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1. Objetivo: 

Este manual tem como objetivo divulgar as normas e procedimentos estabelecidos pela Leão Alimentos e Bebidas 
LTDA. (“Leão”) para fornecedores, prestadores de serviços e outros parceiros, (adiante denominados simplesmente 
como “Fornecedores”).  

Os requisitos constantes neste manual devem ser cumpridos antes e/ou durante a execução dos 
serviços/fornecimento, sendo passível a qualquer tempo a verificação do cumprimento  de tais requisitos por meio de 
auditorias “in loco” realizadas por colaboradores  da Leão.   

Os fornecedores/prestadores de serviços serão qualificados conforme a relevância do produto fornecido ou serviço 
prestado, devendo, quando necessário, apresentar à Gestão de Fornecedores/Sistema de Gestão Integrado, 
documentos que suportem as informações enviadas. 

2. Missão, Visão e Valores 

2.1. Missão da Leão: 

“Embalamos natureza de forma sustentável, disponibilizando bebidas funcionais, práticas e bem-estar”. 

2.2. Visão da Leão: 

Ser reconhecida como empresa líder no mercado de bebidas e centro de excelência na cadeia de suprimentos: 

• Que inova e melhora continuamente a qualidade de seus produtos, serviços e custos de forma 
sustentável; 

• Apoiada por líderes inspiradores e pessoas capacitadas com paixão pelo que fazem; 

• Focada no atendimento das necessidades dos clientes e  

• Orientada por um modelo de negócio que compartilha rentabilidade e riscos, com transparência da 
cadeia de valor.  

2.3. Valores da Leão: 

• Integridade, honestidade e respeito; 

• Paixão; 

• Foco em resultado; 

• Adaptabilidade a mudanças; 

• Confiança e  

• Trabalho em equipe. 

2.4. Visão de Suprimentos: 

Ser uma referência no Sistema Coca-Cola, no que se refere à aquisição de bens e serviços, agregando valor e 
sustentabilidade à cadeia de suprimentos, com total transparência aos stakeholders. 

2.5. Missão de Suprimentos: 

Antecipar e suprir as necessidades dos nossos clientes internos, adquirindo mercadorias e serviços com qualidade, 
pautadas no melhor custo e prazo, construindo parcerias sustentáveis com nossos Fornecedores.  
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3. Política do SGI – Sistema de Gestão Integrado:  

A Leão orgulha-se em produzir e distribuir bebidas ao mercado interno e externo, sempre buscando os melhores e 
mais reconhecidos padrões de qualidade, assim como a promoção de práticas que visem resguardar a saúde e 
segurança de todos envolvidos, a preservação do meio ambiente e das relações com a comunidade. 

O trabalho em equipe, a integridade, o respeito, a honestidade e a paixão com que produzimos e gerenciamos nosso 
negócio é estendida aos nossos clientes, consumidores e parceiros, na construção de uma relação de confiança e 
resultados sustentáveis. 

Para tanto nos comprometemos a: 

• Atender aos requisitos legais e normativos aplicáveis ao nosso negócio;  

• Atender aos requisitos dos clientes e o melhor padrão de qualidade e de segurança de alimentos, 
que satisfaçam as expectativas de nossos consumidores;  

• Promover a melhoria contínua de nosso sistema de gestão integrado, prevenindo acidentes, 
doenças ocupacionais e qualquer tipo de risco ao meio ambiente ou à comunidade, com enfoque principal no 
gerenciamento dos efluentes, resíduos, fluxos internos, externos e no comportamento humano; 

• Promover em nossos funcionários a capacitação e motivação pelo que fazem;  

• Considerar os Fornecedores como parte integrante de nossa cadeia produtiva buscando sempre 
estabelecer parcerias sólidas e sustentáveis. 

 

4.0 Princípios de Conduta para Fornecedores:  

Todos os Fornecedores da Leão deverão obrigatoriamente seguir os princípios básicos abaixo descritos:  

• Leis e Regulamentos: Os fornecedores devem obedecer a todas as leis aplicáveis, bem como 
normas, regulamentos e requisitos na fabricação e distribuição de nossos produtos, suprimentos e na 
prestação de serviços para a Leão. 

• Trabalho Infantil: Os Fornecedores não poderão utilizar mão de obra  infantil em suas atividades, de 
acordo com o previsto na legislação vigente no Brasil . 

• Trabalho Forçado e Abuso das Condições de Trabalho:  Os Fornecedores não deverão utilizar 
trabalho forçado ou compulsório em suas atividades, tampouco abusar das condições de trabalho 
impostas a seus colaboradores, sejam elas físicas ou morais, que são passíveis de gerar assédio moral. 
Tanto o trabalho forçado, como o abuso mencionado são condutas proibidas pela legislação vigente no 
Brasil. 

• Liberdade de Associação e Acordos Coletivos:  Os Fornecedores deverão estar de acordo com 
todas as leis vigentes no Brasil sobre a liberdade de associação e acordos coletivos.   

• Salários e Benefícios: Os salários e benefícios concedidos aos colaboradores dos Fornecedores 
devem estar de acordo com as leis vigentes no Brasil. 

• Jornada de Trabalho e Horas Extras: A jornada de trabalho e as horas extras devem estar de 
acordo com as leis vigentes no Brasil.  
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• Saúde e Segurança:  Os Fornecedores deverão cumprir todas as normas e leis aplicáveis, conhecer 
e praticar as normas internas da Leão, em relação à saúde e segurança de seus colaboradores.  

• Meio Ambiente: Os Fornecedores deverão cumprir todas as leis aplicáveis ao meio ambiente, 
conhecer e praticar normas internas da Leão em relação a meio ambiente. 

5. Expectativas da Leão perante os Fornecedores:  

Para o alcance da excelência na qualidade dos produtos da Leão e também dos produtos e serviços prestados pelos 
Fornecedores, é fundamental que existam ações constantes  e de responsabilidade compartilhada entre as partes. 

Para que isso seja possível, a Leão conta com o Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Meio Ambiente, 
Segurança e Saúde Ocupacional e Segurança de Alimentos), que está em constante aprimoramento, para 
acompanhar as tendências atuais relacionadas, bem como a legislação, que sofre modificações, as quais  precisam 
ser constantemente absorvidas aos processos da organização.  

Veja a seguir as expectativas mínimas em relação aos nossos Fornecedores. 

5.1. Expectativas em Relação às Práticas Comerciais :  

Recomendamos que sua organização cumpra com os acordos e/ou contratos comerciais, conforme itens abaixo 
mencionados. 

• Prazos de entrega;  

• Confiabilidade;  

• Qualidade;  

• Preço; 

• Prazo de pagamento; 

• Questões tributárias; 

• Entre outros. 

Em caso de impossibilidade de cumprimento de qualquer item acordado, recomenda-se que a Leão seja avisada 
antecipadamente à assinatura do respectivo contrato ou à emissão do pedido de compras, para permitir a tomada de 
ações e decisões adequadas para a continuidade de sua operação em condições de normalidade. 

É importante mencionar que quando a Leão recebe uma proposta comercial dos Fornecedores, ela espera que todos 
os requisitos exigidos neste documento estejam contemplados no preço a ser proposto, de modo que as propostas 
possam ser analisadas adequadamente e em igualdade de condições entre todos os participantes, se houver a 
abertura de uma concorrência interna, para a contratação dos Fornecedores. 

 

5.1.1 Expectativas em Relação às Questões Fiscais 

O Fornecedor deverá apresentar toda a documentação necessária e solicitada pela Leão para análise de 
regularidade fiscal perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria 
Municipal, conforme o caso, notadamente as Certidões Negativas de Débito. 

O Fornecedor deverá apresentar documentação atualizada, cujo prazo não poderá ultrapassar trinta dias contados de 
sua emissão.  

Em casos de prestação de serviços, a nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) deverá ser encaminhada para o e-
mail: fiscrecebe@leaoalimentosebebidas.com.br 
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Para fornecimento de materiais, cuja nota fiscal eletrônica é modelo (55), o arquivo XML deverá ser enviado para o e-
mail: xml@leaoalimentosebebidas.com.br.  

5.2. Expectativas em Relaçãoà Qualidade:  

Sua organização deve cumprir  os seguintes requisitos e regras de qualidade descritos abaixo: 

• Entrega do serviço e ou produto,  de acordo com o especificado pela Leão e com o acordado com  
esta; 

• Desenvolvimento de um plano de negócios que atenda aos seus objetivos e promova a melhoria 
contínua do seu desempenho global, assim como a efetividade do sistema de gestão da qualidade; 

• Garantia de que o plano de negócios seja comunicado a todas as pessoas que compõem a sua força 
de trabalho. Todas as pessoas da organização são responsáveis por entender o plano de negócios, seus 
objetivos e indicadores de desempenho, para que possam apoiar a execução e o alcance dos resultados; 

• Estabelecimento de controles e manutenção de um processo de controle de documentos, quais 
sejam: materiais e produtos não conformes; integridade de materiais, produtos e serviços; objetivos e 
indicadores de desempenho; plano de gerenciamento de incidentes e resolução de crises; e plano de ações 
corretivas e preventivas; 

• Identificação e registro por meio de documentos,  das  habilidades mínimas para cada função e dos 
níveis de competência necessários, a fim de possibilitar que as pessoas que compõem a sua força de 
trabalho executem as suas atividades de maneira efetiva e segura. A competência consiste em nível 
educacional, treinamento, habilidades e experiência adequada; 

•  Implementação de processo para mensurar e analisar os dados sobre a satisfação dos clientes em 
relação aos seus produtos e/ou serviços, requisitos e expectativas declarados e implementar ações para 
garantir que sejam atendidos. 

5.3. Expectativas em Relação à Segurança: 

Recomendamos que sua organização: 

• Promova treinamentos para os colaboradores e contratados, orientando-os em relação às normas de 
segurança aplicáveis ao cargo, perigos existentes nas suas atividades, responsabilidades quanto à 
segurança e saúde, requisitos ambientais e treinamento de reação às situações de emergência compatíveis 
com as responsabilidades do cargo; 

• Promova treinamentos para transporte de itens perigosos, se for o caso, e outros treinamentos locais 
de execução obrigatória, conforme as operações da sua empresa; 

• Dê instruções para todas as pessoas da organização que lidam com materiais perigosos sobre o 
manuseio apropriado desses materiais, perigos potenciais para o ambiente e para saúde, rotulagem de 
recipientes, estocagem, FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, procedimento 
de reação a vazamentos e procedimentos apropriados de disposição no meio ambiente; 

• Desenvolva planos de resposta a emergências, incluindo evacuação das instalações em caso de 
incêndios, desastres naturais, de segurança e reação a vazamentos; 

• Comunique visualmente e de forma clara os perigos existentes ( no local de trabalho, mediante a 
rotulagem de recipientes, sistema de identificação de perigos da fábrica, entre outros); 

• Promova treinamentos especializados requeridos no caso de pessoas da organização envolvidas 
com gerenciamento e controle de emergências; 

• Requeira o uso e manutenção dos equipamentos de proteção individual; 
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• Atenda a todos os requisitos e programa legais de segurança do trabalho exigidos pelos órgãos 
municipais, estaduais e federais. 

5.3.1. Legislação: 

A empresa contratada deverá cumprir as normas legais que se relacionem com as atividades que executa e, em 
especial, as seguintes: 

• Portaria MTB N.º 3.214, de 08 de junho de 1978: 

• NR-01  Disposições Gerais; 

• NR-02  Inspeção Prévia; 

• NR-03  Embargo e Interdição; 

• NR-04  Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 

• NR-05  Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

• NR-06  Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

• NR-07 Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

• NR-08 Edificações; 

• NR-09 Programas de Prevenção de Riscos Ambientais; 

• NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

• NR-11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; 

• NR-12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; 

• NR-13 Vasos sob Pressão; 

• NR-14  Fornos; 

• NR-15  Atividades e Operações Insalubres; 

• NR-16  Atividades e Operações Perigosas; 

• NR-17 Ergonomia; 

• NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

• NR-19 Explosivos; 

• NR-20 Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. 

• NR-21 Trabalhos a Céu Aberto;  

• NR-23 Proteção Contra Incêndios; 

• NR-24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

• NR-25 Resíduos Industriais; 

• NR-26  Sinalização de Segurança; 
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• NR-28 Fiscalização e Penalidades; 

• NR-32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde; 

• NR-33 Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados; 

• NR-34 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval. 

• NR-35 Trabalho em Altura. 

• NR-36 Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e 
Derivados. 

• Outros requisitos legais que a área de SGI julgue necessários ao conhecimento dos Fornecedores, 
os quais  serão informados oportunamente. 

5.4. Expectativas em Relação às Práticas Ambientais : 

Recomendamos que sua organização: 

• Identifique os aspectos e impactos ambientais associados à sua operação; 

• Determine os mecanismos para monitorar e controlar esses impactos; 

• Entenda e cumpra as leis e regulamentações ambientais aplicáveis às suas operações, adequando-
se a todas elas; 

• Mantenha registros que demonstrem o cumprimento das leis e regulamentações ambientais 
aplicáveis, de acordo com o tempo de guarda requerido para tais registros; 

• Possua todos os documentos legais aplicáveis à operação (ex.: Licenças de Operação; Cadastro 
Técnico Federal; Outorgas; etc.) e cumpra as exigências dispostas em tais documentos. 

• Promova o uso eficiente dos recursos naturais (ex: energia, água, matérias primas); 

• Promova cursos, seminários ou outros programas para melhorar continuamente as habilidades 
requeridas para os diversos cargos dos seus colaboradores, assim como o conhecimento sobre temas 
ligados ao meio ambiente; 

• Garanta que todos os funcionários que entrarem nas dependências da Leão, tenham conhecimento 
das regras ambientais da Leão e as cumpram em sua totalidade, tendo conhecimento de que, diante de 
uma regra descumprida, o serviço ou fornecimento poderá ser paralisado. 

• Garanta que todos os colaboradores, terceirizados  e visitantes que trabalhem com ou expostos a 
materiais perigosos, sejam informados sobre as propriedades, perigos e medidas de controle desses 
materiais, exigências de uso de etiquetas para identificação de perigo e local das FISPQ (Ficha de 
Segurança de Produto Químico);  

• Fornecer FISPQ ou informação equivalente ao pessoal da unidade da Leão, para avaliação e 
aprovação, antes de levar materiais perigosos para a unidade. 

•  Implementar controles ambientais para minimizar os impactos ambientais das suas atividades. Isso 
inclui:  

o Gerenciamento e destinação de todo resíduo gerado por suas atividades no 
estabelecimento da Leão, salvo orientação diferente dada pela gerência da unidade 
da Leão;  

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

FORMULÁRIO DE REGISTRO

Título: 

Depto: 

MANUAL DE FORNECIMENTO Código Revisão Página

CENTRO ÁGILE DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO FORM-COR-CASA-0004 0 7 de 13



VALIDADORES: VERIFICAÇÃO - POLYANA DE OLIVEIRA SERRANO - 13/11/2015, APROVAÇÃO - DANIELE MARQUES RIBEIRO - 13/11/2015

 

Classified - Internal use 

o Prevenção de contaminação ambiental relativa às suas atividades, inclusive descarte 
de material perigoso nos drenos do processo, sanitários ou de água pluvial; e.  

o Fornecimento de equipamento de controle de vazamentos, apropriado ao trabalho 
realizado, e pessoal treinado para usá-lo  de maneira eficaz em uma emergência.  

5.5. Expectativas em Relação à Segurança de Aliment os: 

Recomendamos que sua organização: 

• Possua um programa de proteção de segurança de alimentos, baseado nos princípios da norma de 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) ou equivalente, de forma a assegurar a saúde e 
segurança dos consumidores e clientes de seus produtos e/ou serviços; 

• Caso seja  fornecedora  de equipamentos de processamento ou manuseio de alimentos, possua  um 
programa de proteção de segurança de alimentos com base nos princípios da norma de Análise de Perigos 
e Pontos Críticos de Controle (APPCC) ou equivalente, e que siga os regulamentos e requisitos locais 
aplicáveis a equipamentos em contato com produtos alimentícios; 

• Se aplicável, tenha um programa documentado de proteção à segurança de alimentos, que elimine 
ou reduza o perigo a um nível aceitável; 

Tenha controle sobre os seguintes perigos voltados para a segurança de alimentos:  

• Alergênicos; 

• Materiais estranhos e externos. 

5.6. Expectativas em Relação às Normas Internas da Leão: 

5.6.1. Equipamentos, materiais e EPI’s  

• O uso de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) é obrigatório, de acordo com a NR-06, artigo 6.7 
– Obrigações do Empregado, da portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho; 

• Todos os equipamentos, ferramentas de trabalho e EPI’s deverão ser fornecidos pelo Fornecedor, 
assim como a sua manutenção. A Leão não empresta equipamentos ou ferramentas, nem EPI’s; 

• A Leão deverá ser informada antecipadamente sobre todos os colaboradores do Fornecedor, que 
necessitar de EPI’s especiais; 

• Todos os EPI’s deverão possuir Certificado de Aprovação (CA); 

• Todos os equipamentos e ferramentas terão seu estado de conservação inspecionado 
periodicamente pela Leão, e antes de iniciar as atividades na unidade, os mesmos serão inspecionados 
pela área de Saúde e Segurança Ocupacional; 

• Os equipamentos e ferramentas manuais devem ser mantidos trancados, sendo de inteira 
responsabilidade do Fornecedor a sua guarda. 

5.6.2. Uniforme:  

• Os colaboradores do Fornecedor ou de seus subcontratados (desde que a subcontratação seja 
aprovada previamente pela Leão), obrigatoriamente deverão utilizar, durante todo o período de 
permanência nas unidades da  Leão, incluidos sábados, domingos e feriados, o uniforme e/ou o crachá 
fornecido pelo do Fornecedor, em conjunto com o crachá fornecido pela Leão. Os crachás devem 
permanecer em local visível. Em caso de desligamento do colaborador e/ou substituição do mesmo, ou, 
ainda, no término de suas atividades, o crachá fornecido pela Leão deverá ser entregue ao setor 
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responsável desta, sendo passível de cobrança a sua não devolução, cujo valor será informado 
oportunamente pela Leão; 

• Está proibido o uso de chinelos, sandálias, sapato comum e tênis no canteiro de obras ou no local de 
trabalho, sendo necessário o uso de calçados adequados e previstas nas normas aplicáveis.  

Obs.: Para acesso às áreas produtivas, devem ser observadas as normas internas determinadas pela unidade fabril 
da Leão em questão.  

5.6.3. Conduta nas unidades fabris da Leão:  

• É expressamente proibido o uso de adornos como: correntinhas, pulseiras, brincos, relógios, anéis, 
cintos, etc., sempre que estas situações comprometerem a segurança do alimento/bebida e do colaborador 
ou subcontratado do Fornecedor na execução dos trabalhos; 

• Nenhum colaborador ou subcontratado do Fornecedor pode entrar  nas unidades da Leão com armas 
de qualquer espécie, gravadores, máquinas fotográficas, filmadoras ou similares; 

• Não são permitidos a entrada e o consumo de bebidas alcoólicas e/ou outras drogas nas 
dependências da Leão; 

• Pacotes, bolsas, sacolas, etc., estão sujeitas a revista na portaria da Leão. 

Obs.:  Todos os colaboradores e subcontratados de Fornecedores deverão cumprir com as regras internas de saúde 
e segurança ocupacional, meio ambiente, qualidade e segurança de alimentos das unidades fabris.  

5.6.4. Prevenção e combate a incêndio:  

• Não é permitido fumar nas unidades fabris da Leão e CD’s (Centros de Distribuição); 

• É proibido usar fogareiros ou fazer qualquer tipo de fogo sem autorização; 

• Os produtos inflamáveis deverão ser armazenados em locais isolados, longe de qualquer fonte de 
calor, com placa indicando a presença de produtos inflamáveis. Informe-se sobre os locais permitidos com o 
responsável pela contratação; 

• É proibido usar instalações elétricas improvisadas; 

• Devem ser mantidos devidamente  desobstruídos e sinalizados todos os locais de instalações de 
extintores e demais equipamentos de combate a incêndio; 

• Ao constatar um principio de incêndio, deve ser informadoo brigadista da área; 

• Em caso de emergência, o colaborador/subcontratado do Fornecedor deve ligar para o ramal 
determinado pela unidade e informar a ocorrência; 

• Quando houver, o colaborador/subcontratado do Fornecedor deve colaborar e seguir as instruções 
da brigada de emergência, seja em caso de incêndio ou treinamento, assim como nos exercícios de 
abandono, em todas as áreas das unidades da Leão,  

5.6.5. Ordem e limpeza: 

• Ruas e passagens não devem ser obstruídas; 

• Todas as dependências ocupadas pelo Fornecedor devem ser mantidas arrumadas, limpas e 
organizadas; 

• Após o trabalho diário, o canteiro de obras e o local de trabalho devem estar limpos, sendo 
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eliminados resíduos e sobras de materiais; 

• As ruas e jardins deverão permanecer isentos de resíduos pessoais, tais como: sacos plásticos, 
palitos de dente, cigarros, papéis, etc. 

Obs.:  Para os resíduos gerados, devem ser observadas as regras de coleta seletiva, determinada pela unidade fabril. 

5.6.6. Atrasos ou Paralisações: 

• O Fornecedor será responsável por atrasos e/ou prejuízos decorrentes da paralisação parcial ou total 
dos trabalhos, que pode ser provocada pelo não cumprimento da legislação vigente ou das normas 
apresentadas neste manual. 

6. Segurança e Saúde Ocupacional: 

6.1. A prevenção é a base da segurança. 

A prevenção é um conjunto de ações que visa à eliminação das causas dos possíveis acidentes, impedindo assim a 
sua ocorrência. A prevenção deve ocorrer em toda e qualquer tarefa, quais sejam, a título de exemplo:  

• Na elaboração dos projetos de novas instalações; 

• Nas modificações das unidades existentes; 

• Na eliminação de anomalias; 

• Na sistemática de autorizações de trabalho de manutenção; 

• Nas inspeções de segurança; 

• Na investigação de acidentes. 

6.2.  Rigor e precisão são indispensáveis 

A segurança deve ser administrada com o mesmo rigor e precisão com que são tratados os aspectos de qualidade, 
custos, produção, comercialização, etc.; utilizando-se e desenvolvendo-se a competência técnica do Fornecedor 
neste campo. 

6.3. Formação, informação e treinamento são fundame ntais 

Todos os colaboradores, em todos os níveis e em todas as áreas do Fornecedor devem passar por treinamentos e 
cursos, para se tornarem preparados a agir com segurança. Esses treinamentos e palestras deverão ocorrer: 

• Na admissão de novos colaboradores; 

• Na mudança de local, atividade ou posto de trabalho; 

• Em assuntos específicos da tarefa, da função ou do local de trabalho. 

6.4. Toda liderança é responsável pela segurança de  seus colaboradores 

O engenheiro, encarregado e liderança são os responsáveis pelas medidas disciplinares e técnicas suficientes para 
aplicação de medidas de prevenção de acidentes. 

6.5. Todos os empregados devem estar preparados par a emergências 

Todos os colaboradores dos Fornecedores devem ser orientados sobre como agir durante as emergências ocorridas 
nas unidades da Leão  e devem participar de exercícios simulados, conforme orientado pela Leão. Mais detalhes 
sobre procedimentos de emergência serão dados na Integração. 
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6.6. Autorização/Permissão para trabalhos especiais  

A autorização/permissão para trabalhos especiais consiste num conjunto de recomendações destinadas a garantir 
que as atividades programadas ou não, envolvendo modificações, manutenção ou reparos, limpeza ou outro trabalho 
semelhante, não venham a comprometer a segurança das pessoas ou causar danos à propriedade. Todo trabalho 
que for considerado de risco só poderá ser iniciado após a abertura da autorização/permissão para trabalhos 
especiais. As seguintes atividades são consideradas trabalhos especiais: 

• Trabalho em altura; 

• Trabalho a quente; 

• Trabalho em espaço confinado; 

• Eletricidade; 

• Trabalho com energias perigosas; 

• Içamento de Cargas e Materiais. 

A autorização/permissão para trabalhos especiais deve ser aberta pelo engenheiro/técnico de segurança da unidade 
da Leão, com o acompanhamento do encarregado do Fornecedor e/ou executores do serviço. Todos os envolvidos 
no trabalho devem ser instruídos sobre os riscos e uso de EPIs necessários. 

A autorização/permissão para autorização/permissão para trabalhos especiais deve estar fixada no local de trabalho, 
em local visível. 

6.7. Acidentes 

O Fornecedor é responsável pela prevenção de acidentes e incidentes na realização dos trabalhos. 

Todas as obrigações morais e legais decorrentes dos acidentes são de responsabilidade do Fornecedor. 

A Leão não se obriga a fornecer assistência médica e transporte ao acidentado. Eventualmente, poderá fazê-lo, 
prestando serviços de primeiros socorros e transporte de emergência. 

Todo e qualquer acidente de trabalho deve ser comunicado imediatamente à Segurança do Trabalho, para que seja 
feita a investigação do acidente. 

Todo colaborador do Fornecedor afastado por doença ou acidente de trabalho deverá, ao retornar, informar as 
restrições de trabalho a que está submetido. 

A Leão deverá ser informada previamente sobre os funcionários que tiverem problemas de saúde ou restrições a 
alguma tarefa. 

6.8. Saúde: 

O Fornecedor deverá seguir, quanto à proteção da saúde de seus empregados, as orientações determinadas pela 
Norma Regulamentadora NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, editada pela  

O Fornecedor deverá apresentar cópia do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), assinado pelo Médico do Trabalho 
contratado por ela, para a área de Saúde e Segurança Ocupacional da Leão, sempre que realizar os exames 
admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissionais. 

7. Meio Ambiente: 

A Leão tem como objetivo garantir que suas operações não agridam o meio ambiente. Portanto, cabe ao Fornecedor, 
na execução dos serviços e/ou fornecimento dos produtos, levar em conta cuidados especiais para evitar 
contaminações ambientais. 
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Em todas as atividades realizadas nas unidades da Leão, o código de cores das redes de drenagem deve ser 
respeitado, segundo informações dadas na integração, pela Leão. A identificação das redes é a seguinte: 

Cor marrom Efluente industrial 

Cor preta Efluente sanitário 

Cor amarela Efluente pluvial 

Antes de iniciar uma atividade que ofereça risco de vazamento, deve-se isolar a canaleta de água pluvial (amarela). 

Devem ser verificados, antes do início dos trabalhos, os procedimentos existentes na(s) área(s) envolvida(s). 

8. Cadastro e Processo de Qualificação dos Forneced ores: 

O cadastro dos Fornecedores será efetuado por meio de formulário específico, conforme a complexidade do produto 
ou serviço fornecido. 

Caso o Fornecedor preste serviços de transportes, o veículo do transportador poderá passar pelo teste da Escala 
Ringelmann, quando este estiver nas unidades  Leão, se esta assim o decidir.  

Os Fornecedores deverão passar pelos treinamentos mandatórios e pela integração, conforme determinações das 
unidades da Leão. 

Os formulários de cadastro/qualificação, FORM-COR-SUPT-005 e FORM-COR-SUPT-007 deverão ser entregues 
juntamente com o FORM-COR-SUPT-008 Manual de Fornecimento, devidamente assinado pelos representantes 
legais  do Fornecedor (declaração disponível ao final deste manual). 

O cadastro dos Fornecedores será efetivado após a validação das informações prestadas, comprovadas, quando 
necessário, com documentos suportes.  

Cadastros de Fornecedores que não forem contratados pela Leão durante um período de 12 meses, serão inativados, 
sendo estes submetidos à revalidação das informações prestadas, para que possa haver um novo 
fornecimento/prestação de serviços. 
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Declaração 

 

A empresa_____________________________________________________declara que compreendeu e concorda 
com todos os “Princípios de Conduta para Fornecedores” e com as “Expectativas Perante aos Fornecedores” e que 
enviará, quando solicitado, a documentação exigida no formulário de qualificação. Fica claro também que a Leão 
resguarda-se o direito de cancelar todos os pedidos de compra ou volume contratual de materiais e serviços 
pendentes de entrega sem ônus para si, e que não serão mais efetuadas compras desta empresa, caso um ou mais 
documentos solicitados não sejam entregues nos prazos estipulados, ou, então, que estejam em situação irregular 
junto a quaisquer órgãos legais. 

Vale ressaltar que sua empresa deve estar ciente de que, caso sofra ações regulatórias (apreensão, retenção ou 
recolhimento de qualquer produto por uma autoridade regulatória), que estejam relacionadas aos materiais 
produzidos para o Sistema Coca-Cola, deve informar imediatamente à Leão. Além disso, caso altere seus processos 
e esses possam vir a alterar a qualidade dos produtos comprados pela Leão, a mesma deve ser informada. 

O Fornecedor concorda que precisará ser capaz de demonstrar sua conformidade com tais requisitos, mediante 
solicitação e para a satisfação dentro do Sistema Coca-Cola. Este acordo inclui, sem limitação, a Leão, com direito a 
inspecionar qualquer local envolvido no trabalho que seja considerado importante para o Sistema Coca-Cola. 
Qualquer Fornecedor que deixar de satisfazer as normas estabelecidas, estará sujeito à rescisão de seus contratos 
celebrados com a Leão, sem direito a multa paga pela mesma, mas com obrigação de sanar os danos sofridos pela 
Leão. Todas as outras políticas e diretrizes da Leão e quaisquer outros acordos dos quais o Fornecedor seja parte, 
continuarão em pleno vigor e efeito. Este Manual será parte integrante de todos os contratos firmados pela Leão com 
os seus Fornecedores, a título de ANEXO.  

Estou ciente e de acordo com os requisitos relatados para atendimento à Gestão de Fornecedores da LEÃO. 

(APÓS LEITURA, ENVIAR SOMENTE ESTÁ PÁGINA AOS CUIDA DOS DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE 
FORNECEDORES) 

 

Empresa:  _____________________________________________________ 

 

Nome do Responsável:  __________________________________________ 

 

Assinatura:  _________________________________________________________ 

 

Data:  ___________________ 
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