
 

Instrução de Trabalho IT.14.0.01 
Edição: 06 

Data: 23-11-2021 
Selecção e Avaliação de 

Fornecedores 
 

 

Elaborado:      Maria João                             Aprovado:  António Carrinho                           Data 04-09-2020 

Este documento é valido somente na sua versão eletrónica disponível no Servidor na pasta “01 Sistema Gestão 

BILHARES CARRINHO”. Caso esteja a lê-lo em papel, deve assegurar-se que a versão de que dispõe corresponde ao 

original validado 

I.20.0.04-0                                                                                                  Pág. 1/3           

1. OBJECTIVO 
Descrever as metodologias e critérios usados pela Bilhares Carrinho para seleccionar fornecedores 
capazes de satisfazer as necessidades de materiais, equipamentos e serviços, fornecendo produtos 
com Qualidade, a preços competitivos e em tempo oportuno. 
Proceder à avaliação dos mesmos, com vista a uma constante e criteriosa seleção. 

 

2. ÂMBITO 
Aplica-se na seleção e na avaliação de fornecedores de mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e 
embalagens com incidência direta na qualidade dos produtos fornecidos a clientes e com 
fornecimentos continuados.  

 

3.    DESCRIÇÃO DA INSTRUÇÃO 
 

3.1. Selecção e Homologação de Fornecedores 

A seleção de novos Fornecedores será efetuada de acordo com os critérios de apreciação definidos 
no Impresso I.14.0.06-E – Selecção de Fornecedores-Tomada de Decisão, por forma a uma tomada 
de decisão quanto à homologação dos mesmos. 

Para tal o responsável do P.14.0 envia ao potencial fornecedor juntamente com a primeira consulta, 
um Inquérito Preliminar I.14.0.07-E “Seleção de Fornecedores – Inquérito Preliminar “que servirá para 
selecionar o fornecedor-I.14.0.06-E – “Seleção Fornecedores – Tomada de Decisão”. 

Deverá ser sempre solicitado (quando aplicável), as fichas técnicas, fichas de segurança, declarações 
de conformidade CE, ou requisitos legais aquando da aquisição de novos produtos. 

Se o fornecedor obter uma avaliação inicial igual ou superior a 8 pontos, apresenta condições 
comercias competitivas e demonstra capacidade técnica na fase de desenvolvimento das amostras 
iniciais, o responsável do P.14.0- Aprovisionamento valida a homologação de novo Fornecedor. 

No que respeita à seleção de fornecedores cujos produtos/ serviços tenham potencial impacto 
ambiental significativo dentro ou fora da organização, esta deve ser efectuada em colaboração e com 
a aprovação do responsável do P.23.0 Gestão das Condições de Trabalho e Ambiente por forma a 
serem respeitados os requisitos da organização, da legislação aplicável e da sociedade. 

Após homologação do novo Fornecedor este será incluído na “Lista / Avaliação de Fornecedores – 
Ano XXXX” - 14.0.08-E. 

Todos os fornecedores existentes à data da aprovação desta Instrução são fornecedores 
homologados. 

 

 
3.2. Avaliação de Fornecedores 

Ao longo do ano deve ser realizado um acompanhamento dos prazos de entrega das requisições – 
qual o seu impacto na produção e/ou cliente. 
A avaliação final / anual dos fornecedores é efectuada pelo responsável do P.14.0- Aprovisionamento 
em colaboração com os responsáveis do P.15.0- Produção e P.23.0 Gestão das Condições de 
Trabalho e Ambiente, no final do ano, utilizando o ficheiro / impresso I.14.0.08-E- “Lista / Avaliação de 
Fornecedores – Ano XXXX”, tendo em conta o descrito abaixo. 
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3.2.1. Seguimento da Qualidade dos Fornecedores 

De acordo com as ocorrências detetadas e registadas, o responsável do P.14.0- Aprovisionamento 
quantifica o n.º de ocorrências registadas, classifica-as e pontua-as de acordo com a sua gravidade: 

 
- Ocorrência menor – Ocorrência que tem incidência na qualidade do produto final, no processo 

de fabrico, no processo de compra, mas de fácil e rápida correção, sem repercussões no 
Cliente ou ocorrência sem impactes ambientais significativos – 2 Pontos. 

 

- Ocorrência crítica – Ocorrência que implica atrasos graves no processo de fabrico ou custos 
acrescidos do processo de compra e que pode ter repercussões no cliente, ou ocorrência com 
impactes ambientais significativos – 10 Pontos. 

 

O valor k, representa a frequência de fornecimento/encomenda, sendo: 
 

X= nº de Fornecimento. 
 

X ≤ 50  k=1 
 

50 <X ≤ 100  k=0,75 
 

X >100  k=0,5 
 

A pontuação final deste critério (Y) é obtida através da fórmula: 
 

Y= [70 – (nº Oc. Menorx2+nº Oc. Crítica x10)]* k 
 
 

3.2.2. Qualidade das Relações (QR) 

Esta classificação de 0 a 30 é atribuída de acordo com: 
- A capacidade do fornecedor em reagir eficazmente em caso de problemas surgidos. 
- A qualidade das relações dos fornecedores com a Bilhares Carrinho. 
- A eficácia das relações técnicas, resolução do problema e gestão de documentos. 

 
 

3.2.3. Avaliação Final (AF) 

A classificação final será a soma do criério Y com o critério “Qualidade das Relações” QR (ambos têm 
o mesmo peso: 50%).  

AF = Y+ QR 
 

No final, o fornecedor deverá obter uma classificação geral superior ou igual a 65 pontos para figurar 
na “Lista / Avaliação de Fornecedores – Ano XXXX“. 
 

Os fornecedores são classificados em 3 categorias: 
 

Pontuação Classificação 

Pontuação ≥ 85 a 100 A- Fornecedor Preferencial 

65  Pontuação 85 B- Fornecedor Suficiente 

Pontuação 65 C- Interdição de Compra a este Fornecedor 
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Aos fornecedores que obtiverem uma classificação “C- Interdição de compra a este fornecedor”, 
para que possam voltar a fornecer, é realizada uma reunião – entre responsaveis de setores / 
departamentos envolvidos e, quando justificavel com o próprio fornecedor, para: 

 

 Examinar em que condições se pode continuar a utilizar os materiais, equipamentos e serviços 
por eles fornecidos. 

 Definir programa de acções corretivas a desenvolver pelo fornecedor de modo que se venha a 
posicionar na categoria B. 

 
 

A avaliação efectuada deverá ser registada na “Lista / Avaliação de Fornecedores – Ano XXXX”. 
 
 
Esta mesma IT está publicada no nosso site institucional para consulta no link Política de Gestão 
 
 
 
 

4.    ANEXOS 
 

I.14.0.06-E – Selecção de Fornecedores – Tomada de Decisão 
I.14.0.07-E – Selecção de Fornecedores – Inquérito Preliminar 
I.14.0.08-E – Lista / Avaliação de Fornecedores – Ano XXXX 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


