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MÓDULO: Compras 
 
ASSUNTO: Processo de compra – Alteração funcionalidade “Gestão de Fornecimento” – 

Implantação de novo fluxo para subsidiar a Avaliação de Desempenho dos Fornecedores do 

Estado. 

Responsáveis pela elaboração: Coordenação Geral do SIAD / 

Diretoria Central de Licitações e Contratos 
Data: 30/11/2012 

 

Prezado Servidor,  

 

A funcionalidade “Gestão de Fornecimento” do módulo de Compras do Portal de Compras, que 

viabiliza a gestão de fornecimentos após a geração de uma autorização de fornecimento, foi 

alterada de forma a incluir a Avaliação de Desempenho dos Fornecedores do Estado, no que se 

refere ao FORNECIMENTO DE MATERIAIS. Essa funcionalidade é resultado da ação conjunta de 

dois projetos: o Modelo Padronizado de Planejamento e Gestão de Compras Públicas – Pré-

Compra – e o Gestão de Estoques.  

 

Além disso, a elaboração da metodologia de Avaliação de Desempenho de Fornecedores foi 

enriquecida com a experiência prática verificada em visitas à FUNED, HEMOMINAS, CEMIG e 

COPASA.  

 

1. Contextualização 

1.1.  Projeto Pré-Compra 
 

O Projeto teve como objetivo central ampliar a eficiência e a eficácia da política de aquisições e 

de contratações de bens e serviços da Administração Pública Estadual, bem como promover 

uma maior integração entre os setores envolvidos nessas aquisições e contratações.   

 

Foi estruturado em cinco dimensões, sendo: Planejamento de Compras, Processo de Compras, 

Fornecedores, Itens de Compra e Controle.  
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A funcionalidade de gestão de fornecimentos atende à dimensão de Fornecedores, permitindo 

a análise e a avaliação de  desempenho dos fornecedores em relação às suas obrigações 

frente à Administração Pública. Inicialmente, serão avaliados apenas os fornecedores de 

materiais.  

 

Para a realização desta análise, é necessário aprimorar o procedimento de recebimento de 

bens atualmente executado nos almoxarifados, pois são estes que coletarão as informações 

essenciais para a avaliação dos fornecedores. 

 

Esse procedimento de recebimento foi redesenhado pelo projeto de Gestão de Estoques. 

 

1.1. Projeto Gestão de Estoques 
 

O Projeto teve como objetivo central desenvolver um modelo de gestão de estoques para a 

Administração Pública, buscando uma melhor definição dos níveis de estoque e um 

aprimoramento das rotinas necessárias para a operação e o gerenciamento dos almoxarifados. 

 

Dentre as rotinas que foram analisadas, duas delas têm relação direta com a nova 

funcionalidade de gestão do fornecimento: rotina de agendamento para recebimento e rotina de 

recebimento.  

 

O agendamento para recebimento pretende auxiliar na organização das entregas pelos 

fornecedores conforme a disponibilidade da equipe do almoxarifado, evitando tumultos nos 

recebimentos e uma sobrecarga de trabalho no almoxarifado. 

 

2. Perfis envolvidos 

 

– Gestor de fornecimento: perfil responsável por inserir a Autorização de Fornecimento (AF) 

no Portal de Compras e por inserir no Portal a data de confirmação do recebimento da AF 

pelo fornecedor.  

 

– Gestor de agendamento e recebimento de material: perfil responsável por inserir os 

dados de agendamento da entrega dos itens da AF e as informações referentes ao 

recebimento dos itens da AF. 

 

3. Funcionalidade: Gestão do Fornecimento – Novo Fluxo Implantado  
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Os procedimentos referentes ao Cadastramento/emissão de autorização de fornecimento, assim 

como os procedimentos para o Agendamento das entregas, não foram alterados. Casos existam 

dúvidas para a realização dos procedimentos os usuários deverão consultar os manuais 

disponíveis nos links abaixo: 

 

- Como realizar o Cadastramento/emissão de uma autorização de fornecimento; 

- Como realizar o agendamento das entregas; 

 

3.1. Recebimento 
 

Uma vez realizado um agendamento e o fornecedor entregar os itens solicitados, o servidor 

responsável pelo recebimento definitivo deverá analisar os seguintes requisitos: 

 

 Análise da quantidade e da qualidade (especificação e embalagem) dos itens, 

verificando sua compatibilidade com o solicitado. 

 Verificação documental: compatibilidade entre os dados referentes aos itens e às 

quantidades da AF com os dados constantes na Nota Fiscal e apresentação de 

documentação exigida conforme a natureza do item (exemplo: laudo de vigilância 

sanitária, laudo de análise para medicamentos, etc.); 

 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2012/cominicado-siad-08-2012-anexo-i-cadastrar-emitir-af.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2012/cominicado-siad-08-2012-anexo-ii-como-realizar-agendamentos.pdf
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Para realizar o registro do resultado das análises no sistema, o gestor de agendamento e 

recebimento deverá acessar, em Processos de compra, o módulo Compras, submenu 

“Autorização de Fornecimento e ordem de serviço”: 

 

 
 

Na tela de pesquisa sugere-se que sejam preenchidos os campos “Número da OS ou AF”, 

“Ano da OS e AF” e “Tipo” como mostra o exemplo abaixo: 
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O usuário deve escolher a AF para a qual realizou o recebimento por meio do comando 

“Visualizar”. 

 

 
 

Selecionada a AF, o usuário deve acionar o comando “Dados de recebimento” disponível na 

Aba “Fornecimento” conforme destaque abaixo. O comando estará disponível apenas para 

AFs na situação “Confirmada”. 
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Em seguida o usuário será remetido para a tela de registro dos dados do recebimento dos itens 

de AF. 

 

 

 

Ao realizar o registro dos dados do recebimento, o Fornecedor estará sendo avaliado quanto 

aos critérios abaixo:  

 Prazo; 

 Quantidade; 

 Qualidade; 

 Documentação; 

 

De acordo com parâmetros estabelecidos na metodologia implantada no sistema, serão 

atribuídos pontos para cada um dos critérios avaliados. A conjugação da pontuação atribuída 

aos critérios, com base na avaliação de uma ou várias entregas realizadas por um Fornecedor, 

definirá o IDF -Índice de Desempenho do Fornecedor. 

 

A Tabela abaixo apresenta a distribuição dos pontos, por critério/subcritério, que irão compor o 

IDF de determinado Fornecedor.  
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3.2. Registro dos dados de Recebimento 
 

Após acessar a tela de registro dos dados do recebimento, conforme orientações já 

apresentadas neste documento, para cada item recebido, o servidor responsável pelo 

recebimento irá preencher os campos apresentados pelo Portal de Compras. Os dados deverão 

ser lançados para cada item de AF selecionado na coluna da esquerda conforme destaque 

abaixo. 
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 Campos relacionados ao Critério “Prazo”; 

 

“Data limite de entrega conforme AF”: É definida automaticamente pelo sistema tendo em 

vista o prazo máximo de entrega definido para o item de processo do item de AF e a data 

de confirmação do recebimento da AF por parte do fornecedor. Ou seja, o campo é igual a 

“Data de Confirmação do recebimento da AF” acrescida da “Quantidade de dias definido no 

prazo de entrega do item de processo”. 

 

“Data agendada para entrega”: Será automaticamente recuperada do Agendamento 

realizado para o item em questão. 

 

“Data do recebimento”: O servidor responsável pelo recebimento deve informar a data 

efetiva em que o item foi recebido. 

 

“Problema no critério "Prazo" justificado?”: Problemas relativos a algum atraso na 

entrega, por parte do fornecedor, poderão ser justificados (ex.: força maior, culpa da 

Administração Pública).  

Caso o responsável pelo recebimento aceite a justificativa, deverá selecionar a opção 

“SIM” e a pontuação neste critério será sua totalidade (30 pontos).  

Caso o responsável pelo recebimento não aceite a justificativa, ou tal justificativa não 

seja apresentada, deverá selecionar a opção “NÃO” e a pontuação neste critério será 

de acordo com as regras estabelecidas na metodologia de avaliação de fornecedores.  
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Se não houver problema de atraso na entrega, o responsável pelo recebimento deverá 

manter a opção “NÃO”, já pré-selecionada pelo sistema. 

 

 Campos relacionados ao Critério “Quantidade”; 

 

“Qtd. a receber”: Quantidade agendada/reagendada para recebimento. 

 

“Qtd recebida”: Quantidade efetivamente recebida do item.  

Itens recebidos parcialmente retornarão para o fluxo de agendamento e poderão ter novos 

agendamentos associados a eles. 

 

OBSERVAÇÕES:  

1. O servidor responsável pelo recebimento dos itens poderá registrar problemas que 

por ventura ocorreram em tentativas anteriores de entrega. Ex.: houve uma tentativa 

de entrega onde a quantidade entregue pelo fornecedor era menor que 50% da 

quantidade solicitada. O servidor também poderá registrar devolução de parte do 

material em função do quantitativo entregue maior que o previsto na AF. Nestes 

casos, o servidor deverá preencher o campo “Registro de problemas em entregas 

anteriores recusadas ou devolução de parte do material em função do 

quantitativo entregue maior que o previsto na AF?” com “SIM” e em seguida 

informar o tipo de problema que houve na entrega anterior. 

 

 

 

 

2. Podem existir situações onde não mais acontecerá o recebimento de um item que 

teve a entrega agendada. Ex. O contrato junto ao Fornecedor foi rescindido. Nestes 

casos, o servidor deverá preencher o campo “Invalidar recebimento?” com “SIM” e 

em seguida informar a justificativa para o não recebimento do item. Para que o 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2012/cominicado-siad-08-2012-anexo-ii-como-realizar-agendamentos.pdf
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campo mencionado apareça na tela, o servidor deveria informar 0,000 (zero) no 

campo “Qtd. recebida”.  

Atenção!  

O item de AF que teve seu recebimento invalidado, NÃO poderá ser reagendado 

para novo recebimento. Caso o servidor queira registrar que não houve o 

recebimento do item (Qtd recebida igual a zero) mais futuramente o item será 

entregue pelo fornecedor, o recebimento não deve ser invalidado. Para isso, basta 

informar “NÃO” no campo “Invalidar recebimento?”. Itens que se enquadrarem 

nesta última situação, retornarão para o fluxo de agendamento e poderão ter novos 

agendamentos associados a eles. 

 

 

 

 

 

 

“Problema no critério "Quantidade" justificado?”: Problemas relativos a desvios nos 

quantitativos entregues pelo fornecedor poderão ser justificados (ex.: força maior).  

Caso o responsável pelo recebimento aceite a justificativa, deverá selecionar a opção 

“SIM” e a pontuação neste critério será sua totalidade (30 pontos).  

Caso o responsável pelo recebimento não aceite a justificativa, ou tal justificativa não 

seja apresentada, deverá selecionar a opção “NÃO” e a pontuação neste critério será de 

acordo com as regras estabelecidas na metodologia de avaliação de fornecedores. 

Se não houver problema quanto a quantidade entregue, o responsável pelo recebimento 

deverá selecionar a opção “NÃO”. 

 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2012/cominicado-siad-08-2012-anexo-ii-como-realizar-agendamentos.pdf
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 Campos relacionados ao Critério “Qualidade”; 

 

“Embalagem”: Quando a avaliação deste subcritério se aplicar ao item que está sendo 

recebido, o responsável pelo recebimento deverá selecionar uma das opções apresentadas, 

de acordo com a necessidade. A pontuação atribuída a este subcritério será de acordo com 

as regras estabelecidas na metodologia de avaliação de fornecedores. 

Quando a avaliação deste subcritério NÃO se aplicar ao item que está sendo recebido, o 

responsável pelo recebimento deverá selecionar “Não se aplica”, e neste caso a pontuação 

que seria atribuída a este subcritério será totalmente transposta para o subcritério 

“Especificação”. 

 

 

 

“Especificação”: O servidor responsável pelo recebimento deverá selecionar uma das 

opções apresentadas, de acordo com a necessidade. A pontuação atribuída a este 

subcritério será de acordo com as regras estabelecidas na metodologia de avaliação de 

fornecedores.  

 

 

 

 Campos relacionados ao Critério “Documentação”; 
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“Documentos exigidos estão OK?”: Quando a avaliação deste subcritério se aplicar ao 

item que está sendo recebido, o responsável pelo recebimento deverá selecionar uma das 

opções apresentadas, de acordo com a necessidade. A pontuação atribuída a este 

subcritério será de acordo com as regras estabelecidas na metodologia de avaliação de 

fornecedores. 

Quando a avaliação deste subcritério NÃO se aplicar ao item que está sendo recebido, o 

responsável pelo recebimento deverá selecionar “Não se aplica”, e neste caso a pontuação 

que seria atribuída a este subcritério será totalmente transposta para o subcritério “Nota 

Fiscal está OK?”. 

 

 

 

“Nota Fiscal está OK?”: O responsável pelo recebimento deverá selecionar uma das 

opções apresentadas, de acordo com a necessidade. A pontuação atribuída a este 

subcritério será de acordo com as regras estabelecidas na metodologia de avaliação de 

fornecedores. 
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O campo “Observação”, apresentado na última coluna da tela, poderá ser preenchido a critério 

do servidor responsável pelo recebimento, para relatar ocorrências em um dado recebimento. 

Trata-se de um campo textual e não influenciará na pontuação atribuída aos diversos critérios 

avaliados durante o recebimento. 

 

Uma vez inseridos e salvos os dados do recebimento, o usuário deverá acionar o comando 

“Concluir recebimento” para que os itens selecionados tenham o recebimento finalizado ou, 

no caso de pendências (ex. recebimentos parciais), sejam disponibilizados para novo 

agendamento. 

OBS.: Mesmo após a conclusão do recebimento, caso servidor responsável pelo 

recebimento do item identifique algum erro no registro dos dados de recebimento, será 

possível efetuar o cancelamento do recebimento. Itens que tiverem o último recebimento 

cancelado retornarão para o fluxo de agendamento e poderão ter novos agendamentos 

associados a eles. O comando para o cancelamento ficará disponível na “Tela de 

detalhes de itens de Autorização de Fornecimento” que será apresentada no próximo 

tópico deste documento. 

 

 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2012/cominicado-siad-08-2012-anexo-ii-como-realizar-agendamentos.pdf
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Durante o registro do recebimento dos itens, caso seja necessário, o servidor responsável pelo 

recebimento poderá realizar o REAGENDAMENTO de determinado item selecionado conforme 

destaques abaixo. Os itens selecionados para reagendamento retornarão para a etapa de 

agendamento para que o novo agendamento seja realizado.  

 

 

 

Caso um recebimento realizado em determinado dia não tenha sido registrado no sistema neste 

mesmo dia, o servidor responsável pelo recebimento poderá inserir as informações quanto ao 

recebimento já realizado posteriormente no sistema. 

 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2012/cominicado-siad-08-2012-anexo-ii-como-realizar-agendamentos.pdf
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3.3. Acompanhamento 
 

Para acompanhar os detalhes de agendamentos e recebimentos dos itens de uma ou várias 

AFs, o usuário deve acessar, no menu “Processos de compra”, o módulo Compras, submenu 

“Autorização de Fornecimento e ordem de serviço”: 

 

 
 

O usuário deve clicar no comando “Acompanhar agendamento e recebimento de itens de AF’s”: 
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Será exibida a tela de pesquisa abaixo, para que o usuário busque a AF sobre a qual deseja 

consultar o detalhamento de agendamento e recebimento. Caso o usuário queira visualizar 

itens de várias AFs basta preencher os campos de acordo com sua necessidade. 

 

 
 

Para acessar o detalhamento de agendamentos e recebimentos do item, o usuário deve 

acionar o comando “Visualizar”. 

 

 

OBS.: Através de um comando disponível na tela de acompanhamento de itens de AFs 

é possível gerar um arquivo consolidado com os dados de agendamentos e 

recebimentos dos itens de uma ou várias AFs, por meio do comando “Gerar XLS para 

acompanhamento de itens de AF”. Tal relatório tem como principal finalidade subsidiar 
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a logística dos Órgãos e Entidades no que se refere ao fluxo de recebimento de 

materiais. Veja um exemplo do relatório   

 

Abaixo, segue a tela contendo os dados dos agendamentos e dos respectivos recebimentos do 

item selecionado. Além disso, a tela apresenta dados das pontuações atribuídas aos critérios 

avaliados em cada recebimento do item em questão. O assunto quanto às pontuações será 

tratado de forma detalhada em outro tópico deste documento. 

 

 

 

Quanto aos comandos destacados na tela acima temos: 

 

 “Cancelar recebimento”; Conforme já mencionado anteriormente neste documento, é 

possível realizar o cancelamento de um recebimento cadastrado indevidamente e já 

concluído. Para isso, basta selecionar o último recebimento do item e acessar o 

comando. 

 

 “Ver histórico”; Através deste comando o usuário pode visualizar os dados históricos 

dos agendamentos e dos recebimentos do item em questão. 

 
 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2012/comunicado-siad-08-2012-anexi-iii-relatorioacompitensaf.xls
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 “Ver detalhes do recebimento”; Através deste comando o usuário poderá visualizar 

todos os detalhes de um recebimento específico para o item. Para isso, basta selecionar 

o último recebimento do item e acessar o comando.  
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3.4. Índice de Desempenho do Fornecedor – Consultas e Relatórios  
 

Tendo em vista o registro dos dados referentes a avaliação dos critérios (PRAZO, 

QUANTIDADE, QUALIDADE E DOCUMENTAÇÃO) do recebimento de itens de AF, conforme 

orientações constantes no item 3.1 deste documento, automaticamente o sistema calculará 

pontuações que serão atribuídas a cada um dos critérios/subcritérios avaliados durante um 

recebimento de material. E conforme já mencionado anteriormente neste documento, a 

conjugação da pontuação atribuída aos critérios/subcritérios, definirá o IDF -Índice de 

Desempenho do Fornecedor. Entretanto, este índice estará estruturado em três dimensões, 

sendo elas: 

 

 Índice de desempenho do fornecedor por entrega – (IDF-E) 

 

O IDF-E será calculado após a conclusão do registro dos dados de cada entrega de um 

determinado item da AF realizada pelo fornecedor. Para visualizar a pontuação deste IDF, 

basta acessar a tela de “Detalhes do itens de Autorização de Fornecimento”, para o item de 

AF desejado, conforme orientações contidas nas páginas de 15 a 17 deste comunicado. Caso o 

usuário queira obter o relatório gerado pelo sistema, que contenha a pontuação deste IDF e 

todas as informações quanto aos dados da entrega do item de AF, basta acionar o comando 

“Gerar relatório de pontuação do fornecedor no Item de AF”, conforme destaque na figura a 

seguir. Veja um exemplo do relatório IDF – E. 

 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2012/comunicado-siad-08-idf-e.pdf
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 Índice de desempenho do fornecedor por AF – (IDF-AF) 

 

O IDF-AF será calculado pela média dos IDF-E, ou seja, a média da avaliação feita por cada 

item da AF. Para visualizar a pontuação deste IDF, basta acessar a aba “Pontuação do 

fornecedor” disponível na tela de detalhes de um uma AF específica. Caso o usuário queira 

obter o relatório gerado pelo sistema, que contenha a pontuação deste IDF e todas as 

informações quanto aos dados de entrega dos itens daquela AF, basta acionar o comando 

“Gerar relatório de pontuação do fornecedor na AF”, conforme destaque na figura a seguir. 

Veja um exemplo do relatório IDF - AF. 

 

 

 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2012/comunicado-siad-08-idf-af.pdf
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 Índice de desempenho do fornecedor por contratação – (IDF-C) 

 

O IDF-C será calculado pela média dos IDF-AF, ou seja, a média da avaliação feita para cada 

AF de uma contratação. Para visualizar a pontuação deste IDF, basta acessar a aba 

“Pontuação de fornecedores” disponível na tela de detalhes de um Processo de Compra 

específico.  

Caso o usuário queira obter o relatório gerado pelo sistema, que contenha a pontuação deste 

IDF e apenas as pontuações (IDF-AF) de todas as AFs da contratação, basta acionar o 

comando “Gerar relatório resumido de pontuação”. Veja um exemplo do relatório  IDF - C. 

Caso o usuário queira obter o relatório gerado pelo sistema, que contenha a pontuação deste 

IDF, as pontuações de todas as AFs (IDF-AF) e todas as informações quanto aos dados de 

entrega dos itens daquelas AFs (IDF-E) da contratação, basta acionar o comando “Gerar 

relatório completo de pontuação”. Veja um exemplo do relatório completo IDF – C. 

 

 
 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2012/comunicado-siad-08-idf-c-2.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2012/comunicado-siad-08-idf-c-1.pdf

