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IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

NOME FANTASIA:       

RAZÃO SOCIAL:       

CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:       

ENDEREÇO:       BAIRRO:       

CEP:       CIDADE:       U.F.:       

CONTATO:       TELEFONE:       

EMAIL:       MATERIAL QUE FORNECE: 

     QUALIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

1. Tem Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 ou faz parte do Programa Setorial da Qualidade 
de Produto  
(PSQ)? 

    SIM (      )      NÃO (      ) 

2. A empresa se compromete a enviar alvará de funcionamento e licença ambiental (quando 
aplicável) atualizados? 

    SIM (      )      NÃO (      ) 

3. A Empresa se compromete e assume todas as responsabilidades de fornecer o produto conforme 
estabelecido no pedido de compra e de acordo com os prazos de entrega acordados? 

    SIM (      )      NÃO (      ) 

4. A Empresa adota métodos apropriados de manuseio e preservação que assegurem a entrega do 
material em condições adequadas? 

    SIM (      )      NÃO (      ) 

5. A Empresa se compromete a apresentar os ensaios (laudos) em atendimento a NBR 15575, bem 
como as NBR’s específicas do material (certificados ou contrato de fornecimento)?  

    SIM (      )      NÃO (      ) 

6. Compromete-se a efetuar troca de produtos ou refazer serviços caso seja detectada não-
conformidade nos processos de inspeção ou ensaio da empresa? 

    SIM (      )      NÃO (      ) 

    

     Obs 1: A cada entrega efetuada de material, sua empresa será avaliada conforme nosso procedimento de Gestão da Qualidade, em 
face do comprometimento estabelecido nesse documento. 
Obs 2.: Nos casos de materiais não controlados (conforme PBQP-H) e fornecedores lojistas pode assinalar a opção NAO para o item 
5  por não ser aplicável. 

     RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO (Para preenchimento do fornecedor) 

Atende aos requisitos de fornecimento da empresa?      SIM (      )      NÃO (      ) 

Nome: Assinatura:  Data: 

     RESPONSÁVEL PELA QUALIFICAÇÃO (Para preenchimento da WR Engenharia) 

Atende aos requisitos de fornecimento da empresa?      SIM (      )      NÃO (      ) 

Em relação a formalidade e legalidade o fornecedor atende a legislação vigente?     SIM (      )      NÃO (      ) 

Nome: Assinatura:  Data: 

 


