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1. OBJETIVO 

 
O objetivo desta Política é disciplinar a participação das Companhias em processos de licitações 

públicas e garantir que todos os cuidados necessários à atuação nessa modalidade de negócio 

sejam devidamente observados e rigorosamente cumpridos, em linha com a legislação vigente, de 

modo a preservar a livre concorrência e o interesse público, mitigando, principalmente, riscos legais 

operacionais de fraude à licitações públicas e corrupção de agentes públicos e reputacionais. 

 

 

2. APLICAÇÃO  

 

Aplica-se às empresas Unimed Seguradora S.A., Unimed Seguros Saúde S.A. e Unimed Seguros 

Patrimoniais S.A, denominadas “Seguros Unimed”, à Unimed Saúde Odonto S.A., denominada 

“Unimed Odonto”, à InvestCoop Asset Management S.A., denominada “InvestCoop” e ao Multicoop 

Fundo de Pensão Multipatrocinado, denominado “Multicoop” e, conjuntamente, denominadas 

“Companhias”. 

 
 

3. DEFINIÇÕES   

       
Administração Pública Estrangeira: qualquer órgão e entidade estatal ou de representação 

diplomática, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público 

de país estrangeiro. 

 

Administração Pública Nacional: conjunto de órgãos, serviços e agentes públicos que trabalham 

na administração do Estado em todas as suas instâncias federais, estaduais e municipais. 
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Agente Público: todo aqueles que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 

eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura de vínculo, 

mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da administração direta, indireta ou fundacional 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, Dos Municípios, de empresa 

incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário tenha 

concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. 

 

 

Atos contrário a lei: toda e qualquer infração contra a legislação nacional ou internacional vigentes. 

 

Ato Ilícito: qualquer ato ou conduta legal ou moralmente inaceitável, reprovável, entre outros. 

Exemplos: corrupção, suborno, extorsão, cartel, conluio desonesto, fraude, desfalque, furto, 

lavagem de dinheiro, uso indevido de informações privilegiadas, uso indevido do cargo, má gestão 

de conflito de interesses, entre outros. 

 

Canal de Orientações e Denúncias: é o canal de comunicação exclusivo para relatar desvios de 

comportamento ético, envolvendo a Companhia, os nossos profissionais ou os parceiros comerciais, 

os conflitos de interesses; e obter a resolução de dúvidas relativas às diretrizes do Código de 

Conduta Ética e às políticas específicas. 

 

Clientes: são todas as pessoas físicas e jurídicas que contratam os produtos e/ou serviços 

oferecidos pelas Companhias. 

 

Código de Conduta Ética Seguros Unimed: conjunto de princípios, valores e normas que regem 

as relações das Companhias com todos os seus stakeholders. 

 

Colaboradores: pessoas físicas que tenha vínculo empregatício com as Companhias e que se 

reportem a algum membro da alta administração. 
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Consultor e/ou Assessor: profissional do ramo securitário certificado, com registro na SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados). Pode atuar como autônomo, pessoa física, quanto com 

uma pessoa jurídica, onde seu trabalho é analisar os custo e benefícios relacionados à situação do 

segurado, indicar o produto mais adequado às suas necessidades e mediar a relação entre o 

segurado, estipulante e a seguradora. 

 

Código de Conduta Ética Seguros Unimed: conjunto de princípios, valores e normas que regem 

as relações das Companhias com todos os seus Stakeholders. 

 

Comitê de Conduta Ética: é um órgão de natureza multidisciplinar e independente, criado pelo 

Conselho de Administração da Unimed Seguradora S/A, cuja finalidade é promover a legitimação, 

o respeito, o cumprimento dos valores e do Código de Conduta Ética adotado pelas Companhias. 

 

Companhias: termo utilizado que se refere às empresas Unimed Seguradora S.A., Unimed Seguros 

Saúde S.A. e Unimed Seguros Patrimoniais S.A, denominadas “Seguros Unimed”, à Unimed Saúde 

Odonto S.A., denominada “Unimed Odonto”, à InvestCoop Asset Management S.A., denominada 

“InvestCoop” e ao Multicoop Fundo de Pensão Multipatrocinado, denominado “Multicoop”. 

 

Contratos Administrativos: são os contratos ou aditivos celebrados com a administração pública, 

após realizado o procedimento licitatório. 

 

Corrupção: ato que visa influenciar, por meio de vantagens indevidas, agentes dos três setores da 

economia (setor públicos, setor privado ou terceiro setor) a decidirem ou agirem favoravelmente a 

seus próprios interesses ou de terceiros em prejuízo dos interesses de outras empresas ou pessoas. 

Ato ilegal ou antiético de apropriar-se de bens, vantagens, cargos e informações de qualquer 

natureza em causa própria ou de terceiros. Entre outros atos ilícitos, a corrupção inclui: suborno, 

extorsão, fraudes, tráfico de influência e conluios desonestos. 
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Desvio de Conduta: é o ato de descumprir o Código de Conduta Ética, as Políticas e demais 

instrumentos normativos e termos de compromisso das Companhias. 

 

Extorsão: ato de pressão exercido sobre alguém, visando obter favores, recompensa ou dinheiro, 

mediante ameaças ou chantagens veladas ou expressas. 

 

Informações Confidenciais: são informações de propriedade das Companhias não divulgadas 

oficialmente, que incluem, mas não se limitam aos (i) detalhes e estratégias comerciais e 

operacionais, planejamento financeiro, informações financeiras não publicadas; (ii) informações 

pessoais e dados clínicos de clientes; (iii) programas de processamento de dados e base de dados; 

e (iv) dados pessoais e clínicos de clientes. 

 

Lavagem de Dinheiro: conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a 

incorporação, na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens ou valores de 

origem ilícita, por meio de procedimentos aparentemente lícitos 

 

Licitação Públicas: é um procedimento administrativo formal utilizado por órgãos e empresas do 

setor público para dar maior transparência e segurança nos processos de contratação de serviços 

ou compra de produtos. 

 

Medida Disciplinar: aplicação de uma advertência, suspensão ou dispensa, com ou sem justa 

causa, do colaborador, em virtude da ocorrência de conduta que viole as diretrizes desta Política, 

do Código de Conduta Ética e/ou de demais documentos normativos e termos de compromisso das 

Companhias. 

 

Membros da alta administração: pessoas físicas que tenham o poder de gestão sobre os negócios 

das Companhias. São considerados membros da alta administração: os Conselheiros, Diretores, 

Superintendentes e Gerentes. 
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Parceiros de Negócio: pessoas físicas ou jurídicas, sem vínculo empregatício com as Companhias, 

que atuem em parceira com estas, com o objetivo de obter um negócio e que sejam remunerados 

por esta obtenção. Os principais exemplos de parceiros de negócio das Companhias são os 

assessores e consultores comerciais. 

 

Pagamento de Facilitação: é o pagamento feito, direta ou indiretamente, a agente público ou 

agente privado, com o objetivo de acelerar ou garantir a execução de processos ou rotinas 

administrativas (liberações, aprovações, atestados, autorizações, licenças, permissões, entre 

outros) 

 

Programa de Integridade das Companhias: conjunto de ações que visam organizar, documentar 

e gerenciar os princípios, valores e normas contidos no Código de Conduta Ética das Companhias, 

de acordo com os pilares estabelecidos no Código de Conduta Ética da Seguros Unimed.  

 

Negócios das Companhias: contratos, direitos e obrigações titularizados pelas Companhias com 

seus Clientes, Fornecedores, Cooperados e Parceiros de Negócios. 

 

Suborno: oferta de vantagens indevidas, visando influenciar tomadas de decisões, e que favoreçam 

o autor do suborno ou terceiros de seu relacionamento (parentes, amigos, sócios, entre outros). Ato 

de oferecer, dar ou receber valores ou benefícios a alguém em troca de conseguir algo ilegal para 

a empresa, para si ou para terceiros. Entre os valores e benefícios, incluem-se: dinheiro, vantagens 

em negócios, favores, informações, cargos na empresa, promoções na carreira profissional, 

presentes, doações, patrocínios, contribuições, viagens, refeições, ingressos para atividades 

culturais e esportivas, entre outros. Em suma, o suborno é uma vantagem indevida oferecida a 

alguém capaz de favorecer (o corrupto), devida ou indevidamente, aquele que suborna (o corruptor). 
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Terceiros: prestador de serviço, fornecedor, corretor de seguros, consultor, assessor comercial, 

parceiro comercial, terceirizado, representante, conveniado, credenciado, cooperado, patrocinado, 

donatário ou qualquer outro indivíduo ou organização que venha a ter relacionamento comercial ou 

atue, direta ou indiretamente, em representação das Companhias. 

 

Vantagem Indevida: qualquer tipo de bem, serviço, valor ou direito oferecido a agente público ou 

privado, com a finalidade de auferir qualquer tipo de benefício irregular. 

 
 
 

4. DESCRIÇÃO DAS DIRETRIZES E REGRAS 

 

 

4.1 Ao realizar negócios com a Administração Pública, por meio do processo de licitações 

públicas ou contratos administrativos, as Companhias devem garantir que membros da alta 

administração, colaboradores, fornecedores, parceiros de negócios (consultores, assessores e 

procuradores) e quaisquer outros terceiros que atuem em representação das Companhias não 

pratiquem, em qualquer circunstância, os atos abaixo:  

 

I. fraudar ou prejudicar, por meio de combinação ou qualquer outro meio, o 

caráter competitivo da licitação; 

 
II. afastar licitantes dos certames, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem indevida de qualquer tipo; 

 
III. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica com o objetivo de 

participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

 
IV. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de alterações e 

prorrogações dos contratos já estabelecidos; 
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V. indicar ou direcionar o negócio para corretor de seguros, nos casos em que 

a participação deste estiver prevista em edital de licitação; e 

 
VI. manipular, direcionar o resultado ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro 

das licitações ou contratos. 

 
 

4.2 A participação das Companhias em licitações públicas ou na celebração de contratos 

administrativos poderá ser feita por meio de consultorias/assessorias administrativas, voltadas 

ao auxílio de empresas licitantes, cujos modelos de contratos de prestação de serviços estão 

dispostos nos Sistema de Gestão Integrada. 

 

4.3 Está vedada, no que se refere à participação das Companhias em licitações públicas, a 

intermediação de corretor de seguros, exceto se tal previsão estiver descrita nos editais de 

licitação e dentro de parâmetros aceitáveis de mercado, o que deve ser avaliado e validado pela 

área Técnica das Companhias. 

 

4.4 A análise de viabilidade da participação das Companhias em processos de licitações públicas 

é realizada pela Comissão de Licitações, cuja composição e regras de funcionamento estão 

dispostas em seu regimento interno, que está publicado no Sistema de Gestão Integrada – SGI, 

sob o código RG - 044. 

 

4.5 Caso, no âmbito da Comissão de Licitações, sejam identificados possíveis óbices ou riscos 

em relação à participação das Companhias em processos de licitação, a Área de Licitações das 

Companhias deverá encaminhar seu parecer técnico para análise e deliberação do colegiado 

composto pelos superintendentes abaixo mencionados: 
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I. Superintendente Técnica e Atuarial;  

II. Superintendente de Produtos;  

III. Superintendente Jurídico, Governança e Relações Institucionais; e 

IV. Superintendentes Comerciais. 

 

4.6 De acordo com a necessidade, outras superintendências poderão ser chamadas para 

participar do processo de avaliação, apoiando o colegiado de superintendentes, previsto no item 

4.5 desta Política. 

 

4.7 O parecer emitido pelo colegiado de superintendentes será armazenado, junto com a 

documentação do processo de licitação, e mantido sob a guarda da área Técnica - Unidade de 

Licitações. 

 

4.8 A área de Auditoria Interna das Companhias realizará, periodicamente, análise documental 

nos processos de licitações de que as Companhias participaram, avaliando o grau de aderência 

das práticas operacionais às diretrizes dispostas nesta Política e na legislação vigente. 

 

 

5. INTERAÇÕES COM AGENTES PÚBLICOS 

 

5.1 Em algumas situações, os membros da alta administração, colaboradores, fornecedores, 

parceiros de negócios (consultores, assessores e procuradores) das Companhias, em virtude 

das atividades profissionais que exercem, necessitarão ter algum contato direto com agentes 

públicos. 

 

5.2 Os contatos com agentes públicos deverão ser sempre pautados pelas regras estabelecidas 

no Código de Conduta Ética (CE – 001), na Política de Conduta Profissional (PO – 058) e na 

Categoria Código do Documento Versão

Política - SAÚDE PO - 116 02

Título Vigência Próx. Revisão

Politica de Licitação - Saúde 21/08/2020 21/08/2022

Página 9 de 11
Cópia Impressa Não Controlada



 

 

Política de Relacionamento com Agentes Públicos das Companhias (PO -145), não devendo ser 

utilizado nenhum tipo de recurso pessoal ou das Companhias com o objetivo de influenciar de 

forma indevida decisões em favor destas. 

 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 A presente política complementa o Código de Conduta Ética (CE – 001) das Companhias e 

a Política de Conduta Profissional (PO – 058). 

 

6.2 Todos os colaboradores e terceiros, contratados para realizar atividades de negócio ou 

prestar serviços em nome das Companhias, devem estar cientes de que as práticas em 

desacordo com o disposto nesta Política, no Código de Conduta Ética (CE – 001) e nos demais 

instrumentos normativos das Companhias poderão resultar em sanções legais, de acordo com a 

Lei de Licitações nº 8.666/1993 e com a Lei Anticorrupção nº 12.846/2014. 

 

6.3 Quaisquer atitudes ou ações indevidas, antiéticas, ilícitas, imorais, não autorizadas ou 

contrárias ao estabelecido nesta Política serão consideradas violações e deverão ser reportadas 

ao Comitê de Conduta Ética, por meio do Canal de Denúncias disponibilizado pelas Companhias. 

 
 
6.4 O  praticante, de atitudes ou ações indevidas, antiéticas, ilícitas, imorais, não autorizadas ou 

contrárias ao estabelecido nesta Política estará sujeito à aplicação das medidas disciplinares, 

previstas na Política de Conduta Profissional das Companhias (PO – 058), conforme a 

natureza e gravidade da conduta, sem prejuízo de eventual instauração de procedimento 

administrativo e/ou judicial e envio de informações apuradas para as autoridades 

competentes. 
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7. DOCUMENTOS E REGISTROS ASSOCIADOS 

 

• Código de Conduta Ética (CE – 001). 

• Política de Conduta Profissional (PO – 058) 

• Política de Relacionamento com Agentes Públicos das Companhias (PO -145) 

• Política de Auditoria (PO – 121) 

• Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PO – 111) 

• Regimento da Comissão de Licitações (RG – 044) 
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