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1 OBJETIVO
Em ccomplementa
ação ao Código de Ética,, apresenta-s
se a presentte Política Annticorrupção da NM, que
e
tem como objetivo estabele
ecer diretrizzes, padrões
s e procedimentos relaativos ao programa de
e
preve
enção e com
mbate à corrrupção da N
NM ENGENH
HARIA E CO
ONSTRUÇÕ
ÕES LTDA. (a
( “NM”), de
e
forma
a que os atos
a
de todo
os os sócio
os, executivo
os, diretores
s, gerentes,, clientes, empregados,
e
,
terceirizados, pa
arceiros com
merciais, forn
necedores e prestadore
es de serviçços e dema
ais terceiross
contrratados pela
a NM, a se
eguir referid
dos como “Colaborado
ores”, sejam
m sempre pautados
p
na
a
legaliidade, ética e transparên
ncia.
A Pollítica Anticorrrupção é de observância
a e cumprime
ento obrigató
órios a todoss os Colabora
adores
2 VIIGÊNCIA
A pre
esente Políticca Anticorrupção tem vigê
ência por pra
azo indeterminado. A NM
M reserva-se no direito de
e
altera
ar o conteúdo
o desta Polític
ca Anticorrup
pção sem avis
so prévio.
ÕES
3 OBSERVAÇÕ
Na co
onsecução de
d seu objetivo social, a NM exige de
e seus Colab
boradores o estrito cump
primento dass
normas e leis aplicáveis, inclu
uindo, a Lei federal nº 12.846/13,
1
qu
ue dispõe soobre a respo
onsabilização
o
objetiiva, administrrativa e civil, de pessoass jurídicas pela prática de atos contra a administra
ação pública,,
nacio
onal ou estra
angeira (a “Lei Anticorru
upção”), a Lei
L federal nº 8.666/93, que institui regras para
a
licitaçções e contrratos com a Administraçã
ão Pública (a
( “Lei de Licitações”), ddentre outras
s legislaçõess
pertin
nentes.
Esta Política Antticorrupção deverá
d
ser ccumprida em
m todos os seus termos,, ainda que a legislação
o
aplicá
ável seja menos
m
rigoro
osa. Eventua
ais conflitos, dúvidas de interpretaação ou cas
sos omissoss
deverrão ser decid
didos pelo re
epresentante
e da alta direç
ção.
A Pollítica Anticorrrupção da NM
M regula não
o somente o relacionamen
r
nto entre os C
Colaboradore
es e agentess
públiccos, como tam
mbém entre os Colaborad
dores e partic
culares.
Em ccaso de dúvvidas sobre o conteúdo , a execuçã
ão e o cump
primento do disposto ne
esta Política
a
Anticorrupção, o representantte da alta dirreção deverá
á ser consulta
ado.
Em caso de de
escumprimen
nto do disp
posto nesta Política Anticorrupçãoo, serão ap
plicadas aoss
Colab
boradores inadimplentes as medidass disciplinares cabíveis, após
a
apuraçãão e análise por parte do
o
repre
esentante da alta direção.
4 DIIRETRIZES
Proibição de
e oferecer e aceitar pro
opinas e van
ntagens inde
evidas
4.1 P
Em n
nenhuma hip
pótese noss
sos Colabora
adores pode
erão dar, oferecer, prom
meter, exigirr, aceitar ou
u
receb
ber qualquerr tipo de van
ntagem ou be
enefício a (o
ou de) quaisquer terceiroos, ainda qu
ue tal atitude
e
possa
a ensejar a perda
p
de neg
gócios ou con
ntratos para a NM.
Porta
anto, é proibiido o ofereciimento e o re
recebimento, por nossos Colaboradoores, de quallquer tipo de
e
propina, suborno,, pagamento
o e valores, a qualquer ag
gente ou órgão público e entidades ou
o indivíduoss
particculares, com
m qualquer ob
bjetivo, espe
ecialmente o de obtençã
ão de quaisqquer tipos de
e vantagens,,
manu
utenção ou fa
acilitação de negócios, se
eja em bene
efício próprio ou da NM.
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olaborador que receber uma solicita ção de paga
amento extra
aordinário ouu de vantagem indevida
a
O Co
por q
qualquer age
ente público
o ou pessoa
a a ele relac
cionada dev
verá recusá--la de forma
a explícita e
definiitiva, imediattamente com
municando ta
al fato ao representante da
d alta direçãão.
4.2 R
Relacionam
mento com agentes púb licos
Os C
Colaboradore
es da NM farão ou mante
erão contato com agente
es públicos nna medida do
o necessário
o
para a consecuçã
ão do objetivo social da N
NM. Quando for o caso, os
o contatos ccom os agen
ntes públicoss
os órgãos pú
úblicos a que
e pertencem e/ou nas ins
stalações da
a
deverrão ser realizzados em instalações do
NM, ssendo que, nessas ocas
siões, deverã
ão estar presentes dois ou mais Coolaboradores da NM. Em
m
nas instalações da NM, este deveráá ser atendid
caso de recebime
ento de agente público n
do em locaiss
aberttos e não resservados.
Em n
nenhuma hip
pótese um Co
olaborador p
poderá dificu
ultar atividade
e de investiggação ou fisc
calização de
e
órgão
os, entidadess ou agentes
s públicos, ou
u intervir em sua atuação
o.
Taxas de Urrgência
4.3 T
É exp
pressamente
e vedada a realização d
de pagamen
ntos de “taxa
as de “urgênncia” que te
enham como
o
propó
ósito acelera
ar a prática de
d atos funci onais de age
entes público
os (tais comoo a emissão
o de licençass
e auttorizações, expedição
e
de alvarás, rrealização de
e inspeções ou vistoriass), ainda qu
ue feitos porr
terceiro intermed
diário. Pagam
mentos nece
essários parra agilizar procedimento
p
os apenas poderão
p
serr
realizzados caso expressamen
e
nte previstoss e permitido
os em lei, se
endo que se u recolhimen
nto somente
e
deverrá ser efetua
ado por guias
s oficiais pró prias do órgã
ão público pe
ertinente.
Gratificaçõe
es, cortesias
s, prêmios, brindes, pre
esentes, agrradecimento
os e recomp
pensas
4.4 G
O ofe
erecimento e o recebim
mento de qu
ualquer tipo
o de gratifica
ações, corteesias, prêmios, favores,,
brindes, presente
es, agradecimentos, reccompensas podem reprresentar ou aparentar o intuito de
e
obten
nção de vanttagens indev
vidas.
Nenh
hum tipo de gratificação, presente, recompensa
a ou pagame
ento de desspesas de qualquer
q
tipo
o
deve ser oferecid
do ou receb
bido, salvo b
brindes prom
mocionais ou
u institucion ais, tais com
mo canetas,,
calen
ndários, agendas, desde
e que não ttenham o po
oder de influ
uenciar a peessoa que os
o recebe a
conce
eder qualqu
uer vantage
em ou bene
efício a qu
uem os ofe
erece. Assim
m, brindes de valoress
inexp
pressivos devvem ser recu
usados peloss Colaboradores se tiverrem o poderr de influenciar decisões..
De qualquer man
neira, o oferrecimento ou
u o recebime
ento de valo
ores em dinhheiro é terminantemente
e
proibido.
Ainda
a, o ofere
ecimento de
e gratificaçções, cortes
sias, prêmios, favoress, brindes, presentes,,
agrad
decimentos, recompens
sas a agen tes públicos
s, mesmo que de naatureza prom
mocional ou
u
institu
ucional, inde
ependentemente de seu
u valor, não
o poderá se
er realizado,, salvo se previamente
e
analissado e auttorizado, po
or escrito, p
pelo represe
entante da alta direçãoo. Caso au
utorizado, o
forne
ecimento devverá ser devidamente reg
gistrado e arq
quivado, com
m informaçõees acerca de
e data, valor,,
benefficiário e motivação,
m
sendo
s
que os respectiv
vos compro
ovantes de despesas deverão
d
serr
acosttados ao reg
gistro. Em nenhuma
n
hip
pótese referido fornecimento será of
oferecido ou feito com o
objetiivo de influenciar os des
stinatários pa
ara a obtençã
ão de vantag
gem indevidaa ou tampou
uco constituirr
troca de favores ou
o suborno.
O reccebimento de quaisquer brindes não
o promocionais e/ou presentes, que não se enq
quadrem noss
critérios estabele
ecidos nesta
a Política An
nticorrupção,, deverá ser imediatam
mente comun
nicado peloss
Colab
boradores ao
o representa
ante da alta d
direção. Nes
ste caso, o re
epresentantee da alta dire
eção poderá
á
deterrminar: (i) a sua
s devoluçã
ão ao remettente acompa
anhado de carta
c
padrão de agradec
cimento, cujo
o
mode
elo será forn
necido pelo representante
r
e da alta dirreção; ou (ii)) a realizaçãoo de sorteio
o entre todoss
os em
mpregados; ou
o (iii) a sua destinação como doaçã
ão a instituiçõ
ões de caridaade. Tais pro
ocedimentoss
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a referidoss
deverrão ser sempre objeto de registro esscrito, com o apontamento da destinaação dada aos
brindes não prom
mocionais e/o
ou presentes .
Viagens, reffeições e en
ntretenimentto
4.5 V
Desp
pesas com viagens e enttretenimento
o poderão se
er autorizada
as pela NM aaos seus Co
olaboradoress
apenas em quan
ntia razoável e quando estiverem diretamente
d
relacionadass com a co
ondução doss
negócios da NM
M. Quaisque
er pagamenttos eventualmente auto
orizados devverão ser corretamente
c
e
conta
abilizados no
os registros e documento
os da empres
sa, de acordo
o com os paddrões contáb
beis e com a
legislação aplicávvel.
Ainda
a, eventual pagamento ou oferecim
mento de via
agens, refeições ou enntretenimento
o a agentess
públiccos, indepen
ndentemente
e de seu valo
or, não poderá ser realiza
ado, salvo see previamen
nte analisado
o
e auttorizado, por escrito, pelo
o representa
ante da alta direção.
d
Caso autorizadoo, o fornecim
mento deverá
á
ser d
devidamente
e registrado e arquivado
o, com informações acerca de datta, valor, be
eneficiário e
motivvação, sendo
o que os respectivos com
mprovantes de
d despesas
s deverão seer acostados
s ao registro..
Em n
nenhuma hiipótese refe
erido pagam
mento ou ofe
erecimento será realizaado com o objetivo de
e
influe
enciar os desstinatários para
p
a obten ção de vanttagem indevida ou tamppouco constittuir troca de
e
favores ou suborn
no.
Doações e atividades
a
políticas,
p
carridade e pattrocínios
4.6 D
A NM
M proíbe que quaisquerr valores sejjam doados em seu no
ome, por se us Colabora
adores, para
a
partid
dos políticoss ou pessoa
as eletivas a cargos púb
blicos com o propósito de obter va
antagens ou
u
beneffícios de qua
alquer espéc
cie. Eventua
al doação ou
u contribuição
o política deeverá ser feitta, de forma
a
absollutamente transparente e contabiliza
ada, em nom
me da própria NM (e nuunca de um Colaboradorr
em re
epresentação da NM), observando-s
o
se os limites
s legais e desde que preeviamente ap
provada, porr
escritto, pelo reprresentante da alta direçã
ão. A NM res
speita a partticipação de seus Colab
boradores no
o
proce
esso político
o, contudo, ta
al participaçção deve serr inequivocamente posiccionada com
mo sendo de
e
caráter individual, sendo exprressamente proibido aos
s Colaborado
ores a utilizaação do nom
me da NM ou
u
agir ccomo se estivvesse repres
sentando os interesses da
d NM.
A doa
ação de valo
ores para instituições de ccaridade som
mente será autorizada
a
peelo representante da alta
a
direçã
ão, após um
ma investigação minucios a acerca da seriedade da instituição para a qual se pretende
e
seja efetivada a doação e desde
d
que ttal doação não represe
ente qualqueer tipo de vantagem ou
u
ão ser devida
amente docuumentadas e registradass
beneffício para a NM. Todas as contribuiçções deverã
conta
abilmente. Os Colaborad
dores não esstão autorizados a fazer qualquer co ntribuição pa
ara caridade
e
em nome da NM.
Patro
ocínios, do mesmo
m
modo
o, somente sserão autoriz
zados pelo re
epresentantee da alta dire
eção quando
o
relativvos a evento
os e estudos
s relacionado
os com o ob
bjetivo sociall da NM. Daa mesma form
ma, deverão
o
ser devidamente contratados,, documenta
ados e registrrados contab
bilmente.
Concorrênc
cia
4.7 C
A NM
M preza pelo
os princípios
s constitucio
onais da livre iniciativa e da livre cconcorrência,, bem como
o
preoccupa-se em estimular um
m ambiente e
empresarial que proteja a competiçãão saudável por meio do
o
cump
primento de todas as legislações antitruste vigentes.
v
Qu
uaisquer prááticas que representem
r
m
violaçção à livre competição
o são veem entemente proibidas, ta
ais como aacordos de preço entre
e
comp
petidores do
o mesmo se
etor, reserva
a de mercad
do, combina
ação de conndições de venda e de
e
desco
ontos, dentrre outras. Tais
T
acordoss formais ou
u informais são proibiddos a todos
s os nossoss
Colab
boradores, mesmo
m
que possam
p
signiificar a perda
a de negócios para a NM
M
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4.8 L
Licitações e contratos administrat ivos
É terrminantemen
nte proibido a qualquer Colaboradorr praticar, direta ou indirretamente, qualquer
q
ato
o
que possa ser entendido
e
ou
u caracteriza
ado como as
a seguintes
s condutas: (a) frustrar ou fraudar,,
media
ante ajuste, combinação
o ou qualque
er outro exp
pediente, o caráter
c
comppetitivo de procedimento
o
licitattório público; (b) impedir, perturbar ou fraudar a realização
o de qualqueer ato de procedimento
o
licitattório público; (c) afastarr ou procura
ar afastar lic
citante, por meio
m
de frauude ou ofere
ecimento de
e
vanta
agem de qua
alquer tipo; (d
d) fraudar liciitação públic
ca ou contrato dela decorrrente; (e) criar, de modo
o
fraudulento ou irrregular, pes
ssoa jurídica
a para participar de liciitação públicca ou celeb
brar contrato
o
admin
nistrativo; (f)) obter vanta
agem ou be
enefício indevido, de modo fraudulennto, de modificações ou
u
prorro
ogações de contratos ce
elebrados co
om a administração pública, sem auutorização em
m lei, no ato
o
convo
ocatório da licitação púb
blica ou noss respectivos
s instrumentos contratuaais; ou (g) manipular
m
ou
u
fraudar o equilíbrio econômico
o-financeiro dos contrato
os celebrados
s com a adm
ministração pública.
p
Em ccaso de dúvid
das sobre a forma de se
e relacionar com
c
órgãos governamen
g
ntais ou agen
ntes públicoss
num contexto de licitações ou
u contratos p
públicos, o Colaborador
C
deverá conssultar o repre
esentante da
a
alta d
direção, que irá orientá-lo
o a respeito d
do assunto
4.9 C
Contratação
o de Terceirros
Quaissquer terceirros contratad
dos pela NM
M deverão es
star comprom
metidos com
m a ética e a integridade
e
na co
ondução de seus negócios. A contra
atação de te
erceiros que possam terr qualquer in
nterface com
m
agenttes públicoss ou órgãos da Administtração Pública na condu
ução da preestação dos serviços ou
u
forne
ecimento à NM será precedida de
e investigaçã
ão a respeito de sua reputação, capacidade
e
financceira e técn
nica, grau de
e relacionam
mento com agentes
a
púb
blicos, perfil dos sócios e principaiss
admin
nistradores, dentre outro
os aspectoss. Parceiros comerciais, tais como eempresas co
onsorciadas,,
também deverão
o passar pe
elo Processo
o de Due Diligence
D
de Terceiro aantes da celebração de
e
qualq
quer acordo. Em todos os
s contratos fifirmados com
m tais terceiro
os, além da ddescrição minuciosa doss
serviçços a serem
m prestados
s e valoress da remun
neração, dev
verá haver cláusula es
specífica de
e
cump
primento ao
os princípios
s éticos e mecanismo
os anticorrupção da N
NM, cujo modelo
m
está
á
dispo
onibilizado no
o site da NM.
4.10

Conflito de Interesse
es

Há situações em
m que os inte
eresses pesssoais dos Colaboradores ou de seuus respectivo
os familiaress
podem ser contrrários ou incompatíveis aos interes
sses da NM
M. Os Colabboradores devem evitarr
confliitos de intere
esse entre su
uas atividade
es privadas e sua particip
pação na co ndução dos negócios da
a
NM. Em qualquer caso, os Colaboradore
C
es sempre deverão decid
dir pela presservação e prestígio
p
doss
intere
esses da NM
M. Em caso de dúvidas so
obre a config
guração ou não de uma ssituação com
mo sendo um
m
confliito de interesses, o Cola
aborador devverá levar o caso à con
nsideração ddo representante da alta
a
direçã
ão e obter su
ua prévia opinião escrita acerca do assunto.
a
4.11

Controle
es contábeis
s

É de responsabilidade de to
odos os Cola
aboradores a manutenção de registtros contábe
eis precisos,,
corre
etos e comple
etos de toda
as as despessas, transaçõ
ões e pagam
mentos da NM
M. Portanto, é vedada a
realizzação de reg
gistros incom
mpletos, falso
os ou imprecisos e nenhu
um lançamennto inverídico
o poderá serr
NM. Desta forma,
feito nos livros e registros co
ontábeis da N
f
é proibida a adultteração de documentos,
d
,
omisssão ou falsificação de da
ados e inform
mações contá
ábeis e fiscaiis.
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R
REGISTROS
S

Identiificação

Coleeta

Indexaçção

Acessso

Arquiv
vo

Armazenagem

Cronológ
gica

Todoss os
setorees

Portall
NM

Cronológ
gica

Todoss os
setorees

F-0466- Lista
gica
Contrrato Cronológ
de Prresença

Setorr/
Contratto e
RH
H

Código de
CSG
GI
Éttica
F-2259Questtionário
RH
H
de É
Ética e
Integgridade

Retençã
ão
A
Ativo

Inativo

dor
Servid

Inddefinido

Indefinido

Portall
NM

Servid
dor

Inddefinido

Indefinido

Meio
o
Físico

Pasta Suspensa

2 anos

18 anos

ANEXOS
6. A
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00

00
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DA
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EVISÃO
31//08/2015
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