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Observações: 

Process : 'zéo,c)5,)/20 

Foiha: 
Rubrica 

Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos 
Declaro que a proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço; 

Dados da empresa: 
Empresa/Razão Social: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES (TELV COMERCIO) 
Endereço: RUA VITORINO ORTHIGES FERNANDES N° 6100 CEP: 64.073-505 BAIRRO: URUGUAI TERESINA - PI 
CNPJ: 38.328.298/0001-36 
Banco: Banco do Brasil - Agência: 3507-6 - Conta corrente: 89.185-1 
E-mail: comerciotev®gmail.com 
TIAGO VIEIRA DA SILVÁ RIBEIRO GONÇALVES CPF; 641.258.743-87 RG:2503388 SSP/PI 
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JUCEPI 

Proces
Folha: 
Rubrica: 

Governo do Estado do Piauí 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE 
Junta Comercial do Estado do Piauí 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Natureza Jurídica: Empresário (Individual) 

NIRE (Sede) 
22101267574 

CNPJ 
38.328.298/0001-36 

Protocolo: PIC2101337 755 

Arquivamento do Ato de Inscrição Inicio de Atividade 
03/09/2020 01/09/2020 

Endereço Completo 
Rua VITORINO ORTHIGES FERNANDES, N2 6100, LOJA 07, URUGUAI-Teresina/PI- CEP64073-505 

Objeto 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE(COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.). INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 
VENTILACAO E REFRIGERACAO. OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO(OS SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO). 
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO VAREJISTA 
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE 
LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. EDICAO 
DE LIVROS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, 
CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. PRODUCAO E PROMOCAO 
DE EVENTOS ESPORTIVOS. 

Capital 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

Último Arquivamento 
Data Número Ato/eventos 
20/08/2021 20210509554 002 , 051 - CONSOLIDACAO DE 

CONTRATO ESTATUTO 

Nome do Empresário: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 
Identidade: C 
2503388 641 258 743-87 
Estado civil: Regime de bens.
SOLTEIRO(A) NÃO INFORMADO 

II II 

Porte 
ME (Microempresa) 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/09/2021, as 15 37 02 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autentiadade no https:f/www.plauidigitaLpLgov.br, com o código OCJ7NHGK. 

II 
MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 

Secretário Geral 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

1 de 1 



COMEÏ- C iO 

PROPOSTA DE PREÇO - ADEQUADA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO- MA 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 20210057/2021- CPL 
DATA: 01/10/2021 - HORA: 14:00 H 

Proces 2__. -7,e~r 

Rubrica: 

OBJETO: Registro de Preço para futura fornecimento de material permanente e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de SANTA 

QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. 

20? 

LOTE I - BEBEDOUROS 

ITEM uscPáçÃo . 11ND QUANT V.UN1T E. UNIT EXTENSO E. TOTAL V. TOTAL EXTENSO 

BEBEDOURO C/ 04 TORN , 100 LTS PINTADO 
MED: 1.33X0.90X0.58, 

SO AÇO Unid 50 55 3.34800 , , 
três mil, trezentos e quarenta 
e oito reais 

R$ 167.40000 
cento e sessenta e sete mil e 
quatrocentos reais 

,., 
F 

BEBEDOURO IND C/02 TORN, 50 LTS PINTADO 
MED: 1.33X0.55X0.58, 

SO AÇO Unid 50 RS 3.399,00 
três mil, trezentos e noventa e 
nove reais 

R$ 169.950,00 
cento e sessenta e nove mil, 
novecentos e cinquenta reais 

BEBEDOURO IND C/03 TORN, 100 LTS 
PINTADO MED: 1.33X0.90X0.58, 

SO AÇO Unid 50 R$ 3.890,00 
três mil, oitocentos e noventa 
reais 

R$ 194.500,00 
cento e noventa e quatro mil e 
quinhentos reais 

4
BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 
LITROS 

KARINA BEBEDOUROS 

Unid 120 ES 775,00 
setecentos e setenta e cinco 
reais 

R$ 93.000,00 noventa e três mil reais 

VALOR TOTAL DO LOTEI ES 62.4 850,00 
s e vinte e quatro 

mil, oitocentos e cinquenta 
reais 

LOTE II - ESTANTES 
.... .., 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QTD V. UNIT v.tAtirr. EXTENSO V. TOTAL V. TOTAL EXTENSO 

ESTANTE INDUSTRIAL, PORTA PALLET, SIM. 
2,00 X 2,00X0,80, COM 03 PRATELEIRAS 
REFORÇADAS. 

MODELO MOVEIS Ume 50 R$ 3 9,00 
três mil, cento e noventa e 
nove reais 

R$ 159.950,00 
cento e cinquenta e nove mil,
novecentos e cinquenta reais 

2
ESTANTE ORGANIZADORA C/54 GAVETAS N° 
05 

MODELO MOVEIS Unid 50 RS 975,00 
novecentos e setenta e cinco 
reais 

R$ 
48.750,00 quarenta e oito mil, setecentos 

e cinquenta reais 

VALOR TOTAL DO LOTE II R$ 208.700,00 duzentos e oito mil e 
setecentos reais 

LOTE III - FOGÕES 

ITEM 
" 

DISCRIMINAÇÃO MARCAS UNO QTD V. UNIT V UNIT EXTENSO V. TOTAL V. TOTAL EXTENSO 

FOGA° DOMÉSTICO A GAS 4 BOCAS CONSUL Unid 50 R$ 1.347,50 
mil tieLeliti, e guiai ente e 
sete i eais e cinquenta 
rpntaync 

R$ 67.375,00 
sessenta e sete mil, trezentos

 
e 

setenta e cinco reais 

2 

. . . . 
COOKTOP 04 BOCAS- 220 VOLTS CONSUL Unid 50 RS 749,50 

setecentos e quarenta e nove 
reais e cinquenta centavos 

RS 
37.475,00 trinta e sete mil, quatrocentos 

e setenta e cinco reais 

3 FOGÃO INDUSTRIAL C/ 02 BOCAS COM FORNO P ROGAS Unid 40 R$ 2.410,00 
dois mil, quatrocentos e dez 
reais 

R$ 96.400,00 noventa e seis mil e 
quatrocentos reais 

4 FOGÃO INDUSTRIAL C/02 BOCAS SEM FORNO PROGAS Unid 40 R$ 1.315,00 mil trezentos e quinze reais R$ 52.600,00 
cinquenta e dois mil 
seiscentos reais 

5 FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS COM FORNO P ROGAS Unid 40 R$ 2.999,99 
dois mil, novecentos e noventa 
e nove reais e noventa e nove 
centavos 

RS 119:999,60 
cento e dezenove mil, 
novecentos e noventa e nove 
reais e sessenta centavos 

6 FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS SEM FORNO PROGAS Unid 40 R$ 2.300,00 dois mil e trezentos reais R$ 92.000,00 noventa eidois mil reais 

7 FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS COM FORNO PROGAS Unid 40 R$ 4.050,00 quatro mil e cinquenta reais R$ 162.000,00 
cento e sessenta e dois mil 
reais 

TV COMERCIO 
CNPJ: 38.328.298/0001-36 

RUA DOUTOR AREA LEÃO N2 880 CEP: 64.001-310 
BAIRRO :CENTRO TERESINA - PI 



Processo: 
Foiha: 

COMERCIO 

75221,Q£95" /-667 1

8 FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS SEM FORNO PROGAS Unid 40 R$ 3.145,00 
três mil, cento e quarenta e 

cinco reais 
R$ 125.800,00 

cento e vinte e cinco mil e 

oitocentos reais 

VALOR TOTAL DO LOTE III R$ 753.649,60 
setecet s e cinquenta ar-,tiErs 
nsil, seiscentos e quarenta e 
nove reais e sessenta centavos 

I-OTELY.26/192M 
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNO QUANT. V. V.UNIT. EXTENSO V. TOTAL V. TOTAL EXTENSO 

LIXEIRA SELETIVA 04 CESTOS 6OLT ARQPIAST Unid 40 RS 1.915,03 mil novecentos e quinze reais R$ 76.600,00 
setenta e seis mil e seiscentos 

reais 

VALOR TOTAL DO LOTE IV Rs 76.600,0o setenta e seis mil e seiscentos 

reais 

LOTE Sr - ELETRODOMESTICOS I 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCAS UND QUANT. V. UNIT V.UNIT. EXTENSO V TOTAL V. TOTAL EXTENSO 

, 
' 

FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA 309 LITROS - 
220 VOLTS 

CONSUL UND 50 R$ 3.199,99 
três mil, cento e noventa e 

nove reais e noventa e nove 
centavos 

RS 159.999,50 
cento e cinquenta e nove mil, 
novecentos e noventa e nove 
reais e cinquenta centavos 

• FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 534 LITROS 

220 VOLTS 
CONSUL UND 50 R$ 4.245,00 

quatro m11, duzentos e 

quarenta e cinco reais 
R$ 212.250,00 

duzentos e doze mil, duzentos e 
cinquenta reais 

3 FRIGOBAR 117 LITROS - 220 VOLTS CONSUL UND 50 R$ 1.735,00 
mil setecentos e trinta e cinco 

reais 
R$ 86.750,00 

oitenta e seis mil, setecentos e 
cinquenta reais 

, 

- 

REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 

LITROS - 220 VOLTS 
CONSUL UND 100 R$ 3.620,00 

três niii, seiscentos e vinte 
reais 

R$ 362.000,03 
trezentos e sessenta e dois mil 

reais 

VALOR LOTE V $ 820.999,50 
oitocentos e sinta mil, 

novecentos e noventa e nove 
reais e cinquenta centavos 

t» W s OS t 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 8ARCAS UNO 
. , 

 -.....-6-...c,-, FT V. TOTAL v. TOTAL EXTENSO 

1 MICROONDAS 32 LITROS - 220 VOLTS CONSUL UNO 30 R$ 1.010,00 mil e dez reais R$ 30.300,00 trinta mil e trezentos reais 

2

LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 
VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 

2 
AGRATTO UND 200 R$ 13800 , , cento e trinta e oito reais R$ 27.60000 

vinte e sete mil e seiscentos 
reais 

3
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS INOX - 
220 VOLTS 

SKYMSEN UNO 100 R$ 1.079,00 mil e setenta e nove reais R$ 107,900" 
cento e sete mil e novecentos 
reais 

4
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS INOX - 
220 VOLTS 

SKYMSEN UND 100 R$ 1.115,00 mil cento e quinze reais RS 111.500,00 
cento e onze mil e quinhentos 
reais 

. 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS INOX - 

220 VOLTS 
SKYMSEN UND 103 R$ 1.150,00 mil cento e cinquenta reais R$ 115.000,00 cento e quinze mil reais 

, 

1.' 

MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DE 2 KG • 220 

VOLTS 
CONSUL UND 20 R$ 2.998,00 

dois mil, novecentos e noventa 

e oito reais 
85-59.960,00 

cinquenta e nove mil, 

novecentos e sessenta reais 

7
' 

SANDUICHEIRA EAST GRILL E SANDWICH - 220 
VOLTS 

AGRATTO UND 100 R$ 158,00 cento e cinquenta e oito reais R$ 15.800,00 quinze mil e oitocentos reais 

8 FERRO DE PASSAR ROUPA AGRATTO UND 50 R$ 178,00 cento e setenta e oito reals R$ 8.900,00 oito mil e novecentos reais 

VALOR LOTE VI R$ 476 960,00 
quatrocentas e setenta e seis 
anil , novecentos e sessenta 
reais 

LOTE vil - ELE'TROELETRONIC0 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCAS UNO QUANT. V. UNIT UNIT. EXTENSO 

TV COMERCIO 
CNPJ: 38.328.298/0001-36 

RUA DOUTOR AREA LEÃO N2 880 CEP: 64.001-310 
BAIRRO :CENTRO TERESINA - PI 

--Fr TOTAL V. TOTAL EXTENSO 



co ERCIO 

:roces 
c-e) 7(0(93' )--!=o/ha: 

Rubrica. 

1 MICROFONE COM FIO LESON UND 30 R$ 299,00 
duzentos e noventa e nove 
reais 

R$ 8.970,00 
oito mil, novecentos e setenta 
reais 

2 MICROFONE SEM FIO LESON UNO 30 R$ 99500 , . , 
novecentos e noventa e cinco 
reais 

R$ 29850 00 
vinte e nove mil, oitocentos e 
cinquenta reais 

.., 
- 

APARELHO TELEFÔNICO P/ MESA, 
CONECTORES PADRÃO C/CHAVE. 

INTELBRAS UND 50 R$ 115,00 cento e quinze reais R$ 5.750,00 
cinco mil, setecentos e 
cinquenta reais 

4
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 300 WATTS 
DE POTÊNCIA 

MULTILASER UND 50 R$ 1.670,00 mil seiscentos e setenta reais R$ 83.500,00 
oitenta e três mit e quinhentos 
reais 

5 TELEVISOR 32 POLEGADAS MULTILASER UND 100 R$ 2.945,00 
dois mil, 
quarenta e ci 

novecentos e 
nco reais 

R$ 294.500,00 
duzentos e noventa e quatro 
mil e quinhentos reais 

6 TELEVISOR 42 POLEGADAS MULTILASER UND 100 R$ 3.980,00 
três mil, novecentos e oitenta 
reais 

R$ 398.000,00 trezentos e noventa e oito mil 
reais 

7 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM- BIVOLT ARGE UND 500 R$ 340,00 trezentos e quarenta reais R$ 170.000,00 cento e setenta mil reais 

8 VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT ARGE UND 500 R$ 498,00 
quatrocentos e noventa e oito 
rens 

RS 249.000,00 
duzentos e quarenta e nove mil 
reais 

VALOR LOTE VII RS 1 2159 570,00 
are milha°, duzentos e trinta 
e nove mil, quinhentos e 
setenta reais 

tOTE VIII - AR 
1.;: 

ITEM 

1 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCAS UNO QUANT. 

100 

V. UNIT V.UNIT. EXTENSO v. TOTAL 31, TOTALVATEMO 

AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS AGRATTO UND R$ 3.089,03 três mil e oitenta e nove reais R$ 308.900,00 
trezentos e oito mil e 
novecentos reais 

2 AR CONDICIONADO INVERTER 18.000 BTUS AGRATTO UND 100 R$ 4.780,00 
quatro mil, setecentos e 
oitenta reais 

R$ 478.000,00 
quatrocentos e setenta e oito 
mil

reais

3 AR CONDICIONADO INVERTER 24.0 )0 BTUS AGRATTO UND 100 RS 6.350,00 
seis mil, trezentos e cinquenta 
reais reais 

85635050,00 
seiscentos e trinta e cinco mil 

AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTUS AGRATTO UND 100 55 2.850,00 
dois mil, 
cinquenta reais 

oitocentos e 
85 285.000,00 

duzentos e oitenta e cinco mil 
reais 

5 AR CONDICIONADO INVERTER 30.000 BTUS AGRATTO UND 100 R$ 7.900,00 sete mil e novecentos reais R$ 790.000,00 setecentos e noventa mil reais 

6 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO UND 200 R$ 2.652,03 
dois mil, seiscentos e 
cinquenta e dois reais 

R$ 530.400,00 
quinhentos e trinta mil e
quatrocentos reais 

0110AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AGRATTO UND 200 R$ 3.840,00 três mit, oitocentos e quarenta
reais 

R$ 768.000,00 
setecentos e sessenta e oito mil 
reais 

8 AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS AGRATTO UND 200 R$ 4.770,00 
quatro mil, setecentos e 
setenta reais 

R$ 954.000,00 
novecentos e cinquenta e 
quatro m1i reais 

9 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS AGRATTO UND 200 R$ 2.399,99 
dois mil, trezentos e noventa e 
nove reais e noventa e nove 
centavos 

Ft$ 479.998,00 
quatrocentos e setenta e nove 
mil, novecentos e noventa e 
oito reais 

10 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS AGRATTO UND 100 R$ 6.350,00 
seis mil, trezentos e cinquenta 
reais 

R$ 635.000,00 
seiscentos e trinta e cinco mil 
reais 

11 
AR CONDICIONADO DE AR PISO TETO 56.000 

AGRATTO UNS 50 R$ 11.200,W onze mil e duzentos reais R$ 560.000,00 quinhentos e sessenta mil reais 

VALOR LOTE VIII -RS 6.424.198,00 
seis milhões, quatrocentos e 
vinte e quatro mil, duzentos e 
noventa e oito reais 

TV COMERCIO 
CNRI: 38.328.298/0001-36 

RUA DOUTOR AREA LEÃO N2 880 CEP: 64.001-310 

BAIRRO :CENTRO TERESINA - PI 



Proces o. 
Folha: 
RuOrtcw_ 

COME 

dez milhões, seiscentos e 

VALOR GLOBAL 8$
 10,625.627,10 vinte e zinco mll, seiscentos e 

vinte e sete reais e dez 
centavos 

Observações: 

Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos 
Declaro que a proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço; 

Dados da empresa: 
Empresa/Razão Social: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES (TftV COMERCIO) 
Endereço: RUA VITORINO ORTHIGES FERNANDES N°6100 CEP: 64.073-505 BAIRRO: URUGUAI TERESINA - PI 
CNPJ: 38.328.298/0001-36 
Banco: Banco do Brasil - Agência: 3507-6 - Conta corrente: 89.185-1 
E-mail: comerciotev@gmail.com 
TI VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES CPF: 641.258.743-87 RG:2503388 SSP/PI 

• 

TERESINA - PI, 07 DE OUTUBRO DE 2021 

TIAGO VIEIRA DA 
SILVA RIBEIRO .',..A,,sj,,n,adDo deforma digital por TIAGO 

A SILVA 0.16EIRO 

GONCALVES:641 -CW.2021.10.07 16,0028 -03.00 

5874387 

TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES actv COMERCIO) 

CNPJ: 38.328.298/0001-36 

TV COMERCIO 

CNPJ: 38.328.298/0001-36 

RUA DOUTOR ARFA LEÃO N° 880 CEP: 64.001-310 

BAIRRO :CENTRO TERESINA - PI 
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Proces O: 
740t)3- 2°Z / Folha: 

Rubrica: 

I O 

1. ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

1.1. Parâmetros implementados, em atendimento aos Incisos do 

"caput" do artigo 41 do Decreto 8.420/2015 

Atuando em conformidade com a transparência, ética e 

integridade, visando o fortalecimento de seus valores, a T&V COMÉRCIO 

implementou regras voltadas à integridade, onde estão definidas, especialmente, 

no Código de Conduta e nas Políticas Internas da empresa. Abordando regras sobre 

Ambiente de Trabalho (assédio e discriminação), Combate a Corrupção (Cortesias 

Comerciais, Contribuições Políticas, Patrocínios e Doações, Contratação de 

Terceiros, Relações com Agentes Públicos), Conflito de Interesses, Concorrência, 

Prevenção contra Lavagem de Dinheiro, Uso e Proteção de Ativos (Proteção de 

dados pessoais), Meio Ambiente, Departamento de Compliance (canais de 

denúncia e comunicação, descumprimento e consequências). 

Além de todas essas normas, nós atuamos de forma incisiva 

na prevenção, detecção e mitigação de desvios, irregularidades, fraudes e atos 

ilícitos praticados contra a administração pública. 

1.2 Descrição do modo de implementação dos parâmetros previstos na 

alínea "a" 

O nosso Programa de Integridade é desenvolvido e 

implementado com base nos pilares das nossas atividades e no porte empresarial. 

Assim, concentramos nossas principais regras em nosso 

Código de Conduta, na Política Anticorrupção e Política de Treinamentos. Dessa 

forma, a Alta Direção da empresa está comprometida e atua constantemente na 

implementação efetiva de todas as normas definidas, através de comunicados aos 

colaboradores e terceiros, treinamentos, destinação de recursos necessários e 

análise crítica periódica para um monitoramento constante em busca da melhoria 

contínua. 

Para que o Programa de Integridade seja realmente eficaz, 

designamos um profissional responsável, o qual possui autoridade, Certificação 

em Compliance Anticorrupção e independência para desenvolver suas atividades. 

Estamos em processo de aprimoramento e, em breve, elegeremos um Comitê de 
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Compliance para que haja maior propagação desta cultura de Integridade; 

Importante mencionar, ainda, que nosso programa possui 

como base o levantamento de riscos de nossas atividades e setores, sua devida 

análise e classificação e controles (financeiros ou não) definidos para a detecção, 

prevenção e mitigação de irregularidades, desvios, fraudes e atos ilícitos que 

possam ser praticados contra a Administração Pública. Para isso, definimos todo o 

processo de análise na Diretriz de Riscos da T&V COMÉRCIO, detalhando todo 

o procedimento de análise. 

Em síntese, nosso programa é monitorado e medido 

constantemente para o devido acompanhamento, análise e eventuais melhorias que 

possam ser feitas. 

Proce 
olh 

Robric 

1.2. Importância da Implementação do Programa de Integridade 

Nossa empresa preza por todas as normas definidas no 

Programa de Integridade, as consideramos importantes para o desenvolvimento 

empresarial e nos dedicamos para que sejam cumpridas em sua totalidade. 

Entendemos que estar em conformidade vai muito além de 

cumprir as normas e leis estabelecidas. Nosso esforço diário é para que integridade 

esteja atrelada à nossa cultura organizacional, pois sabemos estaremos 

beneficiando a nós e toda a sociedade. 

Dessa forma, temos como principal pilar o comprometimento 

da Alta Direção, atuando de forma contínua para que o programa seja corretamente 

implementado, monitorado e cumprido através de várias ações. 

2. MODO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE 

INTEGRIDADE 

A T&V COMÉRCIO tem definida a seguinte estrutura para 

seu Programa de Integridade: 

Comprometimento da Alta Direção: Além da análise da necessidade 

de desenvolvimento e implementação de um Programa de Integridade, nossa direção 

também verifica se o mesmo está se propagando conforme os valores e princípios 

da empresa. Dessa forma, atua de maneira contínua, fiscalizando, enviando 

comunicados aos colaboradores e terceiros que mantemos relacionamento, há 

treinamento voltado exclusivamente para a Alta Direção, tratando de como deve ser 

o comportamento da liderança e a importância das suas atitudes como exemplo para 

os demais, são destinados recursos para que haja melhoria contínua do programa, 

além dos demais esforços necessários para que surta os efeitos esperados. 



ProcesNo Zo-Ziot2,0120 / 
Folha: 
Rubrsca: 

• Identificação de Riscos: São realizadas análises dos riscos de quatro 

em quatro meses ou conforme haja necessidade. Nestas, identificam-se os possíveis 

riscos de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos que possam ser praticados; 

a chance de ocorrere; o impacto que podem causar, para que, baseados nessa 

identificação, sejam definidos os controles específicos (financeiros ou não) para 

prevenção, detecção e mitigação. Aqui, inclui-se tanto os riscos residuais quanto os 

inerentes ao negócio. Todo este processo segue um padrão estabelecido pela Diretriz 

de Riscos adotada pela empresa. 

• Designação de responsável: A Empresa designou um responsável 

que possui autoridade, conhecimento e independência para o desenvolvimento de 

suas atividades, especialmente na supervisão da concepção e implementação do 

programa; aconselhamento e orientação para os colaboradores ; reporte do 

desempenho do programa à Alta Direção e melhoramento contínuo. Estamos em 

processo de definição do nosso Comitê de Compliance, que deverá ser estabelecido 

em breve. 

• Código de Conduta: No Código de Conduta da empresa são 

determinadas as regras para o Ambiente de Trabalho (assédio e discriminação), 

Combate a Corrupção (Cortesias Comerciais, Contribuições Políticas, Patrocínios e 

Doações, Contratação de Terceiros, Relações com Agentes Públicos), Conflito de 

Interesses, Concorrência, Prevenção contra Lavagem de Dinheiro, Uso e Proteção 

de Ativos (Proteção de dados pessoais), Meio Ambiente, Departamento de 

Compliance (canais de denúncia e comunicação, descumprimento e consequências). 

• Política Anticorrupção: Tem como base a Lei Anticorrupção, 

fornecendo meios e ferramentas adequadas para o auxílio na identificação de 

situações de risco, possíveis pagamentos indevidos e a forma de agir nesses casos. 

Assim como as demais, encontra-se disponível para todos os Colaboradores e, 

sempre que possível, é tratada nas reuniões, treinamentos e encontros, reafirmando 

as diretrizes da empresa e sugerindo que quaisquer dúvidas sejam reportadas ao 

Departamento de Compliance. 

• Política de Treinamentos: Nossos colaboradores, em sua totalidade, 

possuem acesso aos treinamentos acerca do programa de integridade, sendo que 

nosso maior objetivo é que todos realmente entendam as regras para que possam 

cumpri-las de maneira eficaz, estando preparados para detectar e reagir a possíveis 

casos de corrupção e demais fraudes. Dessa forma, entendendo a importância dos 

nossos canais de comunicações e denúncias, saibam utilizá-los, uma vez que é 

garantindo o anonimato, a confidencialidade e não retaliação. Nós consideramos 

essencial a participação de todos. Como possuímos vários setores com funções 

diferentes, os treinamentos são feitos de forma específica para cada setor e, em 



seguida, reafirmado a todos. Assim, conseguimos direcionar melhor a mensag,em a 
--wrocesso: Zr:97 tN)V fr2o 

ser entregue. 441-

• -- Canais de denúncias, investigação e medidas 

disciplinares: disponibilizamos Canais de Comunicação com mecanismos capazes 

de garantir a confidencialidade para receber informações ou denúncias, 

identificadas ou anônimas, sobre eventuais descumprimentos dos princípios e 

valores da empresa. Os canais são: ouvidoria.compliance@gmail.com e aplicativo 

disponível para baixar no Google Play, App Store e QR CODE disponibilizado na 

empresa. Todos os relatos recebidos serão apurados e discutidos pelo Departamento 

de Compliance, as denúncias de boa fé serão investigadas e, se confirmada a 

procedência, aplicaremos a medida disciplinar adequada ao caso. 

• Medição e monitoramento: Nosso programa é 

monitorado e medido de forma constante para que possamos acompanhar sua 

efetividade, detectar necessidades de correções e implementar as melhorias 

necessárias. 

• Auditoria: Possuímos um plano de auditoria, que será 

realizado por profissionais especializados e independentes, a partir do mês de 

dezembro de 2021 todos os anos. Serão auditadas todas as áreas de Compliance. 

• Medidas disciplinares em caso de violação do 

programa de integridade: Todos os que infringirem as normas do nosso programa, 

responderão de forma proporcional ao ato praticado, conforme descrito no Código 

de Conduta. da T&V COMÉRCIO. 

3. ATUAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE NA 

PREVENÇÃO, REMEDIAÇÃO E DETECÇÃO DO ATO LESIVO, OBJETO 

DA APURAÇÃO 

Nosso programa de integridade é estruturado de forma que 

possamos prevenir, remediar e detectar possíveis atos lesivos tanto para a própria 

empresa quanto à administração pública. Desenvolvemos regras claras e objetivas, 

bem como buscamos propaga-las ao máximo para que não exista dúvidas ou alegação 

de falta de conhecimento. 

Incentivamos que sejam feitas denúncias de boa fé, através 

dos Canais de Comunicações e proibimos qualquer tipo de retaliação. Delitos que 

venham a ser comprovados serão informados à Alta Administração que tomará as 

providências e reportará, se necessário, às autoridades competentes . 

Um Compliance eficaz evita danos incalculáveis a qualquer 

organização, seja ela pública ou privada. Por isso, nos comprometemos em cumprir e 



propagar tudo aquilo que adotamos no nosso Programa. 
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Processo" 
Folhe: 
guDrtca: 

ANEXOS 

1) Comprometimento da Alta Direção: ata de reunião e treinamento alta direção; 

2) Código de Conduta; 

3) Políticas Internas; 

4) Matriz e Diretriz de riscos; 

5) Canal de comunicação e denúncias (print de telas do aplicativo, além do 

Código de Conduta. 

• 



ATA DE REUNIÃO 

Ata de N12: 001 

Realizada em: 15/09/2021 

Hora de Inicio: 10:00 hrs 

Hora de Término: 11:10 hrs 

Local: Vídeo Conferência 

Processe ZO W7-r72 c221 
Folha: 
Rubrica: 

Objetivo: Apresentar à Alta Direção da empresa o Código de Conduta da T&V Comércio 
para que, sendo aprovado, seja divulgado aos demais colaboradores. 

Participantes: Marina Teixeira, Tiago Vieira da Silva 

Assuntos abordados: 

A reunião teve início às 10 horas. 

Iniciou com a apresentação do Código de Conduta ao sócio administrador da 

T & V Comércio, detalhando cada tema abordado, conforme a necessidade e o ramo 

de atividade da empresa. 

Marina explicou sobre a Lei Anticorrupção e sua objetividade, onde a empresa 

é responsável pelos atos praticados pelo funcionário, mesmo que alegue não ter 

conhecimento. 

Tiago levantou questionamentos sobre a lei, como poderia deixar isso claro 

aos funcionários principalmente no treinamento, para que fosse realmente absorvido 

e compreendido o que está descrito no Código e sobre suas responsabilidades. 

Marina explicou como será abordado, focando no plano de ação para que o 

Programa de Compliance tenha eficácia e deixando claro que o comprometimento da 

Alta Direção é fundamental nesse processo e conscientização. 

Após sanar todas as dúvidas, o sócio aprovou o conteúdo, não sendo 

necessário alteração e ficou estabelecido que o treinamento ocorrerá de forma 

presencial no mês de outubro de 2021. 

A apresentação do referido código já serviu como treinamento da Alta Direção. 
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A reunião finalizou às 11:10 horas, com a palavra e comprometimento da Alta 

Direção da T&V Comércio, determinados em cumprir e fazer cumprir todo o conteúdo 

do Código de Conduta. 

TIAGO VIEIRA DA A"'"dedefere" d"" 1moBrETIRIAOGO VIEIRA DA SILVA 

SILVA RIBEIRO 
GONCALVES:383 
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COMERCIO 



Inspirado nos nossos Valores, este Código de Conduta representa o 

compromisso que temos com a Ética e Integridade 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, obrigatoriamente, a todos estes. 

Abordamos também a forma apropriada de relatar condutas 

suspeitas ou violações. 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 esperamos de você, 

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

não são taxativas, podendo variar conforme a conduta do autor. 

1.2. GESTÃO 

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. 
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Process 
Folha: 
Rubrica: 

2. VALORESET 

P71 

Sempre que você ficar em dúvida sobre como deve agir diante de situações 

que envolvam a ética profissional, pergunte a si mesmo: 

O FATO OU A DECISÃO ESTÁ DE ACORDO COM 

A Lei 
As políticas 

e normas 

Meus valores 

pessoais 



COMO EU ME SENT A CASO MiNHA DECISÃO: 

Aparecesse nos Fosse exposta a Prejudicasse ou 

colocasse alguém em 

risco 
ornais minha família 
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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 regulamentações de 

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

mesmo. 

Incentivamos nossos colaboradores a adotarem os mais altos 

padrões de convivência entre si, não se restringindo somente à estes, como 

também aos nossos clientes, parceiros, fornecedores e distribuidores. 

3.2 DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

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 qualquer 

tipo de desrespeito ou discriminação. Propiciamos um ambiente de trabalho 

justo e com oportunidades de crescimento profissional baseado nas 

habilidades de cada um. 



Rubrica; 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

NO NOSSO AMBIENTE INTERNO É IMPORTANTE FICAR ATENTO E GARANTIR: 

• A igualdade de acesso às oportunidades 

• O respeito no trato pessoal, independentemente da posição ocupada. 

• O respeito às atribuições funcionais dos empregados, estando atento para 

não as ultrapassar. 

3.3 COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E/OU ANÁLOGO 

AO DE ESCRAVO 

O trabalho infantil, bem como o escravo, são fenômenos complexos e 

inter-relacionados que afetam negativamente toda a sociedade. Sabendo disso, 

nos comprometemos a combater estas violações aos Direitos Humanos e 

Trabalhistas. Repudiamos e não contribuímos, em nossas atividades ou de 

nossos parceiros, com nenhuma forma de exploração do trabalho de maneira 

ilegal ou degradante. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Esperamos que você, assim como nós, apoie esta causa. Não aceite, não seja 

cúmplice e, se souber ou suspeitar de situações que envolvam condições de 

trabalho inapropriada, nos comunique através do nosso canal de comunicação 

ou reporte direto ao órgão governamental responsável ligando no número 100. 



3.4 DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO 

Assédio caracteriza-se por condutas verbais ou físicas de humilhação, 

coação ou ameaça a empregados. Refere-se também à criação de um ambiente 

de trabalho hostil que interfira no desempenho individual ou afete as condições 

de trabalho dos demais envolvidos. 

Não toleramos qualquer forma de assédio, tais como sexual, moral ou 

de qualquer outra natureza, nem situações que configurem discriminação, 

desrespeito, intimidação ou ameaça no relacionamento entre empregados, 

independentemente de seu nível hierárquico. 

ATITUDES QUE NÃO TOLERAMOS 

• A desqualificação pública por meio de piadas, insultos ou insinuações 

vexatórias; 

• Tratar subordinados de forma desrespeitosa; 

• Perseguir ou ameaçar empregado, cliente, fornecedor, visitante ou 

quaisquer outras pessoas, aproveitando-se do cargo que ocupa; 

• O assédio sexual, praticado mediante declarações não desejadas, carinhos 

não correspondidos ou manifestações não verbais de natureza sensual; 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Esperamos que você trate todos com respeito e dignidade, buscando 

sempre incentivar esse comportamento para que tenhamos um ambiente de 

trabalho livre de assédio. Para isso, nunca se comporte de uma maneira ofensiva, 

insultante, intimidadora, maliciosa ou humilhante. 

Não faça piadas ou comentários sobre raça, etnia, religião, preferência 

sexual, idade, aparência ou deficiência física de uma pessoa. Jamais distribua ou 

exponha material ofensivo, incluindo fotos ou desenhos inapropriados. 
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35 FRAUDE 

A fraude ocorre quando o colaborador induz a empresa ou algum 

terceiro a erro afim de obter vantagem para si ou para outrem. Além de prejudicar 

o crescimento da organização, este tipo de conduta é considerado crime pelo 

Código Penal. 

• 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Incentivamos a denúncia aberta e imediata ao Departamento de 

Compliance de qualquer tentativa, real ou suspeita, de fraude envolvendo nossa 

empresa e/ou nossos Colaboradores. Dessa forma, se você tiver conhecimento 

de práticas fraudulentas que nos envolvam, reporte imediatamente à nossa 

Ouvidoria que está disponível para todos. 
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41 CORRUPÇÃO 

e 

• 

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

entrega, 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 dessa natureza envolvendo quaisquer terceiros, sejam agentes 

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 

internas auxiliando todos os nossos empregados na compreensão dos tipos de 

corrupção existentes, o impacto na imagem da Empresa e o que deve ser feito 

para evitá-los. 

É de responsabilidade de cada um conhecer e aplicar as regras e os 

cuidados expostos no nosso Programa de Compliance Anticorrupção, bem como 

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

dos canais disponíveis. 



• No Brasil, a corrupção (ativa e passiva) é um crime previsto 

pelo Código Penal, com pena que pode chegar a até 12 anos de 

reclusão. 

• Em 2013 foi publicada a Le 12.846/2013 Lei 

Antlicorrupção") que revê a responsabi ização de empresas por 

atos de corrupção praticados por ous funcionários nas esferas 

administrativa e judicial Além das multas expressivas às quais a 

empresa estaria exposta há atc mesmo a possibilidade de 

dissolução da pessoa jurídica infratora. 

• De acordo com a Lei Anticorrupção, empresas são 

responsáveis por qualquer ato de corrupção do qual elas se 

beneficiem, ainda que nenhum de seus funcionários ou alta direção 

saiba que tal ato foi cometido. Des,,,a forma, precisamos ter cuidado 

redobrado ao contratar intermedlarios, conceder patrocínios ou 

fazer doações para nossos clientes (atuais ou em potencial). 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Esperamos que você atue sempre em conformidade com nossas 

políticas e com a Lei, ficando atento ao representar a empresa em processos 

licitatórios, pois ao lidarmos com o Poder Público, nos expomos a um risco maior. 

Sempre que estiver em dúvida ou suspeitar de alguma atitude ilícita, 

consulte o Departamento de Compliance ou utilize nosso canal de denúncia 



4.2 DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E PA T C PAÇÃO POLÍTICA 

Respeitamos o direito individual do empregado de se envolver em 

assuntos cívicos e participar do processo político. Entretanto, tal participação 

deve ocorrer em seu tempo livre e à sua custa. Nessa situação, o empregado deve 

tornar claro que as manifestações são suas, e não da Empresa. 

Nossos recursos, espaço e imagem não podem ser usados para atender 

a interesses políticos pessoais ou partidários. Também é vedado ao empregado 

realizar em nosso nome qualquer contribuição em valor, bens ou serviços para 

campanhas ou causas políticas. 

Realização de pagamentos, a título de gratificação, ou o oferecimento 

de qualquer vantagem a funcionários públicos ou autoridades do governo para 

agilização de serviços de rotina ou ações administrativas são, estritamente, 

proibidas. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Caso tenha uma atividade política, nunca use ou deixe que usem 

quaisquer dos nossos bens ou recursos para campanha política, partido político, 

candidato político, funcionário público eleito ou para qualquer uma das 

organizações a eles afiliadas. Não utilize da sua função para tentar influenciar 

outra pessoa a fazer contribuições ou a apoiar qualquer partido político ou 

políticos. 



4.3 RELAÇÃO COM CONCORRENTES 

Repudiamos qualquer prática que possa restringir o comércio ou a livre 

concorrência, em especial as práticas ilegais de formação de cartel, fraude a 

licitações ou abusos de poder. Estamos totalmente comprometidos com o 

cumprimento das leis de concorrência. 

Nenhum colaborador tem autorização para discutir nossos preços ou 

informações confidenciais com concorrentes, manipular processos licitatórios, 

ajustar ou combinar valores com nossos concorrentes, ou ter acesso antecipado 

a informações que ainda não sejam públicas. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Fique atento à aparência e as implicações ao interagir com um 

concorrente, seja em uma situação pessoal ou comercial, e evite ações que 

possam insinuar qualquer forma de combinação de preços. Todas as informações 

de mercado devem ser obtidas de forma transparentes e idôneas, não se 

admitindo sua obtenção por meios ilícitos. 

Não devem ser discutidas com concorrentes, em qualquer hipótese, 

informações sensíveis, como preços atuais e futuros, margens de lucros, políticas 

de descontos, capacidade, processos, métodos e custos de produção, territórios 

de vendas, entre outras. 
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