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1. APRESENTAÇÃO
1.1. A PARANAPANEMA
A Paranapanema S.A. atua na fundição e no refino de cobre primário e na produção de
semimanufaturados de cobre e suas ligas. É, assim, a única empresa a transformar o cobre mineral
em metal no Brasil. As atividades da Companhia abrangem grande parte da cadeia industrial do
material, seguindo até a fabricação e a venda de produtos e coprodutos, como vergalhões, fios
trefilados, laminados, barras, tubos, conexões, entre outros.
Empresa de capital aberto, a Paranapanema está listada com o código PMAM3 no Novo Mercado, o
mais alto nível de governança corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Com 2.047 colaboradores
e receita líquida de R$ 3,5 bilhões em 2017, posiciona-se como a quarta maior empresa do estado da
Bahia e a 110ª do país, segundo a publicação Melhores e Maiores de EXAME. Suas unidades
industriais somam três. Na matriz, localizada em Dias d’Ávila (BA), são produzidos cátodos, fios e
vergalhões, além de coprodutos de cobre, como lama anódica e ácido sulfúrico. Na unidade de Santo
André (SP), onde também fica a sede fiscal da Companhia, fabricam-se produtos de cobre e suas
ligas, como laminados, tubos e barras. A terceira unidade fica em Serra (ES), onde são produzidas
conexões de cobre. O CDPC - Centro de Distribuição de Produtos de Cobre Ltda., controlada da
Paranapanema, tem unidades na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e realiza a logística de
distribuição.

1.2. RESPONSABILIDADES COM SEUS FORNECEDORES
Os fornecedores são considerados parceiros da Paranapanema no desenvolvimento de negócios
produtivos e responsáveis. Por isso, a Companhia adota as melhores práticas do mercado ao
selecioná-los. Nesse sentido, privilegia os que adotem condutas e processos éticos nas suas
atividades, assim como os que possuam certificações relacionadas ao meio ambiente, à saúde e
segurança, vedando ao uso de mão de obra infantil ou análoga à escrava, à discriminação e à violação
dos direitos humanos.
A Paranapanema destina mais de 60% dos pagamentos de bens e serviços à fornecedores situados
no mesmo estado das unidades contratantes. Isso reforça o compromisso da Companhia com o
desenvolvimento socioeconômico local.
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1.3. MISSÃO, VISÃO E VALORES
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1.4. ENDEREÇO DAS UNIDADES

Santo André (SP) – Fábrica e Sede Administrativa
Rua Felipe Camarão, 500 - Bairro Utinga
CEP: 09220-580 - Santo André - SP/Brasil
Tel: (11) 2199.7604

Dias D'Ávila (BA) – Fábrica
Via do Cobre - Area Industrial Oeste, 3700 - Copec
CEP: 42850-000 - Dias D'Ávila - BA/Brasil
Tel: (71) 2203-1500

Serra (ES) - Fábrica
Rua Atalydes Moreira de Souza, 1040 - Civit Setor I
CEP: 29168-055 - Serra - ES/Brasil
Tel: (27) 4009-4544
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1.5. ESCOPO DESTE MANUAL
Este manual destina-se aos fornecedores nacionais de materiais indiretos, insumos e serviços no
ambiente interno e externo da companhia. Sobretudo formalizar as atividades envolvidas esclarecendo
os procedimentos e requisitos para desenvolvimento de novos fornecedores, monitoramento e
performance.

2. REGISTRO E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
2.1. FLUXO DO PROCESSO
USUÁRIO / SUPRIMENTOS

CONVITE OU AUTO REGISTRO

SOLICITA CADASTRO/
DESENVOLVIMENTO

SUPRIMENTOS
PREENCHIMENTO DA

FORNCEDOR

FICHA DE CADASTRO

SUPRIMENTOS / CONTROLES
INTERNOS / CONTABILIDADE /
FISCAL / FINANCEIRO
AVALIAÇÃO COMERCIAL
ANÁLISE DA INTEGRIDADE

PRÉ-QUALIFICAÇÃO

AVALIAÇÃO AMBIENTAL

SUPRIMENTOS / SGI / FINANCEIRO

AVALIAÇÃO SEGURANÇA
DO TRABALHO
AVALIAÇÃO SISTEMA DA
QUALIDADE
AVALIAÇÃO DA SAÚDE
FINANCEIRA
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RECEBIMENTO DA FICHA
DE CADASTRO

QUALIFICAÇÃO E
APROVAÇÃO DO
CADASTRO

REGISTRO
ERP SAP

2.2 PORTAL DO FORNECEDOR
A Paranapanema utiliza o Ariba Network para registro de seus fornecedores disponível em
www.paranapanema.com.br / fornecedores [FMDS1].
Para participar das propostas de cotação não será cobrado custos ou taxas adicionais quando o
fornecedor for convidado pela companhia. Utilize o guia de cadastro disponível em nosso site
para saber mais sobre o Ariba e o passo a passo em se registrar como fornecedor por meio do
sistema.

2.3 REGISTRO

2.3.1

FICHA DE REGISTRO DO FORNECEDOR

No portal Ariba o fornecedor terá acesso a Ficha de Cadastro de Fornecedores que tem por
objetivo obter informações e documentos. Todas as informações serão avaliadas por áreas
específicas na Paranapanema para verificação de atendimento aos requisitos mínimos. É
importante que o fornecedor preencha a ficha de acordo com o seu perfil de negócio. Quanto
mais informações houverem no cadastro melhor será a resultado em pesquisas, relatórios, etc.
e consequentemente sua acuracidade.

2.3.2

ANÁLISE COMERCIAL

O departamento de Suprimentos avalia os seguintes requisitos:


Cartão CNPJ para fornecedor pessoal jurídica nacional



Inscrição estadual



Informações de porte da empresa

2.3.3

ANÁLISE DA INTEGRIDADE

Quando aplicável, o departamento de Compliance da Paranapanema avalia as informações
relacionadas ao fornecedor e seus possíveis vínculos com outras instituições com intuito de
conferir maior transparência nas contratações. O fornecedor encontrará estas solicitações na
sessão Questionário de integridade.
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2.4 QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

2.4.1

UNSPSC – CLASSIFICAÇÃO DE FAMÍLIAS PARA QUALIFICAÇÃO

A Paranapanema classifica os critérios de qualificação de seus fornecedores de acordo com a
família o qual pertence o material ou serviço fornecido. Para facilitar a comunicação entre os
fornecedores nacionais e estrangeiros a Paranapanema adota o sistema de convenção
hierárquica UNSPSC® (United Nations Standard Products and Services Code) utilizado para
classificar mundialmente todos os tipos de materiais e serviços. O código UNSPSC é identificado
com 08 (oito) dígitos, ex: 39101612 – este código resulta no seguinte desdobramento:

Segmento 39: Sistemas elétricos e Iluminação;
Família 10: Luminárias e lâmpadas e componentes;
Classe 16: Lâmpadas e bulbos;
Commodity 12: Lâmpadas incandescentes

Recomendamos indicar o preenchimento de, no mínimo, dois níveis (Segmento e Família),
cabendo ao fornecedor a opção de selecionar os demais níveis na ficha de cadastro. Isso
permitirá ao comprador encontrar o fornecedor correto para a necessidade de fornecimento.
Consulte o item 2.4.2 para conferir a documentação exigida por UNSPSC. Caso sua categoria
de fornecimento não esteja enquadrada no ANEXO 01, serão exigidos cartão CNPJ e registro
sintegra (p/ contribuinte do ICMS), como documento de qualificação além dos demais dados
cadastrais.
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2.4.2

DOCUMENTOS EXIGIDOS POR UNSPSC

ANEXO 01 – Tabela UNSPSC de documentos exigidos para qualificação de materiais
Carvão vegetal

Refratários e
correlatos

Origem florestal
(madeira)

151016*

3137*

241127

CATEGORIA /
UNSPSC

DOCUMENTOS EXIGIDOS
Licença de operação
AVCB Auto de vistoria do corpo
de bombeiros
Registro da ANP
CTF IBAMA
Licença ambiental ou documento
equivalente da planta de
carbonização
Licença Ambiental
Licença de produtos controlados
da polícia civil
Licença de produtos controlados
da polícia federal
Licença de produtos controlados
do exército
Relatório de ensaios de
composição química e
declaração de conformidade
com a ROHS/REACH
Certificado ISO9000
Certificado ISO9001
Certificado ISO14000
Certificado OHSAS 18001
Autorização para exploração
(AUTEX) expedida pelo órgão
competente (PINASA)
Licença Ambiental da atividade
de manufatura e beneficiamento
da madeira bruta (do produtor
da madeira - PINASA)
Certificado/prontuário NR20
Acreditação pelo INMETRO da
empresa que realiza
homologação dos produtos
(Organismo de certificação de
produtos - OCP)
Balanço (dois últimos anos)
assinado pelo contador e
responsável legal da empresa
Balancete (dois últimos anos)
assinado pelo contador e
responsável legal da empresa
Relação do faturamento dos 12
últimos meses assinado pelo
contador e responsável legal da
empresa
Contrato social atualizado
assinado
CND atualizado (certidão
negativa de débitos) federal
CND atualizado (certidão
negativa de débitos) municipal
CND atualizado (certidão
negativa de débitos) estadual
CRF (certificado de regularidade
do FGTS) atualizado
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Produtos
químicos e
controlados
(Exército e DPF)
12*

Lubrificantes

Combustíveis

Embalagem
metálica p/
resíduos

Embalagem não
metálica p/
resíduos

Bombona
plástica

1512*

151015*
e 1511*

24112108

241115*

24112109

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXO 02 – Tabela UNSPSC de documentos exigidos para qualificação de serviços

CATEGORIA /
UNSPSC

A área SGI avalia/aprova os
seguintes documentos:
Licença de Operação
AVCB (Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros)
Alvará de funcionamento do
local de destinação
CTF IBAMA
Cópia da apólice do seguro
(ambiental)
Licença Especial de Trânsito de
Produtos Perigosos (LETPP) ou
Declaração de transporte fora de
área urbana

Destinação e
tratamento de
resíduos
perigosos

Destinação e
tratamento de
resíduos não
perigosos

761219*

761216*

771015*
7712*

771015*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Análise química Análise química Perfuração de
ambiental
para declaração poços e
ROHS/REACH
sondagem
7112*
7712*
7713*
X

Calibraçao e
Análise e coleta
manutenção de de água
instrumentos
de precisão

Recarga e
inspeção de
extintores de
incêndio

731716*

771217*

461916*

X

X

X

X

X

X

X

Autorização ANTT

X

Autorização Ambiental para
Transporte de Produtos
Perigosos emitida pelo IBAMA, se
o transporte for interestadual

X

Certificado de Credenciamento
do laboratório na ISO/IEC 17.025
e escopo da referida acreditação

Desejável

Desejável

X

X

X

Certidão de Registro de Pessoa
Jurídica da empresa emitida pelo
Conselho de Classe (CREA/CAU)

X

Visto para execução do serviço
emitido pelo CREA não superior a
180 dias, no caso do fornecedor
não ser registrado no Estado da
execução do serviço

X

Credenciamento do fornecedor
junto ao Conselho Regional de
Química
Licença ambiental válida no
local de prestação do serviço
Credenciamento do laboratório
pelo órgão ambiental local

X

X
X
X

Registro de Declaração de
Conformidade junto ao INMETRO
Balanço (dois últimos anos)
assinado pelo contador e
responsável legal da empresa
Balancete (dois últimos anos)
assinado pelo contador e
responsável legal da empresa
Relação do faturamento dos 12
últimos meses assinado pelo
contador e responsável legal da
empresa
Contrato social atualizado
assinado
CND atualizado (certidão
negativa de débitos) federal
CND atualizado (certidão
negativa de débitos) municipal
CND atualizado (certidão
negativa de débitos) estadual
CRF (certificado de regularidade
do FGTS) atualizado
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3. AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE
3.1

DEFINIÇÕES

A avaliação de performance mede e identifica a capacidade do fornecedor em prover materiais
indiretos, insumos e serviços dentro dos requisitos exigidos, visando alcançar a excelência em
competitividade e sustentabilidade alinhadas aos valores estabelecidos pela Paranapanema.
Os critérios de performance são estruturados pelo modelo de negociação considerando volume dos
negócios em contratos de longo prazo, além da posição de criticidade do material ou serviço
caracterizando-se como um insumo ou item crítico para qualidade do produto final da Paranapanema.
O período definido para a execução da performance dos fornecedores é anual e o fechamento de cada
período se dará no mês de dezembro. O cálculo é feito com base nos dados históricos imputados pelos
gestores de contratos (técnico e comercial) e/ou área demandante do material ou serviço.
As notas serão definidas entre 1 a 100, sendo: 1 para pior resultado e 100 para o melhor resultado. O
resultado de cada avaliação será mensal e/ou de acordo com a demanda do material/serviço. A nota
global refere-se à média ponderada resultante do período total da avaliação por 12 meses.
O fornecedor avaliação será classificado no ranking de acordo com índice de qualidade do fornecedor
(IQF).
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3.2

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECEDOR – IQF

O IQF informa o posicionamento do fornecedor em relação às suas avaliações de acordo com as
entregas dos serviços prestados ou fornecimento de materiais durante o período determinado. O
rank será formado de acordo com a tabela a seguir:
Classificação
A - Excelente

B - Bom

C - Aceitável

D - Não conforme
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Descrição da classificação
Apresentou padrões de excelência nos requisitos avaliados
Nesta faixa de classificação os resultados alcançados pelo fornecedor
demonstram excelência para Paranapanema e será considerado como
vantagem competitiva nos processos de concorrência
Apresentou padrões de boa qualidade nos requisitos avaliados
Nesta faixa de classificação os resultados alcançados pelo fornecedor
demonstram que podem ser implementadas ações de melhorias que
permitirão ao fornecedor alcançar um melhor índice de classificação
Apresentou padrões aceitáveis nos requisitos avaliados
Apesar de estar acima da faixa de classificação considerada como “Não
Conforme” o fornecedor classificado nesta faixa não demonstra resultados
sustentáveis, o que o coloca em igualdade de condições com qualquer outro
fornecedor em um processo de concorrência. Pode haver SLA's de gestão
inadequada. É necessário que o fornecedor implemente ações de melhorias
voltadas para o desenvolvimento do mesmo.
Apresentou condições insuficientes das exigidas pela Paranapanema
O fornecedor classificado nesta faixa demonstra claramente baixo
desempenho, estando em desacordo com as exigências conforme critérios
pré-estabelecidos. Neste caso será necessário que o fornecedor
implemente ações de melhorias voltadas para as correções necessárias e
melhorias do resultado em tempo hábil. Em caso de recorrência e não
atendimento às exigências mínimas no plano de ação o fornecedor poderá
ser desqualificado à fornecer para Paranapanema

Nota
85 - 100

70 - 84

61 - 69

<61

3.3

CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios e os respectivos pesos que compõe a nota final da classificação no ranking são
estruturados com base nos aspectos exigidos por escopo de fornecimento e relacionados conforme
segue:
Critérios/Subcritérios

Servio em contratos
permanentes

SAÚDE E SEGURANÇA
Índice de acidentes

Serviços críticos para
Qualidade

25

25

15

15

10

10

20

Insumos produtivos

Materiais indiretos em Materiais críticos para
contratos permanentes Qualidade

0

0

0

20

15

15

0

20

20

15

15

0

0

0

55

20

40

15

15

5

Desempenho em segurança

ENTREGAS
Item de controle

PONTUALIDADE
Cumprimento do prazo
Cumprimento de quantidade
QUALIDADE
Especificação

AVALIAÇÃO DE RISCO
Avaliação trabalhista
Avaliação fiscal
Availação financeira

35

30

10

10

5

5

10

45

30

45

30

15

25

5

10

5

15

10

5

10

10

5

20

25

25

5

45

20

10

5

5

10

15

20

100

100

100

100

100

Dependência financeira

AVALIAÇÃO DE GESTÃO
Documentação

Certicação
PONTUAÇÃO TOTAL

35

SAÚDE E SEGURANÇA:
Índice de acidentes:
Refere-se a acidentes que resultam na incapacidade de o empregado retornar ao trabalho no dia
útil seguinte ao dia da lesão
Frequência: mensal
Desempenho em segurança:
Refere-se ao processo de treinamento, capacitação e conscientização coordenada pelo técnico de
segurança do trabalho responsável pela contratada
Frequência: mensal
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ENTREGAS:
Item de controle:
Avalia os resultados relativos ao desempenho do fornecedor através de SLA's inerentes ao escopo
contratado, estabelecidos e acordados pelo gestor do contrato e o fornecedor, monitorados
periodicamente.
Frequência: mensal

PONTUALIDADE:
Cumprimento do prazo:
Avaliar a avaliação das datas de entrega comparada com a data acordada no pedido de compra
pré-acordado com o fornecedor
Frequência: mensal
Cumprimento de quantidade:
Determina se as quantidades entregues estão de acordo com as quantidades solicitadas, conforme
determinado no pedido de compra
Frequência: mensal
QUALIDADE:
Especificação:
Avalia a qualidade do insumo e/ou material em relação à sua especificação requerida conforme
extraído no QM (Módulo de Controle de Qualidade)
Frequência: mensal

AVALIAÇÃO DE RISCO:
Avaliação trabalhista:
Avalia o cumprimento correto das obrigações trabalhistas do fornecedor. Os itens avaliados são
alinhados com as obrigações legais do fornecedor
Frequência: anual
Avaliação financeira:
Avalia as demonstrações financeiras com a finalidade de assegurar a fidelidade dos registros
Frequência: Anual ou de acordo com demanda da área financeira da Paranapanema
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Dependência financeira:
Avalia o nível de dependência financeira do fornecedor em relação à Paranapanema. Quanto
menor a dependência, maior é a nota atribuída ao fornecedor na avaliação
Frequência: anual

AVALIAÇÃO DE GESTÃO:
Documentação:
Avalia a veracidade e a atualização da documentação necessária exigida, com o objetivo de mitigar
os riscos contratuais e avaliar a gestão documental do fornecedor
Frequência: anual
Certificação:
Refere-se às certificações ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18001, quando aplicadas
Frequência: anual

3.4

CRITÉRIOS PARA DESQUALIFICAÇÃO

Caso não firmadas condições diferentes em contrato, serão considerados os seguintes critérios de
desqualificação.

FASE 01 – Avaliação da performance
Caso o fornecedor avaliado permaneça com IQF abaixo de 70% (classificação C e D) após 03 (três)
ocorrências de avaliações, será solicitado ao fornecedor plano de ação para a melhoria do
desempenho.
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FASE 02 - Período de implementação do plano de ação
O fornecedor deverá apresentar um prazo para implementar as melhorias necessárias, neste período
não serão consideradas para efeito de tomada de decisão as notas do IQF. Havendo ocorrência de
reincidência durante este período, não será solicitado novo plano de ação.
FASE 03 - Reavaliação
Após implementado o plano de ação será reiniciada a avaliação da performance baseado nos mesmos
critérios da FASE 01 e havendo recorrência em 03 (três) avaliações consecutivas cujo IQF esteja
abaixo de 70% (classificação C e D) será iniciado o processo de cancelamento contratual
FASE 04 – Cancelamento contratual e desqualificação
Formalização do cancelamento contratual entre o fornecedor, o gestor do contrato e área de
suprimentos, seguida da desqualificação do fornecedor à fornecer para Paranapanema.
Obs: Para as fases 03 e 04 não se aplicam a fornecedores de fonte única
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