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INTRODUÇÃO
O código de ética da ENGECORPS é um instrumento de auto-regulamentação do comportamento ético da empresa e de 
seus colaboradores, tendo como principal objetivo promover a qualidade dos serviços que oferece, buscando a melhoria 
contínua de suas capacidades e procedimentos, com a finalidade de melhor servir à sociedade.

PRINCÍPIOS GERAIS
De acordo com este Código de Ética, a ENGECORPS se compromete a:

REGRAS DE APLICAÇÃO

MECANISMOS DE CONTROLE

 Buscar sempre prestar seus serviços com excelência 
técnica, utilizando para isso profissionais com formação 
e experiência adequados;

 Atuar seguindo normas éticas de conduta profissional 
resguardar o sigilo das atividades desenvolvidas para 
seus clientes, sempre com respeito estrito às leis brasilei-
ras e estrangeiras;

 Atuar na busca permanente do interesse público e no 
do meio ambiente;

 Buscar soluções sustentáveis no exercício de suas 
atuações e;

 Manter a dignidade, prestígio e reputação do setor da 
consultoria.

 I - Os colaboradores da ENGECORPS se comprometem a acatar este Código de Ética;
 II - ENGECORPS aplicará as sanções pertinentes ao tomar conhecimento de infrações a este Código de Ética;
 III - A Diretoria da Qualidade da ENGECORPS vigiará, controlará e supervisionará o cumprimento deste Código de 

Ética.

ENGECORPS não oferecerá, proporcionará, nem 
aceitará nenhum tipo de remuneração que efetiva-
mente exista, ou que se perceba como: a) intenção de 
influir nos processos de seleção ou qualificação nas 
licitações ou nos concursos ou b) intenção de afetar a 
imparcialidade dos julgadores das licitações ou con-
cursos;

ENGECORPS prestará seus serviços com o nível de 
qualidade de acordo com o exigido no procedimento 
de adjudicação do contrato, colocando na equipe de 
trabalho profissionais com formação e experiência 
adequados aos serviços contratados; 

ENGECORPS desempenhará seus serviços com a 
competência profissional e diligência devidos, apli-
cando as melhores técnicas e desenvolvimentos dis-
poníveis em seus campos de especialização;

Com este fim, ENGECORPS fomentará a aquisição e 
a atualização de conhecimentos e competência de 
seu pessoal, especialmente mediante a formação e o 
desenvolvimento profissional contínuo;

ENGECORPS atuará em todo momento com espírito 
de colaboração, respeito e cortesia;

ENGECORPS colocará seu maior empenho em 
deixar claro e acordado com seu cliente o escopo e o 
conteúdo de seus serviços e as condições para sua 
prestação;

ENGECORPS atuará buscando o interesse de seu 
cliente e aplicará seus esforços profissionais, seguindo 
as regras de boa prática e as normas vigentes;

ENGECORPS comunicará a seu cliente eventuais 
riscos inerentes aos projetos e/ou obras nos quais 
atue;

ENGECORPS não poderá divulgar ou revelar, sem 
autorização de seu cliente, a informação confidencial 
que tenha sido obtida no curso da execução de seus 
serviços, nem utilizar tal informação contra os interes-
ses do cliente, salvo se tal informação seja exigida por 
imperativo legal;

Quando assim seja exigido, ENGECORPS se com-
promete a disponibilizar uma adequada cobertura de 
seguro de responsabilidade profissional;

ENGECORPS prestará seus serviços com integridade 
profissional e informará a seu cliente sobre qualquer 
circunstância que possa influir em sua imparcialidade 
profissional;

ENGECORPS atuará com imparcialidade e integrida-
de perante outros consultores;

ENGECORPS só prestará seus serviços quando seja 
competente para os realizar através de seus profissio-
nais, dos profissionais do Grupo ao qual se insere, 
e/ou pela associação com empresas para a finalidade 
em questão; 

ENGECORPS nunca afirmará dispor de conhecimen-
tos ou experiência da qual careça, com fim de con-
quistar um contrato e

ENGECORPS não buscará a obtenção de contratos 
por métodos incompatíveis com a dignidade e o res-
peito a sua profissão.
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