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I – ÂMBITO 

 Aplicável à avaliação de fornecedores de bens, serviços, materiais e empreitadas de obras públicas. 

II – OBJETIVOS 

 Estabelecer as regras para seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores.  

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 IQF - Índice de qualidade do fornecedor. 

 Classes de Fornecedores: nível A: IQF  85%, nível B: 60%  IQF  85%, nível C: 50%  IQF  60%, nível D: 

IQF  50%. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 O tratamento dos fornecedores excluídos (Nível D: IQF  50%) segue as seguintes ações: 

o Notificar e solicitar ações corretivas. 

o Avaliar a resposta tendo em conta os seguintes itens: 

i. Existência no mercado de fornecedor alternativo; 

ii. O fornecedor alternativo tem capacidade para responder às nossas solicitações. 

o Decidir a interdição do fornecimento em reunião com o coordenador do CGR-AP e administrador. 

o Excluir fornecedores em reunião, se a gravidade das não conformidades detetadas o justificar.  

IV – RECURSOS 

 PG.07 - Aquisição de bens, serviços e empreitadas de obras públicas. 

 Aplicativo PRIMAVERA – módulo gestão de stocks. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Avaliar, anualmente, os fornecedores tendo em conta os parâmetros definidos 

no MOD.94. 

Coordenador CGR -AP 

2. Registar a avaliação no modelo MOD.96. Coordenador CGR -AP 

3. Decidir a aceitação ou rejeição de fornecedores em função das classes de 

fornecedores (IQF). 

Administrador 

4. Comunicar a avaliação ao fornecedor, caso IQF <50%. Gestor da qualidade 

5. Pedir ações corretivas a fornecedores com IQF <50%. Gestor da qualidade 

6. Excluir fornecedores, caso aplicável. Administrador 

7. Analisar a avaliação de fornecedores na reunião da revisão pela gestão. Gestor da qualidade 
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VI – FLUXOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 MOD.94 - Requisitos de pontuação para a avaliação de fornecedores. 

 MOD.96 - Monitorização de fornecedores. 
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