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A InafleA InafleA InafleA Inaflexxxx    

A Inaflex oferece soluções em transferência de produtos através da fabricação de 

mangueiras, mangotes, tubos e conexões especiais da mais alta qualidade atendendo 

requisitos de normas nacionais e internacionais. 

Somos uma empresa certificada ISO 9001:2015. Analisamos as necessidades 

específicas de cada um de nossos clientes para sugerir soluções adequadas, 

proporcionando inovação tecnológica para execução de atividades industriais e 

logísticas. 

Há mais de 35 anos atendendo o mercado com qualidade e confiança. 
 

    

Nosso Código de Ética e Conduta em ComNosso Código de Ética e Conduta em ComNosso Código de Ética e Conduta em ComNosso Código de Ética e Conduta em Complienceplienceplienceplience    

    

A Inaflex preocupada em manter um ambiente organizacional pautado na ética, 

mantém seu código de ética e conduta em complience disponível para todos os 

seus funcionários, clientes e fornecedores. 

Acesse o código de ética e conduta em complience no site: 

https://inaflex.com.br/nossas-politicas/ 
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1. 1. 1. 1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

    ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Regular os Termos e Condições Gerais de Fornecimento pelo FORNECEDOR à 

Inaflex. 

    AplicaçãoAplicaçãoAplicaçãoAplicação    

Aplica-se a todos os fornecedores de matérias primas e que realizam negócios 

com a Inaflex, bem como àqueles que pretendem fazer parte da cadeia de 

suprimentos. 

 

2. Requisitos Ger2. Requisitos Ger2. Requisitos Ger2. Requisitos Geraaaaiiiis de Fos de Fos de Fos de Fornecimentornecimentornecimentornecimento    

2.1 O fornecedor deve enviar Certificado de Qualidade para toda matéria prima 

fornecida, conforme requerido (na falta do certificado de matéria prima o 

produto está automaticamente reprovado até o recebimento do certificado). 

2.2 Os materiais serão inspecionados no recebimento da Inaflex, quanto às 

especificações acordadas. Caso ocorra alguma divergência, o produto está 

automaticamente reprovado até o fornecedor dar uma resposta satisfatória ou 

substituir o produto. 

2.3 O fornecedor deve possuir a prática de rastreabilidade dos insumos 

utilizados na fabricação dos materiais fornecidos à Inaflex. 

2.4 O fornecedor deve atentar-se ao horário de recebimento de materiais: seg. a 

sex. 7h30min as 15h30min. 

2.5 O fornecedor deve atender, onde aplicável, aos requisitos de transportes da 

Inaflex: https://inaflex.com.br/nossas-politicas/. 
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                            3333. . . . ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    globaglobaglobaglobal de fornecedorl de fornecedorl de fornecedorl de fornecedor    

Para se tornar um fornecedor homologado na Inaflex o fornecedor deve 

demonstrar que possui um procedimento adequado de qualidade implementado 

(ASQ)(ASQ)(ASQ)(ASQ),,,, deve ter capacidade de atender os requisitos de qualidade dos materiais 

fornecidos ((((IQFIQFIQFIQF)))), deve atender os prazos acordados (DPE)(DPE)(DPE)(DPE).    

    

ASQ ASQ ASQ ASQ ----    Avaliação do Sistema da QAvaliação do Sistema da QAvaliação do Sistema da QAvaliação do Sistema da Quuuualidade.alidade.alidade.alidade. 

O índice ASQ é obtido através da avaliação e monitoramento dos documentos 

enviados para homologação. 

Fornecedores com certificação ISO 9001: terão índice de ASQ de 100 pontos. 

Fornecedores com Questionário de Autoavaliação terão índice ASQ conforme 

fórmula:  

ASQ = pontuação do questionário x 0,8 

A nota mínima a ser atingida no questionário para ser considerado homologado 

é de 55 pontos. No caso do questionário a nota máxima que o fornecedor pode 

atingir é 80. 

ÍndicÍndicÍndicÍndice ASQe ASQe ASQe ASQ    

ISISISISO 9001:15O 9001:15O 9001:15O 9001:15    100100100100    pontospontospontospontos    

Questionário Questionário Questionário Questionário     PontuaçãoPontuaçãoPontuaçãoPontuação    ddddo quo quo quo questioestioestioestionárionárionárionário    x 0,8x 0,8x 0,8x 0,8    

 

DPE DPE DPE DPE ----    Desempenho de entDesempenho de entDesempenho de entDesempenho de entregaregaregarega        

O Índice de Desempenho de Entrega (DPE) tem como objetivo obter dados 

claros quanto a capacidade do fornecedor em atender os prazos estabelecidos. 

Esta avaliação se dá através do acompanhamento do cumprimento dos prazos 

acordados para cada ordem de compra emitida pela Inaflex. 

Este índice é automaticamente zero quando ocorrerem atrasos que afetem o 

prazo de entrega do cliente Inaflex. 

Se não afetar diretamente o prazo de entrega do cliente o cálculo é feito pela 

quantidade de ordens de compras não atrasadas sobre o número de entregas. 

O DPE varia de zero a 100. 
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IQF IQF IQF IQF ----    ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    de Quade Quade Quade Qualidade lidade lidade lidade ddddo Fornecimentoo Fornecimentoo Fornecimentoo Fornecimento        

O Índice de Qualidade do Fornecimento (IQF) tem como objetivo obter dados 

claros quanto a capacidade do fornecedor em atender as especificações 

acordadas do material fornecido. 

Esta avaliação se dá através do acompanhamento das não conformidades 

registradas na inspeção de recebimento do material. 

Este índice é automaticamente zero quando o fornecedor realizar entrega de 

material não conforme que cause prejuízos ao cliente Inaflex. 

Se não afetar diretamente o prazo de entrega do cliente o cálculo é feito pela 

quantidade de ordens de compras em conformidade sobre o número de 

entregas. O IQF varia de zero a 100. 

 

4444. . . . MonitoramentoMonitoramentoMonitoramentoMonitoramento    e Avaliaçãoe Avaliaçãoe Avaliaçãoe Avaliação    do Fornedo Fornedo Fornedo Fornececececedordordordor    

Para garantir que os processos de aquisição de matérias primas, não afetarão a 

sua capacidade de atender seus clientes, a Inaflex realiza monitoramento e 

avaliação mensal de seus fornecedores através do Índice Global do Fornecedor 

(IGF). 

O IGF é a pontuação obtida através da Avaliação do Sistema da Qualidade 

(ASQ), Desempenho de Entrega (DPE) e Índice de Qualidade de Fornecimento 

(IQF). Estes índices compõem a pontuação IGF da seguinte maneira: 

Composição do IComposição do IComposição do IComposição do IGFGFGFGF    

ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    (%)(%)(%)(%)    

ASQ 20 

DPE 40 

IQF 40 

IGFIGFIGFIGF    100100100100    
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Uma vez obtido a pontuação de IGF o fornecedor é avaliado: 

IGFIGFIGFIGF    ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação    

90 -100 Ótimo 

71- 89 Bom 

61 - 70 Regular 

< 60 Insatisfatório 

 

 

Fornecedores que ficarem com pontuação Insatisfatório, a Inaflex irá enviar o 

relatório com o resultado e motivos. O fornecedor ficará em observação até que 

seja apresentado um plano de ação. Esse plano deve ser apresentado em no 

máximo 1 mês da notificação. 
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Anexo 1Anexo 1Anexo 1Anexo 1    ---- Questionário de Autoavaliação do Fornecedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UF: CEP

Tel:

Método de Avaliação:

Índice obtido pelo Fornecedor:

Resultado

Fornecedor Homologado Outros meios de Qualificação

Fornecedor Desqualificado Descrever: __________________________

Data da Avaliação:

Data da Vencimento (2 anos):

Acompanhamento após 3 Lotes

Responsável Compras Responsável Qualidade

QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO

F
o

rn
e

ce
d

o
r

1 – Identificação do Fornecedor

Razão Social:

Nome Fantasia::

Endereço:

Bairro: Cidade:

CNPJ: Insc Estadual:

Ramo de Atividade:

Contato Vendas: Contato Qualidade:

Principais Clientes: Principais Fornecedores:

2 – Responsável pelo Preenchimento

Nome: Área/Cargo:

Assinatura:

Data de Preenchimento: Data de Envio:

Responder as perguntas na aba “Questões”

71 – 80

In
a

fle
x

3 – Produto/Serviço Fornecido

Material/Serviço: Setor:

4 – Resultado Avaliação

Índice Resultado

Plenamente Satisfatório (Homologado)

55 – 70 Satisfatório (Homologado)

Até 54 Insatisfatório (Desqualificado)

Índice Resultado

0,00 Desqualificado
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QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO

Legenda para resposta das questões

3 Possui sistemática documentada e evidência na prática documentada.

2 Possui sistemática e evidência de prática mas sem procedimento estabelecido

1 Nenhuma sistemática ou evidência na prática

Questões Pontuação

1. Existe uma pessoa responsável pelo sistema de controle de qualidade?

3. Os produtos e processos são realizados com base em procedimentos e instruções de 
trabalho, contendo medidas, padrões?

2. Há treinamentos de conscientização quanto à qualidade do produto?

4. Os materiais são identificados ao longo do processo produtivo de forma que seja possível 
identificar o estágio em que se encontra?
5. Existe inspeção do material produzido, antes de expedi-lo, de forma a identificá-lo quanto à sua 
aprovação?

6. É possível acessar facilmente o registro de inspeção de um produto fornecido?

7. Os materiais possuem rastreabilidade dos lotes de materias primas utilizadas?

8. São utilizados instrumentos calibrados para avaliação do material produzido e matéria prima?

9. Existe sistemática de tratamento para produtos encontrados fora da especificação? (produto 
não conforme)

Para questão 7- resposta 2 ou 3 devem ser enviados evidências, não será aceito resposta 1

Pontuação Total 0

F
o

rn
e

c
e

d
o

r

10. As materias primas utilizadas e adquiridas externamente, são avaliadas quanto a seu 
atendimento?

11.  O fornecedor é monitorado e avaliado periodicamente durante o período de fornecimeno?

12. São controlados os prazos de entrega dos materiais fornecidos ?

 


