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1. OBJETIVO: 
Este requisito específico tem por objetivo definir as condições, regras e métodos que os FORNECEDORES  devem respeitar e cumprir para 
atender as exigências de qualidade das mercadorias, produtos, peças e serviços encomendados pela MANGOTEX. 
 
2. VALIDADE: 
A MANGOTEX se reserva ao direito de efetuar revisões neste a qualquer momento, sendo emitida nova revisão aos FORNECEDORES. 
 
3. DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA 
Deve: A palavra deve indica um requisito mandatório. 
Deveria/Recomendaria: Indica um requisito mandatório, porém com alguma flexibilidade permitida para atendê-lo. Organizações que 
escolhem outras maneiras para satisfazer a expressão "deveria" devem estar aptas a demonstrar e comprovar que essa abordagem atinge 
aos requisitos da ISO/TS 16949 
 
4.ACORDOS GERAIS: 
Para que sejam levadas em considerações todas as particularidades dos produtos e/ou processos, o FORNECEDOR deve preencher o 
CONTRATO DE FORNECIMENTO (ANEXO_1) e enviar ao Depto. do Laboratório 
 
5.SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E OUTROS (ISO/TS 16949, item 4.1.) 
FORNECEDORES da MANGOTEX que se incluem na cadeia automotiva devem estar certificados na norma ISO9001 e atenderem aos 
requisitos específicos solicitados. Deve encaminhar cópia do certificado ISO9001 atualizado ao Departamento do Laboratório da 
MANGOTEX e recomenda que o FORNECEDOR busque e se esforce para atender a certificação da norma ISO/TS 16949. 
 

5.1.Sistema de Gestão Ambiental 
O FORNECEDOR compromete-se a cumprir a legislação de meio ambiente vigente e requisitos por ela subscritos, ficando responsável 
pela obtenção e manutenção de quaisquer alvarás ou licenças exigidos pelos órgãos públicos, incluindo comprometimento com um 
desenvolvimento sustentável, com a prevenção de poluição e desperdício de recursos naturais. Deve responder ao Questionário 
Ambiental (Q.M.A.) e encaminhar para o Departamento do Laboratório. 

 

Os fornecedores de produtos químicos devem incluir em seus rótulos, embalagens ou impressos o nome do profissional da Química 
responsável. 
 

5.2.Implantação do QSB (Quality System Basics) 
A MANGOTEX determina a implementação dos requisitos das estratégias chaves do Q.S.B., conforme  ANEXO-2.1 Manual QSB FIAT 
CHRYSLER Tier 2-3, utilizando o Check list QSB FIAT CHRYSLER, ANEXO_2.2 . 
 

6.CONTROLE DE DOCUMENTOS  (ISO/TS 16949, item 4.2.3.) 
Onde o FORNECEDOR utilizar documentos, manuais e/ou instruções da MANGOTEX ou outros documentos de origem externa, a 
organização deve assegurar-se de que o nível apropriado da revisão seja usado - este é, normalmente, a versão mais atual, ou a 
especificada pela MANGOTEX. Desenhos e especificações devem ser solicitados ao Departamento de Compras ou diretamente com o 
Departamento de Desenvolvimento. É de responsabilidade do FORNECEDOR atualizar as versões antes da utilização. 
 

A MANGOTEX aceitará e utilizará, quando necessário, os Manuais do AIAG (APQP, CEP, MSA, PAPP, FMEA). Deve ser considerada a 
versão mais recente de todos os documentos, normas e procedimentos citados neste Manual. 
 

6.1.Especificações de Engenharia (ISO/TS 16949, item 4.2.3.1) 
Todas as alterações de especificações devem ser previamente comunicadas a MANGOTEX, dando início a um novo processo de 
aprovação do produto e/ou processo, com aprovação do cliente, conforme os requisitos descritos no manual do PAPP. Todas as alterações 
do produto e processo também devem ser registradas no currículo da peça. O FORNECEDOR fica comprometido à entregar cópias das 
especificações das materias primas e componentes sempre que solicitado ou quando revisado pelo fornecedor. 

 
7.CONTROLE E RETENÇÃO DE REGISTROS (ISO/TS 16949, item 4.2.4./4.2.4.1.) 
As aprovações de peça de produção, os registros de APQP, os registros de ferramental, os contratos de compras e suas emendas, devem 
ser mantidos pela organização durante o tempo em que a peça (ou a família das peças) estiver ativa para produção e/ou reposição, mais um 
ano de calendário a menos que especificado de outra maneira pela MANGOTEX. Ordens de compra e emendas da organização referentes a 
trabalhos realizados nas ferramentas de propriedade da MANGOTEX também estão incluídas neste requisito. Registros de inspeção e testes 
da produção (cartas de controle, resultados de inspeção e testes) devem ser retidos por mais cinco (5) anos-calendário após o ano em que 
foram criados. Os registros de auditorias internas  e de análise crítica da Direção devem ser retidos no mínimo por três anos. 
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8.ANÁLISE CRÍTICA DA DIREÇÃO (ISO/TS 16949, item 5.6.) 
Nas reuniões da Alta Direção o FORNECEDOR deve analisar os indicadores IQFda MANGOTEX. Os dados de entrada para a análise crítica  
devem incluir os resultados e os planos de ação das auditorias de processo realizadas pela MANGOTEX e RNCF’ emitidos. 
 
9.PLANOS DE CONTINGÊNCIAS (ISO/TS 16949, item 6.3.2.) 
O FORNECEDOR deve notificar no prazo de 24horas, o Departamento de Compras sobre qualquer interrupção na produção da organização 
ou de executar / apresentação de qualquer APQP evento ou tarefa que teria um impacto de lançamento de programa ou calendário. Podem 
incluir (mas não estão limitados a) catástrofes naturais, instabilidade política, guerra, questões de capacidade e qualidade, greves. As ações 
devem ser imediatamente tomadas de forma a assegurar a continuidade do fornecimento de produtos à MANGOTEX. 
 

NOTA1: Entenda-se como interrupção da produção como uma inabilidade de atingir aos volumes de produção contratados pela 
MANGOTEX. 
 
10.SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE (ISO/TS 16949, item 6.4.) 
O FORNECEDOR deve preencher o (ANEXO_6_Código de Conduta de Responsabilidade Social e Saúde e Segurança no Trabalho) e 
encaminhar para o Departamento de Laboratório.  
 
11.CONFIDENCIALIDADE(ISO/TS 16949, item 7.1.3.) 
As partes contratantes devem garantir e tratar de maneira confidencial todos os detalhes comerciais e técnicos que não sejam de domínio 
público, cujos detalhes venham a ser divulgado a eles em virtudes de suas relações comerciais. Desenhos, modelos, originais, peças de 
amostra, ferramentas, formulações e outras informações confidenciais fornecidas ou vendidas ao FORNECEDOR pela MANGOTEX poderão 
ser usadas apenas para consignação a terceiros com consentimento escrito da MANGOTEX. 
 
12.CONTROLE DE ALTERAÇÕES(ISO/TS 16949, item 7.1.4.) 
FORNECEDORES não devem fazer nenhuma modificação não autorizada ao produto ou processo utilizado para produção que já tenha a 
aprovação da MANGOTEX. Os requisitos de notificação e entrega estão claramente descritos na seção 1.3 do manual PPAP do AIAG.  Toda 
e qualquer intenção de modificação no produto e processo deve ser notificada previamente ao Departamento de Desenvolvimento ou 
Coordenador(a) do Laboratório mediante o preenchimento e envio do “Formulário para Aprovação de Derrogas Específicas-ANEXO_4” . A 
efetivação da modificação somente poderá ocorrer após autorização por escrito do Project Manager e ou Gerente da Qualidade.  
 

Qualquer mudança realizada sem autorização escrita da MANGOTEX será uma quebra dos termos das nossas Condições Gerais de 
Compras. O não cumprimento deste requisito irá automaticamente responsabilizar o FORNECEDOR por perdas, danos e responsabilidades 
atribuídas a qualquer mudança não aprovada realizada pelo FORNECEDOR, ou um de seus sub-FORNECEDORES (Exemplos: custos de 
falhas em campo, despesas em garantia, rejeições, multas, etc). Cabendo ainda a MANGOTEX, acionar o Organismo Certificador e inserir o 
FORNECEDOR em business on hold. 
 

NOTA1: Todas as alterações efetuadas no produto e no processo também precisam ser registradas no currículo da peça. Todo lote fornecido 
sob desvio deve conter uma etiqueta em cada embalagem com a seguinte inscrição: SOB DESVIO. 
 

12.1.Solicitações de Alteração feitas pela MANGOTEX 
A MANGOTEX se reserva no direito de alterar as especificações. Estas serão acordadas com o FORNECEDOR e terão o tempo 
suficiente para implementar as alterações solicitadas. Quando uma alteração estiver em andamento, a versão anterior será válida até que 
a MANGOTEX faça devida aprovação e liberação da nova condição. 
 

13.CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DESIGNADAS PELA MANGOTEX (ISO/TS 16949, item 7.2.1.1.) 
Conforme requisito 17 deste procedimento  
 

14.COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE (ISO/TS 16949, item 7.2.3.)
 

É requerido que o FORNECEDOR notifique o Gerente da Qualidade formalmente dentro de 10 dias do ocorrido, quando uma auditoria de 3ª 
parte, por quaisquer motivos, seu status de certificação for reprovado/revogado. 
 
  
15.PROJETO E DESENVOLVIMENTO(ISO/TS 16949, item 7.3.) 

15.1.Capabilidade do Processo 
Informações de Controle Estatístico do Processo deve seguir conforme Manual de CEP da AIAG). Outras medidas de capacidade e 
estabilidade em longo prazo do material podem ser consideradas caso a caso, dependendo do tipo de processo e nível de risco do 
material.  
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15.2.Embalagem 
Cabe ao FORNECEDOR o desenvolvimento de embalagens, que garantam a integridade do produto fornecido, facilitando o manuseio e 
estocagem, a não ser quando definido de outra forma no contrato ou em outros documentos.. É estimulado o uso de materiais retornáveis e 
recicláveis. Os projetos de embalagem devem ser aprovados pela MANGOTEX antes de sua implementação, e o FORNECEDOR deverá 
enviar seus produtos somente nas embalagens definidas. 

 
16.ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR(ISO/TS 16949, item 7.3.1.1.) 
16.1.Aprovação do FMEA e Plano de Controle 
A assinatura do representante da MANGOTEX nos Planos de Controle e FMEAs para sua aprovação não é requerida, porém sua avaliação 
será feita através da submissão do PPAP ao Departamento de Desenvolvimento. A MANGOTEX se reserva no direito de solicitar a 
aprovação do FMEA e do Plano de Controle de qualquer item, e de qualquer FORNECEDOR, bem como participar da elaboração de FMEA’s 
de FORNECEDORES, sempre que julgar necessário. 
 

16.2.FMEAs  
Os FMEAs podem ser feitos por famílias de peças; e o FORNECEDOR devem fornecer cópias dos FMEAS  quando requisitado em comum 
acordo. O Manual de FMEA da AIAG, em sua última revisão deverá ser utilizado como referência para a execução dos FMEAs. 
 

16.3.PLANOS DE CONTROLE 
São requeridos Planos de Controle de protótipos, pré-lançamento e produção para todas as peças produzidas para a MANGOTEX. Os 
controles nas fases de desenvolvimento e processo devem priorizar a prevenção ao invés da detecção e correção. Os componentes 
reparados e/ou retrabalhados devem ser re-inspecionados de acordo com o Plano de Controle e/ou procedimento documentado. 

 
17.CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS(ISO/TS 16949, item 7.3.2.3.) 
O FORNECEDOR pode utilizar sua própria simbologia para a identificação de Características Especiais. No entanto, uma tabela de 
correlação deve ser estabelecida no sistema documental do FORNECEDOR e, em caso de desenhos enviados para a MANGOTEX, deve 
ser utilizada a simbologia da MANGOTEX ou deve ser inserida a tabela de correlação em cada documento. O FORNECEDOR deve sempre 
entrar em contato com o Departamento de Desenvolvimento para estabelecer outras características que são sensíveis ao processo do 
FORNECEDOR e pode afetar o ajuste, forma, função ou aparência e que devem ser incluídos como características especiais. 
 

Todas as características especiais/simbologia designadas pela MANGOTEX devem ser controladas pelo FORNECEDOR através de 
controles estatísticos adequados, ou executar inspeção 100% durante a produção. Para ambos os casos, o FORNECEDOR deve manter os 
registros conforme especificado no item 7 deste Procedimento. 
 

17.1.Característica Crítica (C) 
São consideradas características críticas todas aquelas características que venham a afetar direta ou indiretamente no desempenho do 
conjunto da mangueira, em relação a ajustes, função ou processamento subseqüente do produto. Tais características aparecem nos 
desenhos da MANGOTEX identificadas e em especificações com a letra “C”. A MANGOTEX poderá, através de seu Departamento de 
Desenvolvimento, inserir a designação de características críticas em componentes que utilizem o projeto de um FORNECEDOR, quando 
estas não estiverem previamente indicadas. 
 

17.2.Características Segurança  (           ) ) 
As Características Segurança, identificadas nos desenhos e especificações por um delta invertido. São consideradas características de 
Segurança todas aquelas características que venham a afetar direta ou indiretamente no desempenho do conjunto da mangueira, em 
relação ao atendimento da legislação vigente, ou na segurança do equipamento onde o conjunto da mangueira foi montada. 

 
18.VERIFICAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO(ISO/TS 16949, item 7.3.5.) 
O tamanho do ciclo de produção pode ser reduzido dependendo do volume anual esperada da parte específica/componente. O tamanho do 
ciclo de produção significativa são 1-8 horas de produção contínua de um mínimo de 300 peças, salvo indicação na ordem de compra ou 
acordados com o responsável do Departamento do Desenvolvimento designado. Scania será informado da data de execução de produção 
para permitir a participação quando considerado apropriado 
 
19.PROGRAMAÇÃO DE PROTÓTIPOS(ISO/TS 16949, item 7.3.6.2.) 
As especificações e eventuais desvios solicitados nesta fase devem ser realizados de comum acordo com o Departamento de 
Desenvolvimento. O FORNECEDOR deve enviar, na data acordada, os protótipos, devidamente embalados, e identificados com etiqueta 
apropriada (ANEXO_3). Cada remessa de protótipos deve vir acompanhada do relatório Dimensional e de Material. O não atendimento desta 
exigência, é entendido como não fornecimento e as devidas penalizações serão aplicadas no IQF. 
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20.PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO(ISO/TS 16949, item 7.3.6.3.) 
O FORNECEDOR deve atender as exigências do PPAP, conforme abaixo: 
 

Requisitos de PPAP EXIGÊNCIAS 

Registros de Projeto 
a) Desenho do Fornecedor deve estar mapeado 
b) Peças poliméricas devem estar identificadas com os símbolos ISO 

Estudos de Análise 
dos Sistemas de 

Medição 

a)  Deve constar os Estudos (conforme abaixo) para todos os dispositivos, equipamentos de medição e ensaios que constam no Plano de Controle ; 
devem estar de acordo com o Manual AIAG, conforme critérios: 

Estudos por Variável: 
-R&R (<30%); 
-Estabilidade: Todos os pontos do gráfico (Média e Amplitude) devem estar  dentro dos limites de Controle (LSC e LIC); 
-Tendência: o zero deve estar entre os LIC e LSC; 
-Linearidade: linha de tendência=0, deve estar inteiramente contida na faixa de confiança da linha de melhor ajuste 
-Ndc: deve ser =>5 
Estudos por Atributos:  -Concordância≥ 80%; Taxa de Erro: ≤ 5%; Taxa de Falso Alarme: ≤ 10% 

Auxiliares de 
Verificação 

Quando solicitado pela Mangotex  
a) Relatório de calibração deve ser submetido (data de revisão do relatório de calibração, deve ser igual à do desenho) 
b) Estudos de MSA devem estar incluídos 

Resultados 
Dimensionais 

a) Devem constar as medições do produto (conforme Plano de Controle) aprovados.  
b) Para cada cavidade, molde deve constar as medições. 
c) No Relatório deve constar: data e revisão do desenho 

Diagrama(s) do Fluxo 
de Processo 

a)Todas as fases do processo de produção devem estar identificados. 

FMEA de  
Processo 

a) Deverá constar todas as Operações descritas no Diagrama do Fluxo de Processo  
b) Analisar se as pontuações de Severidade, Prevenção e Detecção estão coerentes conforme Manual AIAG; 
c) Analisar se há ações recomendadas no prazo; 
d) Se as pontuações de Severidades estiver =>7, deve ser identificado como característica especial. 

Plano de  
Controle 

a) Se no Plano de Controle estão descritas as características especiais, informado pelo fornecedor no FMEA; 
b) Plano de Controle deve estar de acordo com o Manual AIAG 
c) Deverá constar todas as operações descritas no Diagrama de Fluxo de Processo 

Resultados de 
Ensaios de Material e 

Desempenho 

a) Devem constar os ensaios do produto (conforme Plano de Controle ou Desenho do produto) aprovados; 
b)Realizar todos os ensaios/testes  que constam na norma indica no desenho; 
c) Devem constar no Relatório: data e revisão do desenho, número/código do produto, data da realização do ensaio e a quantidade testada, nome do 
fornecedor do material, a norma requerida em desenho 
d) Quando aplicável, certificado de matéria-prima também deve estar incluído. 
e) O relatório de composição do material (IMDS) deve estar cadastrado no site www.mdsystem.com. 
*quando requerido pela Mangotex: o código do fornecedor (vendedor) designado pelo cliente; 

Documentação de 
Laboratório 
Qualificado 

a) O Laboratório deve ser acreditado pelo: RBLE e/ou RBC e/ou ISO / IEC- 17025 e/ ou Grupo ANFAVEA. 
b) O Laboratório deve possuir o Escopo, demonstrando que o laboratório é qualificado para o tipo de medição ou ensaios  conduzidos 

Estudos Iniciais do 
Processo 

a) Deve possuir estudos para todas as características especiais, conforme Plano de Controle; 
b) Deve abranger um lote significativo de uma a oito horas de produção, de um total mínimo de 300pçs sucessivas. 
c) Critério: Cp/CPK=>1,33 e Pp/PPK =>1,67  

Amostra de Produto a) O Fornecedor deve fornecer amostras de produto identificado, conforme ANEXO_3 

Amostra Padrão 
a) O Fornecedor deve reter uma amostra padrão pelo mesmo período do PPAP; isso é válido também, para peças com múltiplas cavidades, molde. 
b) Foto da amostra padrão deve fazer parte do PPAP 

Certificado de 
Submissão de Peça 

(PSW) 

a) O PSW deve estar preenchido e assinado pelo fornecedor; 
b) Um certificado PSW individual para cada número de peça; Se for peças múltiplas por cavidades, moldes, devem constar no campo apropriado do 
PSW; 
c) Analisar se a data de revisão do desenho no PSW está coerente com o Desenho. 
d) Os FORNECEDORES da MANGOTEX devem aplicar os requisitos do PAPP, para os seus sub-FORNECEDORES, onde aplicável. Os PSWs dos 
subcontratados devem ser submetidos a MANGOTEX (a menos que derrogado por escrito pelo Departamento de Desenvolvimento), como  parte da 
submissão do PPAP do FORNECEDOR. 

 
A documentação de PAPP deve ser enviada em mídia eletrônica (CD, e-mail, etc) e identificados com etiqueta apropriada (ANEXO_3).  
 

O FORNECEDOR deve notificar todas as mudanças planejadas no projeto, processo ou local de fabricação, incluindo aquelas propostas 
pelos subcontratados, por escrito ao Departamento de Desenvolvimento, devendo obter sua aprovação antes da implementação na 
produção. Submissão de novo PPAP é mandatória a não ser que derrogada formalmente pelo Departamento de Desenvolvimento 
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21.PROCESSO DE AQUISIÇÃO(ISO/TS 16949, item 7.4.1.) 
A MANGOTEX estabelece o dia e horário para recebimento de materiais: 2ª, 4ª e 6ª das 08:00 às 12:00. Fora desta determinação deverá ser 
comunicado o Programador de Materiais do Departamento do Almoxarifado. 
 

21.1.Certificado Lote a Lote e FISPQ  
Todo lote de matéria-prima, faixas, fios, tintas, adesivos entregue a MANGOTEX deve vir anexado com a Nota fiscal o certificado de 
qualidade, onde o mesmo deve informar o material utilizado e as características solicitadas pela MANGOTEX. O envio de Certificados de 
Análise de componentes (abraçadeiras, conectores, tubos, flexguard, molas, etc) não será exigido/necessário a cada lote. 
 

As FISPQ dos produtos deverão ser enviadas a MANGOTEX, sempre que revisadas ou solicitadas. A falta do Certificado de Análise e/ou 
FISPQ implicará em deméritos para o Fornecedor no IQF.   Na primeira falta do certificado será enviado um comunicado por escrito, a 
reincidência ocasionará a abertura de RNCF (Relatório de Não Conformidade de FORNECEDOR). 

  

21.2.Submissão de Amostra Inicial: 
 Tipo de Produto Documentação da Qualidade Documentação Ambiental  

D
IR

ET
O

S 
E

 IN
D

IR
ET

O
S

 

Matéria-Prima (Polímeros, 
Elastômeros) 

-Certificado ISO/TS16949 ou ISO9001;  
-IMDS ou FISPQ ou Declaração de Substâncias Químicas (DSQ), 
Declaração de Metais Pesados (DMP) ANEXO-5.1 / 5.2;  
- Este Manual da Qualidade do FORNECEDOR assinado; 
-Contrato Comercial assinado; 
-Código de Conduta asinado 
-PPAP Nível 4, contendo PSW, Ficha Técnica e Certificado de 
Qualidade do Lote de Amostra 
-Laudo de Radioatividade (se solicitado) 

-ISO14001 ou Questionário Meio 
Ambiente; 
 
-Licença de Operação;  

D
IR

ET
O

S
 

Componentes 

-Certificado ISO/TS16949 ou ISO9001;  
-PPAP Nível 3 ou conforme requerido pela MANGOTEX 
- Este Manual da Qualidade do FORNECEDOR assinado; 
-Contrato Comercial assinado; 
-Código de Conduta asinado 
-Checklist QSB FIAT CHRYSLER Tier 2-3 preenchido 
-Laudo de Radioatividade (se solicitado) 

-ISO14001 ou Questionário Meio 
Ambiente; 
 
-Licença de Operação;  
 

 
21.3.Lista de Fornecedores aprovados (ISO/TS 16949, item 7.4.1.3) 
A MANGOTEX não possuem lista geral de sub-FORNECEDORES aprovados. A definição do sub-FORNECEDOR é de responsabilidade 
do FORNECEDOR, exceto quando o sub-FORNECEDOR estiver especificado em desenho. 

 
21.4.Qualidade do produto recebido(ISO/TS 16949, item 7.4.3.1) 
Em princípio, análises serão realizadas a cada recebimento; materiais fora das especificações serão postos à disposição do fornecedor que 
se obriga a substituí-lo no prazo a ser fixado pelas partes, de acordo com as características do mesmo.Tanto o FORNECEDOR como a 
MANGOTEX podem a qualquer momento requisitar aleatoriamente a análise de um lote. 

 

21.4.1Auditorias Realizadas pela MANGOTEX 
A MANGOTEX poderá definir auditores para realizar visitas nas plantas do FORNECEDOR DIRETO(Fabricante Nacional ou 
Internacional), mediante prévio aviso, a fim de conduzir auditorias de processo na homologação do produto ou no decorrer do 
fornecimento (conforme criticidade do produto). Este processo também poderá incluir os FORNECEDORES subcontratados. O 
FORNECEDOR deve disponibilizar os recursos necessários para a execução destas atividades. O FORNECEDOR não é obrigado, de 
qualquer forma, a revelar informações confidenciais, e isso poderá ocorrer mediante um acordo por escrito de não-divulgação ou uso. 
 

A Auditoria de Processo é priorizada naqueles FORNECEDORES que se enquadrem nas seguintes situações: 
• FORNECEDORES que apresentaram não conformidades que afetaram o cliente final. 
• FORNECEDORES com históricos de não conformidades acumulados no ano corrente; 
• FORNECEDORES que façam parte do ranking dos 5 piores no IQF e/ou IQF abaixo de 84 (categoria Ruim e Péssimo) no ano 

corrente; 
 

Para realização da Auditoria, bem como seus critérios de aprovação ou rejeição é utilizado o Check list de Auditoria de Processo VDA 
6.3. Depois de concluída a implementação das ações corretivas, a qualquer momento, estas poderão ser avaliadas pelo Departamentos 
de Desenvolvimento e/ou Laboratório e/ou Qualidade com o objetivo de verificar evidências e a eficácia das ações inclusive in loco na 
planta dos FORNECEDORES. 
 

NOTA1: Programação de auditoria realizada de 6 em 6 meses. 
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22.PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO(ISO/TS 16949, item 7.5.1.6) 
O FORNECEDOR se compromete a fornecer material com prazo de validade de no minimo 3 meses livres para utilização. O 
FORNECEDOR, no caso de produto fracionado, se compromete a enviar o material oriundo do menor número possível de lotes de 
fabricação. 
 

22.1.Fretes Especiais 
Em situações de falha nas entregas e/ou relacionadas a não qualidade de itens comprados que resulte em fretes extras do FORNECEDOR 
para a MANGOTEX e/ou da MANGOTEX para o cliente final quando aplicável, deverá ser comunicado imediatamente para a área de 
Logística e os custos envolvidos serão repassados ao FORNECEDOR. 

 
 
23.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E GERENCIAMENTO DO FERRAMENTAL (ISO/TS 16949, item 7.5.1.4) 
Qualquer ferramental, dispositivo ou equipamento que a MANGOTEX disponibilizar ao FORNECEDOR, para utilização única e 
exclusivamente na produção de produtos para a mesma, deverá ser mantido em bom estado pelo FORNECEDOR, às suas despesas 
enquanto estiver na posse do FORNECEDOR e quando encaminhado à MANGOTEX, se estiver gasto, quebrado ou danificado, deve ser 
reparado pelo FORNECEDOR e os custos reais por sua conta, exceto o desgaste natural referente a vida útil do Ferramental.  
 

O FORNECEDOR deve manter uma sistemática para identificação, manutenção preventiva e corretiva de ferramentais, cronogramas de 
manutenção Preventiva e determinação de vida útil dos mesmos devem estar estabelecidos. 
 
 
24.IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE(ISO/TS 16949, item 7.5.3) 
O FORNECEDOR deve se comprometer a assegurar a rastreabilidade dos controles efetuados durante a fabricação e inspeção do produto, 
incluindo matéria-prima utilizada, conforme a metodologia PEPS. Em todas as embalagens, deve constar o número do lote de fabricação, 
data e outros dados que possibilitem a rastreabilidade do produto a qualquer momento. 
 
 
25.CONTROLE DOS DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO(ISO/TS 16949, item 7.6.) 

25.1.Laboratórios externos(ISO/TS 16949, item 7.6.3.2.) 
O FORNECEDOR deve utilizar laboratórios de ensaios e calibração pertencentes a RBLE (Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios) 
e/ou RBC (Rede Brasileira de Calibração) e/ou que possuam certificação ISO / IEC- 17025. Os laboratórios aprovados e Grandezas 
relacionadas estão disponíveis no site do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva), http://www.iqa.org.br/website/abre.asp. Os laboratórios 
de ensaio que ainda não são acreditados pelo INMETRO conforme requisitos da norma ISO/IEC 17025, mas que tenham o escopo 
avaliado e aprovado pelo grupo de ensaios ANFAVEA, são aceitos pela MANGOTEX. 
 
25.2.Análise dos sistemas de medição (ISO/TS 16949:2002.item. 7.6.1) 
Todos os sistemas de medição utilizados na verificação de peças/componentes da MANGOTEX constantes no plano de controle devem 
possuir um estudo de MSA, realizado de acordo com os métodos apropriados descritos pela última versão do manual da análise dos 
sistemas de medição da AIAG (MSA) para determinar a capacidade da medida. Todo o sistema de medição que não atingir as 
especificações estipuladas no MSA e estudos [por família] de MSA é permissível, porém deve ser aprovado pelo Departamento de 
Desenvolvimento.  
 

Os estudos de sistemas de medição por variáveis devem utilizar 10 peças, 3 operadores e 3 repetições.Os estudos de sistemas de 
medição por atributo devem utilizar 50 peças, 3 operadores, 3 repetições. Amostras eficazes para a realização dos estudos do sistema de 
medição por atributo devem incluir peças dentro da especificação e fora da especificação para cada um dos critérios que estão sendo 
medidos, e dentro da escala prevista de variação de produção. 
 
 

26.SATISFAÇÃO DO CLIENTE(ISO/TS 16949:2002.item. 8.2.1) 
A MANGOTEX, em contínua melhoria na avaliação do desempenho da performance dos nossos FORNECEDORES, e visando aperfeiçoar o 
processo de homologação dos seus produtos/componentes e serviços, vem através deste informativo, estabelecer diretrizes de 
monitoramento dos Índices Qualidade do FORNECEDOR DIRETOR E INDIRETO(IQF). 
 

26.1.Índice de Qualidade do FORNECEDOR (IQF) 
É baseado na equação: IQF= ILAB * 0,7+ IQL * 0,3, sendo que: ILAB(Índice em Laboratório) e IQL(Índice em Qualidade) 
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26.1.1.Índice em Laboratório – ILAB     

Tópicos Critérios 
Grupo de Fornecedores 

de Componentes 
Fornecedores de 

Matéria Prima 
  A B C  - 

PPM 
(quantidade rejeitada, dividido pela quantidade total entregue x 1.000.000) 

0 - 30 20 25 30 20 
31 - 60  10 12 15 10 
61 - 100 5 6 7 5 
Acima 100 0 0 0 0 

Reclamações 
(reclamações em campo com causas no FORNECEDOR no período avaliado) 

Existente 0 0 0 0 
Não Existente 30 25 20 25 

Reincidência 
(são reclamações de causas repetitivas)  

Sim 0 0 0 0 
Não 30 25 20 30 

Feedback dos RNC's 
(tempo de resposta das não conformidades, respeitando o prazo de 5 dias; 

Não respondeu no prazo 0 0 0 0 

Resposta no prazo 20 25 30 15 
Certificado de Análise 
ver item 21.1 deste procedimento 

Não Entregue 
NA NA NA 

0 
Entregue 10 

 TOTAL ILAB   100(Máx.) 

 
  COMMODITIES DE FORNECEDORES DE COMPONENTES 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 
METÁLICOS: Abraçadeiras, Anéis, Arames, Molas e Tubos 
INJETADOS: Borrachas e Plásticos 
PROTETORES:Aluminizado, Corrugado, Esponjoso, 
Flexguard  e  Termocontrátil 

REFORÇO TEXTIL: Faixas, Fios, Tecidos, 
Telas 

FITAS: Fitas adesivas 
EMBALAGENS: Papelão, Sacos plásticos 

 
26.1.2.Índice em Qualidade – IQL   

Tópicos Critérios Fator Pontos 
Pontualidade na Entrega Conforme Programa – E.R.P. 0,3 30 
Auditoria de Processo Conforme Nota adquirida na auditoria de Processo 0,4 40 

Avaliação de Sistema 
Nível 1 ISO 9001 ou ISO/TS 16949 + ISO 14001 ou Questionário Ambiental 

0,3 
30 

Nível 2 Apenas ISO/TS 16949 ou ISO 9001 15 
Nível 3 ISO 9001 Vencido / Sem Certificados / Apenas Questionário Ambiental 0 

TOTAL IQL 100 (Máx) 
• Pontualidade de Entrega: segue conforme Programa E.R.P. .O Depto.Laboratório coleta as pontuações e analisa junto ao Depto.Compras para consultar quais 
FORNECEDORES impactaram na pontualidade de entrega inerente a reprogramações / ajustes internos. Se verificarmos que o atraso ou antecipação da entrega 
tem como causa no FORNECEDOR a nota adquirida permanecerá conf. programa E.R.P., caso contrário a nota é remanejada para 100 (Nota máxima). Todo e 
qualquer incidente de frete extra (referente a antecipação ou atraso das entregas), está incluído automaticamente no desempenho do programa de entrega. 
• Auditoria de Processo (Auditoria de 2ºParte): ver item 21.4.1.deste procedimento 
• Avaliação de Sistema: para o monitoramento da Evolução do Sistema da Qualidade dos FORNECEDORES, segue a tratativa:  

� Não possui ou perdeu a certificação ISO9001: Não iniciar fornecimento e/ ou Interromper fornecimento 
� Possui somente a certificação ISO9001 ou Possui certificação ISO/TS16949: Monitorar Certificado 

NOTA1: Para os FORNECEDORES Importados não exigimos a Certificação Ambiental 
 
 

26.1.3.Sistemática de Avaliação – IQF 
A classificação e as decisões mútuas junto aos FORNECEDORES é baseada conforme seu desempenho no período: 

IQF AÇÕES / RECOMENDAÇÕES 
Excelente  95  a 100 Parabéns pelo desempenho, esperamos estímulo para uma melhoria contínua 
Bom  85  a  94 O resultado alcançado é um alerta para a possível variação na qualidade do fornecimento 

Ruim  70 a  84 
Caso se repita esta situação no próximo mês de fornecimento será solicitado um plano de Melhoria e possível  Auditoria de 
2º parte, quando a causa dos deméritos esteja no indicador “Reincidência” no Ìndice ILAB. Será monitorado pelo Dpto. 
Laboratório até que retorne a categoria BOM. 

Péssimo  0  a 69 FORNECEDOR bloqueado em nosso Sistema, acionado o Processo para desenvolver novo FORNECEDOR. 

. 
26.1.4. Comunicação da Performance do Fornecedor 
O FORNECEDOR receberá mensalmente a sua performance através do Depto. do Laboratório, mediante o Relatório de Desempenho do FORNECEDOR. 
 
26.1.5.Condições para perder o Fornecimento 

• Atingir 3 meses (consecutivos e/ou alternativos) a categoria Ruim; 
• Não responder ou não cumprir o plano de ação na categoria Ruim; 
• Perder a certificação na norma ISO 9001 e/ ou ISO/TS16949 
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27.AUDITORIAS INTERNAS(ISO/TS 16949:2002.item. 8.2.2) 
A MANGOTEX se reserva o direito de executar a qualquer momento uma auditoria de processo e produto. 
 
28.INSPEÇÃO DE LAY-OUT(ISO/TS 16949:2002.item. 8.2.4.1) 
Após a aprovação do PAPP a Inspeção de lay-out deverá ocorrer anualmente. A inspeção de lay-out abrange todos os requisitos 
dimensionais, material e desempenho conforme descritos no Desenho do item. 
 
29.CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME E AÇÕES CORRETIVAS(ISO/TS 16949:2002.item. 8.3, 8.5.2.) 

29.1.Tratamento de Não Conformidade / Ações Corretivas 
Nos casos em que não conformidades ocorrerem em produtos fornecidos, a MANGOTEX enviará ao FORNECEDOR o Relatório de Não 
Conformidade do FORNECEDOR – RNCF. O FORNECEDOR deve ter estabelecido um procedimento e os processos apropriados para 
tomar todas as ações corretivas e preventivas necessárias para as rejeições ou não-conformidades detectadas na MANGOTEX. O 
FORNECEDOR deverá usar a sistemática explicativa do Relatório (5 por quês e o Relatório dos 8 Passos).  A ação de contenção 
determinada deve se manter até que a eficácia da ação corretiva implementada seja devidamente verificada in loco ou através de 
evidências. O FORNECEDOR deve informar a MANGOTEX imediatamente, quando verificar que foram enviados componentes 
defeituosos. Independente do nível de criticidade, o FORNECEDOR deve tomar as devidas ações de contenção em 24horas (por ex. 
seleção) nas suas instalações e dos subcontratados, no estoque da MANGOTEX ou mesmo nas instalações do cliente, conforme a 
necessidade. Estas ações devem garantir o envio de peças sem defeitos. O FORNECEDOR é responsável por adquirir mão-de-obra de 
terceiros quando necessário, para a realização de seleções, retrabalhos, etc.  
 

O FORNECEDOR deve manter a MANGOTEX informada sempre que solicitado o andamento no processo de análise das falhas. A 
MANGOTEX irá realizar investigações adicionais, quando necessário. O tempo de resposta para as CAUSAS e AÇÕES CORRETIVAS é 
de 5 dias úteis, iniciados após o envio da RNCF, o não cumprimento deste período ocasionará demérito no IQF (vide item 26.1.1 deste 
procedimento).  
 

NOTA1: Baseado nos testes de recebimento , as INDUSTRIAS MANGOTEX LTDA podem , no prazo de 30 (trinta ) dias contados do 
recebimento , rejeitar as mercadorias , ainda que tenha total ou parcialmente pago , aceitando o fornecedor a devolução e suportando o 
ônus e as despesas emergentes . 
 

NOTA2:Em caso de insatisfação , tanto o fornecedor como as INDÚSTRIAS MANGOTEX LTDA podem solicitar uma reunião técnica, por 
escrito , que se realizará dentro do prazo de 10 (dez) dias da convocação. 
 
 
29.2.Embarque Controlado 
O procedimento de Embarque Controlado será solicitado pela MANGOTEX ao FORNECEDOR quando for necessária a inspeção adicional 
para a segregação de material não-conforme enquanto a causa raiz do problema não for eliminada.  Os Embarques Controlados Níveis I 
ou II são utilizados quando o FORNECEDOR se mostra incapaz de corrigir os problemas de qualidade. A sua implementação dependerá 
da análise dos seguintes fatores: 

• Reincidências de RNCF; 
• Processo incapaz; 
• Problemas na linha de produção MANGOTEX; 
• Problemas no cliente ou em campo. 

 

29.2.1.Embarque Controlado Nível I 
Este nível de embarque consiste em dois processos, de solução do problema e inspeção adicional. A inspeção adicional poderá ser 
realizada pelo próprio FORNECEDOR em suas dependências. Requisitos para Embarque Controlado Nível I: 

• Inspeção 100% (além do Plano de Controle) das características acordadas entre MANGOTEX e FORNECEDOR; 
• O local onde será realizada a inspeção deve ser independente do processo produtivo do item em questão com a aprovação da 

MANGOTEX; 
• Não podem ser realizados retrabalhos neste posto de trabalho; 
• O operador que realizará a inspeção deve ser treinado para execução dessa tarefa; 
• Critérios de aprovação/rejeição devem estar disponíveis no posto de trabalho; 
• Todas as discrepâncias identificadas devem ser registradas; 
• Para cada discrepância encontrada deve haver um Plano de Ação para sua correção; 
• Todas as peças devem receber uma identificação indicando a inspeção 100%. 
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29.2.2.Embarque Controlado Nível II 
Este nível adiciona ao embarque nível I uma segunda inspeção a ser realizada por empresa de terceiros, a qual será selecionada pela 
MANGOTEX e custeada pelo FORNECEDOR. Requisitos para Embarque Controlado Nível II: 

• Será realizada inspeção 100% pela empresa contratada além do Embarque Controlado Nível I realizado pelo FORNECEDOR; 
• O local onde será realizada a inspeção deverá ser independente do processo produtivo do item em questão com a aprovação da 

MANGOTEX; 
• Não podem ser realizados retrabalhos neste posto de trabalho; 
• O operador que realizará a inspeção deve ser treinado para execução dessa tarefa; 
• Critérios de aprovação/rejeição devem estar disponíveis no posto de trabalho; 
• Todas as discrepâncias identificadas devem ser registradas; 
• Para cada discrepância encontrada deve haver um Plano de Ação para sua correção; 
• Todas as peças devem receber uma identificação indicando a inspeção 100% referente ao Embarque Controlado Nível I e outra 

identificação indicando inspeção 100% referente ao Embarque Controlado Nível II. 
 

29.3.Custos da Não Qualidade – Processo de Indenização 
• Custos da não qualidade serão cobrados dos FORNECEDORES. Segue abaixo, exemplo de custos da não qualidade: 
• Lote “não conforme” detectado na produção da MANGOTEX; 
• Hora parada de produção provocada por problemas de qualidade ou abastecimento (entrega); 
• Seleção ou retrabalho com mão de obra da MANGOTEX; 
• Ocupação de espaço físico em seleção ou retrabalho feito dentro da MANGOTEX; 
• Perdas de materiais e mão de obra agregados ao “material não conforme” calculado conforme o caso; 
• Mão de obra terceirizada usada nos clientes em seleção ou retrabalhos, que será cobrado conforme Nota fiscal da Empresa 

contratada; 
• Débitos impostos à MANGOTEX pelos seus clientes, gerado por quebra de qualidade ou desabastecimento de responsabilidade dos 

FORNECEDORES; 
• Frete extra, gerado por quebra de qualidade ou desabastecimento de responsabilidade dos FORNECEDORES, conforme despesa 

gerada. 
 
 

29.4.Solicitação de Desvios de Especificações de Produto ou Processo(ISO/TS 16949:2002.item. 8.3.4) 
Os FORNECEDORES têm a obrigação de não remeter qualquer material não conforme, suspeito ou não aprovado. Sob certas 
circunstâncias, os FORNECEDORES poderão ser autorizados a fornecer sob desvio. O FORNECEDOR deve encaminhar solicitação de 
concessão de desvio juntamente com uma completa análise da não conformidade e plano de ação para erradicação da causa raiz, a 
MANGOTEX avaliará os riscos de uso do material não conforme e irá considerar o impacto na programação de produção e entrega ao 
cliente antes de aprovar a solicitação de desvio.  O FORNECEDOR deve aguardar a emissão de autorização prévia e formal enviado pelo 
Analista e/ou Supervisor da Qualidade. Todo lote fornecido sob desvio deve conter uma etiqueta em cada embalagem com a seguinte 
inscrição: SOB DESVIO. 
 
O não atendimento aos passos acima caracterizará uma não conformidade com as devidas penalizações na pontuação do IQF. 
 

 
30.DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS 
Duvidas pertinente aos requisitos específicos do cliente e solicitações de derrogas devem ser encaminhadas e verificadas com as seguintes 
pessoas: 
 

DESENVOLVIMENTO 
11-2118-9883 
11-2118-9867  
11-2118-9868 

cleide.stabile@MANGOTEX.com.br 
 

LABORATÓRIO 11-2118-9878 coordenacao.lab@MANGOTEX.com.br  
COMPRAS 11-2118-9851 compras@MANGOTEX.com.br  

QUALIDADE E MEIO AMBIENTE 
11-2118-9870 
11-2118-9871 

roberto.cipriano@mangotex.com.br  

ALMOXARIFADO 11-2118-9895 logistica.compras@MANGOTEX.com.br  
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31.SOLICITAÇÃO DE DERROGA PARA OS REQUISITOS ESPECÍFICOS 
Somente poderá ser solicitada a derroga quando não há mais alternativa para o atendimento do requisito especifico, devendo ser feita da 
seguinte forma: 

• A solicitação dever ser feita através do Formulário para Aprovação de Derroga Específicas (ANEXO_4) anexa ao e-mail,  pois a 
resposta da solicitação será dada na próprio formulário e devolvida ao FORNECEDOR; 

• Não deve ser solicitada mais de 1(uma) derroga por carta; 
• Na carta deve ser descrito na integra o requisito especifico da MANGOTEX e o motivo do não atendimento do requisito especifico e 

também o prazo para adequação; 
• Planos de ação, cronogramas de implantação, cartas explicativas e outras comprovações, devem ser anexadas no mesmo e-mail 

que está sendo enviada a carta de solicitação de derroga. 
 
 
 
 
 
32.ANEXOS 
1_Contrato de Fornecimento 

2.1_Manual QSB FIAT CHRYSLER Tier 2-3 

2.2_Checklist QSB FIAT CHRYSLER Tier 2-3 

3_Etiqueta Protótipo/PPAP/Amostras 

4_Formulário para Aprovação de Derrogas Específicas 

5.1_D.M.P. 

5.2_D.S.Q. 

6_Código de Conduta 
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Termo de Recebimento e Aceitação do Manual da Qualidade do Fornecedor 
MANGOTEX 

 
Faça uma cópia ou destaque esta página e remeta a cópia assinada para o seguinte endereço: 
 
 
INDÚSTRIAS MANGOTEX LTDA. 

Av. Sete Quedas, 1880 

Itu – Bairro Sete Quedas – SP – 13313-006 - BRASIL 

Fone (+5511) 2118-9870 - Fax (+5511) 2118-9893 

 

A/C do Departamento do Laboratório 

e-mail: coordenacao.lab@MANGOTEX.com.br 

 

 

Nós recebemos o Manual do Fornecedor MANGOTEX, nós entendemos e concordamos com as expectativas da  

MANGOTEX expressas no mesmo – Revisão 02_04.01.17. 

 

Empresa:__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ ___________________________    ______________________ 

                Responsável (Nome)                                                 Assinatura                                           Data 

 

 

DEVOLVER ESTE TERMO DE RECEBIMENTO NO MÁXIMO, 10(DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DO MANUAL, CASO NÃO 

SEJA DEVOLVIDO ATÉ ESTA DATA, SUBTENDE-SE QUE OS REQUISITOS SÃO ATENDIDOS PELO FORNECEDOR. 


