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INTRODUÇÃO 
 

O CESAR é um centro privado de inovação que cria produtos, serviços e negócios com 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Desde 1996, desenvolvemos soluções em todo 
o processo de geração de inovação em e com TICs - desde o desenvolvimento da ideia, passando 
pela concepção e prototipação, até a execução de projetos para empresas dos mais diversos 
setores, como telecomunicações, eletroeletrônicos, defesa, automação comercial, financeiro, 
logística, energia, saúde e agronegócio.  

Sabemos a importância de selecionar os fornecedores e visando o estreitamento das relações e 
parceria, elaboramos o Manual de Gestão de Fornecedores com o intuito de orientar os nossos  
fornecedores quanto aos requisitos de qualidade necessários para o fornecimento de produtos 
e/ou serviços ao CESAR.  

Pretendemos que este manual vá além de uma declaração do que o CESAR espera de seus 
fornecedores. Esperamos que ele impulsione o fornecedor a elevar seu padrão de qualidade, 
aprimore seu sistema de gestão, estreite os relacionamentos comerciais e aumente o seu 
potencial de negócios através da excelência operacional. 
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OBJETIVOS 
 

Este manual tem a finalidade de orientar os fornecedores em relação a como trabalhar em 
parceria com o CESAR.  

Por FORNECEDOR entendemos toda entidade jurídica ou pessoa física que fornece bens ou 
serviços ao CESAR. 

Neste manual estão descritos os critérios de habilitação, seleção, políticas de pagamento e 
avaliação dos fornecedores, visando garantir a qualidade e a gestão de riscos dentro do âmbito 
do programa de Compliance do CESAR. 
 
Através deste, assumimos o compromisso de realizar a compra de bens e serviços com base em 
princípios como: profissionalismo, ética e transparência. 

 

O QUE O CESAR ESPERA DE SEUS PARCEIROS 

 Qualidade no produto e no serviço entregue 
 Custo competitivo 
 Eficiência logística 
 Disponibilidade e agilidade  
 Atendimento às legislações pertinentes 
 Responsabilidade social 

 

  



 4 

 
 
O SETOR DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Alguns pontos são fundamentais para o relacionamento comercial e satisfação de ambas as 
partes, e devem ser seguidos: 
 

 Não fornecer nenhum produto ou serviço que seja solicitado por funcionários de 
outra área que não essa, salvo em situações emergenciais e/ou fora do horário 
comercial, pois o setor de Compras é a única área autorizada oficialmente a negociar 
todo tipo de compra ou contratação;  

 Não alterar qualquer condição no Pedido de Compra ou contrato por solicitação de 
outra pessoa que não o responsável pela transação;  

 O único documento para formalizar uma negociação e seu respectivo pagamento é 
o Pedido / Contrato;  

 Manter regular e fornecer quando solicitado, toda documentação exigida;  
 Não efetuar faturamentos sem estar de posse do número da Autorização de 

Fornecimento e o mesmo deverá constar na nota fiscal; 
 Retornar propostas ou contratos dentro do prazo estabelecido;  
 Manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informações 
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DA HABILITAÇÃO E SELEÇÃO DE FORNECEDORES 
 

O fornecedor que deseja trabalhar com o CESAR deve, primeiro, efetuar a habilitação junto ao 
setor para estar apto a participar da seleção. 

Os fornecedores habilitados/qualificados devem manter seus documentos atualizados junto ao 
Setor de Compras. Os cadastros realizados terão um prazo de validade de 12 meses e deverão 
ser renovados findo período. 

Lembramos que apenas trabalhamos com fornecedores que emitam Nota Fiscal. 

 
Classificação e Habilitação  
 

Todo fornecedor deverá como primeiro passo preencher um formulário denominado 
Questionário de Avaliação de Fornecedores (Anexo I) que será enviado pela área de 
Compras.  Este formulário tem como objetivo fazer uma breve avaliação qualitativa do 
fornecedor e dos produtos que serão fornecidos ao CESAR. 

Após retorno do Questionário de Avaliação de Fornecedores, caberá ao Comprador 
responsável pela habilitação daquele fornecedor segregar o mesmo em FORNECEDOR 
ESTRATÉGICO, FORNECEDOR ESTRATÉGICO CRÍTICO e FORNECEDOR OPERACIONAL. 

Definições: 

FORNECEDOR ESTRATÉGICO: Fornecedores vitais, sem os quais a operação seria interrompida. 
São considerados critérios mais relevantes, tais como o grau de complexidade do processo de 
compra, proximidade ou logística de entrega, tempo de recebimento, aspectos de segurança dos 
produtos adquiridos, fornecedores únicos e exclusivos. 
 
FORNECEDOR CRÍTICO: Trata-se de fornecedores classificados como estratégicos e que podem 
representar algum tipo de risco de Compliance para o CESAR dentro do âmbito da Lei 
Anticorrupção. A avaliação de riscos de fornecedores deve ser baseada em níveis de verificação 
por graduação de risco, no histórico dos fornecedores (envolvimento em casos de corrupção, 
fraudes, processos judiciais, etc), no setor em que atua e no grau de dependência ou relação da 
empresa com o fornecedor. 
 
FORNECEDOR OPERACIONAL: São fornecedores tradicionais ou habituais, que constantemente 
são consultados, e possuem linha de produtos padronizados (commodities). 
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O próximo passo é o envio da documentação exigida para os fornecedores críticos. 
(Enviar para o e-mail compras@cesar.org.br) 
 
 
 Formulário para Cadastro de Fornecedores (Anexo II) 
 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrada  
 Cartão de inscrição do CNPJ  
 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal  
 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual  
 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal  
 Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS  
 Certidão Positiva com efeitos de negativa perante o INSS  
 Certificações, Políticas ou Sistemas de Gestão (Qualidade, Meio Ambiente, 

Responsabilidade Social, Saúde e Segurança), se existentes  
 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Ofício de Registros de 

Distribuição na sede do interessado  
 Serasa  

Caso o fornecedor não apresente a documentação acima, o mesmo será 
automaticamente considerado inabilitado. 

PARA OS FORNECEDORES CLASSIFICADO S COMO FORNECEDOR  ESTRATÉGICO  

CRÍTICO: 

O cadastramento desses fornecedores será feito levando em consideração os 
aspectos abaixo: 

A. REQUISITOS FINANCEIROS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS onde se pretende 
buscar fornecedores sustentáveis financeiramente e que estejam em dia com 
suas obrigações legais perante os órgãos pertinentes.  

B. REQUISITOS TÉCNICOS E DE QUALIDADE: será avaliado se o fornecedor possui 
um Sistema de Gestão da Qualidade estruturado e implementado que garanta 
a qualidade dos produtos ou serviços ofertados.  

C. REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE: O CESAR deseja que seus Fornecedores 
possuam um Sistema de Gestão de Meio Ambiente documentado e 
implementado e que estejam em dia com suas obrigações legais nos aspectos 
ambientais, caso se aplique. 
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Seleção 
 

Após a habilitação do fornecedor, será solicitada uma proposta comercial para o 
fornecimento dos produtos e/ou serviços requeridos.  

Para facilitar o processo de compras, o fornecedor deverá informar na cotação os dados 
necessários como: descrição do produto ou serviço, qualidade, preço, marca, prazo de 
pagamento, prazo de entrega da compra e observar o prazo de entrega do orçamento 
quando solicitado. 

 
DA CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

Com vistas a assegurar o cumprimento de regras de Compliance com seus fornecedores, serão 
incluídas cláusulas ou serão assinados termos de compromisso de conduta, de forma a fazer 
com que estas regras sejam difundidas e cumpridas por seus prestadores de serviços, 
fornecedores, com o objetivo de resguardar a empresa, seus empregados e gestores de 
eventuais: 

a) desvios de Condutas; 

b) práticas lesivas à Concorrência; 

c) infrações aos Direitos Humanos; 

d) informações confidenciais; 

e) trabalho escravo e menores; 

e) corrupção e fraudes, dentre outros. 

Termos e Cláusulas específicas para atender a Lei de Anticorrupção, Lei, em anexo. (Anexo III) 

   

  



 8 

 
 
DO FATURAMENTO, PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO 
  
O CESAR poderá recusar mercadoria cuja documentação apresente irregularidades, 
respondendo, neste caso, o fornecedor pelos prejuízos causados por esta falta.  

Envio de Fatura  
 

Para envio de Notas Fiscais de Serviços:  

 Obter junto a área gestora a aprovação dos serviços executados através do Termo 
de Aceite dos Serviços (Anexo IV) 

 Aguardar recebimento da Autorização de fornecimento (AF); 
 Conferir valores e descrição e só então emitir a NF mencionando o nº do pedido 

para o e-mail centralderecebimento@cesar.org.br, caso o pedido esteja em 
desacordo entrar em contato com o comprador antes de emitir a NF.  
 

Para envio de Notas Fiscais de Produtos: 
 Aguardar recebimento da Autorização de fornecimento (AF); 
 Conferir valores e descrição e só então emitir a NF mencionando o nº do pedido 

para o e-mail centralderecebimento@cesar.org.br, caso o pedido esteja em 
desacordo entrar em contato com o comprador antes de emitir a NF.  

 Encaminhar o material ao local de entrega solicitado na AF, juntamente com a NF 
(a NF deve estar idêntica ao pedido e o XML deve ser enviado ao e-mail acima);  

Para todas as notas fiscais o fornecedor deverá destacar no corpo da mesma os 
impostos devidos de acordo com cada localidade de faturamento.  

Recebimento da Fatura  
 

O CESAR apenas receberá Notas Fiscais emitidas até 5 (cinco) dias antes da data do 
recebimento da mesma. Não serão aceitas notas fiscais com data anterior a Autorização de 
Fornecimento 

O pagamento das compras, sejam mercadorias ou serviços, será realizado conforme 
previamente definido na Autorização de Fornecimento ou em contrato de prestação de 
serviços. 

Forma e Prazo de Pagamento  
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O CESAR tem como regra geral realizar pagamentos a fornecedores, sempre nas terças e 
quintas, mediante apresentação da nota fiscal/fatura pertinente, acompanhada do 
respectivo título de cobrança, emitidos em favor da CONTRATANTE, sujeitando-se as 
retenções de ordem fiscal. 

O prazo para pagamento será definido conforme negociado e expresso na Autorização de 
Fornecimento. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da respectiva  

 

Nota Fiscal e preferencialmente com boleto bancário. Nos casos de pagamento através de 
depósito bancário ou DOC, estes deverão ser em nome da empresa/fornecedor contratado. 

No caso de entrega fracionada, o pagamento será efetuado conforme entregas parciais, 
desde que acordadas formalmente, mediante Nota Fiscal ou aceite técnico, quando cabível, 
ou na entrega final das mercadorias ou serviços.  
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DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES 
 

A avaliação de fornecedores é feita com base em rígidos padrões de qualidade, capazes de 
garantir insumos e serviços de alto padrão. Aplica-se a avaliação em todos os fornecedores de 
produtos e/ou serviços que participam ou desejam participar das seleções de compras do 
CESAR. 

A avaliação dos fornecedores abrange os requisitos:  

 Econômico-Financeiro-Fiscal: monitoração periódica dos fornecedores através de 
consultas a órgãos oficiais e entidade de proteção ao crédito, visando à manutenção de 
um relacionamento seguro e estável 

 Qualidade: medição periódica do desempenho do fornecedor com relação à qualidade 
técnica. Verifica o atendimento às especificações, qualidade dos produtos e serviços, 
etc. fornecidos 

 Conformidade: nível de comprometimento do fornecedor com relação a cumprimentos 
do prazo de entrega, na quantidade correta, com o valor certo, no local exato 

 Comercial: disponibilidade, atendimento, eficiência, eficácia, flexibilidade 
 Valores: práticas ambientais, sociais e éticas 

Além disso, para fins de avaliação de Fornecedores é considerado os seguintes critérios:  

 Preço: Corresponde a 15% (quinze por cento) da qualificação do fornecedor. Serão 
levadas em consideração as propostas de menor preço, desde que atendam os demais 
requisitos de qualidade e prazo;  

 Qualidade do produto e do atendimento: Corresponde a 35% (trinta e cinco por cento) 
da qualificação do fornecedor.  

o No caso de produtos: Entende-se como qualidade a adequação do produto para 
atender as necessidades para os quais foi adquirido.  

o No caso de serviços:  Está diretamente ligado aos prestadores de serviço tais 
como: palestrantes, cursos, treinamentos, eventos, hotéis etc. 

o Atendimento: Esta avaliação é feita antes e durante a compra e depois da 
entrega do produto. São avaliadas as informações repassadas sobre o produto, 
tanto em nível de qualidade quanto de quantidade, a agilidade nas respostas, 
as informações sobre o andamento do processo de entrega e, se necessário, a 
assistência após o recebimento do produto, seja para o esclarecimentos de 
eventuais dúvidas ou para o cumprimento da garantia.  
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 Prazo: Corresponde a 35% (trinta e cinco por cento) da qualificação do fornecedor. Está 
ligada diretamente com a entrega do produto. Não sendo cumprida a data determinada, 
uma ocorrência é registrada no cadastro do fornecedor, servindo de alerta para as 
próximas negociações.  

 Conformidade com os processos da empresa: Corresponde a 15% (quinze por cento) da 
qualificação do fornecedor. Está ligada diretamente a conformidade do fornecedor com 
o descrito neste manual, como na emissão da NF, envio de faturas e documentações 
exigidas, contrato e etc. 

Todos os quesitos acima compõem a nota final do fornecedor, e terá a seguinte tabela de 
pontuação:  

Avaliação Status 
Acima de 90% Excelente 
De 70% a 89% Bom  
DE 40% a 69% Regular 
Até 40% Fraco 

 

No caso de reincidência de avaliação regular ou fraca, o cadastro do fornecedor deve ser 
alterado para inativo, salvo orientações contrárias dos envolvidos pela aquisição do produto 
ou serviço. 
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REGRAS DE CONDUTA DOS COLABORADORES DO CESAR 
 

 Assumir o compromisso de cumprimento das normas deste Manual 
 Tratar seus parceiros e fornecedores de bens e serviços de maneira respeitosa e 

cordial, buscando fortalecer as relações e aperfeiçoar os processos de comunicação 
 Não aceitar convites de caráter pessoal para hospedagem, viagem e outras formas 

de entretenimento oferecidas pelos atuais ou potenciais fornecedores 
 Não solicitar ou aceitar dinheiro, quaisquer vantagens ou favores de atuais ou 

potenciais fornecedores 
 Não aceitar presentes de fornecedores ou potenciais fornecedores, com exceção 

daqueles distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de brindes, 
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas 
comemorativas e que não tenham valor superior a 30% do salário mínimo vigente;  

 Cumprir ou fazer cumprir integralmente as obrigações contratuais assumidas com 
os fornecedores e exigir que eles também as cumpram, mantendo relações 
honestas e íntegras, preservando-se os direitos de ambas as partes 

 Oferecer tratamento cortês, respeitoso e equânime aos fornecedores, vedando 
qualquer privilégio ou espécie de discriminação ou adoção de comportamentos 
incompatíveis com este Manual  

 Não usar cargo, função, facilidades, amizades, tempo, posição, influências ou 
informações a que tenham acesso em virtude de cargo ou função, para obter 
favorecimento para si ou para outrem no processo de contratação e gestão de 
fornecedores;  
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ANEXO I 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

EMPRESA:_________________________________________________DATA:___/___/____ 
 

ESTE QUESTIONÁRIO VISA AVALIAR AS CONDIÇÕES BÁSICAS EXIGIDAS PELA NOSSA EMPRESA PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECEDORES. 

RESPONDA TODO O QUESTIONÁRIO ANEXO COM DOCUMENTOS E/OU JUSTIFICATIVAS CABÍVEIS E ASSINE NO 
FINAL. ESTA AVALIAÇÃO É DETERMINANTE NO CREDENCIAMENTO DE SUA EMPRESA COMO UM FORNECEDOR. 

 

PRINCIPAIS CLIENTES - REFERÊNCIA 

1)RAZÃO SOCIAL: 
TELEFONE:                     NOME DO CONTATO:  
 
2)RAZÃO SOCIAL: 
TELEFONE:                     NOME DO CONTATO:  
 
3)RAZÃO SOCIAL: 
TELEFONE:                     NOME DO CONTATO:  

 
QUESTIONÁRIO 

1) A empresa possui Licença de Instalação? 
a) (  ) Sim, enviar cópia 
b) (  ) Não 
 
2) A empresa possui Alvará da Prefeitura? 
a) (  ) Sim, enviar cópia 
b) (  ) Não 
 
3) A empresa tem Política de Segurança formalizada? 
a) (  ) Sim, conhecida por todos os funcionários 
b) (  ) Possui um esboço não muito bem definido 
c) (  ) Não possui 
 
4) A empresa possui algum Programa de Qualidade? 
a) (  ) Sim, qualidade total 
b) (  ) Sim, outro sistema 
c) (  ) Não possui 
 
5) Existe na empresa certificação e/ou plano de gestão ambiental? 
a) (  ) Sim, ISO 14000 ou programa semelhante 
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b) (  ) Sim, um plano próprio, contendo atividades periódicas, e procedimentos para 
manutenção de níveis adequados de impacto ambiental 
c) (  ) Não possui 
 
6) Em caso de necessidade, a assistência técnica pode ser contratada diretamente? 
a) (  ) 24 horas por dia 
b) (  ) 12 horas por dia 
c) (  ) 8 horas por dia 
d) (  ) Não há atendimento em horas extras 
 
7) A empresa dispõe de algum sistema de checagem de não-conformidades após a conclusão 
de serviços? 
a) (  ) Sim, definido por escrito e executado em todos os casos 
b) (  ) Sim, definido por escrito e executado nos projetos principais 
c) (  ) É realizada apenas verificação informal 
d) (  ) Não dispõe 
 
8) A empresa emite laudo técnico dos serviços prestados? 
a) (  ) Sim, para qualquer atividade ou projeto 
c) (  ) Sim, apenas para os projetos principais 
d) (  ) Somente quando exigido pelo cliente 
e) (  ) Não 
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ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE FORNECEDOR 

CADASTRAR NA EMPRESA: CESAR    COTAÇÃO 
 

 

RAZÃO SOCIAL 

 

 

 

NOME FANTASIA 

 

 

CNPJ 

 

INSC. ESTADUAL  

  

 

ENDEREÇO  

BAIRRO  CIDADE  

CEP  UF  

FONE  FAX  

E-MAIL  CONTATO  

    

 

DADOS BANCÁRIOS FORMA DE PAGTO.  

 

Banco  AG  

C/C  CONTATO 
FINANCEIRO 
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ANEXO III 

 

TERMOS E CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDER A LEI DE ANTICORRUPÇÃO 

HTTP://WWW.PLANALTO.GOV.BR/CCIVIL_03/_ATO2015-2018/2015/DECRETO/D8420.HTM 

O contrato a ser celebrado terá cláusulas específicas de atendimento a Lei de Anticorrupção. 
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ANEXO IV 

 

TERMO DE ACEITE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Razão Social: 
Contrato: 
Valor contratado: 
Serviço/produto contratado: 
 
Declaro que o serviço objeto desta nota fiscal de No XXX, no valor de R$ XXXX foi executado e  
entregue em conformidade com o contratado e aceito em sua totalidade.  
 
________________________________________ 
Nome e assinatura do Gestor Contratante 
 
________________________________________ 
Nome  e Assinatura da Empresa contratada 

 

 

 

 

 

 


