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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES, 
DE MONITORIZAÇÃO DO DESEMPENHO DE FORNECEDORES EXTERNOS 

 
 

1. OBJECTIVO 

 Definir os critérios e a metodologia a utilizar na avaliação de fornecedores. 

2. DESCRIÇÃO / MODO DE PROCEDER  

A responsabilidade pela avaliação de fornecedores compete ao Gestor da Qualidade, 
tendo em consideração o desempenho demonstrado ao longo do ano transato (fornece-
dores existentes) e da sua aptidão para efetuar fornecimentos conforme as necessidades 
da LUSITÂNIA, Lda. 

2.1. Avaliação, Classificação e Seleção de Fornecedores 

Todos os fornecedores da LUSITÂNIA, Lda são avaliados e classificados, sendo a sua 
seleção, no ato da compra, efetuada em conformidade com a classificação atribuída.  

2.2. Novos Fornecedores 

Antes de aceitar qualquer novo fornecedor este é sujeito a uma pré avaliação que 
compreende os seguintes requisitos: 

1. A sua linha de produtos (ou o âmbito da sua prestação de serviços) enquadra 
as necessidades da LUSITÂNIA, Lda? 

2. A qualidade dos produtos fornecidos (ou do serviço prestado) corresponde 
aos níveis de exigência praticados pela LUSITÂNIA, Lda? 

3. O fornecedor possui capacidade para fornecer as quantidades requeridas? 
(nos serviços; o fornecedor possui os meios humanos, equipamentos e qualifi-
cação para o serviço a prestar?) 

4. As condições de preço, descontos e outras condições comerciais equivalem às 
normalmente praticadas no mercado? 

Desta avaliação resulta uma classificação que é efetuada da seguinte forma: 

Apto:  Caso satisfaça todos os requisitos  

Potencial:  Se satisfaz os requisitos 1+2 

Inapto:  Se não satisfaz os requisitos 1+2 
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Apenas são selecionados para integrar a bolsa de fornecedores da LUSITÂNIA, Lda, 
aqueles que forem classificados como Apto ou Potencial. 

Nesse caso é incluído na Ficha de Avaliação de Fornecedores (m-03.03) para futuras 
avaliações de acompanhamento. 

Esta avaliação é efetuada com base em dados recolhidos sobre o fornecedor através 
de amostras, de visitas às suas instalações, certificados de produtos, referências reco-
lhidas no mercado, etc. 

2.3. Fornecedores existentes 

Os fornecedores existentes na bolsa de fornecedores são avaliados e classificados 
anualmente, tendo em consideração o seu desempenho anterior e aptidão. 

Estarão sujeitos à avaliação e classificação, os fornecedores com impacto no âmbito 
da atividade com transações comerciais nesse ano. 

Com informação de qualquer elemento da gerência ou de outro interveniente no sis-
tema de qualidade da empresa, poderá ser avaliado qualquer fornecedor indepen-
dentemente do valor fornecido ou serviço prestado. 

a) Avaliação 

A avaliação dos fornecedores de materiais toma em consideração os seguintes 
fatores:  

• Qualidade dos produtos fornecidos (incluindo a sua certificação quando 
aplicável) – fator de ponderação 30%; 

• Preços e condições comerciais – fator de ponderação 30%; 

• Cumprimento de prazos de entrega – fator de ponderação 25%; 

• Disponibilidade para efetuar fornecimentos – fator de ponderação 8%; 

• Acondicionamento dos produtos – fator de ponderação 7%. 
 

É atribuída uma pontuação (5, 3 ou 0) consoante o grau de satisfação 
relativamente a cada um dos fatores em apreço. 
 

Poderão ser dadas pontuações intermédias para melhor aferição da pontuação. 

 
Apreciação Qualitativa Pontuação  

Excelente 5  

Bom 4  

Médio 3  

Insuficiente 2  

Medíocre  1  

Mau 0  
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Assim: 
 

Qualidade dos produtos fornecidos  

Os produtos fornecidos corresponderam de um modo geral às características 
requeridas para o produto 

5 pontos 

Por vezes os produtos fornecidos não corresponderam às características requeridas 
tendo sido reaproveitados  

3 pontos 

Frequentemente os produtos fornecidos não corresponderam às características 
requeridas sendo devolvidos 

0 pontos 

 

Preços e condições comerciais 

Os preços e condições comerciais praticadas são mais favoráveis do que as 
oferecidas pela média dos restantes fornecedores 

5 pontos 

Os preços e condições comerciais praticadas são idênticos às oferecidas pela média 
dos restantes fornecedores 

3 pontos 

Os preços e condições comerciais praticadas são menos favoráveis do que as 
oferecidas pela média dos restantes fornecedores 

0 pontos 

 

Cumprimento de Prazos de Entrega 

De um modo geral, o fornecedor cumpre sempre os prazos de entrega acordados 
previamente 

5 pontos 

O fornecedor por vezes não cumpriu os prazos de entrega acordados previamente 
não tendo de um modo geral posto em causa os nossos compromissos com os 
clientes 

3 pontos 

De um modo geral, o fornecedor não cumpriu os prazos de entrega acordados 
previamente tendo posto em causa os nossos compromissos com os clientes 

0 pontos 

 

Disponibilidade para efetuar fornecimentos 

De um modo geral o fornecedor dispõe para entrega os produtos por nós 
requeridos (em quantidade e prazo)  

5 pontos 

Por vezes o fornecedor não dispõe para entrega os produtos por nós requeridos 
(em quantidade ou prazo)  

3 pontos 

Frequentemente o fornecedor não dispõe para entrega os produtos por nós 
requeridos (em quantidade ou prazo)  

0 pontos 

 

Acondicionamento dos materiais 

De um modo geral o fornecedor entrega os materiais devidamente acondicionados 
assegurando o seu bom estado  

5 pontos 

Por vezes o fornecedor entrega os materiais deficientemente acondicionados pondo 
em causa o seu bom estado 

3 pontos 

Frequentemente o fornecedor entrega os materiais deficientemente 
acondicionados pondo em causa o seu bom estado 

0 pontos 
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Os fatores “Qualidade dos produtos fornecidos”, “Cumprimento dos prazos de entrega”,” 
Disponibilidade para efetuar fornecimentos” e “Acondicionamento dos materiais”, baseiam-se na 
eficácia demonstrada pelo fornecedor através dos fornecimentos efetuados ao longo do ano 
anterior, registados pelo Gestor da Qualidade no m-03.01– Anomalias nos Fornecimentos. 

 
A avaliação de subempreiteiros e fornecedores de serviços toma em consideração os 
seguintes fatores: 

• Qualidade dos serviços prestados – coeficiente de ponderação 30%; 

• Preços e condições comerciais – coeficiente de ponderação 30%; 

• Cumprimento de prazos de execução – coeficiente de ponderação 20%; 

• Meios disponíveis para prestar os serviços – coeficiente de ponderação 
10%; 

• Disponibilidade para resolver situações inesperadas – coeficiente de 
ponderação 10%. 

 

Qualidade dos serviços prestados 

Os serviços prestados corresponderam de um modo geral às características 
requeridas para o serviço 

5 pontos 

Por vezes os serviços prestados não corresponderam às características requeridas 
não tendo posto em causa os nossos compromisso com o cliente 

3 pontos 

Frequentemente os serviços prestados não corresponderam às características 
requeridas tendo posto em causa os nossos compromisso com o cliente 

0 pontos 

 

Preços e condições comerciais 

Os preços e condições comerciais praticadas são mais favoráveis do que as 
oferecidas pela média dos restantes fornecedores 

5 pontos 

Os preços e condições comerciais praticadas são idênticos às oferecidas pela 
média dos restantes fornecedores 

3 pontos 

Os preços e condições comerciais praticadas são menos favoráveis do que as 
oferecidas pela média dos restantes fornecedores 

0 pontos 

 

Cumprimento de Prazos de Execução 

De um modo geral, o fornecedor cumpre sempre os prazos de execução 
acordados previamente 

5 pontos 

O fornecedor por vezes não cumpriu os prazos de execução acordados 
previamente não tendo de um modo geral posto em causa os nossos 
compromissos com os clientes 

3 pontos 

De um modo geral, o fornecedor não cumpriu os prazos de execução acordados 
previamente tendo posto em causa os nossos compromissos com os clientes 

0 pontos 
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Meios disponíveis para efectuar os serviços 

De um modo geral o fornecedor dispõe das qualificações e recursos materiais e 
humanos para efectuar os serviços requeridos 

5 pontos 

Por vezes o fornecedor dispõe das qualificações necessárias e de meios limitados 
para efectuar os serviços requeridos 

3 pontos 

Frequentemente o fornecedor não dispõe das qualificações necessárias ou possui 
recursos materiais e/ou humanos rudimentares para efectuar os serviços 
requeridos 

0 pontos 

 

Disponibilidade para resolver situações inesperadas 

De um modo geral o fornecedor demonstrou disponibilidade para resolver 
situações inesperadas relacionadas com o tipo de serviço que presta 

5 pontos 

Nem sempre o fornecedor demonstrou disponibilidade para resolver situações 
inesperadas fazendo-o apenas após forte insistência  

3 pontos 

Frequentemente o fornecedor não demonstrou disponibilidade para resolver 
situações inesperadas mesmo após forte insistência 

0 pontos 

 
Os fatores “Qualidade dos serviços prestados”, “Cumprimento dos prazos de execução”, “Meios disponíveis 

para efetuar os serviços” e “Disponibilidade para resolver situações inesperadas” baseiam-se na eficácia 
demonstrada pelo fornecedor através dos serviços prestados ao longo do ano anterior, documentados nas 
Fichas de Avaliação de Subempreitada (m-03.02) elaboradas pelos Diretores de Obra.  

b) Classificação 

 
O resultado da classificação final é o que se obtém da seguinte fórmula: 
 
Classificação final = c1 P1 + c2 P2 + c3 P3 + c4 P4 + c5 P5 

 
Em que:  ci é o coeficiente de ponderação do fator em avaliação, 

    e Pi é a pontuação atribuída 
 
Consoante a classificação final obtida, o fornecedor é enquadrado numa 
determinada classe. Assim: 
 

 

Classificação Critério 

Bom Classificação final acima ou igual a 3,5 

Médio 
Classificação final entre 2,6 e 3,4 
(inclusive)  

Mau Classificação final igual ou abaixo de 2,5 
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Todos os elementos relativos à avaliação/classificação dos fornecedores são 
registados na Ficha de Avaliação de Fornecedores (m-03.03) que é distribuída às 
entidades que selecionam os fornecedores (de materiais ou serviços). 

 
 

c) Seleção 

 
A seleção dos fornecedores é feita com base nos seguintes critérios: 

 
1º - De entre todos os classificados com BOM. 
 
2º - De entre todos os classificados como fornecedores cotados com MÉDIO 
no caso de não haver, para esse artigo, fornecedores classificados com BOM. 
 
3º - O recurso a fornecedores cotados com MAU é reservado para situações 
em que não existam alternativas no mercado para o mesmo produto e/ou no 
caso de exigência do cliente. 
 

 
A fim de facilitar a seleção dos fornecedores ou prestadores de serviços no mo-
mento da compra, os responsáveis das compras ou adjudicações de serviços, 
dispõem da informação necessária na Ficha de Avaliação de Fornecedores. 
 
O Gestor da Qualidade mantém em arquivo os registos resultantes dessa 
avaliação/classificação. 

 

 

Os Critérios de Avaliação de Fornecedores, de Monitorização do desempenho de Fornecedores 
externos da LUSITÂNIA foi revista e publicada em julho de 2018. 
 

A Gerência, 

Ana Costa 


