CÓDIGO DE COMPROMISSO COM O CLIENTE
1 – A New Promotion se compromete a prestar os serviços contratados nos termos estipulados.
2 - Empregar, nos serviços contratados, pessoal devidamente qualificado, treinado e habilitado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego e respectivos Conselhos Profissionais, para a realização das
atividades ora contratadas.
3 - Efetuar mensalmente o pagamento da remuneração e encargos previdenciários, aos profissionais
empregados na execução dos Serviços ora contratados.
4 - Apresentar ao cliente, para sua prévia aprovação, todos os materiais produzidos em razão dos
serviços, antes que estes sejam aplicados, distribuídos ou utilizados em cada um dos projetos a serem
realizados.
5 - A New Promotion obriga-se a observar e a empregar todos os procedimentos ditados pela legislação
aplicável para o desenvolvimento e execução dos Serviços, notadamente aquelas editadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.
6 - A New Promotion fornecerá e fiscalizará a utilização de EPIS (equipamentos de proteção individual)
por seus empregados, quando necessários para a realização de quaisquer atividades inerentes aos
serviços contratados.
7 - É expressamente estipulado que não se estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre o cliente e os empregados, prepostos, agentes e prestadores de serviços
designados pela New Promotion para a execução dos serviços objeto do contrato firmado, sendo a New
Promotion a única responsável, como empregadora, por todas as obrigações e encargos decorrentes da
legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, ou qualquer outra, obrigando-se, assim, ao
cumprimento das disposições legais no que se refere à remuneração da mão-de-obra que utilizar e a
outras obrigações e encargos de qualquer natureza.
8 - Caso o cliente seja citado em reclamação trabalhista, ação judicial ou auto de infração, que verse
sobre vínculo de trabalho dos profissionais da New Promotion, essa compromete-se a realizar todos os
procedimentos necessários a fim de isentar o cliente de toda e qualquer responsabilidade, patrimonial
ou não, sobre as referidas demandas ou autuações.

9 - A New Promotion se compromete a recolher, assiduamente, todos os tributos incidentes sobre as
suas atividades, comprometendo-se a apresentar ao cliente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os
respectivos recibos quitados e certidões negativas de débitos, quando lhe forem solicitados.
10 - Não empregar ou contratar para o trabalho crianças e/ou menores em desacordo com a legislação
trabalhista vigente, em qualquer atividade relacionada com a prestação de serviços ora contratada.
11 - Providenciar aos seus empregados, prepostos e demais pessoas por ela credenciadas um ambiente
seguro de trabalho.
12 - Tratar todos os empregados, prepostos e demais pessoas por ela credenciadas com respeito e
dignidade e não tolerar que eles sejam vítimas de qualquer forma de discriminação ou assédio seja
sexual ou moral.
13 - Não tolerar qualquer tipo de discriminação ou assédio por parte de seus empregados e
empregador.
14 - Não se envolver em qualquer tipo de ação abusiva contra os direitos humanos.
15 - Não empregar ou contratar empresas que utilizem o trabalho forçado ou escravo em qualquer
atividade relacionada com a prestação de serviços contratada.
16 - Não tolerar qualquer forma de corrupção, inclusive extorsão e suborno.
17 - Zelar por sua reputação e pela reputação do cliente.
18 - Manter os padrões de qualidade determinados pelo cliente.
19 - Garantir que suas ações não desrespeitem o meio ambiente.
20 - A New Promotion reconhece que há uma relação de confiança e fidelidade recíproca e está ciente
de que, no exercício de suas funções, poderá ter acesso a informações e materiais que não sejam de
conhecimento do público em geral e que o cliente considera ser de sua propriedade exclusiva e de
caráter confidencial (“Informações Privilegiadas”).
21 - A New Promotion não permitirá que terceiros alheios a relação contratual tenham acesso a
quaisquer informações privilegiadas, relativas a negociações, trabalhos em andamento, relatórios,
planejamentos, produtos, mercadorias importadas e exportadas, suas quantidades, valores, qualidade,

freqüência, listas de clientes, contatos com fornecedores, programas de computador (softwares),
desenhos e outros direitos de propriedade intelectual, instrumentos de coleta de dados, segredos
comerciais, processos de fabricação e pesquisa, fórmulas, tecnologia, estratégias comerciais e de
comercialização, sistemas operacionais, assuntos financeiros ou empresariais, métodos de operação,
transações, controles internos ou procedimentos de segurança, bem como outras informações e
documentos identificados como tais, ou que a New Promotion saiba ou tenha motivos para crer que se
enquadrem nessa categoria, ainda, que de fornecedores ou de clientes efetivos ou em potencial.
22 - A New Promotion não usará em benefício próprio ou de terceiros quaisquer Informações
Privilegiadas para o desenvolvimento de atividade igual ou similar à desenvolvida pelo cliente.

