
TERMO DE COMPROMISSO COM A ÉTICA E A INTEGRIDADE

A empresa Siemens Infraestrutura e Industria Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº
34.776.007/0001-11, com sede à Av. Mutinga, 3800, 2º. Andar, bairro Jardim Santo Elias,
São Paulo/SP, neste ato representada por Pablo Roberto Fava, Diretor Presidente, e por
Wolfgang Leonhard Beitz, Vice Diretor Presidente de Finanças, vêm, por meio deste
termo, FIRMAR O COMPROMISSO PÚBLICO de investir em medidas de promoção da
ética e prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético
e transparente no setor privado e em suas relações com o setor público.

Nesta oportunidade, DECLARA sua concordância com os preceitos estabelecidos
no Capítulo VII do Regulamento do Pró-Ética 2020-2021, sobretudo: (i) evitar envolver-
se em situações que ensejem dúvidas ou questionamentos sobre seu compromisso com
a ética e a integridade; (ii) investigar irregularidade de que tenha conhecimento e
responsabilizar os funcionários e dirigentes da empresa que tenham praticado atos
antiéticos e ilegais; (iii) utilizar a marca Empresa Pró-Ética 2020-2021 em conformidade
com o Regulamento e com o “Manual de uso da marca” indicado no art. 27 do
Regulamento; (iv) divulgar a marca Empresa Pró-Ética 2020-2021 em seus meios de
comunicação e junto aos seus fornecedores, prestadores de serviço e clientes e; (v)
participar de ações de fomento à integridade com o objetivo de contribuir para a
consolidação de uma cultura de integridade no seu respectivo setor e cadeia de valor.

DECLARA, ainda, estar ciente de que a sua inclusão no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP ou no
Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM bem como o seu
envolvimento ou tolerância com práticas ilegais ou graves falhas éticas poderão implicar
na sua exclusão da lista de Empresas Pró-Ética 2020-2021 nos termos dos artigos 34 e
35 do Regulamento.

COMPROMETE-SE, por fim, a respeitar as decisões da Secretaria de
Transparência e Prevenção da Corrupção e do Comitê julgador do Pró-Ética 2020-2021
em tudo aquilo que lhe for aplicável.

De São Paulo para Brasília, 05 de novembro de 2021.

Pablo Roberto Fava Wolfgang Leonhard Beitz
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