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1. OBJETIVO 

Descrever as atividades de compra de materiais de acordo com as especificações técnicas e contratação 
de empresas para prestação de serviços, projetos e consultorias para as obras da empresa. Tem ainda 
como objetivo descrever o processo de qualificação e avaliação de fornecedores, tanto de materiais 
como de serviços. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 NBR ISO 9001:2008 e PBQP-H SiAC Nível A; 

 Projetos e memorial descritivo da obra; 

 Catálogos técnicos; 

 Cadastro de fornecedores; 

 Catálogo de materiais – CM; 

 Planejamento da obra; 

 Minuta de contrato de prestação de serviços. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1 – Engenheiro da obra / Almoxarife  

 Solicitar materiais e serviços; 

 Acompanhar o desempenho dos fornecedores de materiais e informar a Gerência de Compras; 

 Efetuar a avaliação de desempenho dos fornecedores de serviços. 
 

3.2 – Gerente de compras / Aux. Administrativo  

 Selecionar e aprovar os fornecedores de materiais; 

 Realizar cotações (quando necessário); 

 Preparar toda a documentação de compra; 

 Efetuar as compras de materiais; 

 Fazer a manutenção do cadastro de fornecedores aprovados. 
 

3.3 – Diretor Técnico / Supervisor de Obra 

 Fazer a análise crítica das solicitações de compra de materiais e/ou serviços e aprová-los; 

 Selecionar e aprovar os fornecedores de materiais, serviços de obra, projetistas e consultores; 

 Efetuar a contratação dos fornecedores de serviços de obras e equipamentos. 
 

3.4 – Diretor Administrativo / Financeiro 

 Fazer a análise crítica das solicitações de materiais e/ou serviços, dos pedidos de compra e aprová-
los; 

 Selecionar e aprovar os fornecedores de materiais, serviços de obra, projetistas e consultores; 

 Efetuar a contratação dos fornecedores de serviços de obras e equipamentos. 
 

3.5 – Conselho Administrativo / Financeiro 

 Quando consultado, analisar criticamente os pedidos de compra e aprova-los. 
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4. PROCEDIMENTOS 

4.1 - Compra de material 

4.1.1 - O Engenheiro da Obra ou Almoxarife deve solicitar os materiais ao Setor de Compras através do 
preenchimento, em duas vias, da Solicitação de Compras de Materiais e/ou Serviços - SC (FORM. 03), sendo 
uma para o Setor de Compras e a outra via para quem solicitou. Fica determinado pela Direção que as 
solicitações de compras sejam emitidas nas segundas, quartas e sextas-feiras, exceto no caso de solicitação de 
Emergência (o regime de emergência será definido pelo Diretor Técnico e/ou Supervisor de Obras) e ainda no 
caso de feriados nesses dias, sendo assim antecipado e/ou postergado para o dia útil antes ou depois (definido 
antecipadamente pelo Diretor Administrativo). O material deve ser descrito na solicitação por meio de consulta 
ao Catálogo de Materiais – CM, normas técnicas, projeto ou memorial descritivo. Qualquer outra informação 
deve ser descrita no campo “observações”. Pode-se fazer um desenho/croqui ou enviar amostra do que está 
sendo solicitado. 

4.1.2 – A solicitação de compra de materiais e/ou serviços será aprovada pelo Diretor Técnico e/ou Supervisor 
de Obras. 

4.1.3 - Após a liberação, pelo Diretor Técnico e/ou Supervisor de Obras, pode-se efetuar uma cotação dos 
materiais para decidir pelo melhor fornecedor.   

4.1.4 - Após a elaboração da cotação, quando houver, a Gerência de Compras analisa criticamente e determina 
por qual fornecedor (que deve ser qualificado pela empresa) será feita a compra. 

4.1.5 – Caso o fornecedor não esteja qualificado, proceder da seguinte forma: 

 Preencher os dados relativos à qualificação na Planilha de Qualificação e Avaliação dos Fornecedores 
(FORM. 05); 

 Inserir o fornecedor aprovado pelo Setor de Compras no cadastro da empresa. 

4.1.6 – Escolhido o fornecedor (que deve ser qualificado pela empresa), a Gerência de Compras deverá emitir o 
Pedido de Compra (FORM. 04) utilizando o CM – Catálogo de Materiais para especificar os materiais. Após 
elaboração do Pedido de Compra a Gerência de Compras encaminha o registro do pedido para a Diretoria 
Administrativa / Financeira analisar criticamente e aprová-lo nas terças e quintas-feiras, exceto no caso de 
feriados nesses dias, sendo assim antecipado e/ou postergado para o dia útil antes ou depois (definido 
antecipadamente pelo Diretor Administrativo). Este pedido de compra deverá ser emitido em 02 (duas) vias, 
sendo enviado ao fornecedor (via fax, e-mail ou pessoalmente uma cópia do pedido) e arquivando a 1° via no 
Setor de Compras e a 2°via enviado para o solicitante.   

4.1.7 – O Diretor Administrativo / Financeiro poderá consultar o Conselho Administrativo para aprovação do 
Pedido de Compra. Na ausência do Diretor, o Conselho Administrativo analisará e aprovará os Pedidos de 
Compras. 

4.1.8 – Para casos de Compras em regime de Emergência, não precisará fazer Cotação, sendo a Solicitação de 
compra de materiais e/ou serviços (que será aprovada e justificada pelo Diretor Técnico e/ou Supervisor de 
Obra e monitorado com auxilio do carimbo Solicitação em regime de emergência) e o Pedido de Compras 
preenchido posteriormente.  
4.1.9 – Quando necessário, a critério da Diretoria ou Setor de Compras, solicitar a verificação do produto 
adquirido nas instalações do fornecedor, a ser realizada pela empresa ou pelos clientes, estabelecendo os 
critérios de verificação e liberação do produto no Pedido de Compra. 

 

4.2 - Contratação de serviços 

4.2.1 – Quaisquer necessidades de contratação de fornecedores de serviços: empreiteiros, projetistas ou 
consultorias devem ser solicitados a Diretoria Administrativa e/ou Diretoria Técnica. 

4.2.2 – O Supervisor da Obra ou Gerente de Compras pede proposta via e-mail ou fax repassando as 
informações preliminares sobre o serviço a ser prestado (tais como tipo de serviço, quantidades, materiais, 
prazos e outras observações) aos fornecedores de serviços já qualificados, selecionando no mínimo 01 
empresa. Poderá também ser feita cotação de fornecedores não cadastrados desde que qualifique 
previamente o fornecedor. 

4.2.3 – Após análise da proposta de preço, é enviado o contrato à proposta mais satisfatória, informando sobre 
a necessidade do serviço a ser prestado. 

4.2.4 – O Fornecedor ou o Supervisor da obra elabora e encaminha o contrato de fornecimento, em 03 vias: 
uma para o escritório sede, a segunda para o fornecedor e a terceira fica na obra. 
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4.2.5 – A identificação precisa dos serviços a serem contratados na obra é realizada no contrato de prestação 
de serviços que contém todas as informações comerciais necessárias. 

4.2.6 – A proposta do fornecedor também tem valor de contrato, desde que esteja aprovada. 

4.3 - Avaliação dos fornecedores 

4.3.1 – Fornecedores de materiais: As ocorrências de problemas relacionadas ao fornecimento de materiais 
devem ser registradas pelo almoxarife na Ficha de Verificação de Materiais - FVM. Quando houver qualquer 
ocorrência de não conformidade relativa à prazo, atendimento e qualidade, o almoxarife deverá comunicar ao 
Gerente de Compras, enviando uma cópia do registro da não conformidade (registro da FVM). 
4.3.2 – Fornecedores de Serviços, consultorias e projetistas: O Engenheiro da Obra ou Estagiário ou Técnico 
Edificações deve acompanhar as FVS – Fichas de Verificação de Serviço, para verificar qualquer ocorrência de 
não conformidade relativa à qualidade, atendimento e prazo dos serviços prestados. Estas ocorrências devem 
ser comunicadas ao Gerente de Compras e enviadas cópias dos registros das FVS. 
4.3.3 – O Gerente de Compras registrará a ocorrência inserindo os dados relativos à qualificação e Avaliação do 
Fornecedor no FORM. 05 (Planilha de Qualificação e Avaliação de Fornecedores). 
4.3.4 - Caso ocorra a 1° não conformidade, o setor de Compras deve advertir o fornecedor, através de uma 
advertência verbal, para que este tome as devidas providências. 
4.3.5 - Caso ocorra a 2° não conformidade, o setor de Compras deve advertir o fornecedor através de uma carta 
de advertência, para que este tome as devidas providências e que caso contrário será descadastrado. 
4.3.6 - Após a 3ª ocorrência, o setor de Compras deverá comunicar a Diretoria Técnica e/ou Administrativa o 
descadastramento do fornecedor. O fornecedor descadastrado só poderá ser novamente qualificado após uma 
espera mínima de 3 meses, mediante novo processo de qualificação conforme o item anterior, ou caso a 
Diretoria aprove o novo cadastramento. 
4.3.7 – O Supervisor da obra possui autonomia para tomar as seguintes providências havendo ou não a 3° 
ocorrência: rescisão de contrato, exclusão do cadastro de fornecedores selecionados, troca de fornecedor, 
advertência por meio verbal ou escrito. Podendo ao seu entendimento consultar a Diretoria Técnica. O 
Gerente de Compras deverá ser informado de qualquer decisão tomada pelo Supervisor da Obra e/ou Diretoria 
com base na avaliação do fornecedor (material serviço e projetista/consultoria). 
4.3.8 – É permitida a manutenção do fornecedor no cadastro, mesmo que ele apresente desempenho ruim, 
nos seguintes casos: 

• Ser o único fornecedor disponível de um determinado produto ou serviço; 
• Estar finalizando um serviço ou uma entrega programada, não compensando a alteração do 
fornecedor; 
• Outros motivos julgados tecnicamente relevantes pela Diretoria Técnica e/ou Administrativa do 

Consórcio. 
4.3.9 – Em qualquer um dos casos citados acima, o Consórcio deve manter os critérios de aceitação previstos 
nos procedimentos e tomar as ações corretivas e/ou preventivas necessárias para a melhoria do fornecedor no 
período que ele ainda estiver fornecendo. 

 

5.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS. 

 FORM. 03 – Solicitação de Compra de Materiais e/ou Serviços; 

 FORM. 04 – Pedido de Compra; 

 FORM. 05 – Planilha de Qualificação e Avaliação de Fornecedores. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
SÉRGIO AMORIM                                       27 / 12 / 2011    

Aprovado por: 
SÉRGIO OSANO                                            27 / 12 / 2011    

Diretor Técnico                                                 Data Diretor Administrativo                                     Data 

 

 


