
 
 
Procedimentos Ambientais 
A Siemens, comprometida com as questões ambientais, além de empenhar seus esforços e 

investimentos na melhoria contínua e significativa de suas atividades, mantém, através de seu 

Sistema de Gestão Ambiental, um rígido controle na verificação do atendimento de requisitos 

legais ambientais aplicáveis a fornecedores e parceiros de negócio, pois acredita que os 

resultados em cadeia contribuem de forma mais eficaz para o meio ambiente. 

Desta forma, apresentamos os principais requisitos legais obrigatório se desejáveis, divididos 

por categorias de fornecimento. 

 

Matéria prima 
Requisitos Obrigatórios 

▪ Identificar, monitorar e atender à legislação ambiental vigente às atividades. 

▪ Possuir licença(s) de operação que permita(m) exercer suas atividades, emitida(s) pelo órgão 

ambiental local, mantendo suas atualizações e, no caso de dispensa, possuir Certificado de 

Dispensa de Licença ou documento similar, conforme legislação local vigente. 

▪ Fornecer Declaração, isentando seu envolvimento com trabalhos escravos, infantis ou similares 

nas empresas que compõem toda sua cadeia produtiva ou de representação. 

▪ Possuir Cadastro Técnico Federal do IBAMA. 

▪ Demais documentação de acordo com a legislação vigente aplicável. 

Requisitos Diferenciais 

▪ Certificação ISO 14001 

▪ Certificação Responsabilidade Social 

 

Produto químico 
Requisitos Obrigatórios 

▪ Identificar, monitorar e atender à legislação ambiental vigente às atividades. 

▪ Possuir responsável técnico habilitado. 

▪ Para o caso de produtos químicos controlados pelas Polícias Civil, Federal e/ou Exército, o 

CONTRATADO deverá manter atualizada(s) a(s) Licença(s) pertinente(s) ao tipo de atividade 

exercida, tais como fabricação, armazenamento, manuseio, acondicionamento, comércio, 

distribuição e/ou transporte, seja ele efetuado nos modais aéreo, marítimo e/ou terrestre. 

▪ Possuir licença(s) de operação que permita(m) exercer suas atividades, emitida(s) pelo órgão 

ambiental local, mantendo suas atualizações e, no caso de dispensa, possuir Certificado de 

Dispensa de Licença ou documento similar conforme legislação local vigente. 

▪ Possuir Cadastro Técnico Federal do IBAMA 

▪ Demais documentação de acordo com a legislação vigente aplicável. 

Requisitos Diferenciais 

▪ Certificação ISO 14001 

▪ Certificação Responsabilidade Social 

 

 
 



Componentes 
Requisitos Obrigatórios 

▪ Identificar, monitorar e atender à legislação ambiental vigente às atividades. 

▪ Possuir licença(s) de operação que permita(m) exercer suas atividades, emitida(s) pelo órgão 

ambiental local, mantendo suas atualizações e, no caso de dispensa, possuir Certificado de 

Dispensa de Licença ou documento similar, conforme legislação local vigente. 

▪ Possuir Cadastro Técnico Federal do IBAMA. 

▪ Demais documentação de acordo com a legislação vigente aplicável. 

Requisitos Diferenciais 

▪ Certificado ISO 14001 

▪ Certificação Responsabilidade Social 

 

Embalagens 
Requisitos Obrigatórios 

▪ Identificar, monitorar e atender à legislação ambiental vigente às atividades. 

▪ Possuir licença(s) de operação que permita(m) exercer suas atividades, emitida(s) pelo órgão 

ambiental local, mantendo suas atualizações e, no caso de dispensa, possuir Certificado de 

Dispensa de Licença ou documento similar, conforme legislação local vigente. 

▪ Possuir Cadastro Técnico Federal do IBAMA. 

▪ Para o caso de fornecimento de embalagens / pallets de madeira, possuir documentação que 

comprove a origem da madeira e autorização para desmatamento (da própria empresa ou de 

seus sub-fornecedores). 

▪ Documentação de tratamento fitossanitário, quando necessário 

▪ Demais documentação de acordo com a legislação vigente aplicável. 

Requisitos Diferenciais 

▪ Certificação ISO 14001 

▪ Certificação Florestal para o caso de fornecimento de embalagens / pallets de madeira 

▪ Certificação Responsabilidade Social 

 

 

Transporte 
Requisitos Obrigatórios 

▪ Identificar, monitorar e atender à legislação ambiental vigente às atividades. 

▪ Manter Responsável Técnico habilitado. 

▪ Possuir licença(s) de operação que permita(m) exercer suas atividades, emitida(s) pelo órgão 

ambiental local, mantendo suas atualizações e, no caso de dispensa, possuir Certificado de 

Dispensa de Licença ou documento similar, conforme legislação local vigente. 

▪ Manter RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga e CRNTRC - 

Certificado Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, dentro do prazo de validade. 

▪ Para o caso de transporte coletivo de passageiros, manter atualizado cadastro na Agência 

Nacional de Transporte Terrestre ou similares, conforme legislação local em vigor. 

▪ Para o caso de transporte de produtos controlados pelas Polícias Civil, Federal e/ou Exército, o 

fornecedor deverá manter atualizada(s) a(s) Licença(s) pertinente(s) às atividades exercidas. 

▪ Possuir Cadastro Técnico Federal do IBAMA. 

▪ Medição de fumaça preta para veículos a diesel de acordo com a legislação vigente  

▪ Demais documentação de acordo com a legislação vigente aplicável. 

Requisitos Diferenciais 

▪ Certificação SASSMAQ - Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e 

Qualidade ou Certificação Transqualit Green. 

▪ Certificação ISO 14001. 

 



Serviços em geral 
Serviços de industrialização contratados para acabamento do produto Siemens em terceiro, 

prestação de serviços de manutenção, limpeza, conservação e jardinagem, imunização e 

controle de pragas urbanas, instalação e manutenção de condicionadores de ar e 

refrigeradores, atividades de fumigação, tratamento fitossanitário, quarentenário, e outros. 

 

Requisitos Obrigatórios 

▪ Identificar, monitorar e atender à legislação ambiental vigente às atividades. 

▪ Manter Responsável Técnico habilitado. 

▪ Possuir licença(s) de operação que permita(m) exercer suas atividades, emitida(s) pelo órgão 

ambiental local, mantendo suas atualizações e, no caso de dispensa, possuir Certificado de 

Dispensa de Licença ou documento similar, conforme legislação local vigente. 

▪ Para o caso da prestação de serviços de dedetização de pragas e vetores, além dos requisitos 

anteriores, manter atualizadas licenças emitidas pelos órgãos pertencentes à Divisão da 

Vigilância Sanitária ou documentação similar, conforme legislação vigente local e Cadastro 

Técnico Federal do IBAMA. 

▪ Para o caso da prestação de serviços de jardinagem, além dos requisitos anteriores, manter 

atualizadas licenças emitidas pelos órgãos pertencentes à Divisão da Vigilância Sanitária ou 

documentação similar, conforme legislação vigente local e Cadastro Técnico Federal do 

IBAMA. 

▪ Para o caso da prestação de serviços de fumigação, tratamento fitossanitário e quarentenário, 

além dos requisitos anteriores, manter atualizadas licenças emitidas pelos órgãos pertencentes 

à Vigilância Sanitária ou documentação similar, conforme legislação vigente local e Certificado 

de Credenciado emitido pelo MAPA - Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e 

Cadastro Técnico Federal do IBAMA. 

▪ Para o caso da prestação de serviços de instalação e manutenção de condicionadores de ar, 

além dos requisitos anteriores, manter responsável técnico habilitado legalmente e registrado 

no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, com recolhimento de 

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica e Cadastro Técnico Federal do IBAMA. 

▪ Demais documentação de acordo com a legislação vigente aplicável. 

Requisitos Diferenciais 

▪ Certificação ISO 14001 

▪ Certificação Responsabilidade Social 

 

 

 

 


