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Ética e Conduta. 
 
A empresa acima identificada declara estar ciente e de acordo com as normas legais e éticas 
anticorrupção, em especial as proibições de prática de suborno por seus representantes ou por 
terceiras pessoas a eles relacionadas,tendo como alvo funcionários da administração 
pública,nacional ou estrangeira, empresas privadas ou indivíduos, independente do valor 
envolvido, não efetuando qualquer tipo de pagamento, dação, doação, presente, 
entretenimento, transporte, patrocínio, doação beneficente dentre outros que possam ser 
caracterizados como subornos, propinas ou ainda prometer, oferecer ou dar, direta ou 
indiretamente qualquer vantagem indevida para garantir negócios com as empresas 
interessadas em adquirir nossos produtos. 
 
 
Confidencialidade 
 
As informações confidenciais cedidas pelas empresas envolvidas na negociação, do mesmo 
antecedente à compra de materiais ou serviços, não serão divulgadas salvo autorização por 
escrito da parte interessada na aquisição de nossos produtos. 
 
 
Conformidade 
 
A empresa declara estar preparada para demonstrar o cumprimento das normas estipuladas 
pelas Leis Nacionais, e fornecer às empresas interessadas em comprar nossos produtos ou a 
seus representantes quaisquer informações razoáveis requeridas para confirmar seus 
cumprimentos. 
 
 
Declaração de Repúdio ao Trabalho infantil e Forçado 
 
A empresa declara e assume publicamente sua postura de repúdio trabalho infantil e forçado 
(mão de obra escrava) e torna público que exige de seus fornecedores a mesma postura, não 
tolerando qualquer prática contrária. 
 
 
Declaração de cumprimento das obrigações tributárias e trabalhistas 
 
A Empresa declara que cumpre rigorosamente com suas obrigações de natureza fiscal, 
incluindo o recolhimento de contribuições sociais, bem como que observa as normas e leis 
trabalhistas no que diz respeito a seus funcionários, todos regulamente contratados. 
 
 
Aceite de uso de metodologia 
 
Com essas diretrizes a Empresa acima identificada reforça o seu compromisso com a ética e 
seus valores e promove a conscientização sobre o tema na sua cadeia produtiva.  
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