
 

 

DECLARAÇÃO DE CONDUTA ÉTICA E ANTICORRUPÇÃO  

 

A Empresa 

A Micromaq Indústria Metalúrgica LTDA, com sede no endereço Rua José Albino Reuse, 1323, 

Cinquentenário, CEP 95012-300, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, neste ato devidamente 

representada, nos termos de seus atos constitutivos, para fins do presente instrumento, 

denominada simplesmente “Empresa” DECLARA estar ciente e de acordo com o seguinte: 

 

Ética e Anticorrupção 

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 publica 

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 e serviços. 

 

Confidencialidade 

As conformidades confidenciais cedidas pelas empresas envolvidas na negociação, mesmo que 

antecedente a compra de materiais ou serviços, não serão divulgadas salvo autorização por escrito 

da parte interessada na aquisição de nossos produtos ou serviços. 

 

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 e serviços ou a 

seus representantes, quaisquer informações razoáveis requeridas para confirmar seus 

cumprimentos. 



Declaração de Repudio ao Trabalho Infantil e Forçado 

A empresa declara e assume publicamente sua postura de repudio ao trabalho infantil e forçado 

(mão de obra escrava) e torna publico 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, observa as normas e leis trabalhistas no que diz 

respeito aos seus funcionários. 

 

Aceite de Uso de Metodologia 

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 aos seus funcionários. A Empresa, também tem buscado não apenas garantir os 

direitos trabalhistas dos funcionários, mas também tem almejado tornar o ambiente de trabalho 

agradável e satisfatório, utilizando algumas ferramentas legais para alcançar este objetivo. 

 

Canal de Denuncia 

A empresa informa que qualquer suspeita ou confirmação de rompimento das declarações sitadas 

acima, as denuncias poderão ser feitas pelo telefone 55 (54) 3225 7797 ou pelo e-mail 

micromaq@micromaqmetalurgica.com.br. Caso, a pessoa física ou jurídica que entrar em contato, 

não queira se identificar, a empresa irá respeitar o desejo de sigilo do individuo ou instituição. 

 

Caxias do Sul, 01 de março de 2017 

 

 

 

Jocemar Luis Rovaris 

Sócio Gerente 
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