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Política Anticorrupção

1 - Objetivo

O objetivo desta Política Anticorrupção (“Política”) é estabelecer diretrizes e reforçar o
compromisso da Clicksign em combater todo e qualquer ato de suborno e corrupção na
condução de seus negócios. Esta Política visa assegurar que Colaboradores, Fornecedores e
Parceiros somente engajem em atividades que estiverem de acordo com os mais elevados
padrões éticos e de transparência, independência, integridade e regularidade, nos termos da
Legislação Anticorrupção aplicável1.

2 - Abrangência e contexto de aplicação

Esta Política se aplica a colaboradores, funcionários, diretores, sócios, estagiários e demais
subcontratados da Clicksign (“Colaboradores”), fornecedores e/ou outros prestadores de
serviço da Clicksign (“Fornecedores”), bem como terceiros que atuam em nome da Clicksign ou
terceiros relacionados e/ou parceiros da Clicksign (“Parceiros”), todos conjuntamente
denominados “Destinatários”.

Todos os Colaboradores da Clicksign devem estar comprometidos com as regras estabelecidas
nesta Política, que também deve ser conhecida e utilizada pelos Fornecedores e Parceiros
como ferramenta para orientar sua conduta.

Esta Política se aplica a atos e/ou relações dos Colaboradores da Clicksign com a
Administração Pública e com seus Agentes Públicos, e, no que couber, às relações entre os
Colaboradores da Clicksign e Agentes Particulares.

3 - Conceitos

EMPRESA – Clicksign Gestão de Documentos S.A.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ou PODER PÚBLICO - conjunto de órgãos, serviços e entidades
da administração pública direta e indireta (fundações, autarquias, empresas públicas e
sociedades de economia mista), e respectivos agentes. O conceito, para efeitos desta Política,
engloba todo aparelhamento do Estado, em todos os seus níveis (Federal, Estadual e
Municipal) e poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), assim como seus respectivos
representantes.

1Para os fins desta Política, a Legislação Anticorrupção inclui: Del nº 2848/40 (“Código Penal Brasileiro”); Lei nº
12.846/2013 (“Lei Anticorrupção Brasileira”); Decreto Nº 8.420/2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção Brasileira;
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção da ONU) – Ratificada pelo Brasil em 31/01/2006 e
Lei nº 8.666/1993 (“Lei de Licitações”).
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Política Anticorrupção

AGENTE PÚBLICO - é toda pessoa física que representa o poder público, sendo funcionário
público ou não, remunerado ou não, exercendo serviço temporário ou permanente. É todo
aquele que exerce por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a Agente
Público quem trabalha para empresa privada contratada ou conveniada para a execução de
atividade típica da Administração Pública.

AGENTE PARTICULAR - é toda pessoa, física ou jurídica, alheia ao aparelho estatal, que não
é definida como Agente Público nos termos desta Política.

LICITAÇÃO - procedimento administrativo formal para a contratação de serviços ou aquisição
de produtos pelos entes da Administração Pública direta ou indireta.

ATO ILÍCITO - todo ato que contraria princípios éticos, regulamentos, normas e/ou leis com o
fim de obter qualquer vantagem, financeira ou não.

CORRUPÇÃO – ato ou efeito de se corromper, oferecer algo a Agente Público ou Agente
Particular com o objetivo de obter vantagem indevida para si ou para outrem.

SUBORNO – oferta, doação, recebimento de algo de valor e/ou vantagens (p.ex. garrafa de
bebidas, joias, propriedades, hotel e empréstimo de avião em viagem de férias) em troca de um
tratamento favorável por uma empresa ou para influenciar, direta ou indiretamente, quaisquer
de seus atos.

BRINDE - todo tipo de objeto ou material de valor unitário simbólico. Em geral, é personalizado
com a marca da empresa patrocinadora. Por exemplo, canetas, cadernos, canecas, camisetas
etc.

PRESENTE - todo produto, serviço, viagem, entretenimento ou benefício oferecido(a) a
alguém, que represente uma vantagem de valor superior a R$ 100,00 (cem reais) em situações
que envolvam Agentes Particulares e R$ 50,00 (cinquenta reais) em situações que envolvam
Agentes Públicos.

4 - Diretrizes

A Clicksign reconhece que, em caso de descumprimento da lei, os seus representantes podem
ser punidos enquanto pessoas físicas com prisão e multa. No mesmo sentido, as penalidades
para eventual envolvimento em atos ilícitos são severas, incluindo a devolução dos ganhos
obtidos com o ato ilícito de corrupção.
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A Clicksign não admite, em qualquer hipótese, a prática de corrupção por parte dos
Destinatários, independente de posição, departamento ou função.

Em outras palavras, não é tolerável o recebimento, bem como a entrega, promessa ou oferta
de qualquer valor, bem, favor, vantagem ou benefício a um Agente Público ou Agente Particular
como contrapartida alguma vantagem ilegal, antiética, escusa ou obscura, em qualquer
instância da organização da Clicksign.

Assim, não é permitido aos Destinatários:

(i) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a Agente
Público e/ou Agente Particular, ou terceiros a eles relacionados.
(ii) Financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, subvencionar a prática de Atos
Ilícitos.
(iii) Utilizar-se de outra pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.

4.1. Licitações e contratos com a Administração  Pública

Caso participe de licitações públicas, a Clicksign compromete-se a cumprir com os termos da
Lei de Licitações e da Legislação Anticorrupção aplicável, restando vedada a prática de
qualquer ato, por si ou pelos seus Colaboradores, que possa:

(i) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório.
(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) Significar a obtenção de 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.

4.2. Registros Contábeis

A Clicksign exige e assegura o devido registro e a devida documentação detalhada e precisa
de sua contabilidade, de suas operações e de suas transações financeiras. Em nenhuma
hipótese permite-se:
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(i) Realizar qualquer tipo de fraude contábil.
(ii) Utilizar documentos financeiros falsos.
(iii) Efetuar intencionalmente lançamentos contábeis incorretos.
(iv) Utilizar qualquer artifício contábil que permita ocultar ou encobrir pagamentos ilegais.

Os registros contábeis da Clicksign são organizados de forma a facilitar eventuais processos de
auditoria e/ou investigações. Todas as demonstrações financeiras são auditáveis para
eventuais procedimentos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro.

4.3. Brindes e Presentes

Em nenhuma hipótese um Brinde ou Presente pode ser dado a um Agente Público ou Agente
Particular com o propósito de influenciar seu ato ou sua decisão, ou para o fim de beneficiar
impropriamente a Empresa e/ou os Destinatários. Para os fins desta Política, as seguintes
regras serão estabelecidas:

(i) Somente Brindes com valor irrisório ou insignificante poderão ser aceitos pelos
Colaboradores.
(ii) Presentes oferecidos a um Colaborador estão sujeitos à prévia aprovação do Comitê de
Gestão da Clicksign, que determinará a possibilidade ou não da aceitação e a forma de
seu recebimento em caso de aprovação.

4.4. Doações

Toda e qualquer doação está sujeita à análise prévia do time Jurídico e do time de Compliance,
mediante prévia auditoria da instituição recebedora da doação, a ser conduzida conjuntamente
pelo líder do projeto e pelos times Jurídico, Financeiro e de Compliance. Não serão admitidas
doações, contribuições ou equivalentes, de forma direta ou indireta, para candidatos a cargos
públicos e/ou partidos políticos.

4.5. Contratação de Fornecedores

A contratação de Fornecedores, sejam eles Agentes Públicos ou Agentes Particulares, estará
sempre sujeita à prévia verificação de antecedentes, credibilidade e histórico de cumprimento
das Leis Anticorrupção.

Além disso, a contratação de Fornecedores depende de prévia aprovação dos times Jurídico,
Financeiro e de Compliance da Clicksign, sendo que os Fornecedores contratados passam
automaticamente a se sujeitar aos termos desta Política e do Código de Conduta e Ética da
Clicksign. O descumprimento dos termos desta Política e/ou do Código de Conduta pode
ensejar a rescisão contratual, sem prejuízo de eventual indenização pelos danos causados.
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5 - Canal de Integridade

Nos termos do Código de Conduta e Ética, os Destinatários possuem o dever de informar caso
tenham conhecimento de qualquer ato ou omissão que possa vir a configurar transgressão à lei
em vigor, inclusive a Legislação Anticorrupção. Nessas hipóteses, a Clicksign compromete-se a
investigar, apurar e tomar as medidas cabíveis para a resolução do caso, observadas a
confidencialidade e a proteção à identidade do denunciante.

O Canal de Integridade da Clicksign disponibilizado pelo time de Compliance para casos de
violação a este Código é:

https://www.clicksign.com/integridade/

Você também pode entrar em contato com a equipe de Compliance diretamente pelo e-mail:

compliance@clicksign.com

Tomaremos todas as medidas e os cuidados possíveis para que a identidade do denunciante
possa ser preservada.

Em caso de dúvidas sobre a aplicação adequada das diretrizes constantes da presente
Política, os Colaboradores devem submeter a questão ao seu gestor imediato e/ou ao Canal de
Integridade.

6 - Elaboração e Aprovação

Esta Política foi elaborada de acordo com os Valores, missão e objetivos da Clicksign e em
observação à legislação atualmente em vigor. A Clicksign aprova a presente Política e declara
que não houve qualquer ato relacionado à prática de Suborno e Corrupção nos últimos 5
(cinco) anos anteriores à data de sua aprovação.

Revisão Elaborado por: Data de Emissão Descrição de alterações
e revisões

Aprovado por: Data da Aprovação

1.0 Camilla Fernandes
Nunes

15/04/2021
Documento Inicial Marcelo Kramer

Michael Bernstein
Daniel Libanori

12/07/2021
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Assinaturas

Marcelo Kramer
Assinou para aprovar

Daniel Gaboardi Libanori
Assinou para aprovar

Michael Belfer Bernstein
Assinou para aprovar

Log

12 jul 2021, 11:17:41 Operador com email simone.vollbrecht@clicksign.com na Conta 5ef8f18b-146b-401b-9a81-

f890a89bb592 criou este documento número e6447915-357e-4a16-8b58-cb0e5fb697e5. Data

limite para assinatura do documento: 11 de agosto de 2021 (11:12). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

12 jul 2021, 11:17:46 Operador com email simone.vollbrecht@clicksign.com na Conta 5ef8f18b-146b-401b-9a81-

f890a89bb592 adicionou à Lista de Assinatura:

marcelo.kramer@clicksign.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Marcelo Kramer e CPF 148.193.498-80.

12 jul 2021, 11:17:46 Operador com email simone.vollbrecht@clicksign.com na Conta 5ef8f18b-146b-401b-9a81-

f890a89bb592 adicionou à Lista de Assinatura:

daniel.libanori@clicksign.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Daniel Gaboardi Libanori e CPF 301.663.808-81.

12 jul 2021, 11:17:46 Operador com email simone.vollbrecht@clicksign.com na Conta 5ef8f18b-146b-401b-9a81-

f890a89bb592 adicionou à Lista de Assinatura:

michael.bernstein@clicksign.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Michael Belfer Bernstein e CPF 313.186.158-44.

12 jul 2021, 16:54:21 Marcelo Kramer assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

marcelo.kramer@clicksign.com (via token). CPF informado: 148.193.498-80. IP: 187.108.227.26.

Componente de assinatura versão 1.124.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 jul 2021, 22:03:57 Michael Belfer Bernstein assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

michael.bernstein@clicksign.com (via token). CPF informado: 313.186.158-44. IP: 179.111.96.33.

Componente de assinatura versão 1.124.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 jul 2021, 15:40:57 Daniel Gaboardi Libanori assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

daniel.libanori@clicksign.com (via token). CPF informado: 301.663.808-81. IP: 189.34.156.179.

Componente de assinatura versão 1.125.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 16 de julho de 2021. Versão v1.3.2.
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16 jul 2021, 15:40:57 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

e6447915-357e-4a16-8b58-cb0e5fb697e5.

Hash do documento original (SHA256): e59ee79d2a221585bbba4f017edf81c10603cada65bd0113f0f3280130d6d157

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e6447915-357e-4a16-8b58-cb0e5fb697e5, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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