariais é realizada em nível corporativo e desdobrada nas unidades 
organizacionais. 

Licitatório Simplificado, aprovado pelo Decreto nº 2.745/98 e pelo Manual da Petrobras para 
Contratação (MPC). Esse processo está fundamentado em critérios legais, técnicos, de qualidade e 
de custo, e exige formalmente do fornecedor a realização de suas atividades com base na ética e na 
responsabilidade social e ambiental. 

Para a redução da exposição a riscos de fraude e de corrupção, estabelecemos a segregação de 
funções entre os empregados que demandam bens ou serviços, aqueles que conduzem o processo 
de contratação e os que são responsáveis pela sua aprovação. Também estabelecemos limites de 
competência, atualizados e aprovados periodicamente pela Diretoria Executiva, para celebração de 
contratos. 

 
24. DÚVIDAS E OMISSÕES 

 

As diretrizes da política Anti-Corrupção da MGG SOLUÇÕES permitem avaliar grande parte das 
situações corriqueiras e minimizar a subjetividade das interpretações sobre princípios éticos e de 
conduta moral, mas não detalham, necessariamente, todas as situações que podem vir a surgir no 
cotidiano de cada integrante da Empresa. Desta forma, em caso de dúvidas na aplicação das 
diretrizes deste Política em determinadas situações, o líder imediato deverá ser previamente 
consultado para providencias. 

 

 
25. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
Código de Conduta e Ética da MGG SOLUÇÕES 
http://www.MGG SOLUÇÕESsolucoes.com.br/etica.htm 

 
Canal de Ética da MGG SOLUÇÕES 
http://www.MGG SOLUÇÕESsolucoes.com.br/etica.htm 

 

Lei 12.846/2013 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2013/Lei/L12846.htm 
 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpaportuguese.pdf 
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Lei Anticorrupção 
http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao 
 
Panalidades 
http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/sancoes 
 
Cadastro de empresas punidas  
http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/03/cgu-disponibiliza-cadastro-de-empresas-punidas-
com-base-na-lei-anticorrupcao 
 
Cartilha Anticorrupção 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-
integridade/imagens/Cartilhaanticorrupcao.png/view 
 
Cartilha Anticorrupção 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/cartilha-esclarece-sobre-lei-
anticorrupcao 
 
 
26. GLOSSÁRIO 

 

COMPLIANCE: é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as 
políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, 
bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. 

O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo com uma 
regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido. 

APETITE A RISCOS: É o nível de risco que uma organização está disposta a assumir para atingir 
seus objetivos. 

BRINDE: É um objeto promocional de comunicação, sem valor comercial, normalmente exibindo 
logomarcas. É direcionado a públicos específicos de relacionamento, visando ao atendimento de 
objetivos institucionais e ao reforço da imagem empresarial. 

CONVÊNIO: Negócio jurídico firmado quando ocorrem interesses mútuos entre a MGG SOLUÇÕES 
e outras entidades, visando à execução de objeto de cunho social, ambiental, educacional ou 
cultural, mediante ação conjunta. 

CORRUPÇÃO: Ação, direta ou indireta, consistente em autorização, oferecimento, promessa, 
solicitação, aceitação, entrega ou recebimento de vantagem indevida, de natureza econômica ou 
não, envolvendo agentes públicos ou não, com o objetivo de que se pratique ou deixe de praticar 
determinado ato. A conduta pode ser apenas tentada. 

CORRUPÇÃO ATIVA: Ação, direta ou indireta, consistente em autorização, oferecimento, promessa, 
ou entrega de vantagem indevida, de natureza econômica ou não, envolvendo agentes públicos ou 
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não, com o objetivo de que se pratique ou deixe de praticar determinado ato. A conduta pode ser 
apenas tentada. 

CORRUPÇÃO PASSIVA: Ação, direta ou indireta, consistente em autorização, solicitação, aceitação 
ou recebimento de vantagem indevida, de natureza econômica ou não, envolvendo agentes públicos 
ou não, com o objetivo de que se pratique ou deixe de praticar determinado ato. A conduta pode ser 
apenas tentada. 

ÉTICA: Conjunto de princípios e referências que regulam a conduta moral de indivíduos, grupos, 
instituições, organizações, comunidades, sociedades, povos, nações etc., buscando ser 
universalmente válidos. 

FUNÇÃO GRATIFICADA: No âmbito da MGG SOLUÇÕES, abrange presidente, diretores(as), todos 
os níveis de gerentes, assessores(as), assistentes, coordenadores(as), consultores(as) e 
supervisores(as), inclusive aqueles que detêm vínculo por meio de contrato especial. 

FRAUDE: É qualquer ação ou omissão intencional com o objetivo de lesar ou ludibriar outra pessoa, 
capaz de resultar em perda para a vítima e/ ou vantagem indevida, patrimonial ou não, para o autor 
ou terceiros. Caracteriza-se também pela declaração falsa ou omissão de circunstâncias materiais 
com o intuito de levar ou induzir terceiros a erro. 

HOSPITALIDADE: Geralmente compreende deslocamentos (aéreos, marítimos e/ou terrestres), 
hospedagens, alimentação e receptivos, relacionados ou não a eventos de entretenimento. 

LIMITE DE COMPETÊNCIA: Competência para autorizar a celebração de contratos, de atos de 
renúncia e de transações extrajudiciais, definida por limites de valor. 

SUBORNO: É uma forma de corrupção. É sinônimo de “pagamento de propina” e de “corrupção 
ativa”. Trata- se da oferta de uma vantagem indevida, em dinheiro, em bens, ou em qualquer coisa 
de valor, que requer em troca a prática de um ato ilegal, desonesto, ou que vise a influenciar alguém 
(agente público ou privado) no desempenho de suas funções. Há suborno também quando se requer 
que o interlocutor (agente público ou privado) deixe de praticar um ato que por competência ou por 
ofício deveria ser realizado. 

AGENTE PÚBLICO ESTRANGEIRO: qualquer um que, 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. 

AGENTE PÚBLICO NACIONAL: qualquer um que trabalhe em entidade governamental ou em seu 
nome, bem como qualquer candidato a cargo político, dirigente ou funcionário de partido político, ou 
partido político, como por exemplo: prefeitos, fiscais da prefeitura, da receita federal, funcionários da 
alfândega, candidatos a vereador, deputados, secretários de partidos políticos, juízes, promotores, 
dentre outros. 

ÁREA DE COMPLIANCE: departamento interno designado para prevenir e detectar a falta de 
conformidade com leis, regulamentos, políticas e procedimentos internos, nos processos ou nos 
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negócios da empresa, que possa ser cometido por integrantes ou por terceiros. Corrupção: Abuso 
de poder ou de autoridade por uma pessoa a quem tal poder tenha sido delegado, para obter 
vantagens para si. A Corrupção pode ser ativa: oferecer, prometer ou dar vantagem indevida, ou 
passiva: solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Due Diligence: em português 
“diligência prévia” é um processo de investigação e auditoria nas informações da empresa, que 
devem ser realizados antes de uma operação comercial ou negocial, fundamental para confirmar os 
dados disponibilizados aos potenciais compradores, contratantes ou investidores. Entretenimentos: 
convites para eventos como peças de teatro, shows, eventos esportivos, passeios turísticos, casas 
noturnas, entre outros. 

FRAUDE: é qualquer ação ou omissão intencional com o objetivo de lesar ou ludibriar outra pessoa, 
capaz de resultar em perda para a vítima ou vantagem indevida, patrimonial ou não, para o autor ou 
terceiros. 

HOSPITALIDADES: refeição, deslocamentos (aéreo, marítimo ou terrestre), hospedagem, 
transporte, motorista, entre outros. Propina: é um pagamento, um presente, um favor oferecido ou 
dado com vistas a perverter o julgamento ou influenciar a conduta de uma pessoa que esteja em 
certa posição de confiança. 

QUALQUER COISA DE VALOR: inclui, entre outros, presentes, vales-presente, ações, refeições, 
passagens, hospedagem, entretenimento como ingressos, convites para eventos, uso de veículos, 
contribuições políticas, doações e patrocínios.  

SUBORNO: A forma mais comum de corrupção, conhecida também como pagamento de propina. 
Compreende o ato de dar ou receber dinheiro, presente ou outra vantagem como forma de indução 
à pratica de qualquer ato desonesto, ilegal ou de quebra de confiança na condução dos negócios. 
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27. TERMO DE CONHECIMENTO E ADESÃO A POLITICA ANTI-CORRUPÇÃO 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO E COMPROMISSO COM A POLÍTICA ANTI-CORRUPÇÃO 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins e a quem possa interessar, que recebi uma cópia com seu pleno 
conteudo da Política Anticorrupção da MGG SOLUÇÕES e empresas por ela controladas, e informo 
que tomei conhecimento de suas disposições e me comprometo a cumpri-las na sua totalidade. 

Comprometo-me caso haja alguma situação que não esteja contemplada na Política Anti Corrupção 
da MGG SOLUÇÕES a ajir com conduta moral e ética que é exigida e esperada de mim como 
profissional e ser humano, e informarei o fato ao meu Líder direto, para providencias junto à área de 
compliance da MGG SOLUÇÕES que deverá tratar o caso em conjunto com o Comitê de Ética da 
MGG SOLUÇÕES. 

 

NOME:  

SOBRENOME:  

MATRICULA:  

LOCAL E DATA:  

 

 

 

_____________________________________________ 

  RG: 

CPF: 


