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resistente elavável, 
sendo uma bolsa/maleta para cada aluno 

e em 

e 
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COLEÇÃO SET BRASIL(SISTEMA DE 
ENSINO):Livros didáticos para o aluno 
na Educação Infantil (5 anos) 
sendo:Para o aluno: 
• Livros didáticos, sendo 01 (um) para 
cada bimestre ou semestre, cuja 
organização didático-metodológica está 
estruturada a partir dos cinco campos de 
experiências e 
dos seis direitos de aprendizagem 
propostos pela Base Nacional Comum 
Curricular.Material em formato 
horizontal; capa confeccionadaem papel 
resistente, com impressão colorida; 
miolo impresso em papel de qualidade e 

quatro cores, com adesivos e 
destaque para o projeto gráfico 
adequado à faixa etária das 
crianças; material de apoio 
confeccionado em papel com gramatura 
maior que a do miolo; e acabamento em 
espiral, com picote. 
• Livro impresso em papel cartão, 
remessa anual, impresso em cores, 
composto por pranchas que favorecem o 
trabalho manual, o fazer artístico e o 
desenvolvimento da coordenação 
motora. 
• Livro da família em formato espiral, 
remessa anual, acabamento em papel 
cartão,com atividades que serão 
utilizadas pelos alunos e pela família 
considerando suas 
possibilidades e capacidade. 
• Livro impresso, remessa anual, 
composto por textos literários, formas e 
ilustraçõesadequados à faixa etária do 
aluno com a proposta de ampliar o 
vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse pela 
leitura. 
• Livro impresso, remessa anual, em 
papel cartão, impresso em cores, 
composto por imagens frente e verso, 
destinado ao desenvolvimento da 
imaginação, ampliação de repertório e 
criação de possibilidades pelos alunos. 
• Agenda escolar para os alunos. 
• O material impresso deverá ser 
acondicionado em bolsa/maleta 
resistente elavável, sendo uma 
bolsa/maleta para cada aluno. 

Und 850 Editora 
Moderna 

R$ 300,00 Trezentos 
reais 

R$ 255.000,00 
Duzentos e 
cinquenta e 
cinco reais 

Valor total da proposta R$ 924.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE II R$ 924.000,00(NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS) 

EDSON ENSONO , 
COSTA mos ~Em 

IUNION41 7338273 IS ==:NNENNN,
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LOTE III :LIVRO PARA EDUCACÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) 

ITEM 

, 
ESPECIFICAÇÃO Und QTD Marca Val.Unit(RS) 

Val.Unit.E 
adenso 

Val.Total(R$) 
Val.Total 
Extenso
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EIA - Alfabetização - Volume 1. Livro do aluno: Material 
didático consumível, anual, interdisciplinar (Letramento 
e Alfabetização Linguistica e Matemática), organizado em 
volume único. Em formato 205 mm x 275 mm, gramatura 
miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 250g, brochura, 
impresso em cores. Deve conter atividades diversas e 
numerosas possibilidades de desenvolver as habilidades 
básicas - falar, ouvir, ler e escrever -, O livro deve 
apresentar conteúdos de letramento e alfabetização 
linguística e de alfabetização matemática organizados em 
quatro unidades temáticas: Identidade; O mundo do 
trabalho; Manifestações culturais; ambiente e sociedade. 
Abordar os temas em textos, imagens e atividades que 
buscam desenvolver a leitura, a oralidade, a escrita e os 
conhecimentos matemáticos. 

Und 1000 
Editora 
Moderna 

133,00 
Cento e 
trinta e 
três reais 

R$ 133.000,00 

Cento e 
trinta e

R$ 
três mil 
reais 

10 
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, EIA - Anos Iniciais - Volume 2 (2 e 3, anos). Livro do

aluno: Material didático consumível, anual, organizado 
em volume único. Em formato 205 mm x 275 mm, 
gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 250g, 
brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os 
conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 
Humanas (História e Geografia), Ciências e Arte em 
capítulos. Deve trabalhar os eixos temáticos, O entorno 
natural, social e cultural; A formação do território 
brasileiro; Sociedade e meio ambiente. 

Und 1000 Editora 
Moderna 

R$ 133,00 
Cento e 
trinta e 
três reais 

R$ 133.000,00 

Cento e 
trinta e 
três mil 
reais 

46 

EIA - Anos Iniciais - Volume 3 (40 e 55 anos). Livro do 
aluno: Material didático consumível, anual, organizado 
em volume único. Em formato 205 mm x 275 mm, 
gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 250g, 
brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os 
conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 
Humanas (História e Geografia), Ciências e Arte em 
capitulos.Deve trabalhar os eixos temáticos, Direitos e 
deveres do cidadão; Participação e sociedade; 
Patrimônio Nacional. 

Und 1000 Editora 
Moderna 

R$ 133,00 
Cento e 
trinta e 
três reais 

R$ 133.000,00 

Cento e 
trinta e 
três mil 
reais 

O 
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EJA- ANOS FINAIS - 60 ANO. MATERIAL DIDÁTICO 
CONSUMÍVEL, ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA 
PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, 
CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E ESPANHOL. EM 
FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E 
CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, 
IMPRESSO EM CORES. OS CONTEÚDOS DEVEM ESTAR 
AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E ABORDADOS POR 

 

EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES 
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR 
UNIDADES, SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO 
EM UNIDADES DEVEM SER AGRUPADAS EM CAPÍTULOS 
DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM MESMO EIXO 
TEMÁTICO. O MATERIAL TEM COMO PRERROGATIVA 
QUE O TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A 
COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS PONTOS 
DE VISTA DAS DIFERENTES ÁREAS DO CURRÍCULO 
ESCOLAR. EM VARIADOS MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR 
UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DOS TEMAS, 
VISANDO AO CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E 
HISTÓRICO DA REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS 
ESPERADOS SÃO: IDENTIDADE E PLURALIDADE; 
ALIMENTAÇÃO. 

Und 600 
Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta 
e oito reais 

R$ 94.800,00 

Noventa 
e quatro 
mil e 
o itocento 
s reais 
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EIA- ANOS FINAIS - 70 ANO. MATERIAL DIDÁTICO 
CONSUMIVEL, ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA 
PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, 
CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E ESPANHOL. EM 
FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E 
CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, 
IMPRESSO EM CORES. OS CONTEÚDOS ESTÃO 
AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E ABORDADOS POR 
EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES 
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR 
UNIDADES, SUBDIVIDIDAS EM CAPÍTULOS. A DIVISÃO 

Und 600 
Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta 
e oito reais 

R$ 94.800,00 

Noventa 
e quatro 
mil e 
oitocento 
areais 
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EM UNIDADES DEVEM SER AGRUPADAS EM CAPÍTULOS 
DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM MESMO EIXO 
TEMÁTICO. O MATERIAL DEVE TER COMO 
PRERROGATIVA QUE O TRABALHO COM EIXOS 
PERMITA AO ALUNO A COMPREENSÃO DE UM DADO 
ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS DIFERENTES 
ÁREAS DO CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS 
MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR DOS TEMAS, VISANDO AO 
CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E HISTÓRICO DA 
REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS 
SÃO:MORADIA; SAÚDE E QUALIDADE DEVIDA. 

49 I, 

EIA- ANOS FINAIS - 8° ANO. MATERIAL DIDÁTICO 
CONSUMÍVEI„ ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA 
PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, 
CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E ESPANHOL. EM 
FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E 
CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, 
IMPRESSO EM CORES. OS CONTEÚDOS DEVERÃO ESTAR 
AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E ABORDADOS POR 
EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES 
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR 
UNIDADES, SUBDIVIDIDAS EM CAPITUI.OS. A DIVISÃO 
EM UNIDADES DEVERÁ AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE 
MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM MESMO EIXO 
TEMÁTICO. O MATERIAL DEVE TER COMO 
PRERROGATIVA QUE O TRABALHO COM EIXOS 
PERMITA AO ALUNO A COMPREENSÃO DE UM DADO
ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS DIFERENTES 
ÁREAS DO CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS 
MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR DOS TEMAS, VISANDO AO 
CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E HISTÓRICO DA 
REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO: O 
PAÍS; A SOCIEDADE BRASILEIRA 

Und 
- 

600 
Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta 
e oito reais 

R$ 94.800,00 

Noventa 

e quatro 
mil e 

oitocento 

s reais 
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, 

EIA- ANOS FINAIS - 9° ANO. MATERIAL DIDÁTICO 
CONSUMÍVEL, ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA 
PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, 
CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E ESPANHOL EM 
FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E 
CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, 
IMPRESSO EM CORES. OS CONTEÚDOS DEVERÃO ESTAR 
AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E ABORDADOS POR 
EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES 
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR 
UNIDADES, SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO 
EM UNIDADES DEVERÁ AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE 
MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM MESMO EIXO 
TEMÁTICO. O MATERIAL DEVE TER COMO 
PRERROGATIVA QUE O TRABALHO COM EIXOS 
PERMITA AO ALUNO A COMPREENSÃO DE UM DADO 
ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS DIFERENTES 
ÁREAS DO CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS 
MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR DOS TEMAS, VISANDO AO 
CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E HISTÓRICO DA 
REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO: 
TRABALHO; DESENVOLVIMENTO E 
SUSTENTABIL IDADE. 

Und 600 
Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta 
e oito reais 

R$ 94.800,00 

Noventa 

e quatro 

mil e 
oitocento

S reais 
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EIA - Alfabetização - 15 ano - Manual do Educador. 
Livro deverá ser destinado aos professores da 
Alfabetização/12 ano ,o livro deve ser adequado aos 
grandes debates no cenário brasileiro sobre a 
alfabetização de jovens e adultos e as contribuições 
trazidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN),bem como aos subsídios fornecidos pelas análises 
do MEC.Deve trabalhar com a diversidade textual e a 
intertextualida de relacionada a textos de diferentes tipos 
e géneros(verbais e não verbais ,literários ,informativos 
,poéticos,publicitários,hu morísticos,contos,lendas,notici 
as,reportágens). 

Und 50 
Editora 
Moderna 

R$ 133,00 
Cento e 
trinta e 
três reais 

R$ 6.650,00 

Seis mil e 

seiscento 

se 

cinquenta 

reais 
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EJA - Anos Iniciais - 25 e 35 ano - Manual do Educador. 
Livro deverá ser destinado aos professores da do 2,  e3° 
anos ,o livro deve ser adequado aos grandes debates no 
cenário brasileiro sobre a alfabetização de jovens e 
adultos e as contribuições trazidas pelos Parâmetros 

Und 50 
Editora 
Moderna 

R$ 133,00 
Cento e 
trinta e 
três reais 

R$ 6.650,00 

Seis mil e

seiscento 
se 
cinquenta 

reais 
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Curriculares Nacionais (PCN),bem como aos subsídios 
fornecidos pelas análises do MEC.Deve trabalhar com a 
diversidade textual e a intertextualidade relacionada a 
textos ele diferentes tipos e gêneros(verbais e não 
verbais, literários ,informativos ,poéticos , publicitários , 
humoristicos,contos,lendas,noticiasreportágens). 

53 

EIA - Anos Iniciais - 4° e 5° ano • Manual do 
Educador.Livro deverá ser destinado aos professores do 
42 e 59 anos ,o livro deve está adequado aos grandes 
debates no cenário brasileiro sobre a alfabetização de 
jovens e adultos e as contribuições trazidas pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),bem como aos 
subsídios fornecidos pelas análises do MEC.Deve 
trabalhar com a diversidade textual e a intertextualidade 
relacionada a textos de diferentes tipos e 
gêneros(verbais e não verbais, literários ,informativos, 
poéticos,publicitários,humorísticos,contos,lendas,notici 
as,reportágens). 

Und 50 Editora 
Moderna R$ 133,00 

Cento e 
trinta e 
três reais 

R$ 6.650,00 

Seis mil e 

seiscento 
se 
cinquenta 
reais 
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11, 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - LÍNGUA 
PORTUGUESA- MANUAL DO EDUCADOR-Livro deverá 
ser destinado aos professores de Língua Portuguesa. A 
obra deve estar pautada nos documentos oficiais que 
orientam a pratica docente: os Parâmetros Curriculares 
Nacionais e a Proposta Curricular dos anos finais do 
Ensino Fundamental. 

Und 30 
Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta 
e oito reais 

R$ 4.740,00 

Quatro 
mil e 
setecento 
s e 
quarenta
reais 
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EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - MATEMÁTICA - 
MANUAL DO EDUCADOR. Livro deverá ser destinado 
aos professores de Matemática. A obra deve estar 
pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica 
docente: os Parâmetros Curriculares Nacionais e a 
Proposta Curricular dos anos finais do Ensino 
Fundamental. 

Und 
30 

Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta 
e oito reais 

R$ 4.740,00 

Quatro 
mil e 
setecento 
se 
quarenta 
reais 
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EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO • HISTÓRIA - 
MANUAL DO EDUCADOR. Livro deverá ser destinado 
aos professores de História. A obra deve está pautada nos 
documentos oficiais que orientam a pratica docente: Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta 
Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 
30 Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta 
e oito reais 

, 

R$ 4.740,00 

Quatro 
mil e 
setecento 
s e 
quarenta 
reais 
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EJA- ANOS FINAIS • 6° AO 9° ANO - GEOGRAFIA - 
MANUAL DO EDUCADOR Livro deverá ser destinado 
aos professores de Geografia. A obra deve está pautada 
nos documentos oficiais que orientam a pratica docente: 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta 
Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 
30 Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta 
e oito reais 

R$ 4.740,00 

Quatro 
Mil e 
seteCent0 
s e 
quarenta 
reais 
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EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO- CIÊNCIAS • MANUAL 
DO EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos 
professores de Ciências. A obra deve está pautada nos 
documentos oficiais que orientam a pratica docente: Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta 
Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 
30 Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta 
e oito reais 

R$ 4.740,00 

Quatro 
mil e 

setecent0 
s e 
quarenta
reais 
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EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 93 ANO -ARTE - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores 
de Artes. obra deve está pautada nos documentos oficiais 
que orientam a pratica docente: Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular dos anos 
finais do Ensino Fundamental. 

Und 
30 Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta 
e oito reais 

R$ 4.740,00 

Quatro
mil e 

setecento 
s e 
quarenta 
reais 
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EIA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - INGLÊS E 
ESPANHOL - MANUAL DO EDUCADOR Livro deverá ser 
destinado aos professores de Inglês e Espanhol. A obra 
deve está pautada nos documentos oficiais que orientam 
a pratica docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
e a Proposta Curricular dos anos finais do Ensino 
Fundamental. 

Und 30 Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta 
e oito reais 

R$ 4.740,00 

Quatro 
mil e 
setecento 
se 
quarenta 
reais 

R$ 831.330,00 

VALOR TOTAL DO LOTE III R$ 831.330,00(0ITOCENTOS E TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E TRINTA 
REAIS) 

Inove Educacional Eireli-CNP1:35.187.278/0001-02 
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LOTE IV :LIVRO PARADIDÁTICOS 

ITEM Especiticações Und Qtd Marta Val.Unit(R$) 
Vai tina 
Extenso 

Val.Total(R$) 
val.Total 
Extenso 

61 
Coleção de Livros Paradidáticos 
para os alunos do ensino infantil 

 KIT 200 Diversas R$ 170,00 
Cento e 
setenta 

reais reais
R$ 34.000,00 

Trinta e 
quatro mil 

TOTAL R$ 34.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE IV R$ 34.000,00(TRINTA E QUATRO MIL REAIS) 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTAPREÇOS: R$ 4.339.290,00(QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E TRINTA E NOVE 
MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS) 

Prazo de Entrega/Fornecimento: De acordo com edital e ordem de fornecimento. 
Prazo de Validade da Proposta: 60(Sessenta )dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
Forma de Entrega/Fornecimento: Conforme Edital. 
Dados Bancários: Agência n° 3507-6,Conta Corrente n° 81.265 Banco do Brasil: Código(001) 
Representante Legal: Edson Pinheiro Costa Junior 
Estado Civil:Solteiro 
Profissão: Empresário 
Cargo: Administrador 
RG N° 36190096X SSP SP 
CPF N°417.338.273-15 

Declaramos que: 

• Declaramos que os produtos ofertados são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem 

likomo ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou 
ejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado. 

• Declaramos nosso compromisso de executar os trabalhos ou entrega dos produtos licitados diretamente no Município 

de Santa Quitéria do Maranhão/MA, em estabelecimento determinado pela Administração Municipal, sem custos 
adicionais e independentes da quantidade. 

• Declaramos que conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração, através deste edital, bem como 
que expressar que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto desta licitação. 

*Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta e que estão 
inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. 

•São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na 
cotação da proposta. 

Inove Educacional Eireli-ChIP1:35.187.278/0001-02 
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•Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas 
e quantitativas fornecidas pelo Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA pelos preços unitários e nos prazos 
constantes desta Proposta de Preços. 

eDeclaramos expressa e total concordância com os termos deste Edital e seus anexos. 

Teresina(PI), 22 de Dezembro de 2021 

EDSON PINHEIRO Assinado de forma digital por 
EDSON PINHEIRO COSTA 

COSTA JUNIOR:41733827315 
JUNIOR:41733827315 Dados: 2021.12.22 19:04:46 -0300' 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CNPJ N2 35.187.278/0001-02 

Representante Legal: Edson Pinheiro Costa Junior 
Cargo: Administrador 
RG N° 36190096X SSP SP 
CPF N° 417.338.273-15 
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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 Inove Educacional 

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 
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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 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 Inove Educacional, 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. 

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 
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programa seja corretamente implementado, monitorado e cumprido através de 

várias ações. 

2. MODO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE 

INTEGRIDADE 

A Inove Educacional 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. 

• 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 

CNN: 35.187.278-0001/02 



Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

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 
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seguida, reafirmado a todos. Assim, conseguimos direcionar melhor a mensagem 

a ser entregue. 

• 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 

julho de 2022 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 Inove Educacional. 

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 

CNPJ: 35.187.278-0001/02 



Processo.
Folha: 
Rubrica: 

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

bem como buscamos propaga-Ias 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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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. 
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DECLARACÃO ANTICORRUPÇÃO 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI, por seu Representante legalmente constituído, 

DECLARA, sob as penas da lei: 

• Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras 

ou de quaisquer outras aplicáveis ao seu ramo de atuação, comprometendo-se a abster-

se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições das Regras 

Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem 

como seus sócios que venham a agir em seu nome. 

• Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução dos 

seus serviços, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. 

• Que na execução dos seus serviços, nem a empresa nem qualquer de seus 

diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, 

pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer 

dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, 

representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar 

qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem 

indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras 

Anticorrupção. 

Declara neste ato que: 

a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção 

b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é 

proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a 

possibilidade de rescisão motivada imediata de contratos com administração pública, 

independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas. 

EDSON PINHEIRO Assinado de forma digital 
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POLÍTICA INTERNA ANTCORRUPÇÃO E RELACIONAMENTO COM 

PODER PÚBLICO 

Emissão: 08 de dezembro de 2021 

Vigência: 08 de junho de 2022 

Revisão: A revisão ocorrerá a cada 06 (seis) meses, ou em menor período, 

caso haja algum fator específico que demande atenção. 

Responsável funcional: A responsável pela atualização e revisão desta 

Política é a Coordenadora de Com pliance. 

1. OBETIVO 

O objetivo da Política Anticorrupção é reforçar o compromisso da Inove 

Educacional de manter os mais elevados padrões de integridade, ética e 

governança na condução de seus negócios ao estabelecer diretrizes de combate à 

corrupção tanto em relação as instituições públicas como as empresas privadas. 

A Política visa assegurar que os todos colaboradores, parceiros e 

fornecedores da Empresa compreendam as diretrizes da Lei Anticorrupção 

brasileira para que observem as diretrizes, prevenindo e combatendo situações 

propensas a atos de corrupção, suborno e fraudes. Esta Política corrobora as 

diretrizes do Código de Conduta da Empresa, assim, ambos os normativos devem 

ser seguidos em sua plenitude, a fim de prevenir, mitigar e remediar os riscos de 

corrupção. 
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2. APLICAÇÃO 

A presente Política abrange todos os colaboradores (Próprios ou Terceiros) 

de qualquer nível hierárquico, e todos fornecedores, prestadores de serviços, 

agentes intermediários e outros parceiros de negócio. O cumprimento desta 

Política é obrigação para os envolvidos nos negócios da Empresa, sendo vital para 

garantir a sustentabilidade e a proteção da reputação da mesma. 

3. DIRETRIZES GERAIS 

A Inove Educacional proíbe e não tolera nenhuma prática de corrupção, 

suborno, pagamento ou recebimento de propina seja com a Administração Pública, 

nacional ou estrangeira, ou com Empresas Privadas, com base na lei anticorrupção 

brasileira e internacional. 

3.1. Relacionamento com Poder Público 

Reafirmamos nossa postura íntegra e transparente em nossos 

relacionamento com o Poder Público e proibimos quaisquer atos de corrupção e 

suborno, de forma direta ou indireta, no relacionamento com um Agente Público 

ou a um terceiro com ele relacionado, seja nacional ou transnacional. 

Todos os colaboradores, fornecedores, terceiros e parceiros que atuam em 

nome da Empresa estão proibidos de oferecer, prometer, autorizar ou receber 

(direta ou indiretamente) qualquer vantagem indevida (pagamentos, presentes ou 

a transferência de qualquer coisa de valor) para agente público no intuito que 

influencie, facilite ou recompense qualquer ação ou decisão oficial em benefício da 

Empresa ou próprio. 

Nenhum colaborador, terceiro ou parceiro sofrerá qualquer tipo de 

retaliação ou penalização devido a atraso ou perda de negócios resultantes de sua 
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recusa em pagar ou receber propina. É fundamental que se aja com 

responsabilidade ao efetuar relato da situação, que devem ser consistentes e 

verídicos. 

3.1.1. Lei Anticorrupção 

A Lei Anticorrupção brasileira dispõe sobre a responsabilização objetiva, 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos de corrupção contra 

administração pública nacional ou estrangeira. Por meio dessa lei a pessoa jurídica 

passa a ter responsabilidade objetiva pelo ato ilícito cometido por seu colaborador, 

agente intermediário ou representante que beneficie a empresa, isso significa que 

a empresa responderá por qualquer ato de corrupção sem a necessidade de provar 

a culpa ou conhecimento dos responsáveis da empresa. 

Para a realização dos atos lesivos não é necessário que o ato ilícito seja 

concretizado, basta promoter ou oferecer vantagens indevidas a Agentes Públicos 

ou pessoas a ele relacionadas. As penalidades previstas na lei podem ser 

administrativas como multa sobre o faturamento bruto e publicação da decisão 

condenatória em meios de comunicação de grande circulação, e judiciais como a 

proibição de recebimentos de incentivos ou empréstimos de instituições 

financeiras públicas ou controladas pelo poder público, decretação de perdimento 

de bens e direitos, reparação do dano, até a suspensão ou dissolução das atividades 

da empresa. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade 

individual criminal de seus administradores, colaboradores ou qualquer pessoa 

que seja autora ou partícipe do ato de corrupção contra a Administração Pública. 

3.2. Relacionamento com Fornecedores, Parceiros e 

Terceiros 

Todos os fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e 

outros parceiros que conduzam negócio com a Empresa ou em nome desta, devem 

agir com o mais alto nível de integridade. 
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Assim, a Inove Educacional se reserva no direito de realizar uma avaliação 

de riscos de compliance por meio um procedimento de due diligence de 

integridade que visa conhecer e avaliar os riscos de integridade aos quais pode 

estar exposto, nos seus relacionamentos com terceiros, com base na avaliação do 

perfil, do histórico de envolvimento em casos de corrupção, da reputação e das 

práticas de combate à corrupção, dentre outros critérios de compliance. Quando 

uma situação de risco for identificada na due diligence de integridade, esta deve 

ser tratada de forma satisfatória com o apoio da área de Compliance antes que a 

relação seja contratada ou continuada. 

De acordo com a Lei Anticorrupção, a Empresa pode ser responsabilizada 

pelas ações de fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e 

outros parceiros de negócios caso participem atos de subornos ou corrupção que 

vissem beneficiar a mesma, independente dela ter conhecimento da suposta 

conduta imprópria praticada. 

Portanto, o colaborador nunca deve pedir a um terceiro intermediário que 

se envolva ou tolere qualquer conduta que o próprio colaborador esteja proibido 

conforme os termos dessa Política. 

3.3. Pagamento de Facilitação 

São conhecidos como "pagamentos de facilitação" pagamentos feitos a 

funcionários tanto do setor público como do setor privado, como benefício pessoal, 

para garantir ou acelerar a execução de atos de rotina a que a empresa tenha 

direito. 

A Inove Educacional proíbe e não tolera o oferecimento ou pagamento de 

facilitação para acelerar ou favorecer a análise e obtenções de licenças, 

autorizações e permissões a serem realizados por seus colaboradores, 

fornecedores ou agentes intermediários. 
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3.4. Conflito de Interesses 

Todos os colaboradores da Inove Educacional devem agir de modo a 

prevenir e remediar situações que possam causar ou sugerir conflito de interesses 

nas relações entre colaboradores, fornecedores, concorrentes e órgãos públicos e 

que, se não revelados, podem vir a abalar a confiança e a credibilidade do 

colaborador e da Empresa. 

Dessa forma, os colaboradores não devem usar de sua posição na empresa 

para apropriar-se de oportunidades, favores ou vantagens em benefício próprio, 

não devem usar informações confidenciais de forma imprópria para benefício 

próprio, não devem ter nenhum envolvimento direto em negócios que sejam 

conflitantes com os interesses da organização, ou seja, devem evitar qualquer 

situação de real ou potencial conflito de interesse que de alguma forma, possa 

comprometer sua independência ou imparcialidade. 

Portanto, toda possível situação de conflito de interesses deve ser evitada e 

declarada no nosso Canal de Comunicação para que possa ser tratada de forma 

apropriada pela área de compliance, conforme as regras dispostas no Código de 

Conduta. 

3.5. Brindes, Presentes e Hospitalidades 

Os colaboradores, parceiros e fornecedores estão proibidos de aceitar ou 

oferecer qualquer tipo de vantagem, como brindes, presentes e hospitalidades, 

para Agentes Públicos, pessoa a ele relacionada, ou Partes Privadas a fim de 

influenciar suas decisões ou obter benefício próprio ou para empresa. Todos os 

brindes, presentes e hospitalidades devem ser declarados, e a fim de evitar 

qualquer situação de desconforto ou desconfiança, somente será permitido aceitar 

brindes institucionais e sem valor comercial. 
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Os brindes ou presentes com valor comercial serão encaminhados para a 

Comunicação Interna que irá realizar o sorteio entre os colaboradores, no intuito 

de evitar situações que possam interferir em decisões ou causar algum descrédito 

tanto ao colaborador como à Empresa. Se o colaborador tiver alguma dúvida sobre 

como se portar em caso de recebimentos de algum tipo de brinde, presente, 

refeição, viagem, hospedagem ou entretenimento, ele poderá contatar seu superior 

imediato, o seu gestor ou pela Ouvidoria. 

Por fim, destaque-se a existência da "Política de Brindes, Presentes e 

Hospitalidades" que deve ser observada e cumprida de forma complementar. 

• 3.6. Doações de Responsabilidade Social e Patrocínios 

As doações com fins de responsabilidade social e os patrocínios deverão ser 

realizadas de forma transparente, sendo previamente documentadas, aprovadas e 

feitas apenas por razões legítimas ao objetivo da doação e patrocínio, como servir 

os interesses humanitários de apoio às instituições culturais e educacionais e 

buscar a valorização e conhecimento da marca. 

As contribuições de doações e patrocínios serão realizadas com o mais 

elevado padrão de transparência, integridade e legalidade. São vedadas que 

doações e patrocínios sejam oferecidos, prometidos ou concedidos com a 

finalidade de se obter vantagem inadequada ou influenciar a ação de um agente 

público. 

Dessa forma, a fim de verificar a idoneidade e legalidade da organização a 

ser beneficiada, seja por doação ou patrocínio, será realizada uma due diligence de 

integridade no intuito de obter informações como histórico de envolvimento em 

casos de corrupção, fraudes, se possuem administradores que sejam agentes 

públicos ou pessoas politicamente expostas, dentre outras. 
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3.7. Doações Políticas 

A Inove Educacional não se envolve em atividades político-partidárias e não 

realiza contribuições políticas, seja para candidatos, partidos políticos, 

representantes de partidos ou campanhas afins, pela Empresa, ou em nome dela, 

conforme proibição legal. 

Respeita a participação de seus colaboradores em atividades Políticas desde 

que sejam sempre em caráter pessoal, fora do expediente de trabalho e em 

observância às diretrizes do Código de Conduta Ética. 

3.8. Registros das Operações Contábil-Financeiras 

A Inove Educacional exige e assegura que todas as transações/operações 

contábil/financeiras estejam totalmente documentadas, corretamente aprovadas e 

classificadas para a descrição correta de despesa que reflitam de maneira precisa a 

sua natureza, com o respeito aos acionistas, investidores e sociedade em geral. Em 

hipótese alguma, documentos falsos, imprecisos ou enganosos devem constar dos 

livros e registros. 

Todos os registros e respectivos documentos originais comprobatórios das 

operações contábil-financeiras da Empresa serão apresentados aos órgãos 

públicos fiscalizadores e à auditoria externa, sempre que for necessário. 

3.9. Participação em Licitações Públicas 

Nos casos em que a Empresa participa de licitações públicas estará sujeita e 

cumprirá as disposições legais da Lei das Licitações (n2 8.666/13), da Lei 
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Anticorrupção, as normas da licitação e as cláusulas contratuais firmadas com o 

órgão público licitante. 

3.10. Combate à Lavagem de Dinheiro 

A lavagem de dinheiro configura-se no processo pelo qual há a 

transformações de recursos de ganhos de atividades ilegais em ativos com uma 

origem aparentemente legal. 

Somos comprometidos com a transparência e legalidade nas transações 

financeiras. Portanto, os colaboradores que possuírem evidências ou suspeitas de 

práticas de lavagem de dinheiro devem procurar imediatamente nossa Ouvidoria 

ou a área de Compliance. 

4. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CORRUPÇÃO ("RED FLAGS") 

Para fins dessa Política e para garantir o cumprimento da Lei 

Anticorrupção, algumas situações concretas podem configurar indícios da 

ocorrência de corrupção, devendo os Colaboradores (Próprios e Terceiros) 

dispensar especial atenção para as seguintes situações: 

- A contraparte tenha má reputação por ter se envolvido, ainda que 

indireto, em assuntos relacionados à corrupção, atos antiéticos ou potencialmente 

ilegais; 

- A contraparte solicitou comissão que é excessiva, paga em dinheiro ou de 

outra forma irregular; 

- A contraparte é controlada por um Agente Público ou tem relacionamento 

próximo com a Administração Pública; 
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- A contraparte é recomendada por um Agente Público; 

- A contraparte fornece ou requisita fatura ou outros documentos 

duvidosos; - A contraparte se recusa ou tenta dificultar a inclusão das cláusulas 

anticorrupção no contrato por escrito; 

- A contraparte não possui escritório ou funcionários compatível com sua 

atividade; As situações previstas acima não compõem um rol taxativo e os indícios 

podem variar em função da natureza da operação, da solicitação de pagamento 

e/ou despesa, assim como da localização geográfica. 

Tais situações não são, necessariamente, provas de corrupção, nem 

desqualificam automaticamente, Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de 

Serviços ou Agentes Intermediários. Todavia, devem ser verificadas até que se 

tenha certeza de que não configuram infração a Lei Anticorrupção e a esta Política. 

Todo Colaborador que se deparar com umas das situações acima elencadas 

deve comunica-la imediatamente à Ouvidoria. 

5. COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E DÚVIDAS 

A Empresa manterá um plano de comunicação e treinamento periódico e 

constante para seus Colaboradores com intuito de divulgar e conscientizar da 

importância do cumprimento das regras dessa Política e da Lei Anticorrupção. 

É de responsabilidade de todos os Líderes da Inove Educacional divulgar 

para seus liderados o conteúdo desta Política e conscientizá-los sobre a 

necessidade e importância de sua observância e incentivá-los a apresentar dúvidas 

ou preocupações com relação a sua aplicação. 
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Quaisquer situações, exceções e/ou esclarecimentos sobre a aplicação desta 

Política poderão ser enviadas pelo canal de comunicação as empresa, disponível 

pelo e-mail ou Aplicativo. 

6. CANAL DE COMUNICAÇÃO 

É essencial que todos abrangidos por esta Política relatem qualquer ato ou 

indício de ato de corrupção, pagamento/recebimento de propina ou outra situação 

que viole esta Política Anticorrupção, assegurando a proteção dos padrões éticos 

adotados pela Empresa e preservando sua imagem no mercado. 

Nesse sentido, disponibilizamos os Canais de Comunicação: 

- E-mail: ouvid -ia.complia ce@gmail com 

- App: Disponível em nossas plataformas digitais e QR CODE que encontra-

se por todos os setores da Empresa. 

Este canal é operado pelo Setor de Compliance. Não é necessário se 

identificar ao utilizar o canal, mas é fundamental agir com responsabilidade ao 

efetuar relatos, que devem ser consistentes e verídicos. Não haverá qualquer 

retaliação para o Colaborador que utilizar o canal, conforme estabelecido na 

Política de Não Retaliação a Denunciantes. 

7. INVESTIGAÇÕES E SANÇÕES 

Todos os incidentes informados de suspeitas de violação desta Política 

serão investigados imediatamente e de forma apropriada. Se, depois da 

investigação, verificar-se que ocorreu uma conduta que infringe as regras dessa 

Política, serão tomadas medidas corretivas imediatas e exemplares, sempre de 

acordo com as circunstâncias, gravidade e a lei aplicável. 
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Qualquer colaborador, terceiro ou parceiro que viole qualquer disposição 

desta Política estará sujeito a sanções disciplinares previstas no Código de Conduta 

da Empresa, listadas abaixo: 

- Advertência por escrito; 

- Suspensão; 

- Demissão sem justa causa; 

- Demissão por justa causa; 

- Exclusão do fornecedor, parceiro ou agente intermediário; 

- Ação judicial cabível. 
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ATA DE REUNIÃO 

Ata de N2: 001 

Realizada em: 30/11/2021 

Hora de Início: 11:00 hrs 

Hora de Término: 12:10 hrs 

Local: Vídeo Conferência 

Objetivo: Apresentar à Alta Direção da empresa o Código de Conduta da Inove 
Educacional para que, sendo aprovado, seja divulgado aos demais colaboradores. 

Participantes: Marina Teixeira, Edson Pinheiro Costa Júnior. 

Assuntos abordados: 

A reunião teve início às 10 horas. 

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

Inove Educacional, 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. 

Edson 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 janeiro de 2022. 



Processo: 
Ebiiia._  
Rubrica: 

A apresentação do referido código já serviu como treinamento d 

Direção. 

A reunião finalizou às 12:10 horas, com a palavra e comprometimento da 

Alta Direção, determinada em cumprir e fazer cumprir todo o conteúdo do Código 

de Conduta. 

EDSON PINHEIRO 
Assinado de forma digital 
por EDSON PINHEIRO COSTA 
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