Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO
ALAGOAS

DECLARAÇÃO DE ADESÃO
Termo de Compromisso para atuação responsável com integridade e anticorrupção.

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO - ALAGOAS (CRQ AL), no exercício das
suas atribuições DECLARA que houve a adesão espontânea da QUALITEX ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA, registrada sob o nº 17.55.00050, por meio de Termo de compromisso apresentado a este Conselho
Regional de Química.
Por intermédio do seu representante legal abaixo subscrito, foi aceita a sua aderência voluntária ao movimento
do CRQ AL para atuação colaborativa ao pacto empresarial pela integridade e anticorrupção, para tal,
utilizando-se do formulário eletrônico de adesão deste CRQ, disponibilizado em seu sítio na Internet.
Por efeito, a empresa aderente assume o compromisso de conhecer e atuar em conformidade com as
disposições contidas na legislação anticorrupção e orientações de boas práticas que eventualmente sejam
compartilhadas pelo CRQ.
A corrupção é um mal que afeta a todos. Governos, cidadãos e empresas sofrem diariamente os seus efeitos.
Além de desviar recursos que de outra forma estariam disponíveis para melhor execução de políticas públicas,
a corrupção é também responsável por distorções que impactam diretamente a atividade empresarial, em
razão da concorrência desleal, preços superfaturados ou oportunidades restritas de negócio. Combatê-la,
portanto, depende do esforço conjunto e contínuo de todos, inclusive das empresas, que têm um papel
extremamente importante nesse contexto.
Com esse entendimento a Organização supracitada compromete-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestações de corrupção e a conclamar a seus fornecedores e parceiros privados ou públicos a também,
conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 01.08.2013 ("Lei Anticorrupção"), bem como
previstas no Decreto nº 8.420/2015 que a regulamentou, abstendo-se de cometer atos tendentes a lesar a
Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades de que tivermos conhecimento, por meio dos
canais de denúncia disponíveis.
Esta Declaração de Adesão ao Termo de Compromisso aceito permanecerá em vigência enquanto perdurar a
habilitação regular da referida Organização nesse Conselho Regional de Química - 17ª Região e a sua
autenticidade poderá ser verificada diretamente no site da Internet http://www.crq17.org.br

Marechal Deodoro / AL, 16 de março de 2016.

Presidente CRQ AL

http://www.crq17.org.br - e-mail: crq17@crq17.org.br
Rua José de Alencar, 128 - 57051-565 - Farol - Maceió/AL - fone/fax: (082)3221-9019

