Avaliação de Desempenho dos
Fornecedores de Materiais
do Estado de Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)
disponibilizou, no dia 30 de novembro de 2012, a nova metodologia de
Avaliação de Desempenho de Fornecedores, que será operacionalizada no
Portal de Compras MG pelos servidores responsáveis pelo recebimento dos
materiais adquiridos nos órgãos e entidades do Governo de Minas Gerais.

A metodologia foi elaborada a partir dos projetos Pré-Compra e
Gestão de Estoques, além da incorporação de melhorias verificadas na
experiência prática de outras entidades como a Fundação Ezequiel Dias
(FUNED), HEMOMINAS, CEMIG e COPASA.
A aplicação da nova metodologia irá gerar indicadores para os
fornecedores do Estado, conforme seu desempenho em cada entrega
realizada. Os critérios avaliados se referem a obrigações já previstas nos
instrumentos de contratação como: o prazo, a quantidade, a qualidade e a
documentação regular dos materiais entregues.

Com o registro das informações a cada entrega, será possível
acompanhar o desempenho dos fornecedores em todas as contratações
realizadas nos diversos órgãos e entidades do Governo de Minas.
As informações geradas permitirão que sejam evidenciados os
principais gargalos do processo para que sejam desenvolvidas soluções e
aprimorada a relação entre os compradores e fornecedores do Governo de
Minas.
Com base nas notas de cada fornecedor, os órgãos e entidades do
Governo de Minas poderão tomar as seguintes ações: emissão de atestados
de capacidade técnica para os fornecedores com bom desempenho; a
necessidade de realização de reuniões, análise de causas e motivos do
resultado e subsídio para elaboração de plano de ação para os fornecedores
com desempenho mediano e para aqueles que possuam resultado ruim,
além das ações propostas aos fornecedores com resultado mediano, bem
como a análise da possibilidade de abertura de processos administrativos
punitivos.

O IDF-E (Índice de Desempenho do Fornecedor por
Entrega) será calculado após cada entrega de um
determinado item da AF realizada pelo fornecedor :

IDF-E

O IDF-AF (Índice de Desempenho do Fornecedor por
Autorização de Fornecimento) será calculado pela média
dos IDF-E, ou seja, a média da avaliação feita por cada
item da AF:

IDF-AF

Composição dos Indicadores IDF-E e IDF-AF
CRITÉRIO

PESO

SUB-CRITÉRIO

PONTOS

QUANTIDADE

30%

Cumprimento de quantidades

30

PRAZO

30%

Cumprimento de prazos

30

Os itens entregues correspondem às
especificações do objeto

20

Integridade e condições de embalagem*

10

Regularidade da NF

5

Apresentação da documentação exigida*

5

QUALIDADE

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

IDF-E

30%

10%

100%

TOTAL

*Caso o subcritério não seja aplicável, seus pontos serão revertidos no outro subcritério do mesmo critério

100

QUANTIDADE = 30% DA NOTA GLOBAL (30 pontos)

(por fornecimento)
Pontuação:

Quantidade correta

30 pontos

Quantidade maior

28 pontos

Quantidade ≥ 75%

22 pontos

Quantidade ≥ 50% e <75%

10 pontos

Quantidade < 50%

0 pontos

 Problemas relativos a este critério poderão ser justificados pelo fornecedor (ex.: força maior).
Caso o responsável pelo recebimento aceite a justificativa, a pontuação neste critério será sua
totalidade (30 pontos).

Critério PRAZO – Composição da nota
PRAZO = 30% DA NOTA GLOBAL (30 pontos)
CUMPRIMENTO DE PRAZOS – por fornecimento

Pontuação:
• Na
data
agendada = 25 pontos
Na
data
agendada
30 pontos
• Fora
da data
agendada,
mas dentro
da AF
= 20
Fora
da data
agendada,
mas dentro
do prazodo
daprazo
AF
28 pontos
pontos
Entre
1 e 115edias
de atraso*
22 pontos
• Entre
15 dias
de atraso* = 10 pontos
• Entre
30 dias
de atraso* = 5 pontos
Entre
16 e1630edias
de atraso*
10 pontos
• Mais
30 dias
de atraso* = 0 ponto
Mais
de de
30 dias
de atraso*
0 pontos
*contados a partir do final do prazo da AF
 Problemas relativos a este critério poderão ser justificados pelo fornecedor (ex.: força maior). Caso o
responsável pelo recebimento aceite a justificativa, a pontuação neste critério será sua totalidade (30
pontos).

Critério PRAZO – Composição da nota
PRAZO = 30% DA NOTA GLOBAL (30 pontos)
CUMPRIMENTO DE PRAZOS – observações relativas ao fluxo de
agendamento:
 A data para entrega deverá ser agendada;

 A data agendada para recebimento poderá ser alterada através do
fluxo de reagendamento;
 Caso o reagendamento aconteça antes da data anteriormente
prevista para entrega, não haverá prejuízo na nota do fornecedor,
desde que o mesmo cumpra com o novo agendamento;
 Caso o reagendamento aconteça depois da data anteriormente
prevista para entrega haverá prejuízo na nota do fornecedor.

Critério PRAZO – Hipóteses
Considerando-se uma entrega agendada para o dia 05/12, com o prazo final da AF
no dia 10/12:
Reagendamento

Data da
entrega
efetiva

Situação

Pontos

-

05/12

Entregue na data agendada

30

Antes do dia 05/12, há o
reagendamento para o dia
08/12

08/12

Depois do dia 05/12 há o
reagendamento para o dia
08/12

09/12

Fora da data agendada, mas dentro
do prazo da AF

28

-

15/12

Entre 1 e 15 dias de atraso*

22

-

28/12

Entre 15 e 30 dias de atraso*

10

-

29/01

Mais de 30 dias de atraso*

0

*contados a partir do final do prazo da AF

Entregue na data agendada

30

Critério QUALIDADE – Composição da nota
CORRESPONDÊNCIA DOS ITENS COM A ESPECIFICAÇÃO
NA AF = 30% DA NOTA GLOBAL (30 pontos)
Avaliação com base na relação lote analisado/lote validado – por
fornecimento
Pontuação:

Aprovação total

20 pontos

30 pontos*

Aprovação com ressalva (baixa criticidade)

15 pontos

22,5 pontos*

Aprovação com ressalva (alta criticidade)

6,6 pontos

10 pontos*

0 pontos

0 pontos*

Reprovação

*Aplica-se essa pontuação quando o critério “EMBALAGEM” não for
aplicável.

Critério QUALIDADE – Composição da nota
EMBALAGEM = 10% DA NOTA GLOBAL (10 pontos)
INTEGRIDADE E CONDIÇÕES DE EMBALAGEM (SE APLICÁVEL):
avaliação com base na relação lote analisado/lote validado – por
fornecimento

Pontuação:
Aprovação

10 pontos

Aprovação com ressalvas

5 pontos

Reprovação

0 pontos

OBS.: O servidor terá a opção de marcar “NÃO SE APLICA” para o campo
“EMBALAGEM”. Neste caso, os 10 pontos serão revertidos para o subcritério
“CORRESPONDÊNCIA DOS ITENS COM A ESPECIFICAÇÃO”.

Critério VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL –
Composição da nota

Pontuação NOTA FISCAL (de acordo com a compatibilidade
entre os dados referentes aos itens e às quantidades da AF
com os dados constantes na Nota Fiscal):

Nota fiscal OK

5 pontos

10 pontos*

Nota fiscal com problemas

0 pontos

0 pontos*

*Aplica-se essa pontuação quando o critério “DOCUMENTOS EXIGIDOS”
não for aplicável.

Critério VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL –
Composição da nota
Pontuação
DOCUMENTOS
EXIGIDOS
(apresentação
de
documentação exigida conforme a natureza do item - SE
APLICÁVEL):

Documentos exigidos OK

5 pontos

Documentos exigidos com problemas

0 pontos

OBS.: O servidor terá a opção de marcar “NÃO SE APLICA” para o campo
“DOCUMENTOS EXIGIDOS”. Neste caso, os 5 pontos serão revertidos para o
subcritério “NOTA FISCAL”.

O IDF (Índice de Desempenho do Fornecedor) será a
média de todas as avaliações feitas para o mesmo
fornecedor pelo mesmo órgão.

IDF*
*Média de todos os IDF’s–C do mesmo fornecedor num
dado órgão

O IDF (Índice de Desempenho do Fornecedor) será a
médias de todas as avaliações feitas para o mesmo
fornecedor

IDF*
*Média de todos os IDF’s–C do mesmo fornecedor

IDF-E
(ITEM DE AF)

IDF-E

IDF – AF
(MÉDIA DOS IDF’s - E
OBTIDOS NA MESMA AF)

(ITEM DE AF)

IDF-E
(ITEM DE AF)

IDF-E
(ITEM DE AF)

(MÉDIA DOS IDF’s - AF
OBTIDOS NA MESMA
CONTRATAÇÃO)

IDF – AF

IDF
GERAL
(ORGÃO
X)

(MÉDIA DOS IDF’s - E
OBTIDOS NA MESMA AF)

IDF
GERAL
(MÉDIA DOS
IDF’s- C DO
MESMO
FORNECEDOR)

IDF-E
(ITEM DE AF)

IDF – C

IDF – AF
(MÉDIA DOS IDF’s - E
OBTIDOS NA MESMA AF)

IDF – C
(MÉDIA DOS IDF’s - AF
OBTIDOS NA MESMA
CONTRATAÇÃO)

IDF
GERAL
(ÓRGÃO
Y)

Sugestões para tomada de ações quanto ao
resultado do IDF (Indicador de Desempenho
de Fornecedores)

AVALIAÇÃO POR CONTRATAÇÃO (IDF-C):

IDF-C

-De acordo com a avaliação por contratação :
Aproveitamento

Classificação

> 90%

A

> 70% a ≤ 90%

≤ 70%

B

C

Ações
• Geração de Atestado de Capacidade Técnica
• Realização de reuniões com o fornecedor;
• Análise de causas e motivos do baixo
resultado;
• Elaboração de plano de ação.
Além das ações relativas ao fornecedor “B”:
• Analisar a possibilidade de abertura de
processo administrativo

AVALIAÇÃO POR CONTRATAÇÃO (avaliação com base no IDF – C):

 Geração de relatórios sobre fornecedor com todas as informações
registradas na entrega, de forma a subsidiar:
•
•
•
•

A realização de reuniões com o fornecedor;
A análise de causas e motivos do baixo resultado;
A elaboração de plano de ação.
A instauração de eventual processo administrativo punitivo.

IDF-C

Considerações Finais
• No primeiro momento, a avaliação de fornecedores é facultativa aos
órgãos. A obrigatoriedade da avaliação será adotada no primeiro
semestre de 2013.
• As tomadas de ação em relação ao desempenho dos fornecedores não
são automáticas nem obrigatórias. Elas estão explicitadas a título de
sugestão para aplicação nos casos de baixo desempenho e para
facilitar a decisão dos órgãos em relação a um fornecedor que não
atenda o contrato a contento.
• Como impacto para o fornecedor, ressalte-se que ele apenas terá que
cumprir o que já é exigido via contrato, sem alteração das suas
atividades de praxe. Os riscos para o fornecedor são os mesmos que
se encontram em vigência, nos casos de descumprimentos contratuais,
como a instauração de Processo Administrativo Punitivo e a realização
de reuniões para apuração do baixo desempenho e elaboração de
plano de ação corretivo.

Pontos para os quais o fornecedor deve atentar
•

Relembrando:
– Para um bom aproveitamento, maior que 90%, poderá ser emitido um atestado de
capacidade técnica para o fornecedor.
– Para um aproveitamento mediano, entre 70% e 90%, poderão ser realizadas reuniões
junto aos gestores de contratos com vistas a apurar as causas do baixo rendimento e a
traçar um plano de ação corretivo.
– Para um baixo aproveitamento, aquém de 70%, além das ações previstas para o
fornecedor mediano (acima descrito), o gestor do contrato poderá estudar a viabilidade
de aplicação de processo administrativo contra o fornecedor, assegurada ampla defesa.

•

É importante, portanto, que o fornecedor fique atento em relação aos quesitos de
avaliação:
–
–
–
–

PONTUALIDADE E ATENDIMENTO AO PRAZO DE ENTREGA
ENTREGA DOS PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI SOLICITADO
ENTREGA DAS QUANTIDADES SOLICITADAS
OBSERVAR A DOCUMENTAÇÃO CORRELATA À ENTREGA

O maior objetivo da avaliação não é a punição dos fornecedores, mas sim o
desenvolvimento dos fornecedores do Estado para, juntos, alcançarmos o
interesse público!

Novo fluxo das contratações

Procedimento
de Contratação
do Fornecedor
(inserção de
cláusula a
respeito da
Avaliação do
Fornecedor no
ato
convocatório)

Emissão de
AF

Agendamento
da entrega

Recebi mento
Provisório
e
Definitivo

Reagendamento (se
houver)

Avaliação
do
Fornecedor

Liquidação
e
pagamento
da despesa

Nota do
fornecedor
por
contração e
eventual
tomada de
ações

Obrigado!

Diretoria Central de Licitações e Contratos
Superintendência de Recursos Logísticos e Patrimônio
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

