Código de

Ética e
Conduta
de Terceiros

Carta do
Presidente
No INTS, consideramos que a transparência e a integridade são virtudes que
devem estar intrínsecas à conduta de cada colaborador. Nossas ações são
sempre orientadas pela ética e legalidade, para que juntos possamos promover
um ambiente de trabalho digno e honesto.
Estar em conformidade com os nossos princípios, normas e valores é um dever
individual de todos, sem exceção, dentro da instituição, pois somos nós os
responsáveis por proporcionar, cada vez mais, um ambiente corporativo ético e
justo. Por esta razão, o Código de Ética e Conduta deve ser o nosso maior guia,
tendo em vista que reúne todas as regras a serem seguidas pelos
colaboradores, de acordo com a missão, os valores e os objetivos do INTS.
Consideramos essencial o respeito, por todas as partes, das regras contidas no
nosso Código de Ética e Conduta, especialmente no que se refere aos
princípios da legalidade, da impessoalidade, da eficiência e da transparência,
com o propósito de consolidar o relacionamento do INTS com os seus
colaboradores, parceiros, fornecedores, comunidades atendidas, servidores
públicos e instituições concorrentes.
Conto com o apoio e a colaboração de todos para que juntos possamos
fortalecer, dia após dia, a cultura da integridade!

___________________________________
Jorge Urpia

Presidente do INTS

Missão

Prover à administração pública soluções de gestão e tecnologia na área de
saúde, educação e ação social, buscando a satisfação das partes interessadas, assim como, a conformidade com
as legislações aplicáveis.

Visão
Ser referência Nacional na gestão de
serviços de saúde, educação e ações
sociais destacando-se pela qualidade,
aprimoramento e modernização dos
nossos serviços.

Valores
Legalidade: O atendimento às
legislações e à conformidade
regulatória deve ser uma
prática constante em nossa
organização.

Transparência em nossas
atitudes: Nosso crescimento
deve
ser
pautado
na
transparência e honestidade
de nossas ações.

Prezar pela vida e integridade
das
pessoas:
Devemos
considerar
esta
diretriz
mandatória nas atividades de
assistência à saúde, educação
e ações de promoção à saúde.

Preservar e honrar compromissos: Deve ser uma prática
constante por todos.

Respeitar as relações com
as partes interessadas: Em
todos os níveis da nossa
organização, devemos buscar
construir
relacionamentos
baseados neste valor, seja com
nossos clientes, parceiros,
fornecedores,
agências
regulatórias e Poder Público.

Aperfeiçoamento contínuo: O
aperfeiçoamento contínuo da
nossa equipe é a base para a
qualidade dos nossos serviços
e a gestão do nosso negócio.

1

Objetivos

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS, doravante
identificado apenas como INTS, elaborou o presente Código com o
objetivo de divulgar e promover os princípios e diretrizes que
norteiam as relações entre o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde
–

INTS

e Terceiros,

evidenciando

seus valores,

bem

como

comportamentos esperados ou vedados.

Sendo assim, este Código de Ética e Conduta aplica-se a todos os
TERCEIROS que, de forma direta ou indireta, estabeleçam vínculo com
a

Instituição,

Colaboradores.

bem

como,

no

que

couber,

a todos

os

seus

2 Diretrizes

Este Código de Ética e Conduta estabelece diretrizes para ajudar os colaboradores e terceiros a tomar as decisões
corretas relativas a:

Da ética no processo de

2.1 tomada de decisão

Para decidir se uma ação ou conduta é
adequada, recomendamos seguir os
seguintes passos:
I. Sua conduta está de acordo com as
premissas e diretrizes legais?

- Conduta pessoal e profissional;
- Identificação e tratativa de conflitos
de interesses;
- Recebimento de presentes e outros
benefícios;
- Prevenção de fraude e corrupção;
- Proteção dos ativos e informações da
Instituição;
- Transações pessoais.

II. Sua ação ou decisão é justificável em
eventual auditoria?
III. Isso poderia implicar em uma
percepção negativa de você, da sua
empresa ou de nossa Instituição?
IV. Tem um interesse econômico privado que outros possam achar que
influenciou sua capacidade de realizar
suas funções de forma responsável?
Se você não tem certeza sobre uma
situação específica ou tiver dúvida
sobre algum aspecto deste Código de
Ética e Conduta, deve-se entrar em
contato com o Setor de Compliance.

3 Deveres dos terceiros
Termo de Responsabilidade
3.1 Quando iniciar o trabalho na Instituição, será necessário dar ciência e
concordância com os termos deste
Código de Ética e Conduta de Terceiros,
o que ajudará a monitorar a objetividade do TERCEIRO ao realizar o seu trabalho, a fim de manter a credibilidade e
confiança no TERCEIRO. A referida
ciência inclui:
I. Um reconhecimento formal da leitura e compreensão, afirmando que
cumprirá e que fará cumprir este
Código de Ética e Conduta;
II. Ciência de que a assinatura deste
Termo de Compromisso não obriga o
INTS a estabelecer qualquer relação
com o TERCEIRO signatário.

Conduta pessoal e profissional
O INTS espera que a relação com os
TERCEIROS seja baseada na confiança e
no compromisso inabalável com a
honestidade, a integridade e a
transparência em todas as suas ações.
Nesse sentido, espera-se
do
TERCEIRO:
3.2 Ser educado e cortês em todas suas
relações internas e externas, devendo
seu comportamento e ações refletir
positivamente perante a Instituição.

3.3 Atuar em conformidade com
políticas e procedimentos, incluindo o
Código de Ética e Conduta de Terceiros;
3.4 Cumprir todas as leis e regulamentos que se aplicam ao INTS, assim
como outras leis e regulamentos
aplicáveis. Em casos de haver um
conflito entre as leis aplicáveis em
Estados ou Municípios, ou se uma lei
local conflitar com uma política estabelecida no presente Código de Ética e
Conduta, deve-se consultar o Setor de
Compliance para determinar o curso
apropriado da ação;
3.5 Cumprir as regras do Código de
Ética e Conduta estabelecidas pela sua
associação profissional ou órgão
regulador, se aplicável; no caso de uma
suspensão temporária ou permanente de uma associação profissional, o
TERCEIRO tem obrigação de informar
ao INTS imediatamente sobre esta
situação;
3.6 Proteger a confidencialidade das
informações pertencentes à Instituição. Isto se aplica mesmo quando o
TERCEIRO,
seu funcionário
ou
subcontratado, por qualquer motivo,
não esteja trabalhando no ambiente
institucional;

3.7 Tratar todos de forma justa, com
dignidade e respeito;
3.8 Disponibilizar informações financeiras precisas e honestas;
3.9 Não se colocar em situação em
que venham a criar conflitos de
interesse, devendo notificar, por
escrito, o Setor de Compliance logo
que possível sobre qualquer real ou
potencial situação de conflito de
interesses;
3.10 Dar e receber brindes respeitando os propósitos corretos e limites
definidos neste Código de Ética e
Conduta;
3.11 Salvaguardar o patrimônio e os
bens do INTS, inclusive aqueles sob a
sua gestão;
3.12 Proteger as informações de caráter confidencial;

3.13 Respeitar a propriedade intelectual e outros direitos similares do
INTS;
3.14 Não utilizar subcontratados sem
prévia comunicação e anuência do
INTS;
3.15 Não utilizar subcontratados
terceiros para evitar exigências legais
e/ou contratuais;
3.16 Agir de forma a proteger a reputação do INTS;
3.17 Relatar qualquer violação dos
padrões éticos e legais;
3.18 Não possuir histórico negativo
no CEIS (Cadastro de Empresas Idôneas e Suspensas).

Durante o vínculo com o INTS, os
TERCEIROS não devem:
3.19 Estar envolvidos ou parecerem estar
envolvidos em qualquer conduta ilegal ou
em conflito com este Código de Ética e
Conduta;
3.20
Participar, tolerar ou cometer
qualquer ato ilegal ou encorajar outros a
fazê-lo;
3.21
Participar em atividades de
mercado de qualquer tipo que sejam
fraudulentas, manipuladoras ou enganosas, direta ou indiretamente;
3.22
Estar sob a influência de álcool ou
drogas ilegais, enquanto estiver nas instalações do INTS ou enquanto realiza atividades na Instituição;
3.23
Participar, tolerar ou encorajar
qualquer forma de comportamento
inaceitável como discriminação, assédio
moral, violência ou assédio sexual;
3.24
Permitir que qualquer uma das
atividades institucionais estejam sujeitas
a interferências políticas que possam
resultar na obtenção de vantagens indevidas; Havendo suspeita de que esse possa
ser o caso, deve informar imediatamente
ao Setor de Compliance;

3.25
Usar
quaisquer
informações
pertencentes à Instituição em sua vantagem ou de qualquer outra forma inapropriada;
3.26
Usar instalações ou bens do INTS
para fins de captação de recursos, finalidades políticas ou para quaisquer fins
comerciais sem relação com à Instituição;
3.27
Participar ou solicitar a captação
de recursos de terceiros sem a aprovação
do Conselho de Ética e Transparência;
3.28
Buscar eleger-se ou ser designado a uma organização ou cargo público
que possa afetar à Instituição ou a sua
posição;
3.29
Exercer atividades de lobby em
nome do INTS, que possa resultar na
obtenção de qualquer tipo de vantagem
indevida.

Uso dos recursos de informação
da Instituição

discriminatório, ou que possa prejudicar a
reputação da Instituição.

3.30 Desde que acordado em contrato, rão
fornecidos, pelo INTS, recursos de informações a fim de ajudar o TERCEIRO a realizar o seu trabalho. Considerando que tais
ferramentas são concedidas para uso
profissional, o TERCEIRO deverá ter em
mente que estes recursos de informação
são todos de propriedade da Instituição e
que ela controla e monitora o uso deles,
podendo, inclusive, restringir ou retirar
privilégios de acesso a esses recursos sem
aviso prévio.

Proteção e Confidencialidade das
informações

Portanto, não deve ter nenhuma expectativa de privacidade quando usá-los, seja ra
negócios ou motivos pessoais, estando
ciente que a eventual utilização para fins
pessoais não impede o monitoramento
pela Instituição;
3.31 O INTS pode também copiar, gravar,
auditar, acessar ou divulgar quaisquer
informações ou arquivos pertinentes ao
INTS que o TERCEIRO armazena, processa
ou transmite usando qualquer um dos
recursos de informação da Instituição, a
fim de garantir a conformidade com leis,
políticas e procedimentos, e para atender a
certos requisitos legais e de conformidade
(incluindo o acesso às solicitações de informação);
3.32 Os TERCEIROS devem sempre respeitar os direitos de propriedade intelectual
do INTS, incluindo direitos autorais, patentes e desenhos industriais;
3.33 É vedado aos TERCEIROS acessar,
baixar ou distribuir conteúdo que pode ser
considerado ofensivo, ilegal, imoral ou

3.34 O INTS coleta as informações pessoais de funcionários e outros no contexto
das suas operações, e, portanto, precisa
cumprir com as leis aplicáveis, a privacidade e a proteção aos dados relacionados ao
processo de coleta, uso, processamento e
divulgação dessas informações pessoais.
Na medida em que o TERCEIRO tem acesso
a qualquer dessas informações pessoais no
contexto da sua função, também é obrigado a manter sigilo e cumprir com as leis de
privacidade e proteção de dados;
3.35 O TERCEIRO deve manter a confidencialidade e sigilo de todas e quaisquer
informações do INTS que venham a ter
acesso, como documentos, projetos e
quaisquer materiais arquivados e registrados, sejam originais ou cópias, de quaisquer formas (gráficas, eletrônica ou qualquer outro modo), protegendo-as e não
divulgando-as para terceiros;
3.36 Não é permitida a utilização da
imagem, nome ou marcas do INTS, exceto
se previamente e formalmente autorizada
para uso exclusivo no desenvolvimento de
sua atividade profissional. Quando for
necessário, seguirão as diretrizes de uso da
marca;
3.37 As informações relativas a contratos
de fornecimento e termos comerciais de
compras devem ser tratadas em caráter
confidencial;

3.38 É proibida a utilização de softwares
não homologados ou não licenciados nos
equipamentos do INTS;
3.39 A confidencialidade também deve ser
mantida com os planos de negócios, informações financeiras, propriedades, métodos de operação, informações de marketing ou planos, listas de preços, informações relacionadas com a contabilidade,
registro contábil, operações e memorandos, com ressalva as obrigações legais e as
normas que regulamentam a transparência dentro da Instituição.

corromper colaboradores para
vantagens dentro da Instituição;

obter

3.43 Praticar ato ilegal ou fraudulento em
benefício de colaboradores do INTS,
diretamente ou através de interposta
pessoa, a exemplo de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou
afins, em linha reta ou colateral, amigos ou
sócios, que possa influenciá-los em seus
atos de gestão na Instituição;

Contribuições e/ou Doações
Políticas

3.44 Assediar, constranger ou oferecer
presentes ou outros benefícios a colaboradores da Instituição, de que tenha interesse em decisão ou fora dos limites e condições estabelecidos neste Código de Ética e
Conduta;

3.40 Nenhuma contribuição política deve
ser feita em nome da Instituição, nem
tampouco será permitido que um TERCEIRO seja reembolsado, direta ou indiretamente, pelas contribuições políticas
pessoais realizadas.

3.45 Permitir ou parecer permitir que seus
interesses pessoais, privados ou os
interesses de membros da família, parentes ou outros afetem sua capacidade de
realizar o seu trabalho na Instituição de
maneira objetiva, imparcial e efetiva;

Conflito de interesses
Considera-se conflito de interesses a
situação gerada pelo confronto entre
interesses da Instituição e de indivíduos,
que possa comprometer, de maneira
imprópria, a atividade realizada pelo INTS.
O TERCEIRO deve agir de modo a prevenir e
a impedir possível conflito de interesses.
Diante disso, os TERCEIROS não devem:
3.41 Divulgar ou fazer uso de informação
privilegiada, em proveito próprio ou de
terceiros, obtida em razão das atividades
exercidas na Instituição;
3.42

Tentar, ainda que informalmente,

3.46 Aceitar, solicitar ou oferecer, direta
ou indiretamente, quaisquer presentes e
outros benefícios que possam comprometer ou parecer comprometer sua integridade ou objetividade na realização de seus
deveres e responsabilidades perante a
Instituição.

Da relação estabelecida com
Pessoas Expostas Politicamente
- PEPs
3.47 É vedada a contratação de TERCEIROS vinculados a Pessoas Expostas Politicamente.
3.48 São consideradas Pessoas Expostas
Politicamente:
I - os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de Ministro de Estado ou
equiparado; Natureza Especial ou equivalente; presidente, vice-presidente e
diretor, ou equivalentes, de entidades da
administração pública indireta; e Grupo
Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), nível 6, ou equivalente;
II - os membros do Conselho Nacional de
Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos
Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do
Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho e do Conselho da Justiça Federal;
III - os membros do Conselho Nacional do
Ministério Público, o Procurador-Geral da
República, o Vice-Procurador-Geral da
República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar,
os Subprocuradores-Gerais da República e
os Procuradores-Gerais de Justiça dos
Estados e do Distrito Federal;
IV - os membros do Tribunal de Contas da
União, o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas da União;
V - os presidentes e os tesoureiros nacio-

nais, ou equivalentes, de partidos políticos;
VI - os Governadores e os Secretários de
Estado e do Distrito Federal, os Deputados
Estaduais e Distritais, os presidentes, ou
equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os
presidentes de Tribunais de Justiça, Tribunais Militares, Tribunais de Contas ou equivalentes dos Estados e do Distrito Federal;
VII – as pessoas que, no exterior, sejam
chefes de estado ou de governo, políticos
de escalões superiores, ocupantes de
cargos governamentais de escalões superiores, oficiais-generais e membros de
escalões superiores do Poder Judiciário,
executivos de escalões superiores de
empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos;
VIII - os dirigentes de escalões superiores
de entidades de direito internacional
público ou privado;
3.49 Todas as pessoas que mantém
relacionamento próximo com PEPs
devem, igualmente, ser consideradas
como tais, notadamente nas seguintes
hipóteses:
I – familiar: os parentes, na linha reta ou
colateral, até o segundo grau, o cônjuge, o
companheiro, a companheira, o enteado e
a enteada; e
II - estreito colaborador: pessoa natural
conhecida por ter qualquer tipo de estreita
relação com pessoa exposta politicamente, inclusive por (i) ter participação conjunta em pessoa jurídica de direito privado; (ii)
figurar como mandatária, ainda que por
instrumento particular da pessoa mencionada no item 5.48, ou ter participação
conjunta em arranjos sem personalidade

jurídica; (iii) e pessoa natural que tem o
controle de pessoas jurídicas ou de arranjos sem personalidade jurídica, conhecidos
por terem sido criados para o benefício de
pessoa exposta politicamente;

3.54 Maiores informações sobre a conduta
a ser seguida quando do recebimento e
oferecimento de brindes e outros benefícios poderão ser observadas na Política de
Brindes, Presentes e Hospitalidades.

3.50 A verificação de tais vínculos deverá
ser realizada durante o processo de Due
Diligence, sendo recomendável a consulta
aos sistemas de cadastro disponíveis pelos
órgãos de controle;

Fraude, corrupção e suborno

Oferecimento de brindes e
outros benefícios
3.51
O TERCEIRO só poderá oferecer
brindes claramente identificados e sem
valor comercial, de valor modesto (referência até R$ 100,00), a ser distribuído com
o intuito de divulgação da marca apenas;
3.52
É completamente proibido oferecer, solicitar ou aceitar:
(i)
Dinheiro ou seu
(incluindo vale presentes);

equivalente

(ii)
Entradas para eventos desportivos ou culturais que não tenham relação
com as atividades realizadas pelo INTS;
(iii)
Brindes e outros benefícios durante o curso de processos internos de
seleção e/ou contratação.
3.53
O TERCEIRO poderá convidar um
colaborador para participar de reuniões ou
eventos,
amplamente
frequentados,
relacionados às suas funções na Instituição, se, em geral, o mesmo tratamento é
oferecido a todos os participantes e se a
participação é oferecida para várias organizações;

O INTS preza pelo mais elevado padrão de
integridade na realização de suas atividades, devendo o TERCEIRO agir com honestidade e integridade, sem o uso de práticas
corruptas ou fraudulentas, seja para obter
qualquer vantagem ilegal para seu próprio
benefício ou em benefício da Instituição.
Nesse sentido, espera-se que o TERCEIRO:
3.55 Demonstre seu compromisso com o
Código de Ética e Conduta da Instituição
através de suas palavras e ações, aconselhando seus funcionários, prepostos e
subcontratados de que não serão tolerados comportamentos antiéticos ou desonestos, mesmo se o resultado beneficie o
INTS;
3.56
Conduza os negócios de forma
honesta, sem o uso de práticas fraudulentas para obter qualquer vantagem injusta
ou ilegal para seu benefício pessoal, em
benefício do INTS ou de terceiros;
3.57 Não pague, prometa, ofereça algum
tipo de valor, vantagem indevida ou outro
benefício, de forma direta ou indiretamente, para:
(i)
Funcionários públicos e pessoas a
ele equiparadas: Se a intenção é influenciar
o funcionário para obter ou manter uma
vantagem para o INTS;
(ii)

Pessoas no setor privado: Se o

propósito é induzir tais pessoas para
executar (ou recompensá-los por realizar)
uma função ou atividade relevante de
maneira inapropriada.

Due Diligence de Integridade
3.58 Para atender aos padrões de integridade da Instituição, os TERCEIROS interessados em estabelecer ou manter relação
com o INTS precisam fornecer informações sobre sua estrutura organizacional,
relacionamento com agentes públicos,
histórico de integridade, relacionamento
com terceiros e seus controles de integridade.

Responsabilidade socioambiental
3.59 O INTS espera que, no desenvolvimento das atividades, o TERCEIRO tenha o
compromisso de cumprir as legislações,
padrões, códigos e normas ambientais
aplicáveis e priorizem a prevenção da
poluição e a definição de objetivos e metas
com uso de alternativas ambientais
adequadas, além de promover a conscientização de seus colaboradores em ações de
proteção do meio ambiente.

Qualidade e segurança dos
produtos e serviços

3.61
Deverá ser assegurado que os
insumos, veículos, equipamentos, ferramentas, instrumentos etc., utilizados por
seus profissionais durante a prestação dos
serviços na Instituição, estejam em perfeitas condições de uso e funcionamento, de
acordo com as normas nacionais e internacionais de segurança;
3.62 Os serviços contratados devem ser
prestados por mão de obra devidamente
qualificada e treinada para a prestação do
serviço, e para a identificação de riscos e
prevenção de acidentes de trabalho.

Condições de trabalho
3.63 Os TERCEIROS devem proporcionar
aos seus funcionários e subcontratados
condições seguras e saudáveis de trabalho.
3.64 É importante que os TERCEIROS
realizem revisões regulares das condições
de saúde e segurança em suas instalações/equipamentos e que tomem ações
corretivas pertinentes, quando houver a
apresentação de riscos ergonômicos,
físicos, biológicos, químicos e de acidentes.
3.65
Para garantir a integridade do
ambiente de trabalho e segurança não será
permitida a permanência do profissional
que esteja sob o efeito de álcool, drogas
ilícitas ou portando qualquer tipo de arma,
exceto, neste último caso, quando no uso
de suas atribuições legais.

3.60 Os produtos e serviços devem ser
oferecidos ao INTS com qualidade, de
3.66 Os TERCEIROS devem respeitar as
acordo com os padrões nacionais e interleis trabalhistas vigentes relacionadas a:
nacionais aplicáveis, e respeitando os
padrões negociados e definidos nos
(i)
Trabalho Infantil: Não empregar
processos de compra e nos contratos.
e/ou não utilizar, mão-de-obra infantil,
bem como não contratar e/ou manter
relações com empresas que utilizem,

explorem e/ou por qualquer meio ou forma empreguem o trabalho infantil;
(ii)
Trabalho Forçado: Não empregar e/ou não utilizar trabalho forçado, escravo,
análogo, ou qualquer tipo de trabalho irregular, bem como não contratar e/ou manter
relações com empresas que utilizem, explorem e/ou por qualquer meio ou forma
empreguem o trabalho forçado, escravo, análogo ao escravo, ou qualquer tipo de
trabalho irregular;
(iii)
Horas de Trabalho e Salário: Observar as leis e regras aplicáveis e padrões com
relação às horas de trabalho, incluindo as horas extras; os funcionários dos TERCEIROS
deverão receber salários que estejam de acordo com o piso da categoria específica,
respeitando-se o mínimo determinado pelo Governo;
(iv)
Recolhimento de todos os encargos e cumprimento das obrigações trabalhistas: Todos os TERCEIROS devem estar regulares com as suas obrigações trabalhistas,
sociais e em dia com as obrigações acessórias inerentes a relação de trabalho com seus
colaboradores.

Registros contábeis
3.67 O INTS espera que os registros contábeis do TERCEIRO observem rigorosamente
as normas e leis aplicáveis, garantindo a transparência necessária para gerar registros
e relatórios fidedignos.

4

Sanções no caso de
violação às normas deste
código

4.1 Qualquer TERCEIRO regido por este Código de Ética e Conduta que o descumprir será
sujeito às seguintes sanções: advertência formal; a aplicação de multa contratual; rescisão
do contrato; inclusão na lista restrita;
4.2 A imposição de sanções será sempre avaliada de forma criteriosa, observando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além das disposições previstas na
legislação e no presente Código de Conduta;
4.3 Descumprir o Código de Ética e Conduta também pode implicar na adoção de processo civil ou criminal, que poderá resultar em sanções consideráveis;
4.4 O INTS se reserva o direito de adotar qualquer ação ou medida disciplinar contra o
TERCEIRO que se envolva em conduta considerada imoral, antiética ou ilegal, independentemente de essa conduta representar ou não um descumprimento do Código de Ética
e Conduta ou ter relação com a atividade da Instituição.
O INTS pode tomar tais medidas se, ao seu exclusivo critério, considerar que sua conduta
constitua qualquer risco reputacional ou de qualquer outro tipo de prejuízo para a Instituição;
4.5.
O Setor de Qualidade e Compliance do INTS é responsável por todos os aspectos
relacionados com a administração deste Código de Ética e Conduta, inclusive pela análise
de qualquer pedido de exceção, exclusão ou inclusão relacionados às normas previstas no
Código.
Qualquer exceção ao Código de Ética e Conduta se sujeita a procedimentos adicionais,
revisões, comentários e relatórios que serão avaliados pelo Setor de Qualidade e Compliance e pelo Conselho de Ética e Transparência.

5

Disposições finais

5.1 Esse Código é válido por tempo indeterminado, devendo ser distribuído a todos
os TERCEIROS ativos, que deverão assinar termo de responsabilidade, bem como, o
Código será parte integrante dos documentos que estarão em anexo ao contrato
padrão celebrado junto ao INTS.
5.2 Nenhum TERCEIRO pode alegar desconhecimento das diretrizes constantes
no presente Código, em nenhuma hipótese ou sob qualquer argumento.
5.3 Caso observe ou suspeite que o Código de Ética e Conduta de Terceiros não
tenha sido aderido ou que foi violada qualquer lei, regra ou regulamento aplicável
aos negócios do INTS, o TERCEIRO deve, prontamente, sob pena de responsabilização, relatar no Canal de Ética e Transparência, disponível através do 0800 799 9956
e do site do INTS (www.ints.org.br), onde as denúncias serão recebidas de forma
segura, anônima, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e serão tratadas com confidencialidade e sigilo; ou via e-mail (compliance@ints.org.br);
5.4 As dúvidas ou sugestões referentes a este Código poderão ser feitas para o
Setor de Qualidade e Compliance do INTS;
5.5 É estritamente proibido fazer qualquer tipo de retaliação contra um diretor,
gerente, funcionário ou consultor que, de boa-fé, busca ajudar ou relatar sobre
violações conhecidas ou suspeitas a este Código.
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