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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Prezados fornecedores.
A M. Dias Branco busca tornar efetivo seu comprometimento com a ética
e a sustentabilidade do negócio por meio de suas práticas de gestão,
fundamentadas nas macrotendências do mercado. Para isso,
compartilhamos com nossos parceiros o Código de Conduta de
Fornecedores, desenvolvido com base em nossa políticas internas,
requisitos normativos e subsídios de iniciativas globais voluntárias, de
modo a garantir o perfeito alinhamento dos nossos fornecedores com a
conduta e a estratégia da M. Dias Branco.
Os fornecedores devem se comprometer com um futuro mais
sustentável, adotando as melhores práticas socioambientais, dentro do
alcance de suas atividades. As ações devem desenvolver, também, as
comunidades em que estão inseridos, garantindo a preservação
ambiental e a justiça social onde atuam.
A M. Dias Branco apoia e incentiva práticas sustentáveis e espera de seus
fornecedores o engajamento na melhoria da eficiência e
sustentabilidade de suas operações. Sendo assim, todos os nossos
fornecedores devem conduzir seus negócios segundo as diretrizes deste
Código, assim como devem desempenhar suas atividades de relação
com seus próprios fornecedores seguindo este documento.
Acreditamos em parcerias sólidas que geram valor para todos os
envolvidos e impactados por nossas atividades. Por isso, contamos com
nossos fornecedores para o desenvolvimento sustentável, prezando para
que as empresas fornecedoras adotem práticas socialmente justas,
ambientalmente responsáveis e economicamente corretas.

Ivens Dias Branco Júnior
Presidente
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Cartilha de Seleção
e Homologação de
Fornecedores
A gestão de fornecedores envolve diversos processos que garantem
o suprimento e a qualidade do material ou serviço fornecido, além
de garantir a sustentabilidade das nossas relações.
Na primeira etapa dessa gestão, está o processo de seleção e
homologação dos fornecedores. Abaixo, você encontra o fluxo desse
processo.
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1. Prospecção de Fornecedores
Consiste em buscar no mercado, por meio de fontes diversas, fornecedores com
capacidade de atendimento às demandas da M Dias Branco.

2. Seleção de Fornecedores
A seleção do Fornecedor demanda o envio de informações básicas através
do Portal de Fornecedores da M. Dias Branco, no endereço
www.fornecedoresmdiasbranco.com.br. Neste endereço, o Fornecedor
também terá conhecimento das diretrizes e expectativas da M. Dias Branco
ao longo da relação, descritas no Código de Conduta do Fornecedor.
Após o cadastro no site será solicitado o envio de documentos para análise
da capacidade de atendimento do potencial Fornecedor. Os documentos
solicitados serão estabelecidos pelo M Dias Branco, conforme tabela abaixo:

Categoria
C

B

A
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Documento

Origem

Comprovante de
Inscrição e de Situação
Cadastral do CNPJ(***)

Receita Federal

Documento da
categoria C

Diversas

Certidão da Receita
Federal e Comprovante
que não existem débitos
junto a Previdência Social

Receita Federal

Certidão de regularidade
com relação ao FGTS(***)

Caixa Econômica Federal

Documentos da
categoria B

Diversas

Contrato Social

Fornecedor
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A

Cópia dos documentos
dos representantes da
empresa

Fornecedor

Certidão Negativa de
Falência, Concordata,
Recuperação Judicial e
Extrajudicial(*)(***)

Tribunal de Justiça
do Estado

Certidão de regularidade
fiscal estadual(*)

Estado

Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas(*)

Tribunal Superior
do Trabalho

Certidão Negativa de
Débitos junto à
Subsecretaria de Inspeção
do Trabalho(*)(***)

Ministério da Economia

Balanço Patrimonial
(BP) (*)(**)

SPED - Sistema Público
de Escrituração Digital

Demonstração do
Resultado do Exercício
(DRE) (*)(**)

SPED - Sistema Público
de Escrituração Digital

- Para fornecedores de energia, construção civil e manutenção veicular,
declarações e termos de responsabilidade internos também são solicitados.
- O processo de homologação não se aplica para fornecedores estrangeiros
e fornecedores classificados como pessoas físicas.
- Para fornecedores classificados como Microempreendedor Individual
(MEI), os documentos sinalizados com (*) não se aplicam, e então o
fornecedor deve enviar a declaração de Empresário ou Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI). Já os documentos
sinalizados com (**) não se aplicam a fornecedores optantes pelo Simples
Nacional.
- Fornecedores cujo item ou serviço sejam os mesmos comprados ou
prestados pela matriz e filial e a matriz (raiz do CNPJ) já esteja homologada
serão solicitados, no processo de Seleção e Homologação, apenas os
documentos específicos de cada CNPJ, identificados com (***) na Tabela , a
depender da faixa do fornecedor.
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3. Homologação de Fornecedores
Após a análise da documentação e das informações solicitadas, a M. Dias
Branco enviará um parecer para o comprador responsável pela categoria.
A partir da análise do parecer, a homologação é aprovada ou não.

4. Qualificação de Fornecedores
A qualificação de fornecedores é um processo que assegura o padrão de
qualidade, segurança de alimentos, saúde e segurança, meio ambiente,
sustentabilidade, custo, competitividade e comprometimento adequados,
importantes e necessários para que a M. Dias Branco possa atingir
qualidade e eficiência nas aquisições de materiais e serviços.
Este processo encontra-se detalhado na Cartilha de Qualificação de
Fornecedores.

5. Cadastro de Fornecedores
Para itens não considerados críticos, após aprovação no processo de
Homologação, o fornecedor será cadastrado no nosso sistema e estará
apto para fornecedor seus materiais ou serviços para a M. Dias Branco.
Para itens considerados críticos, o cadastro ocorrerá após aprovação na
etapa de Qualificação.
Fornecedores cujos itens sejam os mesmos comprados ou prestados pela
matriz e filial e a matriz (raiz do CNPJ) já esteja homologada e/ou
qualificada (caso sejam itens ou serviços críticos de QSMA), serão
solicitados apenas os documentos específicos de cada CNPJ.

Responsabilidades do Fornecedor
Disponibilizar todos os documentos solicitados, justificando aqueles que
não possuir. A pendência de algum documento será analisada pelo
responsável pelo processo.
Comprometimento em assegurar que as informações enviadas no
processo são verídicas.
Manter o contato sempre atualizado, pois as formas de comunicação
são: telefone e e-mail.
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Interrupção do Fornecimento/ Desqualificação
As seguintes situações podem determinar a interrupção do fornecimento ou a
desqualificação do Fornecedor:
- Atraso/ ou não apresentação de documentos vencidos e planos de ação
solicitados;
- Não permitir auditorias de verificação, sempre que identificado necessidade
pela equipe M. Dias Branco;
- Não atender aos parâmetros técnicos acordados entre fornecedor e
M. Dias Branco;
- Qualquer tipo de ocorrência relacionada a fraude;
- Não tratar adequadamente as não conformidades com ação corretiva/
preventiva satisfatória;
- Estar em desacordo com os requisitos legais, trabalhistas, previdenciários
e fundiários relacionados a sua atividade;
- Ocasionar acidentes que provoquem impacto ambiental ou risco alimentar
significativo;
- Realizar práticas de trabalho escravo e infantil e ou práticas não conformes
com a legislação trabalhista e ambiental em vigor no país ou de maus-tratos
animais;
- De estar em desacordo com a lei anticorrupção – Lei n°12.846 de 11 agosto de 2013.
- Cometer atos que infrinjam o código de ética M. Dias Branco, as Políticas
divulgadas no site oficial da Companhia e/ou o código de defesa do consumidor;
A M. DIAS BRANCO também pode interromper o fornecimento por razões
estratégicas não pontuadas nesta cartilha.
O fornecedor reprovado no processo de homologação, poderá voltar ou
iniciar seu processo desde que resolva as pendências apontadas.
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