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Objetivos
A Collem Construtora atua com total transparência e respeito às normas, leis e
regulamentações inerentes ao setor. Visando o atendimento de padrões éticos mais
elevados, identificamos neste manual as diretrizes que devem ser observadas no
desempenho da atividade profissional.
O objetivo deste manual é estabelecer princípios, conceitos e valores para orientar a
conduta de todos aqueles envolvidos com a empresa Collem Construtora LTDA, sejam
sócios, diretores, empregados ou demais colaboradores, independente de cargo ou
função, modelando a atuação internamente e a comunicação/interlocução com o meio
externo.
Este documento reflete a identidade cultural da Collem, os compromissos assumidos nos
mercados em que atua e o repúdio a qualquer manifestação de preconceito. Objetiva ser
integrado nas relações profissionais da organização complementando as leis vigentes,
passando a ser de responsabilidade individual daquele que o recebe formalmente.
Além de regulamentar os comportamentos esperados, este manual prevê uma estrutura
para a sua aplicação, determinando o público-alvo, os canais de comunicação de
denúncias e orientações, os métodos de fiscalização, os treinamentos, as atualizações e
as penalidades cabíveis. Em caso de dúvida em relação a quaisquer das matérias
constantes deste manual, é imprescindível que se busque auxílio imediato junto ao setor
de compliance para obtenção de orientação mais adequada.
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Conceitos e definições de termos técnicos e
jurídicos


“Compliance”: O termo origina-se do verbo em inglês “to comply” que significa
cumprir, obedecer, estar de acordo. Neste sentido, a expressão é usada com o
significado de estar em conformidade com leis, regulamentos, normas internas e
externas à organização, diretrizes, códigos de conduta e boas práticas.



Ética: Conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento da
organização e compõem a cultura corporativa. Vai além dos limites legais e
regulamentares.



Fraude: Tudo que a engenhosidade humana pode conceber e é utilizado por um
indivíduo ou empresa para ter vantagem sobre outro por meio de sugestões falsas
ou omissão da verdade. Isto inclui surpresa, engano, esperteza ou dissimulação e
quaisquer outros meios injustos por intermédio dos quais outra parte é enganada
(WELLS, 2002, p. 2201).



Integridade: Honrar a palavra baseada na ética da empresa. Vai além da
conformidade, estando alicerçada nos valores e princípios da empresa.



Governança Corporativa: Conjunto de processos, regulamentos, políticas e leis
que definem como a Collem é administrada, pautado nos princípios e práticas da
empresa, convertendo princípios em orientações objetivas.



Colaborador: Funcionários e demais designados que respondem em nome da
empresa, abrangendo todos os diretores, administradores, funcionários,
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representantes, prestadores de serviços ou empregados temporários da
empresa.


Cliente: Pessoa que tem acesso a um produto ou serviço mediante pagamento.



Fornecedor: Pessoa que na relação de consumo, se dedica a atividade de prover
o mercado, sendo responsável pelo fornecimento do produto ou pela prestação
do serviço.



Terceiros: Fornecedores, consultores, assessores, intermediários e/ou outros
prestadores de serviços.



Poder público: Poder público é o conjunto dos órgãos com autoridade para
realizar os trabalhos do Estado, constituído de Poder Legislativo, Poder Executivo
e Poder Judiciário.
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A quem se destina
Este manual se destina aos colaboradores, associações e entidades de classe, clientes,
fornecedores e poder público, conforme detalhado abaixo:

Colaboradores


Propiciar condições de trabalho com saúde, segurança, higiene e proteção;



Buscar constantemente o aprimoramento das condições de trabalho, da
racionalização do tempo e dos recursos materiais;



Preservar a liberdade profissional, não impondo restrições que possam contrariar
a ética, a moral e/ou a dignidade das pessoas;



Apoiar a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva;



Assegurar o cumprimento da legislação trabalhista e das convenções coletivas
que regem o setor;



Propiciar condições de salários e benefícios compatíveis com a produtividade e
qualificação profissional;



Promover cursos de aperfeiçoamento e aprimoramento para os trabalhadores;



Utilizar os progressos técnicos e científicos em benefício da melhoria das
condições de trabalho dos operários e do resultado final da construção;



Repudiar qualquer tipo de assedio, não se admitindo postura que fira o respeito
e a dignidade do indivíduo ou classe;



Proibir o consumo de drogas ou álcool no desempenho das funções, nem a
execução de trabalho sob efeito delas.
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Associações e Entidades de Classe


Não utilizar das entidades representativas do setor com vistas a benefícios
pessoais;



Servir de exemplo de conduta para os demais associados.

Clientes


Indicar a solução adequada ao cliente, respeitando as normas técnicas e legais;



Não praticar atos profissionais danosos que possam caracterizar imprudência,
imperícia, omissão, conivência ou negligência;



Assegurar ao cliente um produto final que lhe satisfaça e que esteja em
conformidade com as apresentações, informes, especificações e demais
informações acordadas na negociação;



Garantir informações claras e precisas na elaboração do contrato;



Denunciar quaisquer pressões que visem obter benefícios individuais em
decorrência de ações imorais, ilegais ou não éticas.

Fornecedores


Denunciar práticas que se oponham à livre concorrência e outras ações
predatórias ao mercado;



Assegurar a compra de insumos em conformidade com as apresentações,
informes, especificações e demais informações acordadas na negociação;



Garantir informações claras e precisas na elaboração do contrato;



Aplicar, quando possível, materiais, técnicas e mão de obra regionais;
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Definir as responsabilidades dos subcontratados, coligados ou intervenientes,
sem se eximir da responsabilidade a ele atinente, a não ser quando legalmente
possível e expressamente indicada;



Exigir o cumprimento de todas as normas e leis que regulamentam o setor, assim
como dos padrões éticos contemplados neste manual.

Poder Público


O diálogo com o governo deve ter delimitado o assunto a ser tratado, devendo
ser lícito, ético e relevante para a empresa representada;



O agente público que deverá dialogar com a empresa deve ser apto e competente
no assunto, de acordo com a função e poderes a ele atribuídos, sendo vedado a
qualquer agente público que extrapole sua competência e seu âmbito de atuação;



O interlocutor da empresa deve obedecer ao sistema hierárquico e se limitar a
tratar de assuntos para os quais possua autorização;



Cumprir o decreto nº 4.334/2002 em que a empresa deve avisar o assunto a ser
abordado, data, hora, participantes e interesse no assunto, enquanto o agente
público deve estar acompanhado de no mínimo um outro agente público e
realizar o registro da audiência;



Nenhum interlocutor está autorizado a oferecer qualquer remuneração em
desacordo com a lei, nem receber quaisquer favores particulares que possam
gerar dúvidas sobre sua probidade e honorabilidade;



É vedada à autoridade pública a aceitação de presentes com valor acima de cem
reais e/ou que tenham valor comercial.
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Principais legislações que regulam o negócio


Lei 12.846/13 – Anticorrupção



Lei 12.529/11 – Lei de defesa da concorrência



Decreto 8420/15 – Acordo de Leniência



Código de Ética da CBIC – Ética e Compliance para instituições e empresas do
setor da Construção
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Comprometimento
Os profissionais da Collem se comprometem a fazer negócios de forma ética e em estrito
cumprimento da Lei. As diretrizes a seguir irão orientar a correta tomada de decisões.
Cada um tem a responsabilidade pessoal de fazer o que é correto e isso significa mais do
que apenas cumprir as leis e regulamentos, abrange também o cumprimento das
seguintes diretrizes:

Responsabilizar-se pela própria segurança e pela segurança dos outros
A Collem opera com o princípio de que todas as medidas devem ser aplicadas para evitar
acidentes e acredita na responsabilidade pessoal. Um ambiente de trabalho seguro
melhora a produtividade e a qualidade, sendo essencial para o sucesso e melhor
desempenho financeiro. Os programas de treinamento orientam sobre as leis e normas
que regem o setor, protegendo a saúde e segurança de todos, abrangendo os
comportamentos esperados. Qualquer descumprimento de norma ou perigo potencial
deve ser reportado através do canal de denúncias.

Tratar os outros com dignidade e respeito
Os profissionais da Collem devem tratar-se com dignidade e respeito, valorizando os
pontos fortes e respeitando as diferenças individuais, encorajando o outro a utilizar
integralmente seu potencial. Incentivamos a convivência em harmonia e valorizamos um
ambiente de trabalho sem comportamentos ofensivos, preconceituosos, insultantes ou
hostis. Não toleramos atos de violência ou ameaça, seja de profissionais da Collem ou
terceiros, devendo qualquer abordagem inadequada ser reportada através do canal de
denúncias.
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Proteger o meio-ambiente
Todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis ao setor devem ser rigorosamente
cumpridas, observando a adoção das melhores práticas que visem a redução da emissão
de poluentes, otimização do uso dos recursos e preservação do meio ambiente. O
descumprimento poderá resultar em multas e penalidades civis e criminais perante
órgãos ambientais aplicáveis tanto à empresa quanto ao funcionário responsável.
Qualquer suspeita de infração potencial ou real deve ser reportada através do canal de
denúncias.

Conduzir negócios de forma justa, de acordo com a legislação aplicável e
com a máxima integridade
Os negócios devem ser conduzidos de forma justa e dentro da legalidade, não apenas
internamente, mas também durante a relação com clientes, fornecedores e concorrentes.
É inaceitável obter ou conceder vantagens especiais a terceiros através de atitudes ilícitas
ou que firam a ética da empresa. O dever acima se estende ao cumprimento de todas as
leis e regulamentos aplicáveis, assim como das atitudes esperadas e descritas neste
manual. Infrações, mesmo não intencionais, expõem a empresa e o funcionário a multas
e penalidades civis e criminais, devendo qualquer suspeita ser reportada através do canal
de denúncias.

Assegurar que os relatórios estejam corretos e salvaguardar informações
confidenciais
Os profissionais devem manter os registros das transações comerciais completos,
corretos e apropriados, atendendo e cumprindo fielmente todas às normas, leis e
regulamentos financeiros e contábeis aplicáveis. As informações confidenciais da Collem

9
Rua das Canoas, 719 Bairro Betânia – Telefone 31-33031999
CEP 30580-040 – Belo Horizonte/MG

Manual de Ética e Compliance

ELABORADO EM: 16/01/2018

Collem Construtora Mohallem LTDA

Revisão: 01

devem ser protegidas, não podendo ser divulgada a terceiros, exceto quando
expressamente autorizado pelo departamento de Compliance. A proteção correta dos
dados inclui identificar as informações confidenciais, protege-las quando não estiverem
em uso, abster-se de discuti-las fora da empresa e tomar precauções ao transmiti-las. Em
caso de dúvida da classificação de uma informação específica, trate-a como confidencial
e procure autorização antes de transmiti-la. Qualquer suspeita de registros ilegais ou
vazamento de informações devem ser reportados através do canal de denúncias.
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Análise de riscos
Muitas empresas justificam pequenos atos de corrupção baseado em um entendimento
deturpado das relações ganha-ganha. A Collem entende que relação ganha-ganha é
aquela em que a negociação é justa e todos os envolvidos na negociação são beneficiados,
mas sem ir contra os interesses do mercado, da livre concorrência ou de qualquer
legislação ou norma vigente. Desta forma, citamos abaixo os principais riscos aos quais
estamos expostos baseado no trabalho de WELLS (2002, p.672), “The Fraud Tree”
traduzido e apresentado no anexo I.

Conflito de interesses
Risco: um conflito de interesses ocorre quando uma pessoa ou entidade que possua uma
obrigação com a empresa tem um interesse, obrigação ou compromisso conflitante. A
existência de um conflito de interesses não caracteriza, por si só, corrupção, mas ela pode
surgir quando um diretor, funcionário ou terceira parte contratada viola sua obrigação
com a entidade, agindo em favor de outros interesses. Se apresenta muitas vezes através
de esquemas de compras/vendas favorecendo o outro, visando o bem próprio e não os
interesses da empresa e/ou os direitos da outra parte.

Suborno
Risco: oferecer, prometer, dar, aceitar ou solicitar vantagem como forma de induzir uma
ação ou omissão ilegal ou antiética. Pode se apresentar das seguintes formas: propinas,
pagamentos de facilitação, doações, comissões, tráfego de influências, patrocínios ou
promoções.
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Extorsão econômica
Risco: o conluio pode ocorrer de várias formas, sendo as mais comuns: manipulação de
propostas, cartéis e fixação de preços.

Desconto impróprio
Risco: oferecer descontos maiores em troca de favores, utilizar descontos para
manipulação de planilhas ou forjar um desconto aumentando o preço praticado para
apresentar um percentual maior na negociação. Os descontos são práticas comuns no
mercado, mas a utilização destes para benefício próprio em detrimento dos interesses da
empresa e/ou dos direitos de terceiros são enquadrados como corrupção.

Porta giratória ou Patronagem
Risco: trata-se de favoritismo em que a pessoa é selecionada, independentemente de
suas qualificações, mérito ou direito, para um emprego ou benefício devido a afiliações
ou conexões, sendo a porta-giratória referente ao setor público e patronagem ao setor
privado.

Informação ilegal ou privilegiada
Risco: trata- se da obtenção de informações corporativas confidenciais através de
métodos ilegais ou transação de títulos feita baseada no conhecimento de informações
substanciais não públicas e/ou violação dos termos de confidencialidade de tal
conhecimento.

Furto financeiro
Risco: trata-se de extração de dinheiro do caixa, pagamento de contas de terceiros alheios
à operação, manipulação de compras ou vendas com recebimento/pagamento em
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espécie direto ao funcionário, sem conhecimento da empresa ou reembolso de despesas
a funcionários sem que este tenha-as efetivamente desembolsado.

Manipulação de despesas
Risco: emissão ou recebimento de documentos fiscais diferentes dos insumos/serviços
adquiridos ou sem compra/contratação correspondente. Como exemplos temos: compra
e venda de notas fiscais, pagamento de funcionário fantasma, salários falsos,
compensação de horas, descaracterização de despesas, despesas superfaturadas ou
fictícias, adulteração de cheques, cancelamento ou restituição indevida.

Evasão fiscal
Risco: não pagamento de imposto para o governo de uma jurisdição onde o referido
imposto é devido por pessoa, empresa ou fundo fiduciário que deve ser contribuinte
naquela jurisdição. Compra e venda sem registro ou com pagamento via “caixa 2” visando
evasão fiscal.

Uso indevido ou furto patrimonial
Risco: uso indevido dos recursos da empresa para benefício individual, abrangendo deste
o uso de telefones empresariais para ligações pessoais, até a apropriação indevida de
equipamentos, ferramentas ou quaisquer bens da empresa.

Fraude contábil
Risco: atos ilícitos voluntários praticados por um ou mais indivíduos, em conluio ou não
com terceiras partes, com o objetivo de obter vantagens, pela falsa representação da
realidade das transações econômicas e financeiras contabilizadas. Exemplos importantes
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são as despesas/receitas exageradas com ajustes temporais, dívida e despesas falsas,
declaração imprópria ou omitida.

Falsificação de documentos
Risco: credenciamento ou habilitação baseada em documentos forjados ou modificados,
visando benefício próprio em detrimento das boas práticas de mercado. Falsificação de
documentos internos ou “maquiagem” de processos visando certificações, superação de
auditorias ou acesso a licitações.

Riscos em licitações
Risco: ausência de projetos completos, definição do objeto sem a devida subdivisão de
lotes,

exigências

excessivas,

necessidade

de

licenciamentos

pós-licitação,

inexequibilidade dos preços propostos, ajustes excessivos posteriores à licitação,
desequilíbrio contratual e falta de transparência cronológica dos pagamentos.
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Comportamento esperado
Em todas as situações é fundamental que se tenha em mente os valores e as diretrizes
básicas como referência para as ações do dia a dia, não só dentro da empresa, mas
também com clientes, fornecedores e concorrentes. Nunca se deve obter ou conceder
vantagens especiais de forma ilícita, devendo estar sempre atualizado e atento ao
cumprimento de todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis ao negócio, visando os
interesses da empresa.
A conduta profissional do funcionário tem um reflexo positivo na empresa, devendo este
atuar de forma a garantir as metas individuais e corporativas, reduzindo desperdícios,
zelando pelo patrimônio da empresa, respeitando os colegas de trabalho, sendo ético e
íntegro.
É vedado ao profissional da Collem aceitar, solicitar ou conceder presentes, vantagens ou
favores significativos aos clientes, fornecedores ou terceiros com quem a empresa faça
ou possa vir a fazer negócios. São considerados significativos quando são recorrentes ou
de valores avaliados acima de R$200,00.
A empresa não deve se envolver em acordos com concorrentes para impedir a livre
negociação, devendo sempre competir de forma independente no mercado, de acordo
com a legislação doméstica e internacional. Se tiver dúvidas com relação às leis antitruste,
consulte o canal de compliance da empresa.
Os profissionais da Collem devem sempre se retirar de reuniões ou conversas em que
sejam abordados temas que possam ser considerados ilícitos ou atos de corrupção,
manifestando expressamente sua discordância com a conduta, podendo inclusive solicitar
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que conste em ata de reunião. Devem informar imediatamente ao setor de Compliance
através do canal de denúncias.
Os profissionais não podem influenciar de forma imprópria, direta ou indiretamente
nenhum funcionário do governo, particulares ou representantes de outras empresas,
nem dar a impressão de tal conduta. Devem tomar as medidas adequadas e necessárias
para garantir que os terceiros cumpram as leis que tratam das medidas anticorrupção e
antissuborno.
Toda negociação deve ser feita de forma justa e com transparência, fornecendo
informações honestas e completas, evitando qualquer declaração incorreta, enganosa,
depreciativa ou ofensiva. Não fazer declarações visando diminuir qualquer concorrente.
Respeitar os valores da outra parte, não expondo a riscos a si mesmo, à empresa, ao
cliente ou ao fornecedor.
Nas relações com terceiros, deve-se atentar à hierarquia da empresa, não efetuando
negociações ou atividades que estejam fora de sua alçada de decisão. Deve-se evitar até
mesmo a impressão de impropriedade ou influência inadequada.
A Collem repudia o trabalho infantil, o tráfico humano e a escravidão, bem como
empresas que utilizam tais práticas, exigindo o mesmo de nossos fornecedores e
subcontratados.
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Em situações suspeitas é recomendável se fazer as seguintes perguntas:


A ação/conduta a ser adotada é adequada, considerando-se os aspectos legais
envolvidos?



A ação/conduta a ser adotada está de acordo com os valores, diretrizes,
procedimentos e políticas da Collem?



O tratamento que estou dando aos outros é o que eu gostaria de receber?



Minhas ações visam o interesse da Collem?



Meus colegas de trabalho, família e amigos aprovariam as minhas ações?



Minhas ações seriam bem vistas nas manchetes de um jornal e/ou pelas
autoridades competentes?

Se a resposta para alguma das perguntas acima for “não”, ou se a ação/conduta que se
pretende adotar puder gerar qualquer impacto negativo para você, para um dos demais
profissionais da empresa, para a Collem em si ou para terceiros, você deve buscar
orientação com o supervisor da sua área, ou encaminhar sua dúvida para um dos canais
de comunicação da Collem.
Situações de conflito podem levar à processos judiciais e/ou administrativos e a defesa
jurídica dos mesmos consome recursos e compromete a reputação da empresa, mesmo
quando bem-sucedidas. Portanto, na dúvida, sempre recorra ao seu supervisor ou ao
canal de compliance da empresa.
Qualquer situação que esteja em desacordo com as diretrizes constantes deste Código
deve ser levada ao canal de compliance, mesmo que esta envolva o seu supervisor
imediato ou a pessoa a quem você se reporta diretamente, independentemente da
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gravidade, do setor relacionado ou da autoria, ficando assegurado o anonimato do
denunciante.
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Consequências de condutas inadequadas e
medidas disciplinares
A aplicação das medidas previstas no Código não impede a adoção, pela Collem, de
medidas administrativas e judiciais cabíveis para obtenção do ressarcimento, da
reparação ou da compensação dos danos causados, direta ou indiretamente, com ou sem
intenção.

Tratando-se de membros do Conselho de Administração, Diretores,
Estagiários e demais funcionários da Collem:
a) Advertência verbal;
b) Advertência formal;
c) Suspensão;
d) Perda de cargo ou função de liderança ou confiança;
e) Demissão/Destituição;
f) Apresentação de denúncia perante os órgãos competentes.

Tratando-se de fornecedores e prestadores de serviços:
a) Advertência verbal;
b) Advertência formal;
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c) Rescisão do contrato vigente;
d) Proibição de contratar por prazo a ser definido de acordo com a gravidade da conduta;
e) Apresentação de denúncia perante os órgãos competentes.

Tratando-se de clientes e consumidores:
a) Advertência verbal;
b) Advertência formal;
c) Proibição da manutenção das relações comerciais;
d) Apresentação de denúncia perante os órgãos competentes.
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Instruções sobre como entrar em contato com o
canal de comunicação e denuncia
A Collem disponibiliza canais de comunicação, podendo ser contatada através do e-mail
denuncia@collem.com.br, de carta dirigida ao departamento de compliance da empresa
no endereço constante no rodapé deste manual ou ligação telefônica para o setor de
compliance no telefone 31-33031999.
A empresa se compromete a não tentar apurar de qualquer forma, em qualquer hipótese,
a identidade do comunicante. Não haverá qualquer tipo de retaliação contra quem, de
boa-fé, reportar uma possível irregularidade, mesmo se o resultado do julgamento se
apresentar como improcedente ou irrelevante.
O departamento de compliance é apoiado pelos setores jurídico e de recursos humanos
e deverá apurar toda e qualquer denúncia mantendo sempre o anonimato do
denunciante, o registro dos fatos e a indicação da irregularidade.
Após julgadas as denúncias, podem ser solicitadas diligências e/ou a aplicação de medidas
disciplinares ao infrator, conforme explicitadas neste manual. Serão observadas as
garantias do sigilo, da ampla defesa, atendendo sempre aos princípios da imparcialidade,
da moralidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo de outras garantias
previstas por lei.
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Anexo II - Termo de compromisso
Declaro que li e compreendi o Código de Ética e Conduta da Collem Construtora
Mohallem LTDA, estando ciente das diretrizes e dos princípios de conduta estabelecidos.
Declaro que participei do treinamento inicial em que tive conhecimento das leis e normas
aplicáveis à minha atividade e tive oportunidade de esclarecer dúvidas relacionadas às
diretrizes. Compreendi e comprometo-me a cumprir as normas fixadas por este manual,
buscando auxílio em caso de dúvidas e informando à empresa sobre possíveis violações.
Comprometo-me a informar à Collem Construtora qualquer fato que eu venha a ter
conhecimento que possa gerar algum risco para a empresa. Tenho ciência que a Collem
poderá monitorar qualquer troca de e-mail, bem como sites acessados, arquivos
eletrônicos e ligações.
Declaro ter ciência de que a não observância das regras deste manual poderá implicar na
caracterização de falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das penalidades
cabíveis, ensejando inclusive rescisão do contrato de trabalho, quando aplicável, nos
termos do artigo 482 da Consolidação das Leis de Trabalho, ou desligamento ou exclusão
por justa causa, conforme minha função à época do fato. Obrigo-me a indenizar a
empresa e/ou terceiros pelos eventuais prejuízos suportados, perdas e danos e/ou lucros
cessantes, independente da adoção das medidas legais cabíveis.
Nome: ________________________________________________________________
Local e data: ___________________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________________________
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Anexo III - Termo de confidencialidade
O objeto do presente Termo de Confidencialidade tem por finalidade estabelecer os
termos e condições a serem observados pelas Partes no que se refere às Informações
Confidenciais, e, especialmente, a obrigação de manter em sigilo todas e quaisquer
informações obtidas em decorrência do vínculo mantido com a Empresa.
Declaro ciência de que devido ao vínculo de funcionário, colaborador, prestador de
serviço, poder público ou fornecedor da Collem, posso vir a ter acesso a informações
confidenciais que devem ser mantidas em sigilo, salvo transmissão com expressa
autorização. O acesso às informações pode ter sido por escrito ou oralmente.
Informação Confidencial é toda e qualquer informação relacionada à empresa, aos seus
sócios ou aos negócios da mesma, em especial qualquer informação e/ou material de
natureza técnica ou negocial, incluindo, mas não se limitando a: planos de negócios atuais
ou pregressos, esboços de novos planos de negócios, pesquisas desenvolvidas ou
contratadas, informações sobre investimentos ou dívidas, informações sobre os clientes
ou fornecedores, estratégia comercial, informações relativas ao seu pessoal e processos
de remuneração/indenização, nomes, segredos comerciais e quaisquer outros
documentos internos.
O contratado somente poderá utilizar as Informações Confidenciais para atender aos
interesses e objetivos da empresa decorrente do exercício de suas funções e não poderá
transmiti-las sem prévia autorização a quaisquer pessoas, sejam elas: potenciais
investidores, prestadores de serviços ou outros.
Por ocasião do encerramento de seu vínculo com a Collem, não será permitido divulgar
quaisquer informações confidenciais e deverá devolver à empresa, no prazo de 5 (cinco)
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dias contados do referido rompimento, todas as informações criadas ou recebidas em
decorrência do vínculo com a mesma, incluindo cópias, extratos ou trabalhos realizados,
em qualquer meio, reconhecendo que tais informações são de exclusiva propriedade da
empresa.
O não cumprimento pelo Contratado de quaisquer termos e condições deste Termo de
Confidencialidade implicará na responsabilização civil e criminal do Contratado e de
outros que também estiverem envolvidos na violação das regras de sigilo e de
confidencialidade das Informações Confidenciais aqui estabelecidas. Além das medidas
legais pertinentes, o contratado deverá indenizar e manter a empresa indene com relação
a qualquer custo, despesa ou prejuízo, incluindo despesas com advogados e custas
judiciais, que venham a incorrer em razão de violação da obrigação de sigilo aqui prevista,
sem qualquer limitação.
Este Termo de Confidencialidade é assinado em caráter irrevogável e irretratável,
obrigando o Colaborador e seus herdeiros, sucessores, cessionários, representantes e
coligados, e prevalece sobre todos e quaisquer outros documentos, comunicações,
memorandos, de qualquer espécie anteriormente mantidos, tanto por escrito quanto
como verbalmente, e/ou celebrados entre o contratado e a empresa e, para todos os
efeitos, somente o presente Termo de Confidencialidade governará as relações entre os
mesmos quanto às Informações Confidenciais aqui tratadas.
O presente instrumento vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos a contar do término do
vínculo entre o Contratado e a Empresa e é parte integrante do Manual de Ética e Conduta
da Collem Construtora, ao qual o Contratado aderiu e da qual declarou ciência.
O presente Termo de Confidencialidade será regido e interpretado de acordo com as leis
da República Federativa do Brasil.
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Fica eleito o foro da cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para julgar toda e
qualquer controvérsia que possa surgir com relação a este Manual, com renúncia
expressa do colaborador e da empresa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Nome: _________________________________________________________________
Local e data: ____________________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________________
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