Requerimentos de Fornecimento de Enxoval:
Requerimentos Mandatórios:


O fornecedor deverá adotar os requerimentos mínimos definidos no Código
Básico da Iniciativa Ética Comercial (IEC) / Ethical Trading Initative (ETI):
o

O emprego deverá ser escolhido livremente pelo trabalhador (não haverá
trabalho escravo ou forçado);

o

A liberdade da associação e o direto às negociações coletivas deverão ser
respeitadas;



o

As condições de trabalho serão seguras e higiênicas;

o

A mão-de-obra infantil não deverá ser usada;

o

Salários dignos serão pagos;

o

As horas de trabalho não serão excessivas;

o

Não haverá discriminação;

o

Trabalho regular será assegurado;

o

Tratamento desumano e severo não serão permitidos;

Contratar a mão-de-obra seguindo o Guia de Contratação de Mão-de-Obra
desenvolvido

pelo

Rio

2016,

disponível

em

http://portaldesuprimentos.rio2016.com;


O fornecedor deverá apresentar relatórios de auditorias sociais e ambientais
realizadas anteriormente, sempre que solicitado;
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O fornecedor deve seguir o Guia de Sustentabilidade para Produtos Têxteis
desenvolvido

pelo

Rio

2016,

e

disponível

em

http://portaldesuprimentos.rio2016.com;


Os fornecedores brasileiros deverão apresentar o selo da certificação QUAL
(Certificação de Qualidade e Sustentabilidade da Indústria Têxtil e da Moda).
Para

maiores

informações

a

respeito

do

Selo,

consultar

o

Guia

de

Sustentabilidade para Produtos Têxteis desenvolvido pelo Rio 2016, e disponível
em http://portaldesuprimentos.rio2016.com;


Seguir as diretrizes contidas no Guia de Embalagens desenvolvido pelo Rio 2016
e disponível em http://portaldesuprimentos.rio2016.com;



O fornecedor deverá conceder total acesso a equipe Rio 2016 ou algum auditor
externo, indicado pelo Rio 2016, para realizar vistorias no local da operação;



O Rio 2016 se resguarda no direito de solicitar auditoria com metodologia SMETA
4 pillars para seus fornecedores em qualquer momento da concorrência. Para
saber mais sobre essa metodologia, acessar: http://www.sedexglobal.com/ptbr/auditorias-eticas-3/smeta/;



Assinar e seguir a Declaração de Conduta Sustentável desenvolvida pelo Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016;

Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016™
Rio 2016™ Organising Committee for the Olympic and Paralympic Games
Avenida das Américas, 899 Barra da Tijuca
22631-000 Rio de Janeiro RJ Brasil
rio2016.com



O fornecedor deverá preencher a Planilha de Avaliação de Sustentabilidade que
encontra-se anexa a RFP e entregar junto a proposta técnica;

Requerimentos Competitivos:


Apresentar relatório corporativo de sustentabilidade referente ao ano fiscal
anterior, ou caso este não exista, o Relatório Indicadores Ethos para Negócios
Sustentáveis e Responsáveis ou Relatório do Impacto Global;



Os fornecedores devem adotar práticas na cadeia de suprimentos, visando a
participação de micro, pequenas e médias empresas, de diversos setores. Todos
os fornecedores devem trabalhar para criar oportunidades para estas empresas
em sua cadeia de suprimentos;



Implementar ações que focam a eficiência energética em todas as etapas da
produção,

como por

exemplo,

evitar

desperdício de energia,

utilizar

equipamentos que consumam pouca energia, dentre outros;



Implementar ações que reduzam o consumo e desperdício de água em todas as
etapas da produção;



Seguir as diretrizes contidas no Guia de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
desenvolvido pelo Rio 2016 e disponível em http://portaldesuprimentos.com.
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