
CARTILHA PARA 
LICITAÇÕES PÚBLICAS
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Cartilha para 
Licitações Públicas
Todos os envolvidos nos certames licitatórios deverão prezar ao máximo pela 

ética, transparência e competitividade inerente ao ato. Essa é uma área sensível 

e que deve ser acompanhada com o maior grau de cuidado em atenção à Lei 

de Licitações (Lei nº 8.666/93).

É PROIBIDO

 » frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório 

público;

 » afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude, violência, 

grave ameaça ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

 » se abster ou desistir de participar de licitação, em razão da 

vantagem oferecida;

 » criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 

participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

 » impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público; 

 » devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento 

licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo;

 » participar de licitação ou contratar com a Administração, após 

declarado inidôneo;
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 » utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários 

dos atos praticados

BOAS PRÁTICAS RELATIVAS 
À FASE LICITATÓRIA

Todas as despesas utilizadas na fase licitatória como, por exemplo, solicitação 

de cópias de documentos, certidões, etc., devem ser pagas por um colaborador 

da Tecnew Informática por meio de guias, nunca diretamente ao funcionário.

É proibido compartilhar qualquer detalhe de propostas da Tecnew Informática, 

assim como procurar saber sobre as propostas apresentadas pelos 

concorrentes. 

A Tecnew Informática guardará todos os documentos relativos à participação 

na licitação, que ficarão sob os cuidados do Compliance Officer pelo período 

mínimo de 10 anos após a finalização da licitação

Sempre que solicitada, a Tecnew Informática deverá responder todos os 

questionamentos e/ou dúvidas apresentados pelo responsável do certame no 

prazo disponibilizado.





TERMO DE COMPROMISSO ÉTICO

Para demonstrar a nossa boa-fé, solicitamos o encaminhamento da proposta no processo licitatório 

o presente Termo de Compromisso Ético para reforçar a nossa postura de ética e intolerância em 

relação a atos irregulares.

Termo de Compromisso Ético

Eu,  ______, que neste ato represento a empresa TECNEW Consultoria em Informática S.A. (CNPJ nº 

02.737.626/0001-00), atesto que a posposta aqui apresentada é genuína e refl ete nossos estudos independentes 

e capacidade de fornecimento.

Atestamos ainda que não combinamos qualquer estratégia capaz de atrapalhar o caráter competitivo desta ou de 

outra licitação, bem como não precifi camos esta proposta com base em acordos com concorrentes.

Atestamos também que mantivemos sigilo sobre esta proposta e sobre a participação do escritório no certame.

Por fi m, declaramos que conhecemos e cumprimos a legislação sobre corrupção, antitruste e contratações 

públicas, não havendo nenhuma violação das normas sobre o tema.

A empresa Tecnew Informática é vencedora do prêmio Empresa Pró-Ética (edições 2016, 2017, 2018/2019), 

signatária do Pacto Global das Nações Unidas e da iniciativa Empresa Limpa do Instituto Ethos.

Caso tenha alguma dúvida ou queira nos informar sobre alguma conduta suspeita, entre em contato através do 

canal: compliance@tecnew.com.br.

Data: ______/______/_______

Assinatura: _______________________.
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