Código de
Conduta de
Fornecedor

www.odfjelldrilling.com

Código de Conduta de Fornecedor
A Odfjell Drilling e suas entidades
afiliadas mundialmente estão
comprometidas em manter os mais altos
padrões éticos ao conduzir negócios.
Como resultado, todos os fornecedores e
os funcionários da Odfjell Drilling que
trabalham com eles são esperados a se
conduzir nos mais altos padrões de
honestidade, justiça e integridade
pessoal.
Este Código de Conduta de Fornecedor
define os requerimentos básicos para os
fornecedores de bens e serviços da
Odfjell Drilling com relação a suas
responsabilidades em manter altos
padrões éticos, aderir a todas as leis
aplicáveis e evitar quando da percepção
de impropriedade administrativa ou
conflito de interesses. Os fornecedores
devem então conservar e manter os
princípios de abertura e transparência da
Odfjell Drilling.

O fornecedor concorda em:
Cumprir com este Código de Conduta que se
aplica globalmente a fornecedores,
significando quaisquer negócios, empresas,
corporações, pessoas ou outras entidades que
vendam, ou busquem vender, qualquer tipo
de produtos ou serviços à Odfjell Drilling. Isto
inclui contratadas, funcionários do fornecedor
em todos os níveis, e assim como agentes,
membros do conselho, pessoal contratado,
consultores e outros que atuam em benefício
de ou representando o fornecedor.

1. Conformidade legal
O fornecedor deve cumprir com todas as leis,
regras e regulamentos aplicáveis de seu país de
origem e assim como as leis e regulamentos
aplicáveis no país de operação. O fornecedor
deve atuar de acordo com as convenções e
diretrizes internacionais fixadas pelas
organizações internacionais. O fornecedor deve
cumprir com qualquer lei ou regulamento de
controle de sanção, importação ou exportação
aplicável, e garantir a mesma obrigação de
qualquer sub-fornecedor ou outro representante
do fornecedor utilizado no trabalho para a Odfjell
Drilling. (Significa as provisões substantivas
antissuborno e dos livros e registros da Lei de
Práticas Corruptas dos EUA, a lei comum de
crime de suborno da GB e a Lei de Prevenção de
Corrupção da GB de 1906 (conforme emendada
pela Lei de Prevenção de Corrupção de 1916 e a
Lei Antiterrorismo, Crime e Segurança de 2001),
Seção 276 (“Negociação de Influência”) do
Código Criminal norueguês, as leis de suborno
comercial, anti-lavagem de dinheiro e
antiterrorismo dos Estados Unidos, do Reino
Unido e da Noruega, e assim como todas as
outras leis substantivas relevantes dos Estados
Unidos, do Reino Unido, da Noruega e todos os
outros países nos quais o Grupo Odfjell conduz
negócios). No caso de diferenças entre as leis
aplicáveis, regulamentos, este Código de
Conduta de Fornecedor ou os requerimentos no
contrato com o fornecedor, o fornecedor deve
cumprir com os requerimentos mais estritos.
2. Proibição de corrupção e suborno.
O fornecedor não deve tolerar e deve trabalhar
contra a corrupção em todas as suas formas nos
setores público e privado. O fornecedor confirma
que não deve oferecer, solicitar, fornecer,
aceitar ou receber subornos ou outras vantagens
impróprias para negócios ou ganho privativo,
independente se direta ou indiretamente, para si
mesmo ou para outros. O fornecedor se
compromete em manter os mais altos padrões
de integridade em todas as interações de
negócios a título mundial. E todas e quaisquer
formas de corrupção, tais como suborno,
lavagem de dinheiro, extorsão ou apropriação
indébita, são estritamente proibidas.
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3. Respeito aos direitos humanos
básicos
O fornecedor deve ativamente apoiar e
respeitar a proteção da Declaração Universal
de Direitos Humanos das Nações Unidas
através do recrutamento e desenvolvimento
da equipe com base em mérito e
oportunidades iguais, independente de raça,
cor, religião, sexo, idade, histórico social,
nacionalidade, orientação sexual, estado
civil ou deficiência. O fornecedor não deve
utilizar qualquer forma de trabalho forçado
ou infantil. O fornecedor deve manter a
liberdade de associação e o direito de
negociação coletiva. O fornecedor deve
cumprir com os padrões trabalhistas
internacionalmente reconhecidos cobrindo
as seguintes áreas: salários, horários de
trabalho, práticas disciplinares, contratos de
emprego e condições de trabalho.
4. Saúde e segurança dos funcionários
O fornecedor deve trabalhar ativamente
para um ambiente de trabalho saudável e
livre de lesões, e promover uma cultura de
saúde e segurança aberta e proativa. O
fornecedor deve se empenhar para controlar
os riscos e tomar as melhores medidas de
proteção possíveis contra acidentes e
doenças ocupacionais. O fornecedor deve
fornecer treinamento e garantir que os
funcionários sejam educados em assuntos
de saúde e segurança. O fornecedor deve
planejar e agir para prevenir lesões, e
trabalhar sistematicamente para gerenciar
riscos utilizando um sistema de gestão de
saúde e segurança ocupacional.
5. Proteção ambiental
O fornecedor irá agir de acordo com os
padrões estatutários e internacionais
aplicáveis com relação à proteção ambiental,
trabalhar para evitar a poluição ambiental e
realizar aprimoramentos contínuos na
proteção ambiental. O fornecedor deve
apoiar uma abordagem preventiva aos
desafios ambientais, tomar iniciativas para
promover maior responsabilidade ambiental
e encorajar o desenvolvimento e o uso de
tecnologias ecológicas.

6. Conflito de interesses
O fornecedor deve evitar todos os conflitos de
interesses enquanto trabalhando para a Odfjell
Drilling. Um conflito de interesses ocorre quando
um representante de um fornecedor busca
promover seu interesse pessoal, ou aquele de
um amigo ou parente, devido a seu cargo como
um representante do fornecedor. O fornecedor é
requerido a reportar quaisquer situações de
conflitos em potencial ou reais entre os
interesses dos funcionários do fornecedor ou
outros funcionários dos representantes e os
interesses da Odfjell Drilling.

7. Precisão e retenção de registros
O fornecedor deve manter registros precisos e
completos dos negócios da empresa. Todas as
transações entre o fornecedor e outras partes
devem ser pronta e precisamente postadas nos
livros do fornecedor. Todas as formas de
relatório financeiro devem ser de acordo com as
práticas e princípios contábeis geralmente
aceitos, e todos os requerimentos de registro
devem ser atendidos precisamente com relação
ao cronograma e o conteúdo.
8. Competição justa
O fornecedor deve competir dentro da estrutura
das regras de competição em seus mercados de
operação. O fornecedor nunca deve tomar parte
de qualquer cooperação de preços ou licitação
ilegal, compartilhamento de mercado ilegal ou
outra prática em violação das leis aplicáveis
relacionadas à competição. O fornecedor deve
cumprir com todas as leis aplicáveis antitruste e
de competição.
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9. Cortesias, presentes, hospitalidade e
despesas
O fornecedor deve proibir a oferta ou
aceitação de cortesias– presentes,
hospitalidade, despesas ou qualquer benefício
– onde esta possa constituir, ou aparentar
constituir, uma influência indevida. Os
funcionários e/ou representantes da Odfjell
Drilling podem aceitar um presente de um
fornecedor se o presente não for objetivado a
tratamento favorável, não criar a aparência
de um suborno, retorno, compensação ou tipo
de pagamento irregular, ou de outra forma
faça surgir qualquer conflito de interesse em
potencial. Adicionalmente, todos os
requerimentos precedentes devem atender a:
i. o valor total de um presente ou presentes
tangíveis de valor nominal;
ii. não haja propósito de negócios envolvido;
iii. divulgação pública não seria ao detrimento
da reputação da Odfjell Drilling;
iv. o presente é razoável e apropriadamente
consistente com o Código de Conduta de
Negócios da Odfjell Drilling; e
v. a aceitação do presente não viola
quaisquer leis aplicáveis.

10. Direitos de Auditoria
O fornecedor concorda em permitir, sob a
solicitação de Odfjell Drilling, auditorias por
auditores independentes, e concorda que tais
auditores devem possuir total e irrestrito acesso
a, e conduzir revisões de, todos os registros
relacionados com o trabalho desempenhado
para, ou serviços ou equipamentos providos a,
Odfjell Drilling, e reportar qualquer violação de
quaisquer das Leis e Regulamentos Aplicáveis,
ou das provisões de conformidade de seu
contrato com a Odfjell Drilling, com relação a:
a. a efetividade de programas de conformidade
e códigos de conduta existentes;
b. a origem e legitimidade de quaisquer fundos
pagos a Odfjell Drilling;
c. seus livros, registros e contas, ou aqueles de
suas subsidiárias, empreendimentos
conjuntos ou afiliadas, relacionado ao
trabalho desempenhado para, ou os serviços
ou equipamentos providos a, Odfjell Drilling;
d. todos os desembolsos realizados para ou em
beneficio da Odfjell Drilling; e
e. todos os fundos recebidos da Odfjell Drilling
em conexão com o trabalho desempenhado
para, ou os serviços ou equipamentos
providos a, Odfjell Drilling.
11. Relatório de preocupações ou violações
do Código de Conduta de Fornecedor
Se o fornecedor se tornar ciente de qualquer
violação deste Código de Conduta do
Fornecedor, o fornecedor deve reportar a
violação diretamente ao responsável pela
conformidade da Odfjell Drilling, utilizando o
seguinte endereço:
complianceofficer@odfjelldrilling.com
12. Consequências de violações
Uma falha em cumprir com este Código de
Conduta de Fornecedor pode levar a rescisão do
contrato, queixas por compensação,
desqualificação como um fornecedor e reportar
às autoridades relevantes.

Snorre Støtvig, Diretor Executivo de Aquisições
02.02.2015
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Formulário de reconhecimento

Como um fornecedor, somos requeridos a reconhecer este Código de Conduta de Fornecedor
aplicá-lo em todas as negociações com e em benefício da, Odfjell Drilling. Entendemos que a
falha em assinar ou devolver este Formulário de Reconhecimento do Código de Conduta de
Fornecedor pode resultar em nossa desqualificação para consideração para negócios, e/ou
negócios futuros, com a Odfjell Drilling. O fornecedor é totalmente responsável por garantir que
quaisquer sub-fornecedores, subcontratadas, agentes ou outros terceiros que sejam utilizados
para o trabalho para a Odfjell Drilling, irão atuar consistentemente com este Código de Conduta
de Fornecedor.

Eu, __________________________________ [Preencher o nome do executivo com autoridade de
assinatura] certifico, represento e garanto em benefício da ________________________________
[Preencher o nome do fornecedor] que:
1) Sou autorizado a executar as representações e garantias contidas no presente e executar esta
certificação em benefício da __________________________________ [preencher o nome do
fornecedor].
2) Sou um cidadão de __________________________________ [preencher o nome do país] e
um residente de __________________________________ [preencher o nome da cidade e
país].
3) Sou o(a) __________________________________ [preencher o cargo] da Empresa que é
incorporada sob as leis de __________________________________ [preencher o nome do
país], com matriz em
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[preencher o endereço completo, cidade e país].

Assinatura:
Data:

