Instrução de trabalho
Avaliação de fornecedores

Data: 20/06/2022

Tipo/ Type

Critério/
Criteria

Significado/ Meaning

Seleção/ Selection

Referências/
References

Análise curricular e conhecimento de trabalhos já realizados na área./
Resume analysis and knowledge of work already done in the area.

Preço/ Price

Enquadramento com os valores “tipo” de mercado./
Fitting in with the "type" market values.

Disponibilidade/
Availability

Capacidade de estar disponível nas datas pretendidas./
Ability to be available on desired dates.

-

Nota: O Departamento Logística (DL) decidirá, caso a caso e em função da melhor combinação
dos 3 critérios definidos, sobre qual o fornecedor externo selecionado./
Note: The Logistics Department (LD) will decide, case by case and according to the best
combination of the 3 defined criteria, which external supplier will be selected.

Desempenho
operacional/
Operational
performance

O DL faz, de uma forma contínua e obra a obra, uma avaliação do desempenho de cada
fornecedor externo em função dos resultados internos e/ou externos obtidos. Sempre que
esse desempenho não se enquadre com as necessidades e expectativas da Matechnics e das
partes interessadas relevantes, a gerência atua em conformidade e dentro da brevidade
possível. Em cada fornecimento são atribuídos 100 pontos. No caso de existir alguma (s) falha
(s) no fornecimento será atribuído um demérito, conforme a tabela abaixo.
LD performs, on a continuous basis and on a site by site basis, an evaluation of the performance
of each external supplier according to the internal and/or external results obtained. Whenever
this performance is not in line with the needs and expectations of Matechnics and relevant
relevant interested parties, the management acts accordingly and as soon as possible. For each
delivery 100 points are awarded. In case there are any failure(s) in the delivery a demerit will
be assigned, as per the table below.

Avaliação e
monitorização do
desempenho/
Performance evaluation
and monitoring

Reavaliação/
Revaluation

00.0

Desempenho
operacional/
Operational
performance

Demérito à pontuação inicial por cada
fornecimento
/ Demerit to the initial score for each delivery

Causa do demérito por cada fornecimento/
Cause of demerit for each delivery

0 Pontos
Points
-10 Pontos
Points

Todos os critérios cumpridos.
All criteria met.
Parcialmente conforme.
Partially compliant.

-20 Pontos
Points

Parcialmente não conforme.
Partially non-compliant.

-40 Pontos
Points

Nãp conforme.
Non-compliant

Fornecimento conforme.
Conforming supply.
Pelo menos um critério não cumprido sem impacto na produção ou
montagem.
At least one criterion not met with no impact on production or
assembly.
Pelo menos um critério não cumprido com impacto na produção
ou montagem.
At least one criterion not fulfilled with impact on production or
assembly.
Pelo menos um critério não cumprido e com impacto no cliente.
At least one criterion not met and impacting on the customer.

Anualmente, na reunião de revisão do SGQ, a gerência em colaboração com o coordenador da
qualidade fazem uma reavaliação do desempenho operacional de cada fornecedor externo em
função dos resultados internos e/ou externos obtidos ao longo do ano, atribuindo uma
classificação de “Apto – Classe A” (se a percentagem ao final de 12 meses estiver entre 98
exclusive e 100), “Apto condicionado – Classe B” (se a percentagem ao final de 12 meses
estiver entre 85 exclusive e 98 inclusive, implica indicar a condição e as medidas a tomar) ou
“Não apto – Classe C” (se a percentagem ao final de 12 meses for inferior a 85 inclusive, implica
selecionar novo fornecedor externo, salvo motivo de força).
Annually, at the QMS review meeting, management, in collaboration with the quality
coordinator, re-evaluates the operational performance of each external supplier according to
the internal and/or external results obtained during the year, assigning a rating of "A- Class A"
(if the percentage at the end of 12 months is between 98 excluding and 100), "Fit - Class B" (if
the percentage at the end of 12 months is between 85 exclusive and 98 inclusive, implies
indicating the condition and the measures to be taken) or "Not Fit - Class C" (if the percentage
at the end of 12 months is below 85 inclusive, implies selecting a new external supplier, except
for compelling reasons).
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