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INTRODUÇÃO
Prezados fornecedores e prestadores de serviço, apresentamos aqui
nosso Código de Conduta dedicado a vocês. Ele tem por objetivo
destacar as principais diretrizes que norteiam a relação entre o Grupo
São Francisco e seus fornecedores e prestadores de serviços. Para nós
essa parceria é fundamental, pois reflete o compromisso de conduzir
nossos negócios em plena conformidade com a legislação vigente,
orientados pela integridade e honestidade.
Para o benefício de todos, acreditamos que nossos princípios, valores e
práticas devem ser incorporados ao cotidiano dos nossos fornecedores
e prestadores de serviços, pois elevam os padrões éticos e morais,
asseguram a credibilidade e preservam a imagem da empresa e de
seus fornecedores.
Assim, cabe a nós, Grupo São Francisco e empresas fornecedoras e
prestadoras de serviços, garantirmos que essas condutas sejam sempre
cumpridas e respeitadas, de modo a construirmos relações saudáveis,
transparentes e sustentáveis.
Ao concordar com este código os fornecedores e prestadores de serviços
reconhecem que todos os acordos, contratos e relações comerciais,
existentes e futuros, estarão sujeitos às disposições contidas neste
documento.

Lício Cintra
Presidente do São Francisco Saúde e do São Francisco Odonto

Patrícia Musa
Presidente do São Francisco Resgate

DIREITOS HUMANOS
O Grupo São Francisco respeita e promove os direitos humanos em suas atividades, ao
longo de sua cadeia produtiva e nas regiões onde está inserido, independentemente de raça,
sexo, nacionalidade, religião ou qualquer outra condição, em conformidade com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos da ONU. Nesse sentido, busca estabelecer relação comercial
com fornecedores e prestadores de serviços que compartilhem dos nossos princípios e valores
e que respeitem os direitos humanos. Todos os fornecedores e prestadores de serviços devem:
• Proporcionar condições dignas de trabalho a seus empregados. A carga horária, a remuneração,
os benefícios e os requisitos de saúde e segurança devem respeitar a legislação trabalhista;
• Respeitar e valorizar as diferenças de gênero, origem, etnia, orientação sexual, crença,
práticas religiosas, convicção política, ideológica, classe social, condição de portador de
deficiência, estado civil ou idade;
• Oferecer igualdade de oportunidade de emprego, incluindo, sempre que possível, pessoas
com deficiência na composição da força de trabalho, incluindo a adequação de instalações
e equipamentos;
• Buscar permanentemente o reconhecimento e a promoção do talento e da capacidade
da mulher, diminuindo a discrepância histórica e cultural de acesso a oportunidades, sem criar
um ambiente discriminatório;
• Proibir e repudiar a prática do trabalho infantil, forçado ou análogo ao escravo.

MEIO AMBIENTE
O Grupo São Francisco entende como fundamental o tratamento das questões socioambientais
para seus negócios, produtos e serviços e, para tanto, trabalha para manter sua cadeia produtiva
em consonância com a legislação ambiental vigente.
Nesse sentido, os fornecedores e prestadores de serviços devem:
• Assumir o compromisso de cumprir com a legislação ambiental aplicável aos seus produtos
e serviços;
• Prover produtos e serviços com os corretos licenciamentos e autorizações ambientais;
• Ter conhecimento dos aspectos e impactos ambientais causados por suas atividades,
produtos e serviços, assim como programar ações de controle necessárias e suficientes para
mantê-los sob controle.

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO, ÀS NORMAS E AOS CONTRATOS
Os fornecedores e prestadores de serviços devem respeitar e cumprir plenamente todas
as leis e regulamentos aplicáveis, assim como este Código e os contratos estabelecidos entre
as partes.
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Qualquer sugestão ou alteração, mesmo que proposta por um empregado do Grupo São
Francisco, só será considerada se feita dentro da forma legal, representada e documentada
dentro do contrato válido.

TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
Agir corretamente faz parte dos valores do Grupo São Francisco e, como tal, acreditamos
que a transparência é essencial em qualquer parceria. Por isso, solicitamos aos fornecedores
e prestadores de serviços:
• Atuar de forma positiva com objetividade, honestidade, dignidade, respeito, transparência,
lealdade, cortesia, respeito mútuo e colaboração;
• Comprometer-se quanto à veracidade de quaisquer informações prestadas, tais como as
relacionadas à saúde, à segurança, ao meio ambiente, à qualidade, à capacitação profissional
dos prestadores de serviço, às finanças, ao aspecto jurídico-fiscal entre outras;
• Não distorcer números que venham a refletir em relatórios gerenciais ou demonstrações
financeiras;
• Buscar formalizar, por meio escrito, a comunicação e a troca de informações importantes.

DIRETRIZES ANTICORRUPÇÃO
O Grupo São Francisco não admite atos de corrupção. Portanto, exige dos seus fornecedores
as seguintes condutas:
• Não pagar, oferecer, autorizar e/ou prometer, direta ou indiretamente, qualquer quantia, bens
de valor ou vantagem indevida a qualquer pessoa que seja um oficial, agente, funcionário ou
representante de qualquer governo, nacional ou estrangeiro, ou de suas agências e organismos
nacionais ou internacionais, ou a qualquer partido político, candidato ou ocupante de cargo
público ou a escritórios de partidos políticos, ou a qualquer outra pessoa, sabendo ou tendo
razões para acreditar que toda ou qualquer parte da quantia, bens de valor ou vantagem
indevida serão oferecidos, dados ou prometidos com a finalidade de obter ou manter um
tratamento favorável indevido aos negócios do Grupo São Francisco e/ou de seus representantes,
em violação às leis que versam sobre crimes e práticas de corrupção e contra a administração
pública, em especial a Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013, Portaria 8420 do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controle.
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BRINDES, PRESENTES E OUTRAS OFERTAS
Sabemos que a troca de brindes e presentes é comum no universo dos negócios. Entretanto,
acreditamos que essa prática deve ser conduzida com cuidado, para que não influencie ou
pareça influenciar nas decisões empresariais, não gerando vantagens indevidas. O Grupo São
Francisco não admite o recebimento e oferecimento de presentes, hospitalidade, doações
e patrocínios de qualquer agente público. Para os fornecedores e prestadores de serviços
privados, algumas regras devem ser seguidas:
• As refeições são permitidas apenas no horário de expediente, no valor de até R$80,00 por
pessoa, sendo proibido o convite a terceiros (familiares, amigos, etc.). Deve ser respeitada a
frequência de uma entrega por semestre;
• É permitido conceder ou receber presentes/brindes no valor de até R$100,00 com a
frequência de uma entrega por semestre. É proibido conceder ou receber presentes/brindes
antes de decisões de fechamento de negócios;
• Brindes promocionais devem ter o logo da empresa;
• É proibido pagar e receber viagens sem o propósito claro do negócio;
• Não são permitidos doações e patrocínios em dinheiro. Os lançamentos contábeis deverão
ser efetuados tempestivamente nas contas, com valores fieis aos praticados e com a descrição
apropriada, além da comprovação das transações;
• Todo entretenimento precisa ser devidamente comprovado.

CONFLITO DE INTERESSE
Qualquer tipo de relação particular de caráter habitual entre fornecedores e prestadores
de serviços e colaboradores do Grupo São Francisco deve ser comunicada, pois entendemos
que alguns limites precisam ser estabelecidos para evitarmos conflitos de interesses.

ABUSO DE PODER / ASSÉDIO
O Grupo São Francisco não admite práticas comerciais coercitivas, assim como não tolera
qualquer tipo de assédio (moral, sexual, racial, político ou religioso).

SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
Informações confidenciais e estratégicas não devem ser divulgadas ou utilizadas para
benefício próprio ou de terceiros. São consideradas informações confidenciais:
• Dados técnicos e comerciais sobre produtos;
• Objetivos, táticas e estratégias de negócios e de comercialização;
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• Orçamentos anuais;
• Planejamento de curto e longo prazos;
• Volume e condições de compras;
• Resultados de pesquisas;
• Dados estatísticos, financeiros, contábeis e operacionais;
• Informações de contrato comercial celebrado entre o Grupo São Francisco e o fornecedor.

CANAL DE DENÚNCIA EXTERNO
No fiel cumprimento deste Código, o canal de denúncia externo poderá ser acessado pelos
fornecedores e prestadores de serviços do Grupo São Francisco, para que possam realizar,
sempre de boa-fé, denúncias de condutas que ferem a ética e a integridade da nossa empresa.
Seguem alguns exemplos de condutas inadequadas:
a) Roubo de bens ou informações do Grupo São Francisco;
b) Acordos suspeitos com fornecedores ou clientes em prejuízo ao Grupo São Francisco;
c) Uso inadequado ou irregular de instalações e bens do Grupo São Francisco;
d) Difamação do nome ou da imagem do Grupo São Francisco, bem como de seus colaboradores,
acionistas e demais parceiros;
e) Pagamento ou recebimento de suborno ou propina, ou, ainda, de presentes, brindes,
entretenimento ou hospitalidade como forma de corrupção;
f) Falsificação ou adulteração de documentos;
g) Prática de atividades anticoncorrenciais;
h) Quaisquer outras violações às boas práticas de trabalho e ao adequado clima organizacional;
i) Discriminação de qualquer tipo - religiosa, social, racial, sexual, política, educacional,
cultural - ou qualquer outro fator que agrida a individualidade humana; etc.
O Grupo São Francisco assegura aos fornecedores e prestadores de serviços o acesso ao
canal de denúncia externo “RESGUARDA” através dos seguintes canais:
a) Telefone: 0800 891 4636
b) web: www.resguarda.com/saofrancisco
c) e-mail: denuncia.saofrancisco@resguarda.com

DISPOSIÇÃO COMPLEMENTARES
O descumprimento dos princípios e compromissos expressos neste código poderá implicar
na adoção de medidas disciplinares, que podem ir desde o bloqueio do fornecedor e/ou
prestador de serviço para novas aquisições até o encerramento dos contratos vigentes.
O pleno atendimento às exigências deste código é condição fundamental para a permanência
da empresa na base de fornecedores do Grupo São Francisco.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro que tomei conhecimento do Código de Conduta dos fornecedores e
prestadores de serviços do Grupo São Francisco e, após ler e entender seu conteúdo,
concordo com as regras contidas neste documento, sendo que assumo o compromisso
de seguir tais diretrizes na minha relação com o Grupo São Francisco.
Declaro ainda que:
1. Neste momento, não conheço nenhuma circunstância que possa gerar
qualquer conflito com as regras contidas no Código de Conduta dos fornecedores
e prestadores de serviços do Grupo São Francisco ou situação que o viole;
2. Serei responsável por divulgar o Código de Conduta dos fornecedores
e prestadores de serviços do Grupo São Francisco aos meus representantes,
colaboradores, fornecedores e contratados que estejam envolvidos direta ou
indiretamente na prestação de serviços e/ou no fornecimento, bem como àqueles
que atuem em situações de não conformidade com o código;
3. Vou me empenhar na adequação dos processos da minha empresa às
melhores práticas recomendadas neste código.

Nome da Empresa:
Nome e Cargo:

Assinatura do Responsável
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ANOTAÇÕES
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w w w. saofrancisco.com.br
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