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RD 592.20, em 02/09/2020 

 

 

Caros Fornecedores e Parceiros de Negócio, 

 

Este Código estabelece diretrizes norteadoras de comportamento que devem ser observadas 

pelo fornecedor e parceiro de negócio da Embasa, com o objetivo de orientá-lo para uma 

conduta pautada por elevados padrões de ética e integridade, capaz de assegurar relações 

sustentáveis, compatíveis com a legislação, o interesse público e as aspirações da sociedade. 

Por meio deste Código, reafirmamos nosso compromisso em operar com os mais altos padrões 

éticos. Pautamo-nos por um conjunto de princípios que, entre outras coisas, nos orienta a 

sempre construir nossas parcerias e todos nossos relacionamentos com base na integridade e 

no total cumprimento de todas as legislações e regulamentações aplicáveis ao nosso negócio. 

Dessa forma, esperamos que o nosso fornecedor e o nosso parceiro de negócio influenciem, 

positiva e proativamente, os demais envolvidos na cadeia produtiva, estendendo essa mesma 

conduta para as partes com quem se relaciona comercial e contratualmente. 

Além das condutas preconizadas neste Código, o nosso fornecedor e o nosso parceiro de 

negócio devem cumprir todos os requisitos constantes nos editais e contratos, em 

conformidade com a legislação vigente e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos - 

RILC da Embasa. 

A Embasa tem a certeza de que pode contar com o seu indispensável apoio e efetiva 

participação para o estrito cumprimento das diretrizes dispostas neste Código. 
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1. CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE PARA FORNECEDORES E PARCEIROS DE 

NEGÓCIO DA EMBASA 

 

O Código de Conduta e Integridade para Fornecedores e Parceiros de Negócio da Embasa 

estabelece regras que devem pautar a conduta ética e socioambiental de fornecedores e 

demais parceiros de negócio no relacionamento com a Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento S. A - Embasa. Os aspectos aqui apresentados estão diretamente alinhados ao 

nosso Código de Conduta e Integridade. Ou seja, aquilo que genuinamente acreditamos fazer 

parte de uma atuação ética e transparente. 

Este código também guarda alinhamento com as diretrizes das nossas Políticas 

organizacionais e com o disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da 

Embasa. 

 

2. PRINCÍPIOS ÉTICOS, VALORES E MISSÃO ORGANIZACIONAIS 

 

A Embasa entende que deve compartilhar seus valores, princípios e missão organizacionais, 

com o objetivo de orientar seus fornecedores e parceiros de negócio sobre as principais 

diretrizes que norteiam suas relações, de modo a atender as exigências de boas práticas de 

governança corporativa, ética e transparência. 

 

PRINCÍPIOS ÉTICOS 

 

 Discrição: prezar pela sensatez nas atitudes, reservando-se ao uso do bom senso no 

ato de comunicar e/ou divulgar informações de interesse da empresa e das partes 

interessadas. 

 Eficiência: exercer as atividades com foco na obtenção do melhor resultado, com a 

utilização racional dos meios e dos recursos públicos. 

 Honestidade: ter a verdade como o pilar central da atuação na empresa. 

 Impessoalidade: igualdade de tratamento entre indivíduos que estejam em idêntica 

situação jurídica e imparcialidade no julgamento de irregularidades denunciadas ou 

identificadas, com aplicação de critérios objetivos. 

 Integridade: comportar-se com caráter, com a qualidade de uma pessoa íntegra, 

honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis. 

 Legalidade: obedecer à lei, sendo legítima sua atividade somente se esta estiver 

condizente com o disposto na lei. 

 Moralidade: observância dos preceitos éticos em suas condutas, de averiguar os 

critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações e, ainda, de distinguir o 

que é honesto do que é desonesto.  

 Publicidade: informar às partes interessadas sobre assuntos relevantes, mantendo 

ativos os canais de relacionamento interno e externo. 
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 Responsabilidade: cumprir com o dever, assumindo a responsabilidade dos próprios 

atos praticados ou de outros, quando couber. 

 Sigilo: prezar pela guarda, retenção e cumprimento das normas no que diz respeito às 

informações da empresa. 

 

VALORES ORGANIZACIONAIS 

 

Os valores da Embasa são a bússola moral da empresa e exige-se de todas as partes 

interessadas: 

 

 Comprometimento: responsabilidade com o Negócio, a Missão, a Visão e os Valores 

da Embasa, com as suas metas, projetos e seus resultados e com a melhoria contínua 

no atendimento e relacionamento com os seus clientes, usuários e demais partes 

interessadas. 

 Ética: conjunto de princípios e referências que regulam a conduta moral de indivíduos, 

grupos, instituições, organizações, comunidades, sociedades, povos e nações, 

buscando ser universalmente válidos. 

 Responsabilidade socioambiental: compromisso assumido pela instituição em 

desenvolver ações que contribuam tanto para o desenvolvimento econômico e 

socioambiental do ambiente interno quanto para o da comunidade ao seu redor. 

 Sinergia: cooperação, integração e troca mútua de experiências. 

 Transparência: condução de negócios sem agendas ocultas, divulgação e 

disponibilização regular de informações precisas e abrangentes para as partes 

interessadas. 

 Valorização das pessoas: respeito ao ser humano e reconhecimento de suas 

potencialidades e limites, compreensão de que o desempenho da organização 

depende da capacitação, motivação e bem-estar da força de trabalho e da criação de 

um ambiente propício à participação e ao desenvolvimento das pessoas. 

 

MISSÃO ORGANIZACIONAL 

Prestar serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com excelência e 

sustentabilidade, contribuindo para universalização e melhorando a qualidade de vida. 

 



  
 

6 

RD 592.20, em 02/09/2020 

3. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 

 

O Código de Conduta e Integridade para Fornecedores e Parceiros de Negócio da Embasa 

objetiva definir requisitos básicos de conduta ética, a serem observados por todos os 

fornecedores e parceiros de negócio, quando do relacionamento comercial e contratual junto à 

empresa. Reservamo-nos o direito de alterar os requisitos deste Código, quando necessário ou 

adequado, mantendo-o sempre dentro dos parâmetros legais pertinentes. 

 

A Embasa espera que seus fornecedores e parceiros de negócio se comprometam com 

práticas éticas e sustentáveis de negócios, atentando-se aos direitos humanos, legislação 

trabalhista e ao combate à corrupção. 

 

Este Código aplica-se a todos os fornecedores e parceiros de negócio que mantêm 

relacionamento com a Embasa ou atuam diretamente entre a Embasa, seus clientes, meio 

ambiente, sociedade e poder público. 

 

4. DIRETRIZES 

 

4.1.  Integridade 

 

A integridade é fundamental em todas as operações e relações comerciais, devendo estar em 

conformidade com a legislação aplicável e com as regras contratuais estabelecidas entre as 

partes. A Embasa preza pelo relacionamento comercial pautado em conformidade, integridade, 

ética e transparência. Nesse sentido, fornecedores e parceiros de negócio devem: 

 

4.1.1 Estar em conformidade com as legislações pertinentes, com as obrigações contratuais 

estabelecidas entre as partes, cumprindo com suas obrigações jurídicas, fiscais, 

econômico-financeiras, saúde e segurança, sociais e ambientais, bem como deve 

conhecer e aplicar todos os procedimentos internos da Embasa que lhe forem cabíveis; 

4.1.2 Certificar-se que nenhum trabalhador pode ser submetido à punição corporal, abuso ou 

assédio de qualquer tipo; 

4.1.3 Não praticar atos de preconceito ou discriminação das pessoas, seja por raça, cor, 

sexo, etnia, classe social, idade, característica física, nacionalidade, religião, 

deficiência, estado civil, orientação sexual, participação sindical, filiação partidária ou 

convicção política; 

4.1.4 Não praticar atos que possam ser configurados como crime de desacato contra 

funcionários da Embasa no exercício da sua função ou em razão dela (Código Penal, 

art. 331; 
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4.1.5 Atuar com integridade, com esforço constante para sustentar os mais altos padrões 

éticos. Não serão tolerados ameaças ou assédios de qualquer natureza, especialmente 

o assédio sexual e moral; 

4.1.6 Atender os requisitos exigidos no instrumento contratual em sua plenitude, no qual 

constam as informações referentes às condições para prestação de serviço, 

pagamento, garantia e prazo de entrega. Cabe observar que a minuta do instrumento 

contratual é parte do instrumento convocatório, o que significa que o fornecedor e o 

parceiro de negócio têm acesso, antecipadamente, a todos os aspectos, impactos e 

obrigações que envolverão as contratações. 

 

4.2. Relacionamento com o Meio Ambiente e Sociedade 

 

A Embasa considera a sustentabilidade como um fator fundamental para a sua atuação, 

prezando pela qualidade ambiental de suas atividades e serviços e, para tanto, trabalha para 

manter sua cadeia produtiva em consonância com a legislação ambiental vigente. 

Em sua Política de Sustentabilidade, a Embasa se compromete a adotar boas práticas de 

Governança Corporativa e Gestão de Riscos, associadas às dimensões econômica, ambiental 

e social da sustentabilidade, para o desenvolvimento humano e para a ética empresarial. 

Nesse sentido, fornecedores e parceiros de negócio devem: 

 

4.2.1 Reduzir o impacto socioambiental de seus processos de fabricação, produtos e/ou 

serviços, bem como suas emissões de resíduos, empenhando melhores práticas na 

área de sustentabilidade e meio ambiente; 

4.2.2 Incentivar o desenvolvimento e a disseminação de tecnologias ambientalmente 

adequadas e sustentáveis; 

4.2.3 Reduzir o uso de substâncias tóxicas e ambientalmente perigosas, assim como o 

consumo de recursos naturais escassos; 

4.2.4 Cumprir a legislação ambiental vigente, observando as normas existentes pertinentes e 

empenhar-se em desenvolver métodos de atuação que não perturbem o equilíbrio 

ambiental, responsabilizando-se por obter previamente as devidas autorizações das 

autoridades competentes; 

4.2.5 Respeitar os princípios, as tradições e as necessidades das comunidades com as quais 

venham a se relacionar. 

 

4.3 Relacionamento com os Concorrentes 

 

A Embasa preza a concorrência livre e leal entre seus fornecedores e seus parceiros de 

negócio. Neste sentido, fornecedores e parceiros de negócio não devem: 
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4.3.1 Oferecer melhores preços sob a premissa de não conformidade à legislação 

(trabalhista, tributária, ambiental, direitos humanos etc.); 

4.3.2 Fazer insinuações ou comentários que possam afetar a imagem dos concorrentes; 

4.3.3 Pactuar com a formação de trustes e cartéis; 

4.3.4 Realizar ou beneficiar-se de qualquer tipo de fraude e/ou espionagem empresarial; 

4.3.5 Realizar ou contribuir com práticas comerciais coercitivas ou de abuso de poder 

econômico; 

4.3.6 Oferecer ou realizar suborno, extorsão ou pagamentos de facilitadores para acelerar 

uma ação que lhes diga respeito. 

 

4.4. Relacionamento Contratual - Sigilo e Confidencialidade 

 

Informações confidenciais e estratégicas da Embasa não devem ser divulgadas ou utilizadas 

para benefício próprio ou de terceiros. A proteção das informações confidenciais da empresa, 

dos clientes, bem como os dados pessoais dos empregados é fundamental e tem previsão em 

políticas da Embasa e nos instrumentos contratuais, por meio da “Cláusula de 

Confidencialidade para Fornecedores da Embasa”. 

 

Toda a produção intelectual, inovações e de toda e qualquer documentação, dados, relatórios, 

além de materiais e outros gerados em razão da prestação de serviços é de propriedade da 

Embasa. 

 

Portanto, todos os fornecedores e parceiros de negócio da Embasa estão obrigados a 

preservar a confidencialidade de toda e qualquer informação a que tiver acesso em razão ou 

decorrência do relacionamento comercial com a empresa. Neste sentido, fornecedores e 

parceiros de negócio não devem: 

 

4.4.1 Divulgar as informações confidenciais para terceiros desautorizados, devendo 

preservar a segurança das informações; 

4.4.2 Divulgar a qualquer terceiro, por quaisquer meios, qualquer informação, documento e 

material produzido a que tiver ou venha a ter acesso durante relação contratual, ou 

dela decorrente, que não seja conhecida do público em geral; 

4.4.3 Divulgar, por quaisquer meios, qualquer informação, documento e material relacionado 

a dados pessoais, que violem os preceitos estabelecidos na Lei Federal 13.709/2018 

(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sejam esses dados da sua guarda/controle 

ou que venham a ser tratados em virtude da execução do objeto contratual; 

4.4.4 Divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos ou de 

que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto contratual, 

sem autorização de Autoridade Competente da Embasa, por escrito; 
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4.4.5 Utilizar as informações confidenciais da Embasa para atender a interesses pessoais, 

em benefício próprio ou de terceiros. 

 

4.5. Cumprimento à Legislação - Condições de Trabalho e Direitos Humanos 

 

A Embasa respeita e promove os direitos humanos em todas as suas atividades, ao longo de 

sua cadeia produtiva e nas regiões onde atua, em conformidade com as legislações 

pertinentes. 

 

Assim, busca estabelecer relação comercial com fornecedores e parceiros de negócio que 

compartilhem dos mesmos princípios e valores e que respeitem os Direitos Humanos. 

 

Em sua Política de Sustentabilidade, a Embasa endossa os direitos humanos celebrados 

nacional e internacionalmente e estimula o comprometimento com a sustentabilidade, com 

vistas à promoção dos princípios do trabalho decente, a diversidade humana e cultural. Nesse 

sentido, fornecedores e parceiros de negócio devem: 

 

4.5.1 Respeitar os direitos humanos e comprometer-se com condições dignas de trabalho: 

carga horária, remuneração e benefícios, saúde e segurança, respeitando fielmente a 

legislação trabalhista; 

4.5.2 Não tolerar, permitir ou pactuar com o emprego de mão de obra forçada e/ou infantil, a 

exploração sexual de crianças e adolescentes e o tráfico de seres humanos; 

4.5.3 Remunerar seus integrantes de forma justa, digna e pautada em critérios objetivos de 

avaliação, provendo todos os benefícios legalmente determinados; 

4.5.4 Permitir que seus funcionários tenham liberdade de associação, bem como meios 

eficazes de negociação coletiva; 

4.5.5 Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e apoiar a saúde ocupacional dos 

funcionários; 

4.5.6 Assegurar que ao empregar menores de 18 anos, inclusive menores aprendizes nos 

casos previstos em lei, estes jovens não trabalhem em locais prejudiciais à sua 

formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais 

e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à 

escola e, ainda, em horário noturno, considerando este o período compreendido entre 

as 22 e as 5 horas; 

4.5.7 Respeitar a jornada de trabalho de acordo com a legislação aplicável e/ou ratificada 

pelas Convenções Coletivas dos Sindicatos representantes das respectivas categorias 

funcionais; 

4.5.8 Tratar os funcionários de forma justa e que não os discriminem com base em 

diferenças de gênero, raça, cor, credo, religião, idade, nacionalidade, nascimento, 

cidadania, estado civil, responsabilidades familiares, classe social, associação a 
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sindicato, opinião política, orientação sexual, identidade sexual, incapacidade, 

gestação, condição militar ou outras condições que possam dar ensejo à 

discriminação; 

4.5.9 Vedar a punição corporal, mental, coerção física ou abuso verbal. 

 

4.6. Cumprimento à Lei Anticorrupção 

 

A Embasa não aceita o uso de práticas fraudulentas, ou de qualquer tipo de corrupção em seu 

ambiente de negócios. As condutas intoleráveis dos seus fornecedores e dos seus parceiros de 

negócio são passíveis de medidas legais e contratuais cabíveis. Nesse sentido, os 

fornecedores e parceiros de negócio devem: 

 

4.6.1 Tomar conhecimento dos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e 

de suas regulamentações, reconhecendo sua responsabilidade objetiva pelos atos 

praticados em seu interesse ou benefício, por qualquer pessoa que o represente; 

4.6.2 Adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 

denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no 

âmbito da pessoa jurídica, nos termos do art. 42 e incisos, do Decreto 8.420/2015, que 

regulamentou a Lei Federal nº 12.846/2013; 

4.6.3 Não realizar ou estar envolvido em atividades ou condutas ilegais, como evasão fiscal, 

sonegação, contrabando, suborno, tráfico de influência entre outros; 

4.6.4 Não se envolver, direta ou indiretamente, por seus representantes (administradores, 

diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, funcionários), 

em qualquer atividade ou prática que se constitua numa infração aos termos da Lei 

Anticorrupção; 

4.6.5 Não falsificar documentos, marcas ou produtos; 

4.6.6 Não ocultar acidentes. 

 

4.7. Conflito de Interesse 

 

É fundamental que interesses pessoais não entrem em conflito com os interesses da Embasa. 

Neste sentido, fornecedores e parceiros de negócio não devem: 

 

4.7.1 Permitir que atividades profissionais sejam exercidas por colaboradores da Embasa 

para fornecedores e para parceiros de negócio; 

4.7.2 Permitir que relações particulares de colaboradores da Embasa com fornecedores e 

com parceiros de negócio comprometam a imparcialidade nos negócios; 

4.7.3 Omitir a existência de parentesco, de até 2º grau, com colaboradores da Embasa e/ou 

com respectivos cônjuges. A eventual existência de parentesco deve ser comunicada 

formalmente à Unidade gestora do contrato e/ou à Unidade de Gestão de 
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Fornecedores, a fim de que seja analisado o conflito de interesse, antes da assinatura 

de qualquer contrato ou acordo comercial. 

 

4.8. Oferta de Brindes, Presentes e Entretenimentos 

 

As cortesias oferecidas aos empregados e agentes de governança da Embasa merecem 

atenção especial, pois podem denotar potencial favorecimento, em detrimento dos interesses 

da empresa. 

 

Brindes, entretenimento ou qualquer tipo de presente não devem ser ofertados para os 

empregados da Embasa, com exceção de brindes institucionais, identificados com a logomarca 

da empresa, como canetas, agendas e semelhantes, até o valor de R$100,00 (cem reais), 

conforme dispõe a Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades da Embasa. Neste sentido, 

fornecedores e parceiros de negócio não devem: 

 

4.8.1 Ofertar, prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, ou dar ou concordar 

em dar presentes, brindes, hospitalidades, viagens ou entretenimentos a qualquer 

pessoa, entidade pública ou privada, com o objetivo de beneficiar ilicitamente a 

Embasa, ou quando do seu relacionamento com a mesma. 

4.8.2 Prestar serviços particulares a colaboradores da Embasa, na forma de gratificação ou 

favor; 

4.8.3 Oferecer pagamento de qualquer tipo de despesa ou cortesias (exceto o acesso a 

eventos de caráter técnico/negócio, nos termos das normas internas da Embasa), com 

potencial conflito de interesses, ameaçando a reputação da empresa; 

4.8.4 Oferecer para colaboradores diretamente ou por meio de terceiros quaisquer cortesias, 

presentes, entretenimentos, hospitalidades e prestação de serviços de qualquer tipo 

para seu benefício em decorrência de negócios da empresa com a Embasa; 

4.8.5 Oferecer pagamentos impróprios (privilégios, benefícios, descontos especiais, 

contribuições ilegais e favores) na condução dos serviços junto à Embasa, visando 

vantagem comercial; 

4.8.6 Oferecer dinheiro, cheques, ordens de pagamento, vale-presente, cupons, 

empréstimos ou qualquer outro tipo de auxílio monetário ou equivalente, em benefício 

dos colaboradores da Embasa; 

4.8.7 Receber ou solicitar favores, remuneração, transporte, hospedagem, bens móveis ou 

imóveis, serviços ou qualquer vantagem econômica ou patrimonial na condução dos 

serviços prestados junto à Embasa. 

4.8.8 Patrocinar eventos que não tenham finalidade educacional ou de fomentar o 

engajamento social ou organizacional; 
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4.8.9 Oferecer patrocínio e/ou doações com o intuito de influenciar indevidamente, qualquer 

decisão a ser tomada pela Embasa, visando obter qualquer tipo de vantagem na 

condução dos serviços prestados à mesma. 

 

4.9. Comunicação 

 

É responsabilidade dos fornecedores e dos parceiros de negócio da Embasa divulgar a 

existência deste Código e suas disposições e disseminar os valores nele contidos aos seus 

próprios executivos, sócios, acionistas, integrantes e respectivos fornecedores e/ou parceiros, 

garantindo que os princípios éticos aqui mencionados sejam efetivamente praticados por toda 

sua empresa e em sua cadeia produtiva. Nesse sentido, fornecedores e parceiros de negócio 

devem: 

 

4.9.1 Realizar treinamentos periódicos de seus integrantes para assegurar a compreensão e 

a observância dos princípios éticos e valores deste Código; 

4.9.2 Proteger a reputação da Embasa, resguardando-a de ações e atitudes inadequadas 

que comprometam a sua imagem, praticadas direta ou indiretamente por pessoas que 

estejam agindo em nome da Pessoa Jurídica ou por sua conta. 

4.9.3 A logomarca da Embasa poderá ser utilizada, unicamente, quando houver autorização 

formalmente expressa pela mesma, respeitando o quão disposto em legislação 

específica e pertinente. 

 

5. CANAL DE DENÚNCIA 

 

Situações que abordem violações das premissas elencadas neste código poderão ser 

reportadas à Ouvidoria da Embasa, para que sejam devidamente avaliadas pela área 

responsável, e constatada ou não, a caracterização de um desvio ou irregularidade no 

relacionamento comercial entre a Embasa e um fornecedor ou um parceiro de negócio. 

 

O canal disponibilizado pela Embasa para acolher denúncias é independente e garante a 

confidencialidade de seus usuários e informações. 

 

5.1 Pelo site www.ouvidoria.ba.gov.br; 

5.2 Telefone da Ouvidoria Geral do Estado da Bahia: (71) 0800 284 0011; 

5.3 Telefone da Ouvidoria da Embasa: (71) 3372-4723 / 4726; 

5.4 E-mail da Ouvidoria da Embasa: pgov@embasa.ba.gov.br; 

5.5 Pessoalmente ou por carta dirigida à Gerência de Ouvidoria, situada no endereço: 

Avenida 4ª, nº 420 – Centro Administrativo da Bahia-CAB, CEP 41.745-002; 

5.6 Pessoalmente ou por carta dirigida à Gerência, Superintendência ou Diretoria gestora 

do contrato; 

mailto:pgov@embasa.ba.gov.br
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5.7 A Gerência de Ouvidoria é responsável pelo processamento de denúncias, devendo 

zelar pelo anonimato do denunciante e proteger a confidencialidade das informações e 

dos envolvidos, visando preservar direitos e neutralidade das decisões. 

 

6. ATUALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE PARA 

FORNECEDORES E PARCEIROS DE NEGÓCIO DA EMBASA 

 

A Embasa irá acompanhar o cadastramento, desenvolvimento e desempenho de seus 

fornecedores e parceiros de negócio em relação ao controle e cumprimento de contrato e dos 

princípios dispostos neste Código. A avaliação e o “Due Diligence” serão realizados pela 

Unidade de Gestão de Fornecedores da Embasa e têm como objetivo apoiar, aprimorar e 

fortalecer a relação de parceria comercial/contratual. 

 

Todos os nossos fornecedores e parceiros de negócio devem cumprir as diretrizes deste 

“Código de Conduta e Integridade para Fornecedores e Parceiros de Negócio da Embasa”. 

 

As violações a este Código de Conduta serão submetidas à avaliação da Unidade de Gestão 

de Fornecedores - TGF, área responsável na Embasa, que deliberará sobre o 

encaminhamento da ocorrência para abertura de Processo Administrativo. 

 

O descumprimento dos princípios deste Código poderá implicar a rescisão dos contratos 

estabelecidos entre a Embasa e o fornecedor e o parceiro de negócio, por justa causa, e o 

consequente descadastramento destes sem prejuízo da aplicação de multa(s) cabível (is) e 

cobrança de indenização por perdas e danos sofridos pela Embasa. 

 

Em caso de dúvidas relacionadas a esse “Código de Conduta e Integridade para Fornecedores 

e Parceiros de Negócio” entre em contato com a Unidade de Gestão de Fornecedores da 

Embasa pelo e-mail: fornecedores@embasa.ba.gov.br e telefone: (71)3611-3434, 

pessoalmente ou por carta dirigida à Unidade de Gestão de Fornecedores (TGF). 

 

A Unidade de Gestão de Fornecedores, juntamente com o Comitê de Conduta e Integridade da 

Embasa, deve revisar e aprovar este Código pelo menos a cada 02 (dois) anos. 
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direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade 

da pessoa natural. 

 

8. COMPROMISSO E ADESÃO 

 

O fornecedor ou parceiro de negócio da Embasa deve cumprir e fazer cumprir todas as 

disposições deste código, a legislação pertinente aplicável, mas não limitadamente, a 

legislação trabalhista, fiscal e previdenciária. 

A assinatura do Termo de Compromisso anexo a este Código é obrigatória e reflete a 

expressão do conhecimento do seu conteúdo, a concordância com o cumprimento das regras e 

o comprometimento para garantir o nível de excelência no relacionamento comercial entre a 

Embasa e os seus fornecedores e parceiros de negócio. 
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9. TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO COM O CÓDIGO DE CONDUTA E 

INTEGRIDADE PARA FORNECEDORES E PARCEIROS DE NEGÓCIO DA EMBASA 

 

 

[NOME DA EMPRESA – FORNECEDOR OU PARCEIRO DE NEGÓCIO], inscrita (o) no [CNPJ 

OU CPF] ..........................., por meio do seu representante devidamente constituído, 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO FORNECEDOR OU PARCEIRO 

DE NEGÓCIO], DECLARA, sob as penas da lei, para fins de formalização de contratação com 

a Embasa, que:  

 

1. Recebeu uma cópia integral do Código de Conduta e Integridade para Fornecedores e 

Parceiros de Negócio da Embasa; 

2. Tomou conhecimento de todos os seus termos e se compromete a cumpri-los integralmente; 

3. Assume exclusiva e integral responsabilidade por compartilhar os princípios contidos neste 

Código com todos os seus empregados, sua respectiva cadeia produtiva e seus 

subcontratados, bem como comunicar imediatamente à Embasa qualquer violação aos termos 

deste “Código de Conduta e Integridade para Fornecedores e Parceiros de Negócio”, cuja 

existência venha ao seu conhecimento; 

5. Tem conhecimento de que a manutenção da relação contratual com a Embasa implica na 

concordância em seguir este Código e suas eventuais alterações, aditamentos ou revisões 

futuras; 

6. Compromete-se em acessar o endereço eletrônico www.embasa.ba.gov.br, para manter-se 

atualizado em razão de possíveis alterações neste Código. 

 

 

E para que tenha os devidos efeitos legais, firma o presente Termo de Compromisso e Adesão. 

 

_________________________________________  
Local, data.  

 

___________________________________________  
(nome e cargo)   

 
___________________________________________  
(assinatura)  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.embasa.ba.gov.br/
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10. GLOSSÁRIO 
 
 
Art. 1º da Lei nº 12.846/2013 - Parágrafo único: Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades 

empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de 

organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de 

entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação 

no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. 

Cadeia produtiva: é um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais os diversos 

insumos sofrem algum tipo de transformação, até a constituição de um produto final (bem ou 

serviço). 

Canal de Denúncias: é o principal meio de comunicação de desvios que infrinjam as diretrizes 

do Programa de Ética e Compliance de uma empresa. 

Cartel: é a união secreta de empresas do mesmo ramo de negócios, que estabelecem entre si 

acordos para fixar um mesmo preço para seus produtos. 

Comportamento ético: capacidade de reconhecer, respeitar e praticar as leis, as políticas, as 

normas, as diretrizes e os valores organizacionais. 

Confidencialidade: qualidade de a informação estar acessível somente a quem de direito, 

esteja ela em meio eletrônico ou não. 

Conflito de interesses: situação gerada pelo confronto entre interesses da empresa e de 

terceiros, que possa comprometer o interesse da organização ou influenciar, de maneira 

imprópria, o desempenho de sua função, independentemente da existência de lesão ao 

patrimônio da Embasa ou do recebimento de qualquer vantagem ou ganho por parte de 

colaborador, administrador, conselheiro ou terceiro. 

Conformidade (Compliance): agir de acordo com determinados padrões, por meio da criação 

de instrumentos de transparência, controle e responsabilização. 

Corrupção: ato de corromper alguém, com a finalidade de obter vantagem para si ou terceiros. 

Dado Pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. 

Due Diligence de Integridade (DDI): corresponde à avaliação do grau de risco de integridade 

ao qual a Embasa pode estar exposta no relacionamento com seus fornecedores nos 

processos de fornecimento de bens ou serviços, a partir de informações relacionadas à 

reputação, idoneidade e às práticas de combate à corrupção dos mesmos. 

Ética: conjunto de princípios e referências que regulam a conduta moral de indivíduos, grupos, 

instituições, organizações, comunidades, sociedades, povos, nações etc., buscando ser 

universalmente válidos. 
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Extorsão: prática de ameaça séria e iminente à integridade física de um indivíduo ou de um 

ativo, utilizada para obter vantagem econômica. 

Fornecedor: toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 

produtos ou prestação de serviços. 

Fraude: ato praticado de má-fé, decorrente de ação ou omissão para obter vantagem ilícita 

para si ou para outrem ou desvantagem para uma pessoa, compreendendo engano intencional. 

Gestão de Riscos: atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se 

refere a risco. 

Gestão Integrada de Riscos Corporativos e Controles Internos (GIRC): processo 

transversal à gestão estratégica e à gestão de processos, que percorre toda a organização 

para identificar e responder a eventos que possam afetar os objetivos empresariais, e subsidiar 

a tomada de decisão. 

Governança corporativa: é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas. São princípios de governança corporativa: transparência, equidade, prestação de 

contas (accountability) e responsabilidade corporativa. 

Impessoalidade: igualdade de tratamento entre indivíduos que estejam em idêntica situação 

jurídica e imparcialidade no julgamento de irregularidades denunciadas ou identificadas, com 

aplicação de critérios objetivos. 

Infração: conduta contrária às leis, regulamentos e normas, abrangendo os conceitos de 

irregularidades e fraudes. 

Integridade: comportar-se com caráter, com a qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, 

incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis. 

Irregularidade: ato praticado no exercício da função em desacordo com normas e 

regulamentos, decorrente da ação ou omissão, sem obtenção de vantagem ilícita para si ou 

para outrem. 

Legalidade: obedecer à lei, sendo legítima sua atividade somente se esta estiver condizente 

com o disposto na lei. 

Moral: conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do 

cotidiano, que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. 
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Moralidade: observância dos preceitos éticos em suas condutas, de averiguar os critérios de 

conveniência, oportunidade e justiça em suas ações e, ainda, de distinguir o que é honesto do 

que é desonesto. 

Parceiro de negócio: para efeito deste código, o termo parceiro de negócio representa a 

reunião de pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado para alcançar um objetivo comum; 

celebrada mediante parcerias público-privadas, convênios, acordos de cooperação técnica e 

outros instrumentos jurídicos pertinentes, com ou sem fins lucrativos, disciplinados pela norma 

legal que os regem. 

Sigilo profissional: proibição legal de divulgar informações obtidas no exercício de uma 

atividade profissional, dever ético de não revelar dados confidenciais obtidos no âmbito da 

profissão. 

Suborno ou propina: meio pelo qual se pratica a corrupção, visto ser a prática de prometer, 

oferecer ou pagar a uma autoridade, governante, agente público ou profissional da iniciativa 

privada qualquer quantidade de dinheiro ou quaisquer outros favores, para que a pessoa em 

questão deixe de se portar eticamente com seus deveres profissionais. 

Sustentabilidade: práticas que asseguram o sucesso do negócio a longo prazo e ao mesmo 

tempo contribuem para o desenvolvimento econômico, ambiental e social da comunidade e um 

meio ambiente saudável. 

Tráfico de influência: ato praticado por particular contra a Embasa, e consiste em solicitar, 

exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, influindo 

em ato praticado por agente público no exercício da função. Não se trata de promessa de 

dinheiro, mas de vantagem. 

Transparência: condução de negócios sem agendas ocultas, e divulgação e disponibilização 

regular de informações precisas e abrangentes para as partes interessadas. 

Trustes: correspondem à fusão ou união entre duas empresas de um mesmo ramo ou de 

áreas diferentes da economia, constituindo uma única companhia ou um grupo de associados 

de maior porte, com o objetivo de controlar um mercado. 


