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1. OBJETO
A Política de Compra Responsável (doravante, a "Política")
visa estabelecer uma estrutura geral de ação para assegurar
que a seleção e contratação de fornecedores e contratados
esteja de acordo com os regulamentos internos e esteja em
conformidade com o compromisso da empresa com a
sustentabilidade .
Como parte da gestão responsável perseguida, esta Política
inclui diretrizes para a compra de bens e serviços que
combinam o equilíbrio entre os aspectos econômicos,
ambientais e sociais (ESG).
Os principais objetivos desta Política são resumidos a seguir:
a)Estabelecer e divulgar o compromisso do Grupo Ezentis
com a sustentabilidade em suas relações com fornecedores e
empreiteiros.
b) Promover entre fornecedores e contratados o cumprimento
de padrões mínimos relacionados aos direitos humanos e
trabalhistas, saúde e segurança ocupacional de seus
trabalhadores, respeito ao meio ambiente e comportamento
ético.
c) Divulgar e promover a aplicação dos Princípios do Pacto
Global das Nações Unidas e as Metas de Desenvolvimento
Sustentável entre seus fornecedores e contratados.
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2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Esta Política de Compra Responsável se refere ao processo de
aquisição de bens, produtos e serviços de toda a natureza.
Esta Política aplica-se a nível corporativo e, portanto, é
aplicável a todas as empresas que compõem o Grupo Ezentis,
atualmente composto pela sociedade anônima Grupo Ezentis,
S.A. e suas empresas dependentes (doravante, "Grupo
Ezentis").
Esta Política se aplica a todos os funcionários, especialmente
aqueles nas áreas de compras nas diferentes áreas
geográficas e lideram os seguintes princípios e diretrizes
alinhados dentro desta Política e outros regulamentos
internos, tais como a Política de Sustentabilidade, o Código de
Ética e Conduta e a Política de Direitos Humanos. Esta Política
é, portanto, considerada como um documento de referência
corporativo e serve como um guia para todos os
departamentos de Compras do Grupo.
Sem prejuízo do acima exposto, esta Política será desenvolvida
e complementada com as diferentes políticas aprovadas no
Grupo que estão diretamente relacionadas com os princípios
de ação definidos no ponto 3.
As adaptações apropriadas serão feitas, quando necessário, a
fim de, entre outros motivos, cumprir as regulamentações
nacionais e da UE, bem como as recomendações ou requisitos
formulados pelos órgãos correspondentes.

O Grupo Ezentis, S.A., em sua qualidade de matriz, é
responsável por estabelecer as bases, instrumentos e
mecanismos necessários para uma coordenação apropriada e
eficiente entre a Empresa e os outros membros do Grupo, a
fim de garantir o cumprimento desta Política de Compra
Responsável.
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3. PRINCÍPIOS
DE AÇÃO
Os processos de compras de bens e/ou serviços do Grupo
Ezentis devem ser realizados em termos de imparcialidade e
estrito cumprimento dos seguintes Princípios:
1. Legalidade
Todos os processos de aquisição de bens e serviços realizados
pelo Grupo Ezentis devem ser conduzidos de acordo com a
legislação vigente aplicável em cada área geográfica em que a
empresa opera.
2. Qualidade
Garantia de qualidade dos produtos e serviços fornecidos ao
Grupo Ezentis.
3. Eficiência
Aquisição de bens e serviços de acordo com os princípios da
necessidade, idoneidade e austeridade.
4. Igualdade de oportunidades
Buscar, sempre que possível, a livre concorrência de vários
fornecedores para um mesmo pedido, a fim de garantir que o
processo esteja de acordo com o princípio da concorrência
leal.
5. Sustentabilidade
Na medida do possível, critérios de sustentabilidade serão
incluídos na aquisição de bens e serviços, dando prioridade
àqueles que são ecologicamente corretos e favorecem o
desenvolvimento sócio-econômico das comunidades locais.
6. Comportamento ético e responsável
As relações com os fornecedores se desenvolvem sob critérios
de transparência, lealdade, honestidade e respeito pelas
pessoas. Da mesma forma, todos os funcionários do Grupo
Ezentis devem cumprir a todo momento as disposições do
Código de Ética e Conduta e da Política de Direitos Humanos.
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7. Objetividade
Decisões baseadas na avaliação dos critérios de seleção
estabelecidos nas regras aplicáveis ao Grupo Ezentis, que
foram previamente fornecidas de forma clara e precisa a todos
os fornecedores e/ou contratados.
8. Transparência e comunicação
Comunicação direta, colaborativa, fluida e transparente com
todos os fornecedores e empreiteiros.

4. MODELO DE
C O M P R A R E S P O N S ÁV E L
A fim de monitorar e supervisionar adequadamente o
cumprimento dos princípios estabelecidos acima, o Grupo
Ezentis implementou um Modelo de Compra Responsável que,
em termos gerais, inclui as seguintes fases de diligência
devida:
1.Compromisso público: Revisão, atualização e divulgação
desta Política a todos os funcionários do Grupo Ezentis e outras
partes interessadas, e acessibilidade através de sua publicação
no website da empresa.
2.Processo de aprovação de fornecedores e empreiteiros:
Avaliação dos fornecedores e registro no banco de dados de
todos aqueles que atendem aos requisitos mínimos financeiros
e não financeiros. Entre outros documentos, fornecedores e
contratados devem se comprometer a cumprir o Código de Ética
e Conduta, a Política de Direitos Humanos, a Política de
Sustentabilidade e os padrões de saúde e segurança
ocupacional estabelecidos pelo Grupo Ezentis dentro da
organização.
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3.Análise de fornecedores críticos: Implementação de uma
análise ESG específica de fornecedores que, devido às suas
características, singularidade e adequação, são estratégicos
para a empresa.
4.Mecanismos de comunicação: As áreas de compras do Grupo
Ezentis permanecem em contato constante com fornecedores e
empreiteiros em caso de qualquer solicitação, dúvida ou
pergunta relacionada a processos de compra.
Para resolver dúvidas sobre solicitações de informações e
documentação da ESG e organizar sessões de trabalho
conjunto, o canal de comunicação estabelecido para este fim é
através do e-mail sostenibilidad@ezentis.com.
5.Accountability: Os resultados da aplicação desta Política, a
evolução das expectativas das partes interessadas, a estratégia
da empresa
e as regulamentações
em vigor
sobre
responsabilidade na cadeia de abastecimento serão refletidos
anualmente na Declaração de Informações Não-Financeiras e no
Relatório de Sustentabilidade.
Finalmente, deve ser observado que o Grupo Ezentis, em linha
com
esta
Política,
evitará
contratar
com
fornecedores/contratantes conhecidos por terem incorrido em
qualquer violação legal, fiscal, trabalhista, ambiental, de saúde
e segurança ou de direitos humanos nos últimos dois anos e
que não tenham sido resolvidos ou comunicados publicamente
no interesse da transparência e da informação a todas as
partes interessadas envolvidas na cadeia de valor.
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5. MONITORAMENTO E
SUPERVISÃO
O Conselho de Administração do Grupo Ezentis, S.A. é o órgão
responsável pela aprovação da Política de Compra Responsável
do Grupo e, portanto, pela supervisão do cumprimento dos
princípios e compromissos estabelecidos nesta Política.

O Comitê de Nomeações e Remuneração já analisou e informou
favoravelmente sobre a aprovação desta Política. O Comitê de
Nomeações e Remuneração será o órgão responsável por
supervisionar periodicamente o desempenho e monitorar a
conformidade do Grupo Ezentis com a sustentabilidade na
cadeia de fornecimento.
A Política de Compra Responsável será divulgada dentro da
organização e às partes interessadas, assegurando que esteja
disponível, atualizada e conhecida por todas as partes
interessadas.

6 . A P R O VA Ç Ã O E R E V I S Ã O
Esta Política de Compra Responsável foi aprovada pelo
Conselho de Administração da Empresa em 26 de março de
2021, permanecerá em vigor indefinidamente e será publicada
no website corporativo da Empresa. Seu conteúdo estará
sujeito a revisão periódica, com quaisquer alterações ou
modificações consideradas apropriadas.
De acordo com as disposições do Regulamento do Conselho, o
Conselho de Administração da Empresa será periodicamente
informado pelo Comitê de Nomeações e Remuneração sobre a
aplicação desta Política, a supervisão do cumprimento de seus
princípios gerais de ação, assim como a verificação da
manutenção das principais relações da Empresa com suas
partes interessadas.

