
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 



CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Mensagem dos sócios:

O Código de Ética e Conduta da COLMEIA COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS E SERVICOS DE COMUNICACAO INTEGRADA
LTDA (TPNQ), busca refletir padrões de comportamentos, tendo como base estrutural a Missão, Visão e Valores da empresa. Sua origem está
em uma cultura corporativa, cujos procedimentos são íntegros, tanto nas relações internas, quanto no meio que a empresa está inserida.

Encontra-se embasado nas Leis que regem o ordenamento jurídico, especialmente, as Lei 12.232/2010 (Dispõe sobre as normas gerais para
licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras
providências), Lei 4.680/1965 (Dispõe sobre o exercício da profissão de Publicitário e de Agenciador de Propaganda e dá outras providências),
Lei 8.666/1993 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências), Lei 12.846/2013 (Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra
a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências) e Lei13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) -
Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019).

Este código tem o objetivo de servir como instrumento norteador dos atos de todas as pessoas que exercem atividades em nome da TPNQ, os
empregados próprios (independente da sua função ou posição hierárquica), os terceirizados (prestadores de serviços) e a Alta Administração,
que devem reger-se por suas disposições e aplicar, em seu âmbito de responsabilidade, seu conteúdo e promover sua divulgação, sua
compreensão e sua internalização.

Esperamos que, por meio deste código, possamos fortalecer ainda mais o respeito e a credibilidade, que sempre guiaram nossas relações com
empregados e prestadores de serviços, meio ambiente, fornecedores, parceiros de negócios, clientes, consumidores e administração pública,
assegurando a confiança e a constituição de uma imagem cada vez mais sólida junto a todos.
Confiamos que, todos colaborem para que seja mantida a imagem forte de nossa empresa, embasada na honestidade e integridade, com fortes
princípios éticos, consciente de nossa responsabilidade perante todos.

Em caso de dúvidas, consulte este código.



ESSÊNCIA TPNQ 

Ousamos ao procurar novos produtos e serviços, enfrentamos desafios e
exploramos novos caminhos e ideias, sempre visando a melhor (campanha /
propaganda / serviço) aos nossos Clientes.

Respeitamos os colaboradores internos, prestadores de serviços, clientes e
consumidores, meio ambiente, bem como as comunidades onde exercemos
qualquer tipo de atividade.

Nós somos apaixonados pelo que fazemos, a criação é a nossa inspiração
diária, com a responsabilidade de estarmos agindo de maneira ética,
respeitando as leis e regulamentos vigentes para proteger e valorizar as
demandas entregues por nossos clientes.

Tudo isto não seria possível sem o nosso time!

Um time de excelência, composto por profissionais íntegros, qualificados,
dedicados e incansáveis na busca da excelência de seus trabalhos,
motivados em fazer o melhor a cada dia, em sintonia com nossa missão,
visão e valores, em busca dos sonhos e objetivos pretendidos pela agência
TPNQ.



MISSÃO 

Potencializar os negócios de nossos clientes através de 
comunicação e inovação.

VISÃO 

Ser agência referência em criação de valor e performance, criatividade e 
estratégia de negócios, nos próximos anos, com o apoio de uma equipe 
com know-how e excelência em tudo que se propõe a fazer, garantindo a 
maximização dos resultados da empresa, dentro de uma política de ética 
e integridade para com todos os stakeholders. 

VALORES

1. Ética;
2. Empatia;
3. Integrigade;
4. Confiabilidade;
5. Transparência;
6. Honestidade;



REGISTRO E TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



REGISTRO E TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

ENTRE NOSSOS VALORES 
ENCONTRAMOS A PALAVRA 

“TRANSPARÊNCIA”.

DESSA  FORMA, ADOTAMOS O 
MAIS ALTO GRAU DE 

TRANSPARÊNCIA EM RELAÇÃO 
ÀS INFORMAÇÕES 

FINANCEIRAS.

MANTEMOS OS DOCUMENTOS 
DA EMPRESA SEGUROS E 

RIGOROSAMENTE 
ORGANIZADOS. REGISTRAMOS 

NOSSAS OPERAÇÕES 
CORRETAMENTE, DENTRO DAS 

MELHORES PRÁTICAS 
CONTÁBEIS E FINANCEIRAS, A 
FIM DE QUE REFLITAM NOSSAS 

ATIVIDADES DE MANEIRA 
PRECISA E TRANSPARENTE. 

A TPNQ NÃO MEDE ESFORÇOS 
PARA HONRAR A CONFIANÇA 
DEPOSITADA POR TODAS AS 
PARTES INTERESSADAS EM 

SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. 
ESTA CONQUISTA DÁ-SE 

DEVIDO A MUITA DEDICAÇÃO, 
TRABALHO ÁRDUO E ÉTICO NA 
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

CLARAS E PRECISAS.



COMPROMISSOS

A TPNQ compromete-se em estimular,
incentivar e motivar os colaboradores
ou prestadores de serviços, com uma
cultura única de crescer, ter espírito
inovador e ousadia, com o objetivo de
buscar novos caminhos sempre.

Todos são tratados de forma igual, com
confiança, respeito e justiça, o
ambiente de trabalho é saudável,
seguro e proíbe condutas que possam
ferir a dignidade das pessoas.



CONDUTAS SEGUIDAS

Acreditamos que cada um dos 
colaboradores e prestadores de 
serviços representam a companhia 
em seus valores e servem de 
multiplicadores e exemplos para 
que a cultura de ética e 
colaboração seja disseminada em 
todos os níveis de organização.

Somos éticos nas relações entre as pessoas – Na TPNQ somos abertos,
transparentes e trabalhamos em harmonia com respeito e cooperação mútua.
Nos abstemos de / evitamos conflitos de interesse e a exploração de
oportunidades de negócios para objetivos pessoais – Em nosso trabalho, agimos
exclusivamente para o benefício da agência, não permitimos que nosso julgamento
seja influenciado por decisões pessoais.
Nos abstemos de explorar quaisquer oportunidades de negócios oferecidas a
nós por conta de nosso trabalho ou posição que ocupamos na agência.
Utilizamos estas oportunidades única e exclusivamente visando atingir os objetivos da
Companhia.
Nós somos contra e não toleramos a corrupção. Esperamos que os nossos
colaboradores não ofereçam ou aceitem, direta ou indiretamente, no desempenho de
suas funções qualquer tipo de presentes, serviços, dinheiro ou qualquer outro tipo de
benefício para obter alguma vantagem indevida e/ou que possa ser entendido como
sinal de corrupção.
Todos os colaboradores devem aderir à Política Anticorrupção da agência
TPNQ, que detalha todos os procedimentos relacionados.
Não nos aproveitamos de informações sigilosas (inside information) e nos
abstemos de disseminar informações – nós não utilizamos informações
confidenciais com objetivos de ganhos pessoais ou para o benefício de terceiros. Não
divulgamos informações privilegiadas da TPNQ, sobre suas atividades ou planos.

Utilizamos os ativos da empresa de forma adequada – Temos responsabilidade

na utilização dos ativos da TPNQ, que devem ser utilizados de forma responsável,

exclusivamente para o benefício da Companhia.

Não aceitamos trabalho infantil, tampouco qualquer trabalho forçado – não

aceitamos qualquer forma de trabalho que não esteja em total conformidade com as

leis, em especial trabalho infantil, trabalho escravo ou comparável à escravidão. Este

princípio é válido também aos fornecedores, clientes e subcontratados.



Remuneramos nossos colaboradores pelo trabalho executado e proporcionamos
boas condições de trabalho. Protegemos os direitos de todos nossos colaboradores,
como disposto nas leis e acordos e os remuneramos baseados em suas habilidades,
performance e condições de mercado.
Estamos comprometidos com o ambiente de trabalho saudável, seguro e imune
aos agentes que possam comprometer ou pôr em risco a saúde e o bem-estar, para
isso, utilizamos e implementamos todas as ferramentas necessárias para a consecução
deste objetivo.
Somos contra a prática de ameaças e violências no ambiente de trabalho. Não
toleramos qualquer forma de preconceito, seja relacionado ou não a crença, raça,
origem ou costumes e qualquer forma de abuso, incluindo sexual, físico ou moral. Não
toleramos qualquer forma de perseguição, em nenhuma hipótese.
A igualdade de oportunidades de trabalho para todos é aplicada de forma geral
e uniforme, encorajando a diversidade, o desenvolvimento e aprimoramento pessoal e
profissional, sem qualquer preconceito ou viés. Acreditamos que nossa força emerge
das diferenças entre nós, sejam culturais e experiências que cada um de nós
possuímos enriquece à nossa maneira de pensar, influenciando a nossa maneira de ser
e estar.
Estamos comprometidos com a meritocracia. Por isso contratamos,
compensamos e promovemos nossos colaboradores em função de suas habilidades,
desenvolvimento e capacidade de desempenhar seu trabalho da melhor maneira
possível, sem qualquer tipo de desigualdade.
Promovemos e respeitamos a diversidade certos de que a identidade distinta de
nossos colaboradores é essencial para o sucesso de um negócio.
O desenvolvimento pessoal e profissional é uma ferramenta usual de
investimento para enriquecer as habilidades e competências de forma a preparar o
colaborador para o ambiente de trabalho, assim como para novas experiências.

CONDUTAS SEGUIDAS



TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS

Por ser uma Agência de Publicidade, a proteção de nossa
propriedade intelectual e tecnologia são fundamentais para a
perenidade de nosso negócio.

Como obrigação essencial ao desempenho de nossas
atividades, temos que respeitar, fazer bom uso das informações
e proteger o nosso conhecimento.

Mantemos um cuidado especial com informações
confidenciais: As informações a que temos acesso durante o
nosso trabalho, como dados de mercado, preços de produtos,
detalhes de produção, resultados de estudos e entre outros são
de propriedade exclusiva da empresa e não devem ser divulgadas
sob nenhuma hipótese. Isto também é aplicado as informações
que tomamos conhecimento de nossos Clientes



EMPREGADOS E PRESTADORES 
DE SERVIÇOS

É responsabilidade de cada empregado e prestador de
serviço tomar decisões imparciais, garantir que todos
sejam tratados com respeito e dignidade e colaborar para
um ambiente de trabalho livre de assédio. Com relação à
segurança, a todos cabe prezar pela saúde e integridade
física e pessoal, bem como dos colegas e parceiros de
negócio, sendo essencial que cada parte assuma a
responsabilidade, por meio da prevenção de acidentes no
ambiente organizacional.



CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS: 

Zelar pelo patrimônio da TPNQ, como máquinas e equipamentos, bens imóveis ou qualquer material, usando-os 
adequadamente, com responsabilidade e moderação para os fins a que se destinam, sendo vedado o uso para fins 
particulares.

Utilizar equipamentos e recursos de comunicação, como correio eletrônico e internet, dentro dos limites autorizados 
pela empresa.

Manter documentos ou bens pertencentes à TPNQ, em suas dependências e não os retirar da unidade de trabalho, sem 
a devida licença.

Agir adequadamente quando estiver em serviço ou usando uniforme ou identidade funcional. 

Manter segredo e confidencialidade quanto às informações de qualquer natureza, obtidas no desempenho de suas 
funções, especialmente aquelas ligadas a know how da empresa, além dos softwares, ERPs., dados e informações dos 
clientes e produtos comercializados pela TPNQ.

Proteger a propriedade intelectual da TPNQ, tais como tecnologias, metodologias, programas, planos, projetos, 
procedimentos e outras informações desenvolvidas ou obtidas pela Empresa, garantindo confidencialidade dos 
conhecimentos técnicos, salvo nos casos de intercâmbios técnicos e benchmarking previamente autorizados pela 
administração, tendo em vista os interesses da Empresa.

Conservar e manter o conteúdo de documentos, informações ou dados concluídos, consolidados ou aprovados pelas 
instâncias responsáveis por sua produção.

Empregados e Prestadores de Serviços



Desempenhar de forma responsável, com diligência e qualidade técnica, as obrigações decorrentes do cargo, função ou 
hierarquia sem utilizar-se de informações privilegiadas de que disponha, para obter favores e vantagens, de qualquer 
natureza, para si ou para terceiros.

Para os funcionários: ser assíduo, pontual e cumprir as normas internas para justificativas das ausências ao trabalho.
Ter atitudes positivas em prol do ambiente de trabalho, colocando os interesses da coletividade e da TPNQ acima de 
qualquer outro fim.

Adotar uma conduta de empatia com todos os colegas e parceiros organizacionais.

Não praticar condutas abusivas, inoportunas ou ofensivas no ambiente de trabalho, como praticar crimes contra a 
honra ou atos de vandalismo, depredação, libidinosos ou de perturbação pública.

Não executar atividades de interesse pessoal, durante a jornada de trabalho.

Cumprir os procedimentos internos, deliberações das autoridades funcionais Resoluções de Diretorias.

Relacionar-se com todas as pessoas, interna e externamente, com honestidade, cortesia, respeito, ética e 
imparcialidade.

Combater e denunciar atos de assédio moral, sexual, discriminação ou qualquer outro ato contrário aos princípios deste 
Código de Ética e Conduta.

Relatar ao seu superior hierárquico quando existir conflitos de interesses, situações ou fatos relacionados com outras 
organizações ou pessoas que possam comprometer sua atuação na TPNQ.

Não é permitida comercialização, nem permuta de mercadorias de interesse particular nas dependências da Empresa.

CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS: 

Empregados e Prestadores de Serviços



Recusar-se a receber de terceiros qualquer vantagem econômica para realizar ou deixar de realizar conduta profissional 
ou para influenciar outro empregado, prestador de serviço para o mesmo fim.

Utilizar a força de trabalho de empregados, prestadores de serviço em prol da TPNQ, sendo vedado o desvio de suas 
funções, para atender a interesse particular.

Prezar pela boa imagem de todas as unidades organizacionais da TPNQ, abstendo-se em fazer apenas críticas 
construtivas, de forma ponderada e assertiva, no momento oportuno e no ambiente adequado.

Conduzir seus atos de forma a evitar que perseguições, simpatias, antipatias, interesses de ordem pessoal interfiram 
no comportamento com o público ou com os colegas em geral.

Promover políticas que abominem qualquer forma de discriminação de origem, raça, sexo, cor, crenças, gerações, 
idade, orientação sexual, deficiência física e intelectual, identidade de gênero ou quaisquer outras formas de 
discriminação.

Não dificultar ou atrapalhar o exercício de direito de qualquer pessoa e nem facilitar o exercício do direito de forma 
ilícita.

Não exercer ativamente ações político-partidárias nas dependências da TPNQ, nem utilizar o nome da empresa ou 
qualquer de seus recursos para favorecer partidos políticos, detentores ou candidatos a cargos públicos.

Identificar, avaliar e tomar ações para controlar os riscos à saúde e à segurança associados ao trabalho.

Utilizar e garantir que todos também utilizem equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivo (EPC), caso seja 
necessário.

Paralisar imediatamente qualquer trabalho ou qualquer atividade insegura ou que possa incorrer em um incidente 
ambiental ou comunitário de grande relevância, comunicando o fato ao superior hierárquico.

CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS: 

Empregados e Prestadores de Serviços



RELACIONAMENTO COM OS 
FORNECEDORES E PARCEIROS DE 
NEGÓCIOS

As relações da TPNQ com os fornecedores são guiadas por

princípios éticos, contratuais, de boa-fé, bem como pelo

cumprimento das leis e às normas vigentes. A TPNQ baseia-se

em critérios econômicos, técnicos e legais para contratação de

serviços, aquisição de bens ou alienação de ativos, com o intuito

de atender suas necessidades.



Seguir os princípios constitucionais, este código de ética e conduta e a legislação brasileira, para a seleção e
contratação de fornecedores, sem privilégios, favorecimentos ou discriminação de qualquer natureza,
independentemente do volume de negócios que mantêm com TPNQ.

Negar-se a contratar fornecedores que adotem práticas de concorrência desleal, trabalho infantil, trabalho
forçado ou que infrinjam as legislações vigente.

Não tolerar em hipótese alguma, influência no poder decisório quanto à contratação de fornecedores, nos
quais empregados e prestadores de serviços ou pessoas de seu relacionamento familiar ou pessoal tenham
interesse ou participação, direta ou indireta.

Não oferecer apoio técnico usando de facilidades, amizades, tempo, posição, influências ou informações de
que tenha acesso em virtude de cargo ou função, para obter benefício para si ou para outrem no processo
de contratação e gestão de fornecedores.

Cumprir e fazer com que sejam cumpridas integralmente as obrigações contratuais assumidas com os
fornecedores, adotando todas as medidas de averiguação e de sanções aplicáveis em caso de
descumprimento dos deveres contratuais.

Primar para que as relações comerciais sejam transparentes e sustentáveis, a partir de interesses comuns.

Avaliar os fornecedores de bens e serviços com base em critérios técnicos e transparentes que privilegiem o
bom desempenho e que oportunizem a melhoria da prestação.

Preservar as informações de caráter reservado fornecidas por qualquer um de seus fornecedores de bens ou
serviço, somente divulgando com autorização expressa dos mesmos, por ordem judicial ou imposição
decorrente de lei.

Recusar presentes, brindes, convites ou qualquer vantagem que levantem qualquer possibilidade de
benefícios em troca de outras ações, denunciando todas as práticas impróprias para firmar negócios.

Recusar qualquer quantia em dinheiro, cheque, carnê ou forma monetária.

Aceitar patrocínio ou bolsa incentivo de qualquer natureza somente com a autorização expressa da TPNQ.

RELACIONAMENTO COM OS FORNECEDORES E PARCEIROS DE NEGÓCIOS

CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS: 



RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES E 
CONSUMIDORES 

Nossos Clientes são a fonte de nossa força e inspiração, trabalhamos para atender
suas expectativas quando desenvolvemos um trabalho que nos é demandado:

Produzimos produtos e serviços de alta qualidade

Consideramos a segurança dos produtos e serviços como ponto inquestionável,
por isso, temos por objetivo, fornecer única e exclusivamente produtos e serviços
seguros, atendendo aos mais altos níveis de padrões de qualidade e em não medir
esforços para mantermos um processo de melhoria contínua da qualidade.

Nos abstemos de qualquer propaganda ofensiva / imprecisa

Respeitamos todas as pessoas e somos extremamente cuidadosos na forma de
comunicação, inclusive propaganda com o público, desta forma evitamos fazer
falsas promessas ou criar qualquer constrangimento.

Estamos atentos aos consumidores para atender seus questionamentos /
necessidades

Estamos comprometidos em atender e avaliar qualquer questionamento que
viermos a receber com relação a nossos produtos ou serviços de forma rápida,
diligente, eficiente e responsável. Utilizamos as informações prestadas por nossos
consumidores e clientes com o intuito de melhoria de nossos processos.



RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES E 
CONSUMIDORES 

Condutas a serem seguidas:

Analisar as necessidades e expectativas dos clientes e
atender às suas demandas de forma adequada e com
eficiência, mantendo conduta cordial e transparente
com os mesmos.

Consentir acesso as informações sobre os serviços
prestados e o inteiro conhecimento dos seus direitos
e deveres.

Guardar sigilo das informações prestadas pelos
clientes, restringindo-as aos empregados e
prestadores de serviço envolvidos no processo,
divulgando-as exclusivamente mediante autorização
prévia e expressa dos usuários ou em cumprimento
de ordem judicial.



O MEIO 
AMBIENTE

Como prestadores de serviço, nós estamos cientes
do impacto de nossas ações na qualidade do meio
ambiente e assumimos total responsabilidade por
nossas atitudes. Estamos cientes de que ao
adotarmos uma atitude responsável para com o
meio ambiente estaremos contribuindo para o
crescimento sustentável que beneficiará as
gerações que estão por vir.

Por isso, o desenvolvimento sustentável é um
objetivo para nós, temos o desafio constante de
reduzir o impacto de nossas ações no meio
ambiente e aumentar a consciência de proteção
ambiental entre nossos colaboradores,
fornecedores e clientes.

Estamos comprometidos em tomar ações
visando a redução do impacto ambiental de nossas
atividades, em todos os locais que operamos.

A nossa consciência ambiental é valorizada e
constantemente exercida para que possamos
incorporar a redução do impacto ambiental em
vários de nossos processos de tomada de decisões.



RELACIONAMENTO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A TPNQ prima por uma conduta ética, transparente, moral e íntegra nas

relações com a Administração Pública e juntamente com os membros de

seu conselho diretivo, empregados e prestadores de serviços
compromete-se a cumprir a legislação e regulamentos vigentes.

CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:

Manter uma conduta transparente, proativa e eficiente no setor Comercial e de Licitações da empresa;

Ater-se aos princípios que regem à Administração Pública, como o de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade,
Publicidade, Eficiência, além daqueles que estão implícitos nas relações de compra do ente público, como
Vinculação ao instrumento vinculatório, Livre concorrência, Igualdade, Economicidade, dentre outros.

Apenas participar de processos licitatórios os quais a empresa tenha condições plenas de cumprir os requisitos
habilitatórios e de capacidade técnica;

Garantir uma conduta íntegra, questionadora, que busque garantir a livre concorrência e igualdade;
Atuar de forma idônea, repudiar qualquer política de corrupção e fraude em suas relações e principalmente nas
relações entre empresa privada e o ente público;

Atender às fiscalizações e controles do poder público.

Colaborar e ser diligente no atendimento às exigências de quaisquer entes reguladores.

Valorizar o envolvimento e o comprometimento dos empregados e prestadores de serviços em projetos de
responsabilidade social, além de ações articuladas com órgãos governamentais e não governamentais.

Combater a corrupção, cartel, fraudes, lavagem de dinheiro, ilicitudes em licitações e processos concorrenciais e
qualquer outro ato contra a Administração Pública, seja por parte de seus empregados, seja por terceiros
agindo em seu nome;



CUMPRIMENTO A LEI ANTICORRUPÇÃO

É de extrema importância, que os membros da Diretoria,
empregados e prestadores de serviço da TPNQ conduzam
suas atitudes, comportamentos, tomada de decisões de
acordo com a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que
dispõe sobre responsabilidades relacionadas aos atos contra
a administração pública, nacional ou estrangeira dentre
outras coisas.



Conforme texto transcrito (Lei nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013):
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles 
praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público 
nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos 
pelo Brasil, assim definidos:

I- prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele 
relacionada;
II- comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos 
nesta Lei;
III- comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou 
a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento 
licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 
administrativo;

f) obter 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; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

h) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação,
inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.



LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD 

A TPNQ compromete-se, na eventualidade, de ter que realizar o tratamento
de dados pessoais como operadora ou controladora, adotar todos os meios
de segurança técnicas, jurídicas e administrativas possíveis, afim de proteger
os dados pessoais de acessos não autorizados ou qualquer outro meio de
tratamento inapropriado ou ilícito, buscando seguir os padrões mínimos
dispostos pela Autoridade Competente, conforme disposto na Lei
13.709/2018 (redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019).

A TPNQ reserva-se a somente compartilhar com, conceder acesso ou realizar
tratamento de dados pessoais via sistema ou documento físico com
empregados ou prestadores de serviços, quando for necessários realizar o
tratamento desses dados, para fins de elaboração de projetos ou execução
de contratos.

A TPNQ não fornecerá, transferirá ou disponibilizará dados pessoais a
terceiros, a menos que com consentimento de seus clientes, para o bom
andamento dos projetos e execução dos contratos ou por ordem judicial,
com a condição de que a parte interessada seja informada em prazo hábil ou
conforme convencionado em contrato, exceção nos casos em que seja uma
investigação sigilosa, nesse caso dispensa-se essa comunicação.

A TPNQ compromete-se a sempre que tiver que realizar tratamento de
dados, informar os motivos para os quais são necessários os dados pessoais
e aguardar o consentimento da parte para utilização das informações.

A TPNQ só manterá parceria com fornecedores, clientes, empregados e
prestadores de serviços que tratem na forma da LEI os dados pessoais de
todos os envolvidos no negócio.



COMPROMISSO E ADESÃO

Os empregados e prestadores de serviço da TPNQ obterão conhecimento deste Código, que será largamente divulgado por meio
impresso e eletrônico, prezando pelo seu cumprimento.

Periodicamente, será realizada uma revisão deste Código de Ética e Conduta.

A TPNQ atuará com transparência, aceitando as sugestões de melhoria, contará com a participação dos empregados e das partes
interessadas.

Todos os instrumentos normativos da TPNQ devem estar em consonância com os princípios deste Código, sob pena de nulidade de
qualquer ato administrativo em contrário.

Os empregados e prestadores de serviço da TPNQ serão capacitados para aplicação prática dos princípios e regras constantes
deste código, esclarecendo dúvidas e interpretações.

O engajamento de todos é essencial para que o Código de Ética e Conduta possa compor um verdadeiro instrumento de orientação
das melhores práticas no direcionamento das atividades da empresa, sempre no caminho da ética e da probidade.

Todos são responsáveis por sua aplicação no cotidiano profissional.

A assinatura do Termo de Compromisso anexo a este Código é obrigatória e reflete a expressão da ciência do seu conteúdo, a
concordância com o cumprimento das regras e o comprometimento para garantir a TPNQ o nível de excelência na prestação dos
seus serviços.



TERMO DE COMPROMISSO COM O CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
DA TPNQ

Declaro, para os devidos fins, que recebi o Código de Ética e Conduta da TPNQ, tomei pleno conhecimento das
suas disposições e comprometo-me a cumpri-las inteiramente, zelando pela sua observância.

Declaro, ainda, que na hipótese de ocorrer algum tipo de conflito de interesses em algum dos assuntos abordados
ou alguma situação não prevista no Código, informarei aos canais de comunicação pertinentes.

_______________________________________________________________

Nome:

_______________________________________________________________

Cargo e Área:

_______________________________________________________________

Local e Data:


