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A diretoria da GW Engenharia em atendimento a Lei 12.846/2013, o Decreto 8.420/2015, a ISO 

37001 e o Programa Brasileiro de Integridade, elaborou este Código para apresentar as diretrizes 

a serem seguidas em todas as atividades institucionais ou empresariais, devendo ser seguido 

por todos os colaboradores ligados a GW Engenharia. 

 

 

 

Brasília, 30 de abril de 2019. 
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1. JUSTIFICATIVA 

 

O conteúdo deste código abrange, de forma geral, os nossos valores e as 

principais regras e políticas adotadas pela empresa, que através da sua diretoria 

assume o compromisso de fazer cumprir a legislação de Integridade. Para fins 

de atendimento aos requisitos da Lei nº 12.846/2013, o Decreto 8.420/2015 e o 

Programa Brasileiro de Integridade, no que tange a: 

a) Princípios e os valores adotados pela empresa relacionados a questões de 

ética e integridade;  

b) Políticas da empresa para prevenir fraudes e ilícitos, em especial as que 

regulam o relacionamento da empresa com o setor público e privado;  

c) Vedações expressas:  

c.1) aos atos de prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem 
indevida a agente público, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele 
relacionada;  
c.2) à prática de fraudes em licitações e contratos com o governo, nacional ou 
estrangeiro;  
c.3) ao oferecimento de vantagem indevida a licitante concorrente;  
c.4) ao embaraço à ação de autoridades fiscalizatórias.  

 
d) Canal de denúncias e de orientações sobre questões de integridade;  

e) Proibição de retaliação a denunciantes e os mecanismos para protegê-los;  

f) Medidas disciplinares para casos de transgressões às normas e às políticas 

da empresa. 
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2. NOSSA ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

A GW Engenharia atua a 40 anos no mercado da construção civil, e chegou a 

um patamar de destaque tornando-se referência entre as empresas do Distrito 

Federal, obtendo o reconhecimento pelo alto nível de trabalho desenvolvido no 

decorrer destes anos nas áreas de: 

➢ INFRAESTRUTURA. 

 

➢ OBRAS VIÁRIAS 

 

➢ RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

 

➢ URBANIZAÇÃO. 

 

➢ PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ FABRICADOS 

 

➢ EDIFICAÇÕES 

 

➢ VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE REDES 

 

Todos os segmentos da Empresa estão voltados para a melhoria continua 

dos serviços, prezando pelas relações éticas com todos os envolvidos em 

nossas atividades e pela satisfação dos clientes e colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 

 

 

3. NOSSOS PRINCÍPIOS E VALORES 

 

MISSÃO 

 

Atuar nos mercados de infraestrutura, urbanização, recuperação 

ambiental, edificações, incorporação e pré-moldados com qualidade, de forma 

ética e sustentável, proporcionando satisfação aos clientes, colaboradores e 

rentabilidade aos acionistas. 

 

 

VISÃO 

 

Oferecer serviços de engenharia em nível nacional, ser referência em 

nossa área de atuação e ser reconhecida no mercado do Centro–oeste. 

 

 

VALORES 

 

Responsabilidade socioambiental; Comprometimento com a qualidade; 

Respeito à diversidade; Transparência ética em todas as relações; Foco no 

cliente; Efetividade na prestação dos serviços. 

 

 

POLÍTICA  

 

Trabalhar sempre com qualidade promovendo melhorias contínuas e 

relações éticas, na busca da satisfação dos clientes e colaboradores. 
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4. ORGANOGRAMA 
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5. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 

 

A GW estabelece este código de conduta para as relações entre os nossos 

administradores, colaboradores, fornecedores, parceiros e clientes, pois em 

todos os vínculos deverão ser observados os critérios quanto a transparência, 

presteza, educação, clareza nas informações, ética e respeito. Buscando 

sempre agir com lealdade em todas as relações. 

Não sendo aceitável desvios desses valores, através de acertos 

diferenciados dos estabelecidos em contrato, ou benefícios exclusivos contrários 

aos interesses dos clientes e parceiros. 

A Ética se faz no dia a dia respeitando sempre os valores estabelecidos 

pela GW que considera que a ética e a integridade são valores fundamentais e 

possui medidas, normas e estruturas em funcionamento, relacionadas à 

preservação desses valores em seu ambiente de atuação, envolvendo o público 

interno e externo. 

O nosso compromisso em atuar de forma socialmente responsável não 

está vinculado apenas a uma estratégia de posicionamento empresarial e de 

imagem, mas também à responsabilidade de influenciar positivamente um 

comportamento alinhado a honestidade que deve ser empregada em todas as 

nossas relações. 

Devemos sempre priorizar o interesse público sobre os interesses privados. 

Sendo passível de penalidades os colaboradores que descumprirem as 

regras deste código, podendo ser: 

a) Aos funcionários, advertência verbal, advertência escrita, suspensão e 
demissão; 

b) Aos Consorciados parceiros e subcontratados terceirizados, multas, 
suspenção de serviços e rescisão contratual; 

As penalidades são aplicadas segundo a gravidade da transgressão, pela 
Administração e/ou Departamento de Pessoal com orientação do Departamento 
Jurídico da GW. 

O comitê de Integridade elabora relatório escrito e providenciam 
testemunhas para os casos de demissão por justa causa quando da 
comprovação de participação ativa ou passiva em acordos ou atos lesivos ao 
Código de Ética e Conduta. 
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6. POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM O SETOR 

PÚBLICO 

 

É expressamente proibido a todos os colaboradores da GW:  

• Ofertar, prometer, doar, aceitar ou solicitar vantagem indevida de 
qualquer valor (que pode ser financeiro ou não financeiro), direta ou 
indiretamente, e independente de localização(ões), em violação às leis 
aplicáveis, como incentivo ou recompensa para uma pessoa que está 
agindo ou deixando de agir em relação ao desempenho das suas 
obrigações, seja ela do poder público ou privado; 

• Na participação em processos licitatórios aceitar ou propor qualquer 
benefício que fraude a segurança e transparência na consecução do 
processo;  

• Participar ou propor acordos de forma a obter ou influenciar a adoção de 
conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes nos 
processos licitatórios; 

• Participar de reuniões que discutem tabelamento de preços; 

• Participar de reuniões que discutem processos de comercialização e/ou 
divisão de mercado; 

• Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedi-
mento licitatório público; 

• Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 

• 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 

 

 

7. POLÍTICA RELATIVA AO OFERECIMENTO DE 

HOSPITALIDADE, BRINDES E PRESENTES A 

AGENTE PÚBLICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO 
 

A diretoria da GW proíbe qualquer ato que represente ou que seja 

interpretado como oferecimento de benefício exclusivo a quem quer seja. Sendo 

proibido o fornecimento ou aceitação de presentes, hospitalidade, doações e 

benefícios similares onde a oferta, fornecimento ou aceitação são ou poderiam 

ser razoavelmente percebidos como suborno. 
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8. POLÍTICA RELATIVA A REGISTROS E CONTROLES 

CONTÁBEIS 

 

A diretoria da GW determina que todos os registros contábeis deverão 

ser a expressão da verdade, não sendo aceitos registros distorcidos ou 

inverídicos sob pena de responsabilização e processos.  

Como forma de controle a diretoria manterá um monitoramento das 

movimentações e lançamentos e também das orientações e sugestões dos 

órgãos gestores e fiscalizadores. 

 

 

9. POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS 

 

A contratação de terceiros se dará através de análise do histórico de 

serviços prestados anteriormente avaliando a qualidade da mão de obra ofertada 

como garantia do resultado a ser obtido e da ausência de envolvimento em 

processos judiciais, civil ou administrativos, relativos a integridade e ou má 

conduta ética. Para serviços diferenciados que requeiram empresa não 

contratada anteriormente poderá, se necessário, ser realizada averiguação mais 

detalhada de todos os aspectos envolvidos. 

As empresas terceirizadas se obrigam a cumprir rigorosamente este 

código de Ética e Conduta, não sendo admitido quaisquer desvios dos valores 

aqui estabelecidos. As mesmas ao assinar os contratos assumem o 

compromisso de cumprir a legislação de integridade. 

Em caso de constatação de qualquer desvio por parte da empresa 

terceirizada, esta será passível de penalidades conforme o grau de risco ao 

programa de integridade implantado na GW, podendo ser multas, suspenção de 

serviços e rescisão contratual. 

   

 

10. POLÍTICA SOBRE FUSÕES, AQUISIÇÕES E 

REESTRUTURAÇÕES 

 

Em caso de interesse ou participação por parte da GW em ação de fusão 

ou reestruturação serão aplicadas práticas de Compliance, para constatação que 

evidenciará o comprometimento da Empresa-alvo com a prevenção, mitigação e 

combate a riscos de corrupção e fortalecerá a realização de uma operação 

segura e em conformidade com a legislação vigente.  
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11. POLÍTICA SOBRE PATROCÍNIOS E DOAÇÕES 

 

Fica estabelecido que não haverá participação em patrocínio e doações 

para empresas, entidades, instituições, e órgãos públicos ou privados que 

mantenham relações comerciais com a GW. 

 

 

12. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO 

 

Serão amplamente divulgados através de vários meios, tais como, placas 

de Política, placas diversas, Manual do Colaborador, Código de Ética e Conduta, 

Palestras, vídeos e treinamentos aos colaboradores o comprometimento e 

compromisso de todos os envolvidos com o cumprimento das diretrizes do 

Programa de Integridade. 

 

 

13. CANAL DE DENÚNCIAS 

 

Para recebimento de denúncias fica definido o site da GW. Na aba Canal 
de Denúncia estará disponível um formulário para preenchimento, onde será 
feito o relato da situação de desvio de conduta e encaminhado para o comitê de 
Integridade. 

Sendo amplamente divulgados para estar acessível a todos, sejam eles 
colaboradores, clientes ou público externo. 

São implementadas garantias a efetividade do canal para a proteção ao 
denunciante de boa-fé como, por exemplo, o recebimento de denúncias 
anônimas, a proibição de retaliação de denunciantes e regras de 
confidencialidade seguidas pelo comitê de Integridade.  

Caso exista uma solicitação indevida por parte de um representante do 
cliente, deverá ser relatada a atitude do servidor público, informando através do 
canal de denúncia da GW, com o objetivo de eliminar a prática de solicitações 
indevidas de autoridade ou instituição governamental.  

A denúncia será analisada e investigada pelo comitê de integridade e sendo 
apurada a veracidade da denúncia serão tomadas as ações necessárias. 

As denúncias serão analisadas e apuradas quanto a existência de desvios 
de conduta, de representante do cliente, de colaboradores ou qualquer parceiro 
de negócio, sendo feito um relatório pelo comitê de integridade determinando a 
adoção de medidas punitivas para os casos confirmados de violação, ou outras 
medidas tais como comunicação com o órgão governamental.  
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A evidência de desvio deverá gerar a adoção de medidas corretivas e 
preventivas, como também a revisão do Mapa de Risco a Integridade para 
reforço das medidas protetivas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Site: www.gwengenharia.com.br 

Email: contato@gwengenharia.com.br 

Fone: +61 3363 8600/ Fax:   +61 3363 8605 

SCIA Quadra 11 – Conj.01, Lote 01/12 

Brasília - DF 

 

 

http://www.gwengenharia.com.br/

