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2. OBJETIVO 

Este Código de Conduta e Integridade CC.GE.001 da Priner Serviços Industriais tem como objetivo 

definir princípios para orientar os nossos colaboradores na defesa da conduta ética nos 

relacionamentos, para que possam ter uma atuação íntegra, adequada e eficiente com o 

cumprimento dos mais elevados padrões éticos, normas internas e legislação vigente. 

Os princípios deste Código aplicam-se a todos os conselheiros de administração, diretores, 

funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, agentes intermediários e associados. 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este código será disponibilizado na Intranet, com leitura obrigatória e concordância eletrônica, para 

todos os funcionários com acesso a e-mail. 

4. PRINCÍPIOS 

3.1. MISSÃO 

Servir indústria nacional com foco na alta produtividade, na gestão orientada a resultados e no 
firme comprometimento com a segurança. 

3.2. VISÃO 

Ser a melhor empresa brasileira de serviços industriais, e conhecida pela qualidade, pontualidade e 
soluções inovadoras. 

3.3. VALORES 

 Cumprimento de prazos; 

 Desenvolvimento de pessoas; 

 Gestão focada na melhoria continua; 

 Proporcionar as melhores soluções – Inovação; 

 Confiança pela transparência – Credibilidade; 

 Compromisso com SSMA (saúde, segurança e meio ambiente); 

 Ética; 

 Liderança pelo exemplo; 

 Foco em resultados. 
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5. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA 

A Priner, empresa prestadora de Serviços de Acesso, Pintura e Isolamento, com atuação nas 

principais áreas industriais do país, tem como um de seus valores corporativos o compromisso para 

com a inclusão das melhores práticas de SSMA: 

 Buscar a excelência no seu negócio através da cooperação, do atendimento e da satisfação dos 

nossos clientes, Colaboradores, parceiros, fornecedores e acionistas; 

 Melhorar de forma contínua os processos, produtos e serviços por meio da gestão integrada e da 

verificação de desempenho; 

 Promover ações preventivas nas áreas de SSMA assegurando a integridade dos Colaboradores e 

recursos contratados, trabalhando com foco na redução de acidentes, doenças do trabalho, 

bem como na otimização no uso de recursos naturais e na prevenção da poluição; 

 Promover a educação, a capacitação e a sensibilização dos seus Colaboradores e trabalhadores 

de empresas contratadas para as questões de SSMA; 

 Valorizar e respeitar o ser humano e o meio ambiente através de ações responsáveis e éticas; 

 Atender a todos os requisitos legais relativos à SSMA além de outros subscritos pela companhia; 

 Apoio irrestrito da direção a todas as ações que objetivem a manutenção ou melhoria desta 

política. 

6. RELAÇÃO COM ACIONISTAS 

A relação com os acionistas deve ser pautada com uma adequada comunicação sobre os resultados 

e fatos relevantes dos negócios, possibilitando aos acionistas as análises de desempenho e de 

tendências que nortearão as decisões estratégicas e de sustentabilidade da companhia. 

7. RELAÇÃO COM COLABORADORES 

A diversidade dos Colaboradores é um dos principais fatores para a manutenção da organização. A 

contribuição de pessoas com diferentes características apresenta a complementaridade para compor 

o desenvolvimento e crescimento organizacional. Por isso, é proibido qualquer tipo de preconceito 

ou discriminação por motivos de raça, sexo, idade, cor, preferência sexual, religião, nacionalidade ou 

origem étnica, estética ou posição social, ou qualquer outro fator de diferenciação individual. 

A responsabilidade pelo cumprimento deste Código é de todos os Colaboradores, cabendo às 

lideranças assegurar a sua aplicação. 
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Todos os Colaboradores, independente de função, cargo ou posição, serão tratados com respeito e 

atenção, sendo a todos oferecidas condições similares de saúde e segurança no trabalho, com o 

menor risco possível no desempenho de suas atividades. Para que isso ocorra, todos devem acatar 

as normas gerais de saúde e segurança no trabalho estabelecidas pela companhia e legislação, 

participando dos treinamentos e seguindo as orientações disciplinares, incluindo o uso de 

equipamentos de proteção individual. 

8. RELAÇÃO COM CLIENTES 

Com a missão de servir ao cliente com alta produtividade, gestão orientada a resultados e firme 

comprometimento com a segurança, é responsabilidade de todos os nossos Colaboradores e 

parceiros realizar adequado atendimento aos clientes com ênfase nos quesitos de qualidade, 

segurança, agilidade, eficácia, transparência e preço justo, com responsabilidade socioambiental e 

amplo respeito à legislação. 

9. RELAÇÃO COM FORNECEDORES 

O cadastramento e contratação de fornecedores será baseado em critérios técnicos e profissionais, 

considerando aspectos relacionados a custo, qualidade, prazo, requisitos de SSMA, cumprimentos 

de requisitos legais e outras especificações ou decisões de negócios pertinentes, devendo ser de 

plena compreensão e aceite dos fornecedores. 

As contratações seguirão princípios da livre concorrência e de participação das proponentes, 

devendo ser evitada a realização de negócios com fornecedores de reputação duvidosa ou que não 

respeitem os requisitos de contratação ou deste Código. 

A relação com os fornecedores será de tratamento respeitoso e adequado, independente de cargo 

ou posição hierárquica de quaisquer das partes. A contratação de fornecedor que possua relação 

familiar ou participação societária de Colaborador da Priner na unidade onde será prestado o 

serviço, requererá avaliação e autorização de líderes de dois níveis hierárquicos superiores ao 

Colaborador/Contratante.  

10. RELAÇÃO COM CONCORRENTES 

A Priner nutre um profundo respeito pelos concorrentes e faz parte de nossa política a busca de 

superação perante os mesmos de forma adequada e saudável por conta da oferta de serviços, 

produtos e tecnologia que nos concedam posicionamento de destaque frente aos mesmos. 
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11. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Os Colaboradores da Priner cumprem sua responsabilidade social fundamental por meio do trabalho 

realizado com qualidade e produtividade, através da prestação de bons serviços e do fornecimento de 

produtos de qualidade, atendendo legislação, evitando desperdícios, respeitando o meio ambiente, os 

valores culturais, os direitos humanos e a organização social nas comunidades. 

Assim, satisfazem seus clientes, criam oportunidades de trabalho, contribuem para o 

desenvolvimento sustentável das regiões em que atuam e geram riquezas para a sociedade. 

É estritamente proibido o trabalho infantil para a execução de atividades pertinentes ou não à 

organização (inclusive nos fornecedores), salvo na condição de jovem aprendiz, conforme requisitos 

legais da legislação vigente. 

Assédio moral ou sexual são práticas inadmissíveis num ambiente de trabalho respeitoso e digno e 

não serão tolerados. 

A Priner não tolera, não permite, não compactua e não realiza negócios que envolvam o emprego de 

mão de obra forçada e/ou infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes em nenhum 

processo relacionado com as atividades da companhia ou de sua cadeia de valor. 

12. MANUTENÇÃO DE REGISTROS, CONTABILIZAÇÃO E CONTROLES FINANCEIROS 

A Priner manterá, a todo tempo, um sistema de livros e registros contábeis e financeiros transparente, 

automatizado, atualizado e preciso, observando rigorosamente a legislação e as normas regulatórias 

aplicáveis. 

Nenhuma operação financeira ou patrimonial será realizada fora dos livros comerciais ou fiscais. 

Todos Colaboradores devem informar adequadamente as áreas responsáveis sobre quaisquer 

transações e pagamentos para que sejam devidamente apurados, justificados e lançados nos 

registros contábeis. Toda documentação de suporte para as transações deverá ser mantida, no 

mínimo, por 5 (cinco) anos, se não for exigido maior período pela legislação específica. 

A Priner mantém uma estrutura de controles internos que asseguram a pronta elaboração e 

confiabilidade dos seus relatórios e demonstrações financeiros.  A Diretoria Financeira inclui os 
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departamentos de controladoria, planejamento, tesouraria, crédito & cobrança, suprimentos e 

informática.  Todas as transações financeiras são registradas em Sistema ERP (Radar Empresarial, 

da WK Sistemas), gerando a base para todas as análises financeiras, conciliações bancárias e 

contábeis.   

Além dos controles acima, as demonstrações financeiras da companhia são auditadas por empresa 

de auditoria de primeira linha, registrada na Comissão de Valores Mobiliários. 

13. PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROTEÇÃO DE DADOS 

Todos os Colaboradores têm o compromisso de proteger a confidencialidade de quaisquer 
informações privativas da Priner, ou seja, que não sejam de domínio público, bem como respeitar os 
direitos de propriedade intelectual de terceiros, sendo que seu uso indevido pode prejudicar a Priner. 

A informação é essencial para a operação das atividades da Priner e, assim como seus ativos, deve 
ser adequadamente gerenciada e protegida por todos os Colaboradores. 

Exemplos de informações confidenciais e/ou proprietárias: 

a) Engenharia: 

 
 Dados de pesquisa e desenvolvimento; 

 Memorial de cálculo; 

 Projetos de engenharia. 

 

b) Financeiras: 

 Preços; 

 Previsões orçamentárias; 

 Taxas bancárias; 

 Margens de lucro; 

 Custos. 

 

c) Operação: 

 Métodos, técnicas de execução dos serviços; 

 Procedimentos operacionais padrão; 

 Instruções de trabalho. 
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d) Recursos Humanos/Departamento Pessoal: 

 Dados pessoais dos Colaboradores; 

 Arquivos pessoais dos Colaboradores; 

 Dados salariais dos Colaboradores; 

 Registros médicos dos Colaboradores. 

 

e) Comercial/Suprimentos: 

 Lista de clientes e fornecedores; 

 Informações relacionadas a clientes e fornecedores; 

 Estratégias mercadológicas; 

 Preços; 

 Dados de qualidade. 

 

f) Estratégicas: 

 Planos de negócios; 

 Informações sobre aquisição de novos equipamentos; 

 Informações sobre aquisições de empresas; 

 Planos estratégicos. 

As informações confidenciais necessárias ao trabalho de todos os Colaboradores devem ser por eles 

usadas apenas para esta finalidade. Essas informações em questão devem ser compartilhadas 

apenas com outros Colaboradores que precisem delas para suas atividades profissionais e que 

tenham autorização de acesso. 

As informações confidenciais mantêm essa condição mesmo depois que o Colaborador deixar de 

trabalhar na Priner. 

14. POLÍTICA DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO 

A conduta ética é um dos principais valores da Priner. Nossa organização tem como filosofia o estrito 

cumprimento da legislação brasileira e cobra o mesmo comportamento de todos os seus 

profissionais.  Em especial, a companhia e os Colaboradores devem observar e exigir o estrito 

cumprimento da Lei 12.486 de 1º de agosto de 2013, Decreto 8.420 de 18 de março de 2015 e 

legislação correlata (“Legislação Anticorrupção”). 
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Nossos Colaboradores devem se abster de praticar quaisquer atos contra a administração pública 

nacional ou estrangeira, assim considerados como todos aqueles atos praticados que atentem contra 

o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os 

compromissos internacionais assumidos, que podem assim ser identificados:  

 Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 

terceira pessoa a ele relacionada;  

a) Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos 

previstos nesta política e na legislação vigente;  

b) Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 

interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.  

Também são considerados atos lesivos contra a administração pública, quando pessoa (s) ou 

empresa (s), no tocante às licitações e contratos:  

c) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público;  

d) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

e)  Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo;  

f) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

g) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo; 

h) 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  

i) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

Administração Pública.  

Constitui infração a prática dos atos abaixo, que importem enriquecimento ilícito ao auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 

ou atividade, notadamente:  

j) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
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econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem 

tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente público;  

k) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação 

de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços de agentes públicos, acima, por preço 

superior ao valor de mercado; 

l) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação 

de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;  

m) Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 

qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de quaisquer agentes públicos, bem como o 

trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;  

n) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a 

exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou 

de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;  

o) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração 

falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, 

peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer agente 

público;  

p) Oferecer emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para 

pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou 

omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;  

q) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de 

qualquer natureza;  

r) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de 

ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;  

s) Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes 

do acervo patrimonial de agentes públicos;  

t) Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial de 

agentes públicos.  

Sempre que um prestador de serviços for contratado para assessorar a companhia em qualquer 

situação que envolva uma ou mais autoridades governamentais, o contratante deverá avaliar os seus 

antecedentes, reputação, qualificações, controlador final, situação financeira, credibilidade e histórico 

de cumprimento da legislação anticorrupção.  Após a contratação, o gestor responsável 

acompanhará as suas atividades, sempre atento a eventuais sinais de alerta ou de descumprimento 

da Legislação Anticorrupção.  
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Para evitar situações de conflitos de interesses, a companhia não realiza doações nem financia 

partidos políticos ou candidatos a cargos públicos. 

15. CONDUTA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES  

Todas às vezes que a Priner buscar novos negócios através de fusão, incorporação e/ou aquisição 

de qualquer organização ou ativo, deve ser realizado processo de “due diligence” criterioso e os 

seguintes aspectos devem ser observados: 

a) Incluir no contrato de compra e venda cláusulas anticorrupção adequadas, além de considerar 

outras opções disponíveis para evitar a sucessão de qualquer passivo anterior ao fechamento da 

operação; 

b) Incluir verificação a respeito do cumprimento das disposições da Legislação Anticorrupção 

previamente à realização do negócio. Caso sejam identificadas quaisquer violações à Legislação 

Anticorrupção, a Diretoria e Conselho Administrativo devem ser comunicadas formalmente e 

imediatamente; 

c) Em qualquer caso, depois da conclusão da fusão, incorporação ou aquisição, deve ser 

conduzida uma análise de conformidade com a Legislação Anticorrupção e à política 

anticorrupção da organização adquirida ou incorporada e implementar as medidas de 

conformidade adequadas, conforme necessário. 

16. BRINDES E SIMILARES 

A distribuição ou recebimento de brindes, presentes, viagens, cortesias de entretenimento e 

similares, realizadas de/para clientes, fornecedores e outras partes que possuam relacionamento 

profissional com a Priner, não deve ser utilizado para satisfazer relacionamento estritamente pessoal 

ou proporcionar vantagem para Colaboradores ou para a companhia. 

 É estritamente proibido ofertar ou receber brindes e similares na forma de dinheiro, 

independentemente de seu valor. 

 Um brinde ou similar não deve ser ofertado ou recebido como meio indevido para exercer influência 

ou, ainda, diante da possibilidade de ser interpretado como suborno. 

 Nenhum brinde ou similar poderá ser ofertado ou recebido com o objetivo de influenciar ou alterar 

decisão que possa beneficiar algum Colaborador ou a própria companhia. 
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 Brindes ou similares com valor comercial superior a R$ 200,00 deverão ter aprovação expressa e 

em conjunta do Líder do Departamento e de um Diretor. 

17. CONFLITO DE INTERESSES 

Todos os nossos Colaboradores devem se precaver da possibilidade de existência de conflito de 

interesse que possa vir a ocorrer, em especial no tocante a: 

 Receber favores ou benefícios por conta de informações, privilégios ou equivalentes; 

 Aceitar tarefas ou responsabilidades externas que possam vir a afetar seu desempenho na 

companhia; 

 Manter outro emprego ou atividade paralela, mesmo voluntária, que venha a concorrer com seu 

desempenho profissional, notadamente de cunho político ou esportivo e, em especial, com 

função de gerenciamento e/ou direção. Não se inclui nesta vedação eventuais atividades 

voluntárias exercidas em órgãos de classe voltadas a engenharia e/ou de interesse 

relacionada à atividade principal da Priner, bem   como   atividades voluntárias de reconhecido 

cunho de caridade; 

 Manter relações comerciais privadas nas quais venha a obter privilégio por conta de sua posição 

funcional na Companhia. 

18. POLÍTICA DE DENÚNCIAS 

Todo Colaborador que tiver conhecimento da prática de um ato supostamente ilícito ou de um ato de 

descumprimento deste Código ou de políticas internas vigentes, deverá comunicar o fato através de 

algum dos meios a seguir: i) pessoalmente, por e-mail ou telefone, diretamente a qualquer membro 

da Diretoria; ii) enviando um e-mail para o endereço: eumeincomodo@Priner.com.br. 

Consultas relacionadas à Governança de Compliance, incluindo dúvidas sobre as Políticas de 

Compliance, devem ser direcionadas a Diretoria Financeira.  

A Diretoria garantirá o sigilo das eventuais denúncias recebidas. É terminantemente proibido adotar 

qualquer medida que represente represália ou qualquer tipo de consequência negativa contra um 

funcionário que tenha formulado uma denúncia. A proibição de represálias aqui prevista não 
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impedirá a adoção das medidas disciplinares cabíveis, caso a investigação interna conclua que a 

denúncia é falsa e foi feita de má-fé.  

19. TREINAMENTO 

A Priner promoverá ações de endomarketing e treinamento dos Colaboradores quanto ao conteúdo 

deste Código e do programa de integridade da companhia. 

20. VIOLAÇÕES 

Penalidades por violações deste Código estão sujeitas a medidas disciplinares administrativas ou 

legais, incluindo o término do vínculo empregatício ou da relação contratual de negócios, conforme o 

caso. 

21. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

Declaro conhecer, estar de acordo com este Código e comprometo-me a guiar o meu 

comportamento pelos valores e normas nele contidos. 


