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1. Objetivo 

 

Este procedimento estabelece os requisitos básicos e as disposições necessárias ao cumprimento das 

etapas do processo de aquisição de materiais, bens e serviços que afetam diretamente a qualidade 

dos produtos e serviços do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RR. 

 

2. Campo de Aplicação 

 

Este documento aplica-se às áreas que compõem o Sistema de Gestão do SENAI/RR. 

 

3. Documentos de Referência 

 

 PR 04 - Ação Corretiva/ Ação Preventiva  

 Regulamento de licitações e contratos do SENAI 

 

 

4. Definições e Siglas 

 

Aquisição de pronto pagamento (Fundo Fixo de Caixa) 

São despesas de pequeno vulto que em decorrência de inexistência temporária de matérias em 

estoque são realizadas para atendimento imediato. Entenda-se como despesas de pequeno vulto 

aquelas que não ultrapassem 20% (vinte por cento) do valor concedido mensalmente ao responsável 

pela gestão dos recursos. Exemplo: acessórios ou peças de reposição emergencial; combustível; 

reprografia; material de expediente; material de higiene; etc. 

 

Contrato de Prestação de Serviços 

É o documento que formaliza a negociação pactuada entre o SENAI/RR e a pessoa física ou jurídica 

que desenvolverá o curso ou atividade. 

 

Compra direta 

Modalidade de dispensa de licitação em que o valor total é igual ou inferior ao limite previsto para 

isenção de licitação. 
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SIM 

Sistema Integrado de Materiais – Programa informatizado que auxilia no processo de aquisição de 

materiais/serviços do SENAI, tendo como meios os Módulos de Solicitações, Administrativo, 

Licitações, Contratos, Compras e Almoxarifado que viabiliza o gerenciamento das informações 

solicitadas pelos usuários. 

 

SMS 

Solicitação de Materiais e Serviços. 

 

IDF 
Índice de Desempenho de Fornecedores.  

 

Produto Crítico 

Material, bem ou serviço de impacto direto na qualidade do produto final do SENAI/RR. 

 

 

5. Autoridade e Responsabilidade 

 

As atribuições e responsabilidades sobre o controle e implementação das atividades de aquisição 

estão demonstradas na tabela 1: 

 
Tabela 1 – Autoridade e Responsabilidade 

Etapa Autoridade  Responsabilidade 

Definição da modalidade de aquisição 

– compra direta ou licitação 

Direção Regional - 

Aprovação da compra Direção Regional ou pessoa 

por ele designada 

- 

Recebimento do produto - Comissão técnica e/ou 

responsável pelo 

Almoxarifado 

 

 

As atribuições e responsabilidades sobre a definição de produtos críticos e avaliação de 

fornecedores estão demonstradas na tabela 2: 

 

Tabela 2 – Autoridade e Responsabilidade 

Atribuições Autoridade Responsabilidade 

Definição dos produtos críticos Coordenadores das 

áreas e Direção da 

Unidade 

 

- 

Elaboração da lista de produtos 

críticos 

 Responsável pelo setor de 

Suprimento 

Homologação da lista de produtos 

críticos 

Direção Regional - 

Seleção dos fornecedores Comprador e/ou 

Responsável pelo setor 

de Suprimento 

- 

Avaliação dos fornecedores Comprador e/ou 

Responsável pelo setor 

- 
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de Suprimento 

Inspeção no recebimento dos EPIs 

e material didático (apostilas e 

livros) 

- Responsável pelo Almoxarifado 

e/ou pessoa designada por ele 

Recebimento de EPIs  - Coordenador da área solicitante ou 

pessoa por ele designada 

Recebimento de material didático 

(livros) 

- Coordenador da área solicitante ou 

Instrutor do curso 

Recebimento de material didático 

(apostilas) 

 Pessoal do setor de recursos 

tecnológicos 

Inspeção no recebimento de 

equipamentos e máquinas para área 

- Coordenador da área solicitante ou 

pessoa por ele designada 

Inspeção no recebimento das 

licenças de softwares 

- Coordenador da área solicitante e/ 

ou pessoas por eles designadas 

 

6. Metodologia e Detalhamento 
 

6.1  Aquisição de Bens e Serviços 

 

Os processos de licitações, bem como as condições de exceção, seguirão as disposições previstas no 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 

 

As aquisições de serviços e produtos serão realizadas conforme item 6.1.1 e 6.1.2 respectivamente. 
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6.1.1 Fluxograma para aquisição de serviços 

Fluxo Responsável Como fazer Período 

 
 

   

 

  

 

Coordenadores das áreas, 

responsáveis por setores e 

Gestores  

Através de SMS – Programa SIM submetendo a aprovação da chefia 

imediata.  

Obs.: As solicitações de manutenção de máquinas e equipamentos 

deverão ser enviadas antes, por e-mail ou CI ao setor de almoxarifado 

para confecção da autorização de saída e indicação do nº de patrimônio 

do bem, quando houver. De posse dessas informações, solicitar o serviço 

por SMS. 

Sempre que houver 

necessidade de adquirir um 

serviço 

                                                        

 
 

Gestor do Setor Realizada uma análise para verificar a pertinência do serviço. Havendo 

necessidade de mais informações poderá ser solicitado ao coordenador 

da área ou dos setores. 

Sempre que houver 

necessidade de adquirir um 

serviço 

 

 

 Gerência administrativa Realiza análise orçamentária para verificar a disponibilidade de recursos 

e encaminha ao setor de suprimentos, que terá 10 (dez) dias úteis para 

providências de serviços locais e 30 (trinta) dias corridos para realização 

do serviço em outras praças. No caso de contratos é encaminhada a SMS 

para o módulo SIM Contrato. No caso de Licitação será encaminhado 

para o módulo SIM Licitações. 

Após aprovação 

  Comprador e/ou 

responsável pelo setor de 

suprimento 

 

 

Solicita a cotação do serviço para 3 (três) fornecedores, em caso 

fornecedor exclusivo, informar à Direção Regional.  

Para manutenção de máquinas e equipamentos, o comprador deverá 

atentar-se ao nº de patrimônio e autorização de saída emitida pelo setor 

de almoxarifado. Na cotação deverá constar o tempo de garantia do 

serviço de manutenção informado pelo fornecedor. 

Após o recebimento  

da solicitação 

  

 

 

Comprador e/ou 

responsável pelo setor de 

suprimento 

 

Elabora a autorização de serviço observando para que contenha todas as 

especificações necessárias para o fornecimento.  

 

 

 

 

 

Direção Regional Avalia a autorização de serviço, bem como a relação custo/benefício. 

Aprovando, assina e encaminha ao setor de suprimento. 

 

Após fechamento do pedido 

de serviço. 

  

 

Comprador e/ou 

responsável pelo setor de 

suprimento. 

Encaminha a autorização de serviço ao fornecedor. 

Em caso de manutenção de máquinas e equipamentos, o bem deve ser 

acompanhado da autorização de saída. 

 

 

Encaminha para o setor de suprimento 

Cotação de preços  

Não 

Não Sim Serviço 

aprovado? 

Início 

Encaminha a autorização ao fornecedor 

Solicitação do serviço 

Sim Aprovado? 

Elaboração da autorização de serviço 

A B C 
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Responsável pela SMS  Deverá ser avaliada a qualidade e fiscalizado o serviço, quando da 

manutenção de máquinas e equipamentos e informando ao setor de 

suprimento.  

Obs.: Instrutoria e serviços técnicos e tecnológicos são avaliados em 

formulário próprio, conforme PR 08. 

Após o recebimento do 

serviço ou durante garantia 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

Comprador Comunica que o serviço não foi adequado e solicita a reparação, abrindo 

a Solicitação de Ação Corretiva ao Fornecedor, conforme anexo IV.  

Após retorno da avaliação. 

  Feita a adequação do serviço, o bem retorna para ser entregue ao setor 

solicitante. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebimento do Serviço 

Fim 

Não Sim Serviço 

Ok? 

Comunica ao fornecedor 

Fornecedor adequa o serviço 

A 

B 
C 

CÓPIA
 C

ONTROLA
DA

Software IsoGestor | Cópia controlada gerada para consulta em '01/09/2015 11:31:57'. Válido apenas para consulta on-line | Página 5/20



DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA                     PR 20 

 

EDIÇÃO 18 – Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada. PÁG. 6/20 

6.1.2 Fluxograma para aquisição de produtos 

Fluxo Responsável Como fazer Período 

 
 

   

 

  

 

Coordenadores das áreas, 

responsáveis por setores e 

Gestores. 

Por meio da SMS – Programa SIM submetendo a aprovação da chefia 

imediata. 

Sempre que houver 

necessidade de 

adquirir um produto 

 

 

 

Gerência Administrativa Realiza a análise orçamentária para verificar a disponibilidade de 

recursos e pertinência da compra. Havendo necessidade de mais 

informações poderá ser solicitado ao coordenador da área ou dos setores. 

 

24 horas após liberado 

pelo almoxarifado 

                                                        

 
 

   

 

 

Setor de Suprimento Após aprovada a SMS deverá ser encaminhada ao setor de suprimentos, 

que terá 10 (dez) dias úteis para compras locais e 30 (trinta) dias 

corridos para aquisição em outras praças. No caso de Licitação será 

encaminhado para CPL. Havendo fornecedor específico, oriundo de 

licitação no Sistema de Registro de Preços, o produto será adquirido do 

mesmo. 

Após aprovação 

  Comprador e/ou 

responsável pelo setor de 

suprimento 

 

 

Solicita a cotação do produto, para 3 (três) fornecedores, em caso de 

fornecedor exclusivo, informar à Direção Regional. Se o produto for 

considerado crítico proceder conforme determina o item 6.1.2 

Fluxograma de definição de produtos críticos e avaliação de 

fornecedores para que sejam identificados os fornecedores selecionados.  

Após o recebimento  

das cotações 

  

 

 

Comprador e/ou 

responsável pelo setor de 

suprimento 

 

 

Elabora o pedido de compras e/ou serviço observando para que contenha 

todas as especificações necessárias para o fornecimento.  

 

 

 

 

 

Direção Regional Assina a autorização de compra. 

 

 

Toda semana as terças e 

quintas-feiras. 

 

 

  

 

Comprador e/ou 

responsável pelo setor de 

suprimento 

Encaminha a autorização de compra ao fornecedor.  

 

 

Sim 

Encaminha para o setor de suprimento 

Cotação de preços 

Aprovado? Não 

Início 

Análise do pedido 

Encaminha a autorização ao fornecedor 

C A 

Solicitação de aquisição - produtos diversos 

Elaboração da autorização de 

compras 

Não Sim Compra 

aprovada? 

B 
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Responsável técnico e/ou 

resp. do almoxarifado 

Recebe o material, conferindo todos os itens com a Nota Fiscal, sendo 

um produto crítico deve ser observado os critérios de inspeção no 

recebimento conforme determina o item 6.2 -  Inspeção no recebimento. 

Havendo falta de material, avaria, produto fora de especificação, 

diferenças de valores, o responsável não deverá receber a Nota Fiscal.  

Após o recebimento do 

produto 

  

 

Almoxarife ou pessoa 

designada 

Comunica ao setor o recebimento do produto solicitado.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Comunica ao setor 

Recebimento do Produto 

Fim 

C 
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6.1.3 Fluxograma de definição de produtos críticos e avaliação de fornecedores 

Fluxo Responsável Como fazer Período 
 

 

 

   

  
 

Coordenadores 

de Áreas e 

Direção da 

Unidade e 

Suprimento 

Esta lista deve ser definida, preferencialmente, de forma consensual pelos 

envolvidos e deve refletir claramente quais os produtos que impactam 

diretamente na qualidade dos produtos e serviços fornecidos pelo SENAI/RR 

(Anexo I). 

Na designação dos produtos críticos, além das conotações básicas que os 

definem, podem ser considerados alguns aspectos, tais como: 

- Valor da aquisição do produto; 

- Dificuldades para aquisição (mercado local insipiente; importação); 

- Segurança; entre outros. 

Após definido os produtos críticos será elaborada a lista dos referidos produtos. 

Conforme 

necessidade de 

atualização dos 

produtos 

  

 

Direção Regional Relacionar os produtos críticos, assinalando com um “X” em M (material), B 

(Bem) ou S (Serviço) e submeter a aprovação/ assinatura do responsável. Após 

aprovada a lista (anexo II) deverá ser divulgada a todos os setores pertinentes, 

para efetivo uso. 

Após análise da 

lista elaborada 

 

 

 
 

 

Comprador Verificar a lista de produtos críticos (Anexo I). 

Não sendo produto crítico proceder compra normal. 

A cada aquisição 

 

 

 

Comprador e/ou 

responsável pelo 

setor de suprimento 

 

Consultar a lista de fornecedores selecionados. Ver anexo III  - Esta relação 

serve de fonte de consulta  por ocasião de novas aquisições dos itens críticos. 

Os fornecedores qualificados (ver item 6.3) constam na lista de “Fornecedores  

Selecionados”, os que ficarem inativos por um período de 12 meses serão 

excluídos da relação. No caso de necessidade de reintegração do fornecedor à 

lista, deverá ser reavaliado mediante a cada novo processo de qualificação. 

  

A cada aquisição 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável pelo 

setor de suprimento 

 

Verificar se o fornecedor apresenta os critérios para qualificação (item 6.3). Quando não constar 

na lista. 

Início 

Definição/Elaboração da lista de produtos 

críticos 

Aprovação e emissão da lista de produtos críticos 

Sim             
Aquisição de 

item crítico? 

Inserir na lista de fornecedores 

selecionados 

B 

Consultar a lista de fornecedores 

aceitáveis? 

Fornecedor 

Ok? Sim Não 

A 

Não 
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Comprador e/ou 

responsável pelo 

setor de suprimento 

 

Envia a autorização ao fornecedor  A cada aquisição 

 

 

 

Conforme tabela 2 

do item 5 – 

Autoridade e 

Responsabilidade  

Recebendo o produto e armazenando-o em local apropriado. O formulário 

“Boletim de Recebimento” (anexo II) deve ser preenchido verificando se o 

resultado da inspeção do produto confere com o requisitado (especificação).  As 

especificações devem constar na SMS. 

A cada 
recebimento de 

produto crítico 

  

 

                      

 

 

 

 

Conforme tabela 2 

do item 5 – 

Autoridade e 

Responsabilidade 

 Após o término da 

Inspeção 

          

 

Responsável pelo 

Almoxarifado 

Preenchendo o campo “Reprovado (não conforme)” do formulário “Boletim de 

Recebimento” e o formulário “Solicitação de Ação Corretiva ao Fornecedor” 

anexo IV. 

Colocando o material no local designado para os produtos segregados e 

identificando como “Produto Não - Conforme. Não Use!” 

Após o término da 

Inspeção 

             

 

 

Comprador 

 

 

Calcular a média do IDF (item 6.4) e  solicita assinatura do responsável. A cada aquisição 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

Conforme tabela 2 

do item 5 – 

Autoridade e 

Responsabilidade 

O setor de almoxarifado informa ao setor responsável pela retirada do material a 

sua disponibilidade. 

 

Após a inspeção 

 

 

Comprador Fazendo contato e enviando cópia do formulário “Solicitação de Ação Corretiva 

ao Fornecedor” anexo IV. 

Após o término da 

inspeção 

 

C 

B 

Inspeciona o produto 

Produto 

Conforme? 
Sim 

Segrega e identifica o produto 

Contata o fornecedor 

Não 

Procede a aquisição 

Avalia o fornecedor 

Necessita 

implementar 

ação corretiva? 

Sim Não 

A 

A 

Recebe o produto 
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Comprador 

 

Identificar a não-conformidade e preencher o formulário de “Solicitação de 

Ação Corretiva ao Fornecedor” (anexo IV).  

Monitorar plano de ação corretiva. 

 

Ao final do prazo 

solicitado pelo 

Fornecedor 

 

 

 

 

Responsável pelo 

Almoxarifado 

Disponibilizando o produto para uso e preenchendo o campo Produto 

Aprovado do Formulário “Boletim de Recebimento”. 

Após o término da 

inspeção. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica a efetividade da ação corretiva 

Libera para uso 

Fim 

C 
A 
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6.2 - Inspeção no recebimento 

 

Os itens a serem inspecionados no recebimento estão descritos na tabela 3. As especificações 

devem constar na Autorização de Compra. 

 

Tabela 3 

Produto Itens de Controle Especificação Método de 

Inspeção 

Amostragem 

Máquina/Equip. Motor (volt. e 

potência) 

Conforme 

SMS 

Visual Todos 

Assessórios Conforme 

SMS 

Visual Todos 

Aparência Conforme 

SMS 

Visual Todos 

Material 

didático 

Paginação Ordem correta Visual 20% 

Impressão Nítida Visual 20% 

Encadernação Sem danos Visual 20% 

EPI Possui CA* Conforme 

SMS 

Visual Cada equipamento 

Material de 

Consumo 

Validade Conforme 

SMS 

Visual 20% 

Embalagem Conforme 

SMS 

Visual 20% 

Aspecto Físico Conforme 

SMS 

Visual 20% 

Material 

Químico 

Validade Conforme 

SMS 

Visual 20% 

Aspecto Físico Conforme 

SMS 

Visual 20% 

Embalagem Conforme 

SMS 

Visual 20% 

Material 

Ferroso 

Aspecto físico Conforme 

SMS 

Visual 40% 

Material 

Perecível 

Validade Conforme 

SMS 

Visual 60% 

Aspecto Físico Conforme 

SMS 

Visual 60% 

Embalagem    

Material Não 

Perecível  

Aspecto Físico Conforme 

SMS 

Visual 60% 

Validade Conforme 

SMS 

Visual 100% 

Material Gás 

Químico 

Embalagem Conforme 

SMS 

Visual 80% 

Licenças de 

Computador 

Funcionalidade Conforme SMS 

 

Visual  Todos  

Legalidade  Conforme SMS 

 

Visual  Todos  
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*Certificado de aprovação do EPI, que é emitido por um laboratório (credenciado pelo Ministério 

do Trabalho). Na embalagem do EPI vai estar escrito: CA e o n.º do mesmo.    

LEMBRETE: Deve-se observar também a data de validade de alguns EPI's (principalmente 

respiratórios). 

 

6.3 Critérios para qualificação de fornecedores 

 

6.3.1 Fornecedores de produtos 

 

O fornecedor será qualificado mediante o atendimento a pelo menos um dos seguintes critérios: 

 

- ter certificação ISO 9001(apresentar fotocópia do certificado vigente); 

- no caso de licitação, ter vencido o processo licitatório; 

- quando o fornecedor for originário de entidades que compõem o Sistema CNI – Confederação 

Nacional da Indústria; 

- ser fornecedor exclusivo do produto na região; 

- apresentar atestado de capacidade técnica; 

- Apresentar documentos comprobatórios de Regularidade Fiscal. 

 

6.3.2 Fornecedores de serviços 

- Documentos comprobatórios de Regularidade Fiscal; 

- Alvará sanitário (serviços de alimentação e dedetização); 

- Possuir Responsável Técnico (serviços de engenharia, arquitetura, dedetização); 

- Possuir condutor habilitado na categoria compatível ao serviço prestado (serviços de transporte); 

- Ter vencido o processo licitatório. 

 

6.4 Avaliação de fornecedores 

 

O fornecedor deve atingir o índice de IDF igual ou superior a 85% para avaliação geral do 

desempenho semestral. 

 

6.4.1 Critérios para avaliação do Índice de Desempenho do Fornecedor - IDF 

 

Os itens a serem monitorados na apuração do IDF estão assim identificados e agrupados: 

 

- quantidade – controle das quantidades entregue; 

- pontualidade - atendimento no prazo e local contratado; 

- conformidade – atendimento às especificações do produto contratado; 

- preço/condições de pagamento – cumprimento com o acordado nos documentos internos de 

aquisição; 

- qualidade – características mensuradas a partir da pré-definição das especificações a serem 

avaliadas, método de inspeção e tamanho da amostra. 

 

6.4.2 Peso das avaliações 

  

Parâmetro Peso 

Quantidade 10% 

Pontualidade/entrega 20% 

Conformidade 30% 
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Preço/Condições de pagamento 10% 

Qualidade 30% 

 

Os itens assinalados na opção “Não se aplica” do Boletim de Recebimento (Anexo III) são 

desconsiderados, não interferindo no valor da média. 

  

6.4.3 – Frequência das avaliações 

 

Os fornecedores serão avaliados conforme a frequência de:  

 

- Coleta de dados - a cada recebimento de produto crítico: 

 

- Avaliação geral do fornecedor – Avaliação do desempenho do fornecedor no período (semestral – 

Junho e Dezembro) obtido através da média aritmética do IDF de cada fornecimento realizado no 

período. 

 

Avaliação geral - Avaliação do desempenho geral dos fornecedores no período (semestral) obtido 

através da média aritmética do IDF de todos os fornecedores de produtos críticos. 

 

6.4.5 - Classificação – em função do total de pontos obtidos 

 

Em relação ao total de pontos possíveis Classificação 

De 95% a 100% Excelente 

De 85% a 94% Bom 

De 71% a 84% Regular 

Abaixo de 70% Fraco 

 

6.5 - Ações corretivas 

 

A comunicação ao fornecedor, de qualquer processo de alerta ou restritivo às relações de 

fornecimento, deverá ser formalizada. 

 

6.5.1 - Penalidades 

 

Advertência – Comunicação formal da não conformidade detectada e emissão da solicitação de 

ação corretiva conforme anexo IV. 

 

Suspensão temporária – Ação a ser aplicada quando ocorrer à reincidência da não conformidade e 

devendo vigorar durante o tempo necessário para efetivação da ação corretiva proposta pelo 

fornecedor. 

 

Desqualificação – Aplicável quando o produto fornecido ficar comprometido pelos requisitos 

técnicos, comerciais e/ou jurídicos acordados, além de apresentar não conformidade reincidente e 

ação corretiva ineficaz. 

 

A necessidade de desqualificação de um fornecedor poderá ser identificada através de: 

 

- Problemas técnicos ou comerciais. 

- desempenho insatisfatório reincidente ou não atingimento do IDF, conforme meta estabelecida.  
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- não cumprimento de acordos de fornecimento. 

 

Antes de ser desqualificado, o fornecedor deverá ser comunicado do motivo da desqualificação, 

para que possa apresentar um plano de ação corretiva que será analisado pela Direção Regional. 

 

A desqualificação será formalizada por carta dirigida ao fornecedor. 

 

Observação: Fornecedor exclusivo do produto na região, ou originário de entidade que compõe o 

sistema CNI serão avaliados a cada fornecimento, mas não serão penalizados com as modalidades 

de suspensão temporária ou desqualificação. 

 

7. Registros da Qualidade 

 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposiçã

o dos 

registros 

Responsável 

pelo 

arquivamento 

Boletim de 

recebimento 

No 1º ano: 

Arquivo1, 4ª 

gaveta, pasta em 

ordem alfabética. 

 

Acesso 

livre 

Por SMS e 

Fornecedor 

2 anos No 2º ano: 

Arquivo 

Permanen

te. 

Responsável 

pelo 

Suprimentos 

Fornecedores 

Selecionados 

No 1º ano: 

Arquivo1, 4ª 

gaveta. 

 

Acesso 

livre 

Anual A cada 

nova 

edição 

No 2º ano: 

Descarte 
Responsável 

pelo 

Suprimentos 

Lista de 

Produtos 

Críticos 

No 1º ano: 

Arquivo1, 4ª 

gaveta. 

 

Acesso 

livre 

Nome da lista A cada 2 

anos 

No 3º ano: 

Descarte 
Responsável 

pelo 

Suprimentos 

Solicitação 

de ação 

corretiva ao 

fornecedor 

No 1º ano: 

Arquivo1, 4ª 

gaveta. 

 

Acesso 

livre 

Nome do 

fornecedor 

1 ano No 2º ano: 

Descarte 
Responsável 

pelo 

Suprimentos 

8. Indicador de desempenho 

 

Nome do Indicador: Índice de desempenho de fornecedores 

Como é calculado: Avaliação do desempenho geral dos fornecedores no período, obtido através da 

média aritmética do IDF de todos os fornecedores. 

Objetivo: Monitorar o desempenho dos fornecedores 

Periodicidade: Semestral 

Responsável: Setor de Suprimento 

 

9. Alterações 

- Inclusão da palavra Seleção no título do procedimento. 

- Inclusão no item 6.1.1 de prazo para entrega de material por parte do setor de suprimentos; 

- Substituição da sigla PAMS/AS/AF por SMS; 

- Alteração do item 6.3 nos critérios para qualificação dos fornecedores; 

- Alteração do item 7. de Gerência Administrativa e Financeira para Gerência Financeira; 

- Alteração na convenção do anexo IV. 
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11ª edição 

- Alteração nos fluxogramas; 

- No item 6.3 Critérios para qualificação de fornecedores – incluiu: Apresentar documentos 

comprobatórios de Regularidade Fiscal. 

 

12ª Edição 

- Alteração do item 5. Autoridade e Responsabilidade: Preenchimento do contrato de prestação de 

serviço com pessoa física ou jurídica para Direção do CFP 
- Alteração no item: 6.1.1 Fluxograma para aquisição de bens e serviços 

- Alteração do item 7. Registros da Qualidade: Contrato de Prestação de Serviços para a GEP 

 

13ª Edição 

- Alteração no item 7. Registros da Qualidade 

- Alteração no nome do Procedimento; 

- Ajustes nos fluxos; 

- Exclusão do item 6.1.2 Fluxograma para contratação de docente. 

- Exclusão do Anexo I – Avaliação Prática Docente Serviço de Educação Profissional. 

 

14ª Edição 

 

- Alteração do item 6.1.1 Fluxograma para aquisição de serviços; 

- Inclusão do item 6.1.2 Fluxograma para aquisição de produtos. 

 

15ª Edição 

 

- Inclusão do item 6.1.2 Fluxograma para aquisição de produtos. 

 

16ª Edição 

- Revisão geral do procedimento. 

- Alteração dos itens 6.11, 6.1.2 e 6.1.3. 

 

17ª Edição 

- Alteração no item 6.1.2 Fluxo para aquisição de produtos. 

 

18ª Edição 

 

- Inclusão de itens na tabela 3. 

- Inclusão do item 6.3.2 Fornecedores de serviços 
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Anexo I 

 

 

 

Lista de Produtos Críticos 

Nº de 

Ordem 

               Descrição do produto crítico Assinalar com X 

M B S 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Data: __/__/__ 

 

 

 

 

Assinatura da Direção Regional 

M – Material 

B – Bem 

S - Serviço 
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Anexo II 

 

 

 

 

Boletim de Recebimento                       Doc. Fiscal Nº            SMS Nº/Contrato Nº 

Unidade/Setor: ____________________________________________________________ 

Razão Social do Fornecedor 

Produto 

1. Parâmetros (%) Itens de Controle Sim Não Não 

Aplic. 

2. Quantidade 

 (10%) 

A quantidade contratada foi atendida?    

3. Pontualidade 

(20%) 

O prazo de entrega foi cumprido?    

A entrega foi efetuada no local contratado?    

4.Conformidade 

(30%) 

As especificações do produto são as contratadas?    

Ocorreram danos ou avarias no produto durante o 

processo de fornecimento? 
   

Na entrega, foram fornecidos todos os acessórios que 

integram ou complementam o produto?         
   

Foram informados corretamente  e com antecedência 

os recursos e instalações necessários ao 

fornecimento?  

   

5. Preço e 

Condições de 

pagamento (10%) 

O preço acordado foi cumprido?     

As condições de pagamento conferem com o 

estabelecido? 
   

6. Qualidade do 

produto (30%) 

 

 

Conforme critérios descritos no item 6.2 Sim Não Não 

Aplic. Itens de 

Controle 
Especificações Método de 

Inspeção 

Amostragem 

Máquina/Equip. Motor (volt. 

e potência) 

Conforme 

SMS 

Visual Todos    

Assessórios Conforme 

SMS 

Visual Todos    

Aparência Conforme 

SMS 

Visual Todos    

Material didático Paginação Ordem 

correta 

Visual 20%    

Impressão Nítida Visual 20%    

Encadernaç

ão 

Sem danos Visual 20%    

EPI Possui CA Conforme 

SMS 

Visual Cada 

equipamento 
   

Material de 

Consumo 

Validade Conforme 

SMS 

Visual 20%    
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Embalagem Conforme 

SMS 

Visual 20%    

Aspecto 

Físico 

Conforme 

SMS 

Visual 20%    

Material Químico Validade Conforme 

SMS 

Visual 20%    

Aspecto 

Físico 

Conforme 

SMS 

Visual 20%    

Embalagem Conforme 

SMS 

Visual 20%    

Material Ferroso Aspecto 

físico 

Conforme 

SMS 

Visual 40%    

Material Perecível Validade Conforme 

SMS 

Visual 60%    

Aspecto 

Físico 

Conforme 

SMS 

Visual 60%    

Embalagem       

Material Não 

Perecível  

Aspecto 

Físico 

Conforme 

SMS 

Visual 60%    

 Validade Conforme 

SMS 

Visual 100%    

Material Gás 

Químico 

Embalagem Conforme 

SMS 

Visual 80%    

Licenças de 

Computador 

Funcionalid

ade 

Conforme 

SMS 

 

Visual  Todos     

Legalidade  Conforme 

SMS 

 

Visual  Todos     

(  ) Produto Aprovado (conforme – liberado para uso) 

(  ) Reprovado (não conforme – Segregado e solicitar ação corretiva do fornecedor) 

Data: Assinatura do responsável 

pela inspeção: 

 

Nome legível:  

IDF % 
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Anexo III 

 

 

 

Fornecedores Selecionados 

Folha: 

Nome do fornecedor Produtos fornecidos Critérios para seleção 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Edição Assinatura: 

 

 

 

Data: ____/_____/_______ 

A – Certificação IS0 9001 

B – Vencedor de processo licitatório 

C – Pertence ao sistema CNI 

D – Fornecedor Exclusivo 

E – Atestado de Capacidade Técnica 

F – Regularidade Fiscal 

 

 

 

 

 

 
CÓPIA

 C
ONTROLA

DA

Software IsoGestor | Cópia controlada gerada para consulta em '01/09/2015 11:31:57'. Válido apenas para consulta on-line | Página 19/20



DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA                     PR 20 

 

EDIÇÃO 18 – Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada. PÁG. 20/20 

Anexo IV 

 

 

 

Solicitação de Ação Corretiva ao Fornecedor 

Doc. Fiscal nº:                                                                                                     

Razão Social do Fornecedor: 

Produto: 

Não conformidade 

 

 

 

 

 

 

Ação corretiva proposta pelo fornecedor 

 

 

 

 

 

 

Data:                                   Assinatura: 

Monitoramento e Acompanhamento 

Ação eficaz? 

 

Sim (  )              Não (  )  

Assinatura do responsável: 

 

Nome legível:                                                                                              Data:  
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