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1. OBJETIVO 

 

Procedimento que define o processo de aquisição, informações de aquisição, verificação de 

produto adquirido e a homologação de fornecedor para garantir que o produto adquirido satisfaça 

as necessidades e os requisitos estabelecidos. 

 

2. APLICAÇÃO 

 

Este procedimento é aplicado a todas as áreas que constituem o Sistema de Gestão da Qualidade 

da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedreira. 

 

3.DESCRIÇÃO 

 

3.1 Avaliação do Fornecedor 

 

3.1.1 Cadastro e Seleção de Fornecedores 

 

Serão avaliados e selecionados, com base nos critérios estabelecidos neste procedimento, os 

fornecedores de materiais e serviços que impactam na qualidade do produto/ serviço da 

organização. Os fornecedores selecionados devem ser cadastrados no formulário ( FO – Avaliação 

de Fornecedor). 

 

Quando da necessidade de novos fornecedores, o responsável pela aquisição deve pesquisar no 

mercado ou junto a parceiros de negócios e realizar a seleção e cadastro dos futuros fornecedores 

no formulário de avaliação de fornecedores. 

 

3.1.2  Aprovação de novos fornecedores 

 

Os fornecedores selecionados pela área de aquisição devem ser avaliados de acordo com a 

sistemática estabelecida no formulário de avaliação de fornecedores para verificar a capacidade 

da empresa em atender aos critérios estabelecidos pela organização. 

 

NOTA: Os fornecedores certificados na norma ISO 9001 serão automaticamente aprovados e uma 

cópia do certificado deverá ser anexada ao formulário de avaliação de fornecedores. 

 

O critério de aprovação de novos fornecedores consiste na avaliação do primeiro fornecimento 

para os seguintes itens: 
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- Prazo 

- Preço 

- Qualidade 

- Atendimento 

 

O responsável por aquisição deve avaliar cada item de acordo com os critérios: Bom, Regular e 

Péssimo. O fornecedor será considerado: 

 

Aprovado – nenhum péssimo 

Aprovado com Restrição – até 2 péssimos  

Reprovado – mais que 2 péssimos 

Após sua aprovação o fornecedor deve ser incluído no formulário (FO – Lista de Fornecedores 

Homologados). Os fornecedores aprovados com restrição devem ter o serviço/produto fornecido 

inspecionado antes da utilização do mesmo. 

 

Os fornecedores poderão ser qualificados através do contato com o fornecedor, conhecimento do 

estabelecimento, comércio ou indústria pelo site, amostra do produto e se houver necessidade 

vista ao comércio ou estabelecimento. 

 

 

NOTA: No caso de empresa de calibração é necessário ter o certificado do INMETRO, da RBC (Rede 

Brasileira de Calibração) ou de um órgão competente. 

 

 3.1.3 Fornecedores Reprovados 

 

Os fornecedores reprovados devem ter seu status alterado na lista de fornecedores homologados 

e seu cadastro arquivado e podem vir a ser reavaliados conforme necessidade da empresa e 

disponibilidade do serviço/produto no mercado. 

 

3.1.4 Reavaliação 

 

Os fornecedores homologados serão reavaliados anualmente por meio do histórico dos 

serviços/produtos fornecidos, o responsável pela aquisição deve preencher o formulário Avaliação 

de Fornecedor de todos os fornecedores, para avaliação dos seguintes itens:- 

- Prazo 

- Preço 
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- Qualidade 

- Atendimento 

 

O critério de avaliação é: Bom, Regular e Péssimo. O fornecedor será considerado inapto a prestar 

serviços ou fornecer produtos ao receber mais que 02 péssimos em algum dos itens estabelecidos. 

 

Após avaliação, se o fornecedor for considerado inapto a prestar serviços ou fornecer produtos, 

deve ser excluído da Lista de Fornecedores Homologados e no campo Exclusão do Fornecedor no 

formulário de avaliação de fornecedor, deve ser relatado o ocorrido com o visto de todas as áreas 

envolvidas. 

 

3.1.5 Compra de Produtos e Serviços 

 

A cotação dos materiais e serviços é feita através do formulário (FO – Requisição/Pedido de 

Compras), onde descrevemos o material solicitado com o valor unitário e total, comparando os 

três orçamentos e levando em consideração o menor preço e qualidade onde em algumas 

circunstâncias o menor preço poderá ser substituído pela qualidade.  

Os orçamentos são repassados pelas empresas e comércios através do contato por telefone e por 

email com descrição do produto ou material a ser adquirido. 

O colaborador ao solicitar materiais ou serviços preenche um formulário de comunicação interna 

 ( FO -  Comunicado Interno), e passa para área de aquisição, que confirma o procedimento no 

comprovante que é destacado do formulário e entregue ao requisitante. 

 

3.1.6  Verificação do Produto ou Serviço 

 

No recebimento do produto / serviço o mesmo deve ser verificado conforme especificado no 

formulário (FO – Requisição/Pedido de Compras)  

A evidência da conformidade será evidenciado pela assinatura do responsável de compras no 

formulário (FO – Requisição/Pedido de Compras ). 

Para os casos em que o serviço, ou o material adquirido não estiver de acordo com o solicitado 

deve ser aberto, quando necessário o Relatório de Não Conformidade, Ação Corretiva (RNC, AC) e 

comunicado ao fornecedor para análises e tratativas. O status do fornecedor deve ser alterado 

para “Aprovado com Restrição” e deve ter o seu produto/ serviço inspecionado antes da 

utilização.  

No caso de reincidência, o fornecedor deve ser reprovado e seguir a sistemática do item 3.1.3 

deste procedimento. 
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O recebimento dos alimentos comprados é verificado pelo setor da cozinha, juntamente com a 

nutricionista/cozinheira responsáveis pelo setor e quando há algum alimento vencido ou com 

características ou produtos com aspectos diferentes, o responsável pela cozinha comunica através 

do formulário (FO – Comunicado Interno) ao setor de Aquisição para as devidas providências 

junto ao Fornecedor Homologado. 

 

3.1.7  Fornecedores de Processos Terceirizados (Prestadores de Serviços) 

 

Os fornecedores de processos terceirizados também devem ser avaliados conforme item 3.1.2 e 

são acompanhados quando da verificação do produto adquirido e durante o fornecimento do 

produto/serviço e segue a sistemática já definida anteriormente. 

 

4.  FORMULÁRIOS 

 

Avaliação de fornecedor 

Lista de fornecedores homologados 

Requisição/Pedido de Compra 

Relatório de Não Conformidade, Ação Corretiva  

Comunicado Interno 

 

5. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA RETIDA 

 

Todas as informações documentadas retidas que são necessárias para evidenciar o cumprimento 

de certas atividades, devem ser retidas, são os registros do Sistema de Gestão da Qualidade que 

estão relacionados no formulário Lista Mestra de Informação Documentada Retida. 

 

 

6. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES 

 

 

DATA REVISÃO HISTÓRICO 

13/11/2013 01 Aprovação do Documento 

14/02/2014 02 Alteração do item 3.1.5 

24/09/2014 03 Alteração dos itens 3.1.5, 3.1.6 

16/05/2016 04 Alteração dos itens 3.1.5, 3.1.6 

26/10/2016 05 Alteração do Documento 


