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1.  OBJETIVO 

Estabelecer a sistemática para o recebimento de materiais em obra, verificar se atendem aos requisitos  
estabelecidos, os meios utilizados para a identificação e rastreabilidade do material. Também descrever os meios 
utilizados para tratar a propriedade do cliente.  

2.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

 Nota Fiscal do produto; 

 PQO – Plano da Qualidade da Obra;  

 Ordem de compra; 

 CM - Catálogo de Materiais. 
 

3. RESPONSABILIDADES 

 Almoxarife 

 Engenheiro e mestre de obra 

 Departamento de Compras 

4.  PROCEDIMENTOS 

4.1 - A empresa assegura que os produtos recebidos não são utilizados ou processados antes de terem sido 
inspecionados ou verificados. Os materiais que influem na qualidade da obra são recebidos conforme 
especificados nos catálogos de materiais. Os demais são recebidos conforme o as recomendações do fabricante 
e prazos de validade do produto. 

4.2 - A LSMC.01 (Lista de Serviços e Materiais Controlados) define quais são os materiais controlados, ou seja, os 
materiais que afetam a qualidade. 

4.3 - Ao chegar um material na obra, o almoxarife recebe a Nota Fiscal do material que está sendo entregue e 
consulta a ordem de compra pendente. Caso a ordem não tenha chegado à obra, entra em contato com o 
Departamento de Suprimentos e obtém os dados necessários. 

4.4 - Com as informações em mãos, o almoxarife realiza as seguintes atividades: 

 Confere os dados fiscais e de faturamento da Nota Fiscal, bem como sua conformidade com a ordem; 

 Verifica se o material que está sendo entregue corresponde ao que consta na ordem e na Nota Fiscal; 

 Verifica a quantidade do material, utilizando romaneios, quando necessário; 

 Comunica o engenheiro e o mestre da obra sobre a chegada do material; 

 Se o material for controlado realiza as inspeções previstas nos Catálogos de Materiais; 

 Caso o material não seja controlado, utiliza os dados fornecidos pelo Departamento de Suprimentos, 
constantes da ordem de compra; 

 O Almoxarife e/ou auxiliar inspeciona o material conforme os requisitos de inspeção dos Catálogos de 
Materiais. Em função do resultado é decidido se o lote de materiais será aceito ou não, da seguinte forma: 

 Aceitação total do material: Não havendo problemas, recebe o material, assina o canhoto, entrega-o ao 
transportador e libera sua saída do canteiro; 

 Recusa total do material:  

 Informa a ocorrência de problemas ao engenheiro ou ao mestre de obra e recebe autorização para 
devolução; 

 Devolve a Nota Fiscal ao transportador juntamente com o material recusado; 

 Libera a saída do transportador do canteiro; 

 Recusa parcial do material 

 Informa a ocorrência de problemas ao engenheiro ou ao mestre de obra e recebe autorização para 
devolução parcial. 

 Observar no verso da Nota Fiscal (ou informar ao comprador) e no canhoto anotando a quantidade 
e descrição do material devolvido. 

  Assina o canhoto. 
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 Devolve o material recusado ao transportador juntamente com o canhoto que deverá conter as 
anotações acima descritas. 

 Libera a saída do transportador do canteiro. 

 A empresa não recebe produtos não-conformes. Caso isto aconteça será o material segregado para não ser 
utilizado inadvertidamente. 

 O Almoxarife / Aux. Almoxarife deve preencher a Ficha de Verificação de Materiais - FVM, assinar o canhoto 
da Nota Fiscal ou vale e receber o material. Preencher a FVM da seguinte forma: 

a) Obra: nome da obra; 

b) Fornecedor: nome do fornecedor; 

c) Data: informar data do recebimento do material; 

d) Doc. N°: registrar número da Nota Fiscal ou vale; 

e) SC N°: número da solicitação de compras de materiais e serviço; 

f) PC N°: número do pedido de compra emitido pela Sub Gerência de Compras; 

g) Verificações / Resultados: Registrar a inspeção do material conforme itens de verificações da 
própria FVM; 

h) Aprovação: Informar aprovação ou reprovação do material de acordo com os itens descritos na 
verificação, comprovando com o visto do Almoxarife / Aux. Almoxarife; 

i) Descrição do material não conforme: descrever o item reprovado na inspeção, caso contrário não 
se faz necessário o preenchimento; 

j) Avaliação do fornecedor: avaliar o fornecedor naquela entrega: 

k) Qualidade: o material é de boa qualidade quando atende às especificações de compra e/ou 
critérios de inspeção de cada material, caso contrário considera-se ruim. 

l) Prazo: se o produto for entregue em dia ou tiver um pequeno atraso (bom), ou com atraso que 
venha a comprometer o andamento da obra (ruim); 

m) Atendimento: bom atendimento quando os funcionários do fornecedor usam EPIs, têm cuidado 
com o manuseio dos materiais, estão disponíveis para a solução de problemas, etc, caso contrário 
considera-se ruim.  

n) Disposição e providências: descrever a disposição e providências para o produto não conforme, 
baseando-se nas informações do Engenheiro / Mestre de Obras, caso o material tenha sido 
aprovado com restrições ou reprovado, caso contrário não se faz necessário o preenchimento.  

 

4.5 - O fornecedor também deve ser avaliado quanto ao prazo e atendimento. Para tal, preenchem-se os dados que 
constam no carimbo na nota fiscal de acordo com o PO. 02 – Aquisição. 

4.6 - As situações de inspeção e ensaios no recebimento de materiais são identificadas a partir de placas indicativas, 
da seguinte forma: 

 Material sem placa = aprovado 

 Material com placa “Não Liberado” ou frase similar = reprovado ou em análise 

4.7 - Para os produtos fornecidos pelos clientes também é utilizada a mesma sistemática de recebimento de material 
descrita neste procedimento. Casos especiais são mencionados no PQO de cada obra. 

4.8 - A conferência de aço será realizada por meio de um formulário enviado pelo fornecedor. 

4.9 - É realizado a rastreabilidade do concreto. O controle de envio de corpos de prova de concreto será feito por 
meio de um formulário enviado pelo laboratório contratado, o mesmo que emitirá o laudo. 

5.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS 

 FORM. 09 – Ficha de verificação de materiais; 

 Mapa de concretagem. 
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