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Caro(a) colaborador(a),

Seja bem-vindo(a) ao Manual de Integração da EQS. Neste documento, você conhecerá 
um pouco mais sobre nós: entenderá nossa missão, nossa visão e nossos valores; verá 
um panorama de nossa trajetória e de alguns de nossos clientes; assim como aprenderá 
um pouco sobre os serviços e os produtos que oferecemos.



MISSÃO, VISÃO
VALORES

Respeito e desenvolvimento do ser humano;

Comprometimento permanente com clientes e parceiros;

Melhoria contínua dos processos e serviços;

Preservação e respeito à saúde e à segurança;

Ética e transparência;

Responsabilidade Socioambiental.

Ser empresa líder no mercado nacional no seu segmento de atuação sendo 

reconhecida pela qualidade dos serviços prestados, foco na responsabilidade 

socioambiental, inovação e excelência em sua atuação.

Prover gestão de contratos de infraestrutura, atendendo as necessidades de nossos 

clientes garantindo qualidade, confiabilidade e inovação.



NOSSOS SERVIÇOS

ENERGIA
Manutenção preventiva;
Gestão de sistemas críticos de energia;
Atendimento desde a instalação até manutenção.

MANUTENÇÃO PREDIAL
Preventiva e corretiva de sistemas elétricos, hidráulicos, análises técnicas, combate a incêndio, higienização, 
reformas e conservação.

CLIMATIZAÇÃO
Gestão de equipamentos: Rotinas de manutenção em aparelhos de pequeno, médio e grande porte, 

respeitando sempre as novas técnicas e zelando pela segurança.

TELECOMUNICAÇÕES
Wireless, dados e transmissão.

ARENA: GO
Trata-se de um software desenvolvido para atender empresas que tenham equipes de campo.
Nas plataformas Web e Mobile, é possível acompanhar, em tempo real, as atividades que os membros de uma 
empresa executam.
Sendo assim, é possível gerar relatórios técnicos e trazer mais credibilidade para as ações da empresa.



ONDE ATUAMOS

Estamos presentes em todo o território nacional. Temos 11 Unidades Administrativas, as quais estão 
distribuídas pelas principais capitais do país.

• Matriz – Santa Catarina
• Bahia
• Goiânia
• Mato Grosso
• Minas Gerais
• Pará
• Paraná
• Pernambuco
• Rio de Janeiro
• Rio Grande do Sul
• São Paulo



ALGUNS CLIENTES



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA EQS

Documento que contém os  princípios éticos fundamentais e regras de conduta que orientam o 
comportamento e possibilitam alcançar uma convivência justa e harmoniosa entre os colaboradores EQS e os 
públicos com quem mantém contato.

O Código de Ética e Conduta está disponível a todos no site da empresa.

CANAL DE DENÚNCIAS

A EQS Engenharia tem um canal de denúncias para que funcionários, 
representantes, parceiros, fornecedores e demais partes interessadas –

enfim, todos que, direta ou indiretamente, relacionam-se com a EQS 
Engenharia – denunciem, anonimamente, ocorrências de descumprimento 

da legislação e condutas inapropriadas e antiéticas que possam afetar a 
imagem, o resultado financeiro e o ambiente de trabalho da empresa.



CANAL DE DENÚNCIAS

Para o registro de violação, ou de possível violação, os seguintes canais estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, 365 dias por ano:

Telefone: 0800 591 1647

Email: www.ouvidordigital.com.br/eqsengenharia

Quando você realizar uma denúncia, receberá um número de protocolo. 
Anote e guarde esse número, pois ele pode ser utilizado para acompanhar o 
andamento da denúncia e também para receber alguma mensagem do comitê.

REGRAS PARA PROTEÇÃO AOS DENUNCIANTES

Os funcionários poderão utilizar o canal de denúncias, o qual assegurará 
total anonimato.

A EQS Engenharia proíbe, expressamente, qualquer retaliação ao 
funcionário que denunciar ou colaborar com futuras investigações.
Administradores e funcionários não podem praticar atos de 

retaliação contra aquele que, de boa-fé:

http://www.ouvidordigital.com.br/eqsengenharia


REGRAS PARA PROTEÇÃO AOS DENUNCIANTES

• Denunciar ou manifestar queixa, suspeita, dúvida ou preocupação relativas a ocorrências de descumprimento à 
legislação ou à existência de condutas inapropriadas e antiéticas; e

• Fornecer informações ou assistência às apurações de tais possíveis violações.

Administradores e funcionários devem preservar a confidencialidade das apurações.

TIPOS DE DENÚNCIAS

• Assédio moral/comportamento inadequado.
• Assédio sexual.
• Corrupção.
• Conflito de interesses.
• Fraude.
• Infrações aos direitos humanos e discriminação.
• Roubos, furtos e qualquer destruição de ativos.
• Uso indevido de informações privilegiadas ou confidenciais.
• Outros incidentes.



CERTIFICAÇÕES

Normas internacionais de gestão
A EQS possui um sistema de gestão integrado e certificado em normas internacionais ISSO
(qualidade, meio ambiente, saúde e segurança e facilities) . Essas certificações asseguram o compromisso da 
EQS em oferecer um serviço de excelência aos clientes.

A EQS Engenharia, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de contratos de manutenção e instalação na 
área de tecnologia em, telecomunicações, infraestrutura, energia, climatização e facilities, busca a satisfação plena de seus clientes e 
mantém o compromisso de:

POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

• Melhorar continuamente seus processos,
• Proteger o meio ambiente,
• Prevenir os acidentes do trabalho,
• Eliminar os perigos e reduzir os riscos de SSO e facilities e promover a participação e consulta dos trabalhadores,
• Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e produtivo,
• Cumprimento aos requisitos legais.



PROGRAMA 5S

O 5S é um programa de gestão de qualidade empresarial desenvolvido no Japão e que visa aperfeiçoar 
aspectos como organização, limpeza e padronização.
5S faz menção a cinco palavras japonesas que começam com a letra "s".

PROGRAMAS AMBIENTAIS

A EQS mantém diversos programas ambientais como forma de contribuir com a preservação ambiental e de 
reduzir o impacto causado por suas novidades



JORNADA DO COLABORADOR

• R&s/admissão

• Integração

• Período de experiência (28 dias e 44 dias)

• Avaliação de desempenho

• Treinamentos

• Promoção

• Desligamento/aposentadoria



CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO

O uso do crachá é obrigatório para acesso e identificação nas 
dependências da empresa durante o horário de trabalho. Deve ser 
utilizado tanto por funcionários quanto por clientes e visitantes. 
Em caso de perda ou de roubo, deve-se entrar em contato com o 
RH da sua localidade.

Na parte de trás do crachá de identificação, há informações do 
colaborador que devem ser apresentadas de acordo com a 
solicitação do cliente em atividades em campo.



SELEÇÃO INTERNA

Após seis meses da data de admissão, o colaborador poderá participar 
de processo seletivo para qualquer vaga divulgada pela EQS.

Os interessados deverão cumprir as seguintes etapas:

• cadastrar o currículo no site: 
(http://www.eqsengenharia.pandape.com.br);

• sinalizar, na carta de apresentação de seu cadastro, que é um 
colaborador da EQS Engenharia.

http://www.eqsengenharia.pandape.com.br/


FOLHA DE PONTO

Deve ser preenchida diariamente e não pode haver rasuras. É valido 
para os Pontos Biométricos (Ponto Eletrônico) e para o Ponto Manual 
(Preenchido a caneta).

• Entradas e saídas do trabalho;
• Entradas e saídas de intervalo;
• Não é permitido o registro britânico do horário, ou seja, precisa 

conter uma variação de 5 minutos para mais e para menos.

Em alguns contratos já estamos utilizando a Folha Ponto por Exceção, 
onde os dados computados são retirados do ARENA (atestados, banco de 
horas, hora extra, etc). O público da matriz e administrativo das filiais já 
estão utilizando essa nova modalidade.
As folhas devem ser rubricadas em todas as linhas, assinadas pelo 
colaborador e pelo líder no final da folha e entregues na sequência. É um 
dever do colaborador assinar as folhas corretamente, cumprindo o 
contrato de trabalho.



Jornada diária

• Intervalo mínimo de 15 minutos
• Tolerância de cinco minutos após esse tempo.

• Intervalo mínimo de 1 hora.
• Tolerância de cinco minutos após esse tempo.

Mais de 8 horas

Mais de 6horas



BENEFÍCIOS

• O desconto em folha de pagamento é feito conforme orientação legal ou coletiva de cada sindicato.
• Na admissão, o colaborador pode escolher entre o vale-alimentação (supermercados) e o vale-refeição (restaurantes).
• A solicitação de alteração da modalidade do cartão e a comunicação de perda ou roubo deverão ser feitas ao RH/DP da sua localidade.
• O cartão é pessoal e protegido por senha. Em caso de perda, será descontado o valor de R$ 6,00, referente à segunda via.
• O valor será creditado no primeiro dia útil do mês. 

VALE-TRANSPORTE

VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

• Conforme a Lei n. 7.619/1987, será fornecido o vale-transporte a todos os colaboradores que necessitarem do benefício para o deslocamento 
residência-local de trabalho-residência.

• A solicitação e a renúncia ao vale-transporte deverão ser feitas por escrito e entregues ao Setor de Benefícios.
• A disponibilização do valor é realizada no primeiro dia útil do mês.
• O desconto é de 6% sobre o salário-base e realizado em folha de pagamento.
• Declaração falsa e uso indevido constituem falta grave e estão sujeitos às penalidades previstas em lei.

VALE-TRANSPORTE
A EQS Engenharia fornece, a partir da admissão, seguro de vida em grupo gratuito com as seguintes coberturas:
• seguro de vida por morte natural ou acidental;
• assistência funeral.



PAGAMENTOS DE SALÁRIOS

O Pagamento de salário é realizado no 5º dia útil de cada mês. 

O 13º é pago em duas parcelas: 30/11 e 20/12.

Os Holerites são enviados via sistema contábil para o e-mail de cada colaborador. A via física pode ser 

solicitada ao Gestor imediato a partir do 5º dia útil. 

Sobre as Contas Bancárias: 

Nos primeiros 3 (três) meses da contratação, a EQS Engenharia efetua o pagamento do salário através 

da conta SuperDigital;

Após os 3 (três) primeiros meses, o colaborador pode optar em permanecer com a Super Digital ou 

informar Conta Corrente ou Poupança nos Seguintes Bancos: CAIXA, ITAÚ, SANTANDER E BANCO 

DO BRASIL.



HORAS EXTRAS/SOBREAVISO

• As horas extras/sobreaviso, obrigatoriamente, devem ser lançadas no sistema Arenanet. 

• O login e a senha são informados pelo RH ao gestor no ato do registro.

• As horas extras têm o prazo de três dias consecutivos para o lançamento.

• As horas de sobreaviso podem ser lançadas dentro do período (16 a 15).

• Todos os lançamentos devem ser aprovados pelo gestor.

• Os relatórios são liberados para impressão e assinatura do colaborador a partir do 25 de cada mês, e são 

entregues ao gestor responsável até o dia 30.

FALTAS JUSTIFICADAS

• LICENÇA-MATERNIDADE: 120 dias consecutivos.
• LICENÇA-PATERNIDADE: 5 dias consecutivos.
• ATESTADO DE ÓBITO: 2 dias.
• CASAMENTO: 3 dias consecutivos.
• DOAÇÃO DE SANGUE: 1 dia por ano.
• VESTIBULAR E AUDIÊNCIA: somente o dia.



ADVERTÊNCIAS E SUSPENSÕES

A advertência no trabalho pode ser entendida como uma medida educativa, que tem por objetivo instruir os 

colaboradores sobre o seu comportamento. Caso contrário, permanecer desobediente pode levar a algumas 

punições. Em casos extremos, o empregador poderá rescindir o contrato de trabalho, causando ao funcionário 

uma demissão por justa causa.

Todas as advertências e suspensões que que os líderes solicitam, passam pela área de Gestão de Pessoas para 

análise.

• Os colaboradores com essas penalidades não podem ser promovidos durante seis meses;

• Os colaboradores suspensos, têm os benefícios descontados;

• Suspensões geram desconto no Descanso Semanal Remunerado.

O ambiente de trabalho é pautado por regras de convivência, conduta e demais normas que têm 
por objetivo organizar as atividades dentro da empresa. Portanto, é fundamental que os 
funcionários estejam cientes de todos os seus deveres e obrigações para que assim sejam 
cautelosos e evitem receber uma advertência no trabalho.



PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO

• Treinamentos técnicos.

• Treinamentos comportamentais.

• Treinamentos para líderes.

• Para todo treinamento realizado, é emitido um certificado.

• Os treinamentos comportamentais são liberados para todos os colaboradores 

que possuem interesse em se aperfeiçoar.

• Os treinamentos  são realizados pelo ArenaNet na nossa plataforma de 

Educação Corporativa.



SAÚDE, MEDICINA 
E SEGURANÇA DO 
TRABALHO (SMS)

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) 

É todo dispositivo de uso individual utilizado pelo 

trabalhador que seja destinado à proteção contra 

riscos capazes de ameaçar sua saúde e sua segurança.

Uniforme

Seu uso é obrigatório durante a jornada de trabalho. É prático e 

facilita a integração entre cliente e empregado. Padroniza o 

ambiente de trabalho e demonstra organização.



SAÚDE, MEDICINA 
E SEGURANÇA DO 
TRABALHO (SMS)

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) 

Os EPI´S são definidos de acordo com os riscos aos 

quais os colaboradores estão expostos.



SAÚDE, MEDICINA 
E SEGURANÇA DO 
TRABALHO (SMS)

EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 

Os exames médicos ocupacionais compreendem a avaliação clínica e os 

exames complementares (quando são necessários), em função dos riscos 

aos quais o colaborador estiver exposto.

ADMISSIONAL
Deve ser realizado antes do início das atividades.
PERIÓDICO
Menores de 18 anos e maiores de 45 anos: anualmente. Entre 18 e 45 anos: a cada 
dois anos.
RETORNO AO TRABALHO
Deve ser realizado indispensavelmente no primeiro dia do retorno do afastamento. 
O colaborador não poderá retornar a exercer suas atividades sem antes passar pelo 
médico do trabalho.
DEMISSIONAL
Realizado em até 10 dias após o fim do contrato entre o empregado e a empresa.



SAÚDE, MEDICINA 
E SEGURANÇA DO 
TRABALHO (SMS)

TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS

Os treinamentos obrigatórios variam conforme o cargo a ser exercido - e os 

riscos aos quais o colaborador está exposto.

TREINAMENTOS
• Uso e equipamentos de proteção individual.
• NR-10: segurança em instalações e serviços 

em eletricidade.
• NR-35: trabalho em altura.
• NR-23: proteção contra incêndios.
• Direção defensiva.

Os treinamentos obrigatórios são realizados pelo ArenaNet na nossa plataforma de 
Educação Corporativa.
O colaborador tem até 30 dias, após a data de admissão, para realizar os treinamentos.
Para acessar a plataforma:

• Abra o seu navegador de internet e digite o seguinte: https://eqs.arenanet.com.br;
• Insira o login e a senha que serão fornecidos pelo RH e clique no ícone de livro, no 

canto esquerdo, e, então, selecione "Meus cursos".

https://eqs.arenanet.com.br/


Plataforma de Educação Corporativa EQS

https://youtu.be/gm6Si1dpnhg
https://youtu.be/gm6Si1dpnhg
https://youtu.be/gm6Si1dpnhg
https://youtu.be/gm6Si1dpnhg


ATESTADOS MÉDICOS
Os atestados médicos devem ser apresentados para a empresa dentro do 

prazo de 48 horas. Podem ser apresentados fisicamente ou enviados através 

de e-mail e aplicativos de mensagens, como Whatsapp.

Enviar para seu líder imediato ou para o setor de SMS.

Atestados médicos com mais de 15 dias: colaborador será encaminhado ao benefício 

do INSS.

BRIGADA DE EMERGÊNCIA
A EQS possui uma brigada de emergência formada por colaboradores treinados. Os 

brigadistas podem ser identificados através de coletes vermelhos posicionados nas 

cadeiras ou através do cordão do crachá na cor laranja.

Sempre que o alarme de emergência tocar, seguir as instruções dos brigadistas para 

uma evacuação do prédio de forma segura.

Caso ocorra algum tipo de emergência, os brigadistas podem ser acionados através do 

ramal interno 8363.



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

• A EQS Engenharia utiliza o Office 365 como ferramenta de trabalho.
• Todos os documentos de trabalho deverão ser salvos na nuvem (SharePoint).
• Não é permitido o uso da nuvem para salvar documentos pessoais, os quais 

podem ser excluídos sem aviso.
• O uso do e-mail da EQS Engenharia é para fins corporativos e relacionados às 

atividades do colaborador. O uso para fins particulares é expressamente proibido.
• Colaboradores em férias não terão acesso ao e-mail.

FERRAMENTAS DE TRABALHO

POLÍTICA DE SEGURANÇA A INFORMAÇÃO

A política de segurança da informação é uma 

declaração formal da EQS Engenharia acerca 

de seu compromisso com a proteção das 

informações de sua propriedade e/ou sob sua 

guarda, a qual deve ser cumprida por todos 

os seus funcionários.



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

• Os equipamentos de informática, os sistemas e as informações disponibilizados pela 
empresa se destinam, única e exclusivamente, ao exercício das atividades funcionais.

• Fica expressamente proibida a utilização dessas ferramentas para fins particulares.
• Não é permitida a instalação de programas sem a autorização do setor de TI.
• Todo incidente que afete a segurança da informação deverá ser comunicado ao setor de TI.
• Não é permitido o acesso a sites de notícias, de vídeos, de redes sociais e de pornografia.
• O colaborador deverá manter a configuração do equipamento disponibilizado.
• O uso de mídias removíveis (pendrive, CD, DVD etc.) é autorizado quando tais mídias forem 

fornecidas pela organização. Se forem particulares, o caso deverá ser avaliado pelo setor de 
TI antes do uso.

• Os problemas deverão ser registrados por meio do Help Desk TI, disponibilizado na área 
restrita do site da EQS Engenharia.

REGRAS GERAIS



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

•Comprovante de férias;

•Salários;

•Rescisões;

•Folha ponto assinada;

•Documentos da contabilidade;

•Certidões contábeis;

•Relatório de Plano de Saúde + Comprovantes;

•Relatório de VA + Comprovantes;

•Relatório de VT + Comprovantes;

•Entre outros.

DATABOOK

A EQS Engenharia presta conta aos seus clientes no quesito Fiscal e trabalhista.

Databook é o conjunto de Documentos que precisam ser apresentados aos clientes com intuito de 

comprovar que estão em dia com as obrigações fiscais e Trabalhistas.

O Databook reúne em um só lugar todos os documentos, em suas versões finais, do serviço prestado.

Alguns documentos de colaboradores podem ser solicitados, sendo:

Os documentos devem ser entregues de forma legível, completa e assinada, quando necessário, dentro dos prazos 
determinados.



ARENA

É utilizado, internamente, para a realização de processos operacionais, como:

• cadastro de colaborador;
• lançamento de horas extras;
• treinamentos obrigatórios;
• abertura e acompanhamento de chamados;
• entre outros.



FEEDZ

https://eqsengenharia-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marketing_eqsengenharia_com_br/EWZYAg0DKn1LooYU7pf8cNkBIcwrd9p2BUWjz1kOZvzIEg?e=Yy2hE9
https://eqsengenharia-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marketing_eqsengenharia_com_br/EWZYAg0DKn1LooYU7pf8cNkBIcwrd9p2BUWjz1kOZvzIEg?e=Yy2hE9
https://eqsengenharia-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marketing_eqsengenharia_com_br/EWZYAg0DKn1LooYU7pf8cNkBIcwrd9p2BUWjz1kOZvzIEg?e=Yy2hE9
https://eqsengenharia-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marketing_eqsengenharia_com_br/EWZYAg0DKn1LooYU7pf8cNkBIcwrd9p2BUWjz1kOZvzIEg?e=Yy2hE9


PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

UTILIZAÇÃO DA FROTA

Possuímos mais de 1.000 veículos em nossa frota.
É papel do colaborador conduzir, de forma adequada, segura e responsável, os 
usuários, os equipamentos e os materiais, mantendo a frota de veículos em 
perfeitas condições. Deve também dirigir defensivamente e respeitando as leis, 
as normas e as diretrizes estabelecidas, preservando, assim, tanto o patrimônio 
como a imagem da empresa.
Acesse o manual da frota disponível no site da empresa (Área restrita –
Downloads).

ABASTECIMENTO

O abastecimento dos veículos é feito por meio do cartão de abastecimento, 
nos postos credenciados.
A supervisão do contrato realiza a disponibilização de saldo nos cartões de 
combustível por meio do sistema Ticket Log.
Cada centro de custo tem um limite orçamentário para ser utilizado durante 
o mês. Solicitações de saldos extras devem ser tratadas com cada gerência.



PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

É possível acompanhar no aplicativo Ticket Log:

• O saldo atual dos cartões de abastecimento;
• A próxima renovação de saldo;
• A localização dos postos mais próximos que aceitam o cartão;
• O preço atual de combustível.

No momento do abastecimento, é necessário:

• Informar a quilometragem REAL do veículo;
• Informar a matrícula para o abastecimento (individual).



PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

MANUTENÇÃO

É de responsabilidade do condutor observar possíveis 
irregularidades, ruídos ou qualquer comportamento fora do padrão 
dos veículos.
O supervisor deve ser contatado imediatamente para reportar o 
problema ao setor.
• Toda e qualquer manutenção deve ser previamente autorizada 

pelo setor de frota.
• Obrigatoriamente, os veículos devem ser levados às oficinas 

indicadas pelo setor de frota.

MANUTENÇÃO CORRETIVA

1º Informar ao gestor imediato o problema apresentado.
2º Comunicar ao setor de frota a necessidade da manutenção.
3º Encaminhar o veículo à oficina credenciada.



PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Deve ocorrer, obrigatoriamente, a cada 10.000 km.

ITENS DE MANUTENÇÃO

Óleo do motor.
Filtro de óleo.
Filtro de ar.
Filtro de combustível.
Geometria/alinhamento.

SINISTRO (ACIDENTE CONTRA TERCEIROS)
• Informar ao condutor do outro veículo que o carro da EQS possui 

seguro.
• Tirar foto do acidente.
• Registrar o Boletim de Ocorrência (BO).
• Relatar sinistro.
• Comunicar o sinistro, IMEDIATAMENTE, ao seu gestor.
• Comunicar ao setor de frota a necessidade de manutenção.



SINISTRO

ACIDENTE COM VÍTIMAS

• Acionar, imediatamente, o SAMU (192) e/ou o Corpo de Bombeiros (193).
• Comunicar à POLÍCIA (Militar - 190; Rodoviária Federal - 1527; Rodoviária Estadual - 1551; Civil -

147).
• Enquanto aguarda o auxílio, procure acalmar a vítima, protegendo-a e mantendo-a em segurança.

PANES OU INCONFORMIDADES DO VEÍCULO

• Entrar em contato com a Central 0800 do BB Seguros.

PROCEDIMENTO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

• Ligar para 4002-1532 (Capitais) ou 0800 7751532 (demais localidades).
• Informar a PLACA ou o CHASSI do veículo.
• Informar a localização atual e o destino (oficina indicada pela FROTA).



TRÂNSITO

É dever do funcionário conhecer e obedecer às leis de trânsito. Todo e qualquer ato que afronte o 
Código de Trânsito Brasileiro, os bons costumes e as demais leis vigentes no país é repudiado pela 
empresa.

EM CASO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

• O ato de infração será encaminhado, via e-mail, para o gestor responsável.
• O gestor identificará o condutor infrator e coletará sua assinatura no documento enviado.
• Os descontos serão feitos na próxima folha de pagamento, considerando a data do recebimento da 

autuação pelo setor de frota. Os valores descontados serão sempre acompanhados do desconto de 
20% sobre o valor total.Será aplicada advertência aos colaboradores que cometerem infração de 
trânsito do tipo gravíssima ou forem reincidentes em mais de três multas no período de dois meses. 



TRÂNSITO

DIREÇÃO SEGURA

• Sempre utilizar o cinto de segurança, inclusive os passageiros.
• Realizar uma pausa de 15 minutos a cada duas horas ao volante.
• Dirigir em velocidade compatível com a rodovia, com o tráfego e com as condições climáticas.
• Atentar-se à obrigatoriedade do uso dos faróis acesos durante o período diurno.
• Evitar distrações! Não utilizar o celular enquanto dirige.

Antes de embarcar no veículo, certifique-se de que os seguintes itens estão em conformidade:

• cintos de segurança;
• faróis;
• pneus (calibração);
• níveis do óleo e da água;
• freios;
• para-brisa.



GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão do Patrimônio é realizada pelo setor de PATRIMÔNIO que tem por atribuições:

• Fiscalizar, orientar os usuários, criar procedimentos de controle e dar suporte as filiais no que diz respeito à gestão 
patrimonial.

• O processo de Gestão Patrimonial tem como função principal a execução dos procedimentos de recebimento, 
transferência, distrato e controle dos bens permanentes da EQS.

TRANSFERÊNCIA DE BENS

Todas as transferências de bens, independentemente da origem ou destinação, deverão ser comunicadas ao setor de 
PATRIMONIO nos contatos descritos abaixo:

• Emails: patrimonio@eqsengenharia.com.br e grupopatrimonio@eqsengenharia.com.br
• Telefone/Whatsapp: (48) 99682-0524 – Marcio Lemos



PROCESSOS DE CAIXA DE VIAGENS

O Cartão “Agilitas", do Banco Rendimento, deverá ser utilizado na modalidade 
crédito para despesas de viagem dos tipos:
• hospedagem;
• pedágio;
• alimentação;
• táxi;
• estacionamento;
• compra de materiais emergenciais.
Recargar de saldo: 1° Quinzena todo dia 11 de cada mês e 2° Quinzena todo dia 25 
de cada mês.
O cartão é disponibilizado, com login e senha, para acompanhamento de saldo e 
extratos no site e no aplicativo 
(https://sistema.agillitas.com.br/empresas/Empresas.asp).
A prestação de contas deverão ser concluídas até o dia 30, dentro do mês, no 
sistema Agillitas.
O cartão de crédito do Banco Itaú deverá ser utilizado na modalidade crédito.

https://sistema.agillitas.com.br/empresas/Empresas.asp


SISTEMA DE FECHAMENTO DE CAIXA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS VIGENTE
A prestação deve ser feita do dia 1º do mês atual até o dia 30 do mesmo mês.
A prestação deve ser do dia 01 do mês atual até o dia 30 do mesmo mês.
Ex.: O caixa referente a maio você terá do dia 01/05 até o dia 30/05 para executar o fechamento do caixa.

• As notas fiscais referentes aos lançamentos devem chegar na EQS Matriz aos cuidados do setor de Caixa 
até o dia 15, referente a competência anterior.

• A documentação deve estar na ordem conforme extrato do sistema e como a folha de rosto.
• No período de 12 a 25 será analisado os lançamentos.
• Em caso de divergências ou inconsistências, o colaborador deve responder até o dia 25 no sistema.
• Caso o questionamento não seja respondido, o lançamento é retirado automaticamente do caixa.
• É dever do colaborador acessar o sistema diariamente e verificar se há algum questionamento.
• Somente serão aceitas notas fiscais contendo: Data, nome da empresa e discriminação de despesa.
• No verso das notas fiscais deverá constar o centro de custo e o nome dos colaboradores que usufruíram 

daquela despesa.
• As despesas com almoço e jantas nos fins de semana terão como limite máximo o valor do Vale 

Alimentação + R$3,00.



SISTEMA DE FECHAMENTO DE CAIXA

Nome padrão para os relatórios – Sempre identificando o mês e ano da prestação de contas. Ex.: prestação 
do mês 07/2021 o nome do relatório deve ser = CAIXA 07/2021.

Será obrigatório em todos os lançamentos conter a data do comprovante/DANFE, Centro de custo, 
categoria do lançamento, tipo de documento, número do comprovante e valor. Quando o documento for do 
tipo DANFE, preencher o campo CHAVE DA DANFE com a numeração da chave com os 44 dígitos. Qualquer 
outro tipo de documento, deixar o campo CHAVE DA DANFE em branco.



SISTEMA DE FECHAMENTO DE CAIXA

NÃO SÃO ACEITOS

• Lançamentos com datas fora do mês vigente;
• Recibos de espécie alguma. Salvo recibos de Taxi, Balsa, estacionamento e pedágio (Ticket Oficial).
• NF de pessoa física, em nome de outra empresa, que não seja EQS, com rasuras, adulterações de data, 

valor ou nome.
• Lançamentos do almoço nos dias de semana, salvo feriados.
• NF de alimentação que não representa a refeição efetivamente feita pelo colaborador.
• NF com recargas de telefones.
• NF com bebidas alcoólicas, cigarros e afins.
• Despesas de combustível ou deslocamento.
• Comprovantes que não estejam na lista de tipos de comprovantes.



SISTEMA DE FECHAMENTO DE CAIXA

COMPRA DE MATERIAL

Na compra de ferramenta(s) utilizar a natureza (FERRAMENTAS 2050005) do sistema e comunicar o departamento de 
patrimônio pelo e- mail patrimonio@eqsengenharia.com.br enviar a cópia da NF ao mesmo.
Os materiais de consumo utilizados para a prestação de serviços não poderão ser em “ECF”, ou seja, cupom fiscal, 
devendo obrigatoriamente ser em Nota Fiscal.
O sistema irá fazer o cálculo automático do saldo com base nos lançamentos aprovados.
Compra de material / serviço superior a R$ 500,00 deverá, obrigatoriamente, ser realizada pelo setor de compras.



SISTEMA DE FECHAMENTO DE CAIXA

PAGAMENTOS

• São disponibilizados nos dias 11 e 25 de cada mês.
• Os pagamentos serão descontados do saldo existente.
• Os pagamentos referentes a primeira quinzena, serão descontados o saldo existente no cartão.
• Os pagamentos da segunda quinzena, será analisado o saldo existente no sistema do mês anterior e com base 

nisso será creditado o valor devido da diferença.
• Será obrigatória, em todos os lançamentos, a data do comprovante, a natureza do lançamento, o tipo e o número 

do comprovante, a forma de pagamento e o valor.
• As transferências entre os cartões de rendimentos serão realizadas duas vezes ao dia, ao término da manhã e ao 

fim do dia. Todas as transferências deverão ser solicitadas, exclusivamente, via e-
mail: caixa@eqsengenharia.com.br.

• Em caso de transferência, o sistema abrirá um caixa para o usuário que não receber pagamento direto. Este será 
responsável pelos lançamentos e pelo fechamento.



E-MAILS ÚTEIS

OS DEPARTAMENTOS DE GESTÃO DE PESSOAS, BENEFÍCIOS, FROTA, DEPARTAMENTO 
PESSOAL E SMS É NECESSÁRIO BUSCAR O RESPONSÁVEL DA REGIÃO/FILIAL.

GESTÃO DE PESSOAS
Assuntos relacionados a seleção interna, avaliação de experiência, bolsa de estudos, assinatura de e-mail, entre outros.
BENEFÍCIOS
Assuntos relacionados a vale alimentação, vale refeição, vale transporte, planos médicos e odontológicos ou seguro de vida.
DEPARTAMENTO PESSOAL
Assuntos relacionados a admissão, atualização de dados cadastrais, folha de pagamento, férias, faltas injustificadas ou 
rescisões.
GESTÃO DE DOCUMENTOS
Databook: documentos@eqsengenharia.com.br
Folha Ponto: folhaponto@eqsengenharia.com.br
Arquivo: arquivo@eqsengenharia.com.br
SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO (SMS)
Assuntos relacionados a atestados, acidentes de trabalho, exames admissionais ou periódicos.



E-MAILS ÚTEIS

OS DEPARTAMENTOS DE GESTÃO DE PESSOAS, BENEFÍCIOS, FROTA, DEPARTAMENTO 
PESSOAL E SMS É NECESSÁRIO BUSCAR O RESPONSÁVEL DA REGIÃO/FILIAL.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Assuntos relacionados ao arena, microsiga, segurança da informação, manutenção e suporte, 
backup: ti@eqsengenharia.com.br
QUALIDADE
Assuntos relacionados a auditorias, certificações, gestão de riscos e ambiental, responsabilidade 
social: qualidade@eqsengenharia.com.br
FINANCEIRO
Assuntos relacionados a financeiro/contas a pagar: financeiro@eqsengenharia.com.br
Assuntos relacionados a caixinha/agillitas/arena: caixa@eqsengenharia.com.br
FROTA
Assuntos relacionados a abastecimento, multas, sinistros, cadastro ou aquisição de veículos.
MARKETING
Assuntos relacionados a artes ou vídeos: marketing@eqsengenharia.com.br



Agradecemos!

EQS Engenharia

www.eqsengenharia.com.br

https://www.linkedin.com/company/eqs-engenharia/
http://www.eqsengenharia.com.br/

