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TERMO DE HABILITAÇAO

A Empresa YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS ElRELl, inscrita no CNPJ 30747369000123, sêdiada na cidade de: São Luís - N4A, Avenida
Jerônimo dê Atbuquerque lúaranhão, telefone: (SB) 98405-0896, nêstê âto reprêsêntado poí seu sôciokepresentante, o S(a) CIPRIANO AMORIM
CASTRO, CPF 41855930315 e email: yamovejs@hotmail.com, com poderes estabelecidos no ato dê investidura (atos conslitutivos da pessoa
juridica, ata de eleiçáo do outorgante, etc.), declara sob as penas p.evistas na LEI N' 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos
exigidos no ato convocatório para a hâbilitação, quanto às condições de qualiícação jurídica, fiscâ|, técnica e econômica-financeira.

v Licitanie declarou-se [4e/Epp/Mei: Sim

Data: 0910612022
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Poraal de Liri!açôe5

Ôrgão PMSB - MA

Pregão: null

PÍocesso no null

A empresa YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS ElRELl, inscrita no CNPJ 30747369000,l23, com sêde na cidade de São Luís, à Rua Avênida
Jerônimo de Albuquerque lMaranhâo no 337, teletone (98) 98405-0896, por intermédio de seu rêpresentante legal, através do presente instrumento,
torna público o credenciamento do senhoÍ CIPRIANO AMORIM CASTRO, CPF 41855930315, com endereço pâía coírespondência eletrônica
através do ê-mail yâmoveis@hotmail.com, para pâÍticipar deste processo de licitação na modalidade dê 'pregão eletrônico", podendo para tanto,
dêsempenhar todas as funçóes inerentes ao certame tais como concordar com todas as condiçÕes previstas no instaumênto convocatório,
apresentaÉo de propostas, oÍerta e desistência de lances, aprêsêntação de Íecursos e tudo mais que se íizerem necessários ao de suas atividades
como se o próprio licitante fosse.

Dalal 0910ô12022

.';ct"s:otlA?l k9t<-
.:,.ha: \A<.'l,;"ãa-l]-

TERMO DE CREDENCIAMENTO
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Oferecer um atendimento exclusivo, prezando pela

pontualidade, excelência e qualidade nos nossos

produtos e serviços.

Desenvolver um trabalho diferenciado, entregando o
melhor que temos parâ que possamos ser referência

regional no nosso seguimento.

|í l},,à à* 6,rr t§ §; i#,

Prezamos pela ética, integridade, responsabilidade e

eficiência, não só com nossos emprêgados e
colaboradores, mas também com todos aqueles que

conosco sê rêlâcionam.

sÂo:I
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I. APRESENl cÂo i'rbÍica:

lnspirado nos nossos Valores, este Código de Conduta rePresenta o

compromisso que temos com â Ética e Integridadê empresariais. É um

importante instrumento que deve servir como um guia para compreensão das

condutas esperadas por todos aqueles que, de alguma forma, se relacionem

conosco, pois sua aplicação se estende, obrigatoriamênte, a todos êstes.

.1.2, GESTAO

A aprovação deste Código e suas atualizações são de

responsabilidade da Alta Gestão da empresa. Sugestões de melhorias devem

ser encaminhadas ao departamento de Compliance ou à Administração.

4

Abordamos também a forma apropriada de relatar condutâs

suspeitas ou violaçôes. Assim sendo, é muito importante que você compreenda

todos os tópicos aqui abordados. Para ajudá-lo, cada um deles virá

acompanhado por uma seção que esclarece o que espeÍamos de você,

lembramos que as atitudes permitidas e/ou proibidas, listadas neste Código

não são taxativas, podendo variar conforme a conduta do autor.
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2. VALOR§§ §TICO§

Sempre que você ficar em dúvida sobre como deve agír diante de situações
que envolvam a ética profissional, pergunte a si mesmo:

O FATO OU A DECTSÃO ESTÁ DE ACORDO COM:

{.

A Lei Meus valoresAs políticas

e normas pessoars

o
l-

,
,
{

6
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COMO EU ME SENTIRIA CASO MINHA DECISÃO:

o
OO

a

,ornars minha família

Prejudicasse ou

colocasse alguém em

nsco
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Pá ina 10 de 3Í
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3. ÂMB'ENTF DE TRABALI.{O

Sabemos que a imagem de uma empresa é formada com base na

qualidade dos seus serviços e nas suas condutas. Sendo assim' nos

comprometemos a agir em conformidade com as leis e regulamentaçôes de

segurança do trabalho, saúde e meio ambiente e esperamos que você faça o

mesmo-

lncentivamos nossos colaboradores a adotarem os mais altos

padrôes de convivência entre si, não se rêstringindo somente à estes, como

também aos nossos clientes, parceiros, fornecedores ê distribuidores.

3.2 DIVERSIDADE E INCLUSAO

Acreditamos que um local de trabalho, com pessoas competentes,

valorizadas e engajadas, potencializa nossos resultados" Buscamos um espaço

diversificado e de inclusão, que valorize a inovação e não toleramos gualquer

tipo de desrespeito ou discriminação. Propiciamos um ambiente de trabalho

justo ê com oportunidades de crescimento profissional baseado nas

habilidades de cada um.

9
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O AUE ESPERAMOS DE VOCIi

NO NOSSO AMBIENTEINTERNO É It,TPORTNIITE FICAR ATENTO E GARANTIR;

. Â ig,ualdâde de acesso às oportufiidadêâ

. O respeito no tratô pessoal. independentemente da posição ocupada.

. O respeito às atribuiçÕes f uncionai* d$§ emprÊgâdo§, êEtsndo atento,para

nôo as ultrapassar.

3.3 coM,BÂtE,À EXpLO§AçÂ6 DO TRABALHO!§FÀFtflL §/OU âi'{Á}"SCO

AO OE E§CRAVO

10



3.4 DISCR}MINAÇAÔ € ASSÉDIO

Assédis carôateria*6e psr çardutas verbais ou fisicas de humilhaçáo,

coa§*ô §{., ôm*aça a r:rnpÍ69âdo§. Fleíêí*-§e t.*rnbém à EriaçiÀ<r de urrr ãmbiêrlt€
de trabalho hostil quê interfira tro desernpenho individral ou afele ôs condaçôes

de trabalho d.os d€mr,§ envslvidç*.
l{ào tsleíamos qua§uer Íorma de assédio. tâis somo s.exual, moral ou

de qualquer üütrã naturçãa. n*§1 §itlleçóes qus csnfasurern diserimtnã$.áo,

de§respêits. íntimidãçào cu ameâça n{r relacionamentg er[re ernpregados.
indêpên*entsí?!§nts ds §e$ nívêl hierilrquicc"

. A d*squ*llÍicação púbhca por rrreio de piôd.ãf, insultos ou insinuaçôes
v§xãtôria§
o Íratar subordÍnados de fqrrna desrespeltosa;

' P*rseguir su irmenrçer e{npreg{!d§, cliqntê, fsfftêÇêdÕr, va§it&nte ôu
guarsquer outrãs pes$oãs, aproveitando-se do cargo que ocupa
. O assédlo ssxu6rl. pÍôtiqadô n"!*diôste dêclôraçôes nãs dê*ejádâs. târinhôs
não correspondados ou manifestôçÕes nêo verbais de nôtureEa sensçat

Esperamos que você tr{tt€ tôdos com rêsFeito € dignidâdê, buscando
sefilpÍe incentivar eâse c(}ffiFat'tárÍ)ents pôrô que tênh*Ín§§ um arnbiefrt* de

tr.âbalhg livre de assédio. P*ra rsio, nunca se comPsrte de tÍna maneirâ oÍerrsiva.
inaultãntê, intirnidad§ra, mâliciosã {,u humilhânte.

Nào Í*ça pradas ou corÍlentáriÊÍ; sohre raça, etnia. Íeligião, PaeÍerência
s.exuâ|, idsde, aporôneia ou deficÍência fisico de sme p€§sê§. J§n1âiã di§trib§â ou
exponha Írraterial oÍensivo, irEluindo Íotos ou desenhos iftaproPriado§.

lo



A fraude ocêrre quando o colaborador indue a empresa ou algum

tarceir* ô erro af im d*abter vantagem para ri au Fará ôLrtrsm, Alóm de prejudicar

o cresci,ínento da aíganizaçá*, este tipo de conduta é çonsiderado crime p*lo

Código Penal,

O 8U§ T§PERAMCI§ B§ VO(§:

lnçentivamos a denúncia aberta e imediata ao Departamento de

Cornpli*nçe dÊ quâlquer tÊnt*tivâ. real ou su.§pettâ, de fraude snv*lvêfldô n§§§ô

empÍesa e/ou nos*es Colaboradores. Dels* forma, te você tiver çonheçiment§

de pÍiiticôs Íraudulentas que nÇ5 envolvtm, reportê amêdiôtâmente à nçlsâ

Ouvidor,ia que estd disponivel psrs tÇdo§.

TT
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§M TERCEIR§§

Corrupção é todo ato que envolva a promessa, o oferecimento ou a

êntrega, direta ou indireta, de dinheiro ou de quaisquer outros benefícios,

independentemente do seu valor econômico, com o objetivo de obter alguma

vantagem ilícita para si, terceiros ou para a empresa. Para fins de apuração

interna, atos dêssa natureza envolvendo quaisquer terceiros, sejam agentês
públicos ou privados, serão considerados corrupção.

Nós repudiamos todo e qualquer de atitude dessa natureza. Um dos

pilares do nosso Programa de Compliance é a prevenção à corrupção, e, para isso,

desenvolvemos treinamentos periódicos sobre o assunto, bem como políticas

intêrnas auxiliando todos os nossos empregados nô compreênsão dos tipos de

corrupção existentes, o impacto na imagem da Empresa e o que deve ser feito
para evitá-los.

É de responsabilídade de cada um conhecer e aplicar as rêgras ê os

cuidados expostos no nosso Programa de Compliance Anticorrupção, bem como

relatar, caso se tenha conhecimento, qualquer conduta duvidosa, utilizando-se

dos canais disponíveis.
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4 ?DOAÇO€S, pATÊOÇlNrOS E PARTICTãACÂO POLiTtCA

Respcit&rfl§s o dlreilo individu*l do empreg*d§, de 5e en\rolvsr eÍn

its§{mtos cíy,css Ê, psrtisipâr do pr*cess§ p§litics, §ntrêt*ntü, tal psrticÍp.1çâo

detre ocorrer em ssu temp* livre e à sua custa, Nessa *itu*çân. o empr*gtdo dê\re

tornarclaro que âs maniíe*taçóes sáo suas. e nâo da Empresa,

Nqssos recr,'rsos, espaço e imagem nâo podem ser usados para atender
ã interç5§es pslítiças pessoais ou partidário:. Também é vedado ao empregado

rç*lisâr êm nossq nÇms qilalqu?r contrib{.riçâo em valor, benç ou serviçÇ5 paÍa

*ampanh** ou ça{rsas políticas,

Flcalieaçào de pagarner*to*, a títutQ de gratiÍicaçâo, {ru ô ofeíeciment{t

de qualquer vantôgem a funcionáriçs públicos ou autqridadex dn governa para

agi{izaçào de :erviças de rstina ou açôes odmiristrativas sàç, €stlitôrfiente.

proibidas.

O QU§ E§PE§ÂMOS NÊ VOClt

Caeo tenha urna ativielade politrea. nuncâ use ou d*txe que uÉem

qusisqser dos nc*soç bens ou Íeçur5Õ5 pârd çônnPâ§ha politica. partid* políticO

candidato político, Iurtciondria público eleito Ôu F'âíã qilâlquer ur*a das

orgânitãçôês s eles oiiliadas. Nao utililê d.l §uâ funÇaÕ Pôfa tentar intluêne iô§

outr.! Pe5§oo a fôzêr contribuiçô€s üu â itpÔiâr quãlquêr paÊidÔ político on

palítico*,

r6

4
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&üí]u§ii}§*s qx*rq1ar*r pr'§tie;* qrs p{:rssi} rcxsrinqir g s*rn*rçi* çu * iiur13
r*nc*rránçi;1, r*r *sp*ei*l xl priitir:xl i]cç*tr dc f*r*:*ç;:,* {,§ eôrts}, trau$c §
lie itaçôex *u .rbr";r*s *e §:ildsí. §çt.*rnr:* t§{sir§,rnt* **,mpr*rr*t}riss çsín 6
c*t n': prirne n.{ * das }r** qJe qç.ns*rrônçii*.

i{sr*hum e lrlu_-rbor*rJ.r:r lon-! ;tÇ!!§ria§;áo par;l di*ç*tir fisss§$ prs§&§ srJ
irrfrrrr:aç*** ç*nfie§*n* l"u.l, (+iÍt Ç{}nÇ{}rr rint*ir, n:;ln*pu|ar §}f§{*9$Õ.$ llçitat*s.*os,,
ajus{*r *u eonrbin*t au:tl*rtls rüa:} r}*r§*§ r'*n{*ír:e${ê§, s& §sr i-r!{qs§.§ ;lr*lscierad*
a dnf<irrnaçô*§ sue êindô nilo :*!am r:r*blie *r.

Fíqu* at*nto à *6r*r*r'rel;r * x-l intpli*;rç**r ;l* inter*.gír çsrn L,m
eôr'!csír*&tê, §sJô Êil.l eliyl§ ãitu*qü* p*ll*;ri sü §*rfiêr{iitl,, * {,avat* ôÇecs que
fi!§isilrn {n*in*ar qx;râq**,r t() r i i r, r (-ts. i_ orn !)rfl 1{_ ,) Õ {i* pf *e **, ?,{}*lax *x lnf*rnrxç&*s
s* meri;edq: dsv§rl-l **r r:l*{id.*ç etre f*rrn* r rir.!5§*rer'rt*1 * idôí}e*§, xá* ç*
i:d*'*ítin*i* x x;ll çü:tençSa i?sr r§*i*rs if!*it*s.

Nà* d*v*l:r çer *§rxeulir**:§ e,§§.! {r}itçeirrsmt*§" *rn qualqr:el hr§:}ót*§e,
inf*rn:*çôrs raÊsiv*ii§. **rÍns p,'§ç§§ {i{§ôis s rstur&§, i"Íi&rscn§ {iú !r.;*r*s, prlrtieas
{ts d*§r§{-1t(}í, **g:*e i*xd*,. Êrsd*§§*§, m*t*d*s s e st{}5 *;â* pr*re,uç§*, t§t"ritóriç,§
** uend*ç. *fitrs *{rtrâr.

17
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No çaso de reçebimento de bnndes que excedam as caracteristicâs

ac{rfla *esc!'it,a§, d*\re-{ii* devolver a cortesia, É irnpErt*nte que r}r*nçâ seJarn

us#os para influonciar as tomadas do dtcisôss G. câso scjsm ôccitos c oxtgido

o rnalor rigor poro nào parccer ôÕs ${Jtrôs quê tonhs havlds int}uência rnd§vida.

Do f*rnra goral, v*c& dcve rocu*ar ofsrtts do viagrns o o**modsçôos
pagõs, Se houver um propósrto viilido par+ participãt de algum evento qu Çurso,

nsssâ gmprêsa deverá pagar quai*quer d*speres de viag*melou aeornod*çâo e

nào wn parcçiro, fçrnecedor or.r Poder Püblaço,

O AUE ESPERAMCIS §E VOC§

Esperamos que voeê teah* muito cuidado ao aceitar brindes,

d*volv*nds a cÊrtê§ia, a m&§*§ que sej;r de valçr insig*ifuc*nte, §elsa forrrta

vo*Ô protsgs â Í6puteçãô d€ terceiros e ê no§§â reputação contra al*gaçÕcs de

§§rnpor{.§msfito indsvido. ossoEurunde tsmb{i.11 e conrsímidâdül eêm §§ l§a§

xrnt lcorr{rpçii§. naçiçnal e ostrengsir§5.

Caso vocÕ receba algo dt volor quc nào posso" pot algurno raeão. ser

devotrtdo, vsç§ deuê agrade*er ã ç§rt§§i;!, P§{ mea& de e'mai}, çãrt§. Ínen§ôgâm

ou OUtrã fqrma de comunicaçâo válida. explicando que das prôximas vezes nào

nrderá s{oiter. om Íulrç§c d§§ ÍegrãÍ de {onrplianee.

Fiqus stsnts eos ô*p§ct&§ culturors *. nô 4.5§o de dúviJos. pracuíc §

área da Compliâneê ds Empresa.

20
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§. rN?§§Êl§A§§ §§ INF§RMAÇoEs

A conÍldeneiôrldâdê e privêtadadê das informaçôâ§, bêfi coilla dos

dadog pessoâis da çli€flt€s, Íçrnçcsdore§, co§âbotadcre* e parcelror de negócios

dâ!reíyr ser p?§t@gidô§ s ra§Pêltêd§§.

§e*do §§§iÍn hu§c&mô§ c§t§r §êÍnprê gtll Cânfotrnidado corn e§ LGt§

v€Orl[es, relttand0 § trâtam§nto n§coss{irao petâ qL.t ns,nhsÍnô inÍormaç&o

pnvllêgi*da, §€rô dã trnrf§§ô §u d§ têrsâlío§" s€ torne disponfue* a quem nâo

lenlta inter*s*e legit imo

I *o qrle se refcre à Êãrti§apôçãs em proçsssoi ltsítãtóriôr, asirno§ cqÍn

totd relo. íarsndonossü pârt§ enguônt§ interag§§do§ §ÍÍ1 G§ntr§lar corrr o Fodar

PriÕ§co. sl6m de pro*birmos quü gr,êlq&}§Í inforrnsçõo ri§tlosô ü, qu§ âindô nÔÔ

tsntlâ ss tomeéo püblica' sop rapa:sad'a

O OUg ESPERAMO§ OE VOCÊ

§eu dever ê impedir o aee§s§ de querrn queÍ quç §€'a à iatrortÍltçàc§

p{,ft*{§êntê§àerrpre§a.rgrlo§rondoec§tdedos§Í?rd§cuíllantos.dtdos
p**tpcis do tcrcçiro* e ôlé me*mê eoíÍ! m§iâfi6l* d*r:adorç tÔbÍe §§ m€§ô§ ot.l

que vgc& earreguo durante viegen§ e trôbôlhs

Calo vccê tenha" por fnrça do *eu eârgo ou de suas ro*ponsabiltdadea

6e§§to ô anr§.§l§çô§s **tratêgicas otl coníidencleil' alnda nào dlvu§dae

pubhcârneÍte, &áa â§ forneça â terceir§§
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7. PROGRAMA DE COMPLIANCh

Nosso Programa de Compliance./lntegridade baseia-se nos clnco

pilaresrecomendadospeloMinistériodaTransparênciaeControladoriaGeralda

União (CGUl, quais sejam:

l. comprometimento da alta direção;

ll. instância responsável e independênte;

lll. análise de Perfil e riscos;

lV. estruturação das regras e instrumentos;

V. monitoramentocontínuo;

Dessa forma, contamos com mecanismos parâ prevenção, detecção

remediação de atos contrários aos valores de integridade e ética que adotamo

e

s,

é
desenvolvidos e administrados pelo

êxtêrno e indePendente.

Departamento de ComPliance, que

24
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CANAL DE COMUNICAÇAO

Estamossemprêdisponíveisparaesclarecersuasdúvidas.Porém,
caso se sinta mais a vontade, poderá entrar em contato diretamente com nosso

Depârtamento de Compliance para que seja atendido quanto ao seu

quêstionamento, sugestâo, criticâ, dúvida ou mesmo para denunciar algo que

você acredite infringir nossas normas.

No que tange à denúncias, todas serão tratadas com seriedade e com o

devido sigilo. o denunciante podêrá optar por se identificar ou fazer um relato

anônimo, e independentemente do meio de comunicação não haverá qualquer

tentativa de se descobrir sua identidade'

Não são toleradas atitudes de retaliação contra aquêles que utilizarêm

o Canal para relatar não conformidades aqui previstas'

26

D isponibilizamo§ esle canàl: d{i i{muniiaçãoi para rêc'eber'

jnf,ormaçães, criticas; sugestôes àu aenúáciaíli§éntifjcedás

ou ànônimas, sobre êventuaii de§cumpriàentôs dos ío9§9s

princípio9'e.valoresl Os rêtátos sefão- apurados e disçutidos

pelo setor competente parâ que selam tomadas as devidas

providências' I l

lloriocanât oÍlclal é:
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9.PENALIDADES E SANÇ

a32

civis e Penais

ossas Políticas

e um terceiro'

das Potenciais

ESl

is sançóes administrativas'

cabíveis, a violação das regras deste
Sem Preiuízo de eventua

Códi9o de Conduta e das n

s colaboradores ou d
nosso

internas' Por ação ou omissão dos

a abertuÍa de um Processo int

nas seguintes medidas:
erno de aPuração

provocara

irregularida des, que Poderá resultar

.Se envolvendo um funcionano:

(a) advertência verbal;

(b) advertência escrita;

(c) susPensáo;

(d) rescisão do contrato de trabalho; e/ou

te) reporte às autoridades competente 
r, distribuidor, autor, cliente e

'Se envolvendo um terceiro (fornecedo'

oarceirocomercial): penalidadecontratualmenteprevista;
(a) aPlicação de

(b) rescisáo contratual; e/ou

(c) reporte às autoridades competentescionais 
às açóes cometidas e

As penalidades serão sempre ot:p"j"",;; 
upri.uçao arbitrária ou

conforme legislação vigêntê' sendo vedada 9t

""""''u'"""tpre que necessário' o 
"*"':i:::::: '$:::::: 

:t::::[:::

".o..,,ni'uçã"t*':j::;::',":1"j:'.tT.ili.'..*rt"'eprocessos'
comPetentes e cooPel

2A
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Eu
declaro meu

compromíssocomesteCódigodeConduta.lnformoqueireicumprir
e respeitar em todas as minhas atividades na Empresa' zelando por

sua aplicação"

Local e Data:--

CIPRIANO Assinado de forma digital

AMoRTM 2i"f[i,'lü?âT&1y
CASTRO:41 85593 Dados: 2022.06.0e

0315 08:se:31 -03'00'

YAMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIçOS E]RELI - ME

CMPI: 30.747.369 /0001-23
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