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1 INTRODUÇÃO / INSTRUCTION 
 
Nós da Dyna entendemos que o nosso sucesso como fabricante de classe mundial também está      
condicionado diretamente ao sucesso de nossos fornecedores, e com o objetivo de transferir a     
filosofia de trabalho e requisitos de atendimento à nossa política da qualidade, elaboramos este     
presente acordo, que visa buscar uma maior integração e uma forte relação de parceria. 
 
Este acordo estabelece critérios para qualificação de nossos fornecedores (atuais e potenciais) e 
monitoramento de performance durante o período de fornecimento, e neste contexto assegura o 
compromisso da melhoria contínua da qualidade dos materiais comprados e serviços fornecidos. 
 

******* 
 
We from Dyna understand that our success as a worldwide manufacturer is also directly condi-
tioned to the success of our suppliers and with the objective to transfer the work philosophy and 
service requirements to our quality policy, we elaborate this present agreement, which looks for-
ward for a bigger integration and a strong partner relationship.  
 
This agreement establishes criteria for the qualification of our suppliers (actual and potential) and 
performance monitoring during the delivery period, and in this context ensures the commitment on 
continuous improvement on quality of the purchased materials and services provided.  
 
 
 

2 OBJETIVOS / OBJECTIVES 
 

Este acordo da qualidade possui como principal objetivo informar aos fornecedores como são os 
critérios de avaliação da qualidade para o fornecimento à Dyna.  
 

******* 
 
This quality agreement has as principal objective inform the suppliers about the quality evaluation 
criteria for the supply for Dyna.  
 
  

3 APLICAÇÃO / APPLICATION        
 
Aplica-se aos fornecedores que envolvem a cadeia produtiva em função ao reconhecimento de 
sua capacidade no atendimento de nossas especificações e quando se tratar de fornecedor 
estratégico, que atenda aos critérios de qualificação técnica e comercial estabelecidos pela Dyna. 
 

******* 
 
Applies to the suppliers which involve the productive chain in function to the recognition of its 
capability on attendance our specification and when it comes to strategic supplier, in which attend 
to technical and commercial qualification criteria established by Dyna.  
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4  PROCESSO DE AVALIAÇÃO / EVALUATION PROCESS          
 

4.1  Sistema / System       
 
A Dyna tem como prática efetuar uma visita de pré-avaliação na nova fonte e os fornecedores 
 

produtivos devem ter no mínimo o sistema da qualidade do fornecedor certificado na norma NBR 

ISO 9000 na última versão. Porém, reserva-se o direito de efetuar visitas de avaliação, aplicar 
questionário de auto-avaliação, no intuito de desenvolver o fornecedor para o atendimento aos 
requisitos da norma ISO TS 16946.  
 
O questionário utilizado é “Sistema de Avaliação da Qualidade – SAQ” baseado nos requisitos 
ISO TS cuja pontuação classifica o fornecedor conforme o seguinte critério: 
 

Satisfatório: com pontuação  50 %, com nenhum item com pontuação “0”.  

Insatisfatório: com pontuação  50 %, fica impedido de submeter amostras.   

 

******* 

 
Dyna has as practice a pre-evaluation visit on the new source and the productive suppliers should 

have at least the quality system on the norm NBR ISO 9000 in its latest version. However, 
reserve the right to make evaluation visits, apply self evaluation questionnaire, in order to develop 
the supplier to the requirement attendances of the norm IATF 16949. 
 
The questionnaire used is the “Quality Evaluation System” based on the IATF requirements which 
punctuation classifies the supplier as the following criteria:   
 

Satisfactory: with punctuation  50 %, no item with punctuation “0” 

Unsatisfactory: with punctuation  50 %, prevented from submitting samples.   

 

 

4.2  Processo /  Process      
 
A Dyna como fornecedora das principais montadoras, adota a avaliação de processo em seu Tier 

2 VWB/MAN, conforme critério da norma VDA 6.3: 3ª Edição 2016 com o objetivo de 
desenvolver o fornecedor nas boas práticas de produção e processo.  
 
Sendo assim, realiza auditoria P1 a P7 em seus fornecedores com o seguinte propósito: 

 
P1: A P1 Análise Potencial é uma auditoria de análise geral do processo, utilizada para 
desenvolver novo fornecedor, nova tecnologia (novo produto), mudança de Layout. O qual o 
laudo positivo não garante a concessão do contrato com o fornecedor, todavia, o laudo negativo 
impede a concessão do contrato com o fornecedor.  
 

P2 à P7: As auditorias P2 à P7 são auditorias detalhadas dos processos, utilizada para análise e 
a avaliação imparcial do desenvolvimento e realização do produto, bem com a eficácia do 
produto definido. A avaliação é realizada de forma global, em conformidade com os requisitos e 
os riscos envolvidos na separação das perguntas no VDA6.3 para os seguintes elementos do 
processo:  
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 P2: Gestão de Projeto 
 P3: Planejamento do desenvolvimento de produto e processo 
 P4: Execução do desenvolvimento de produto e processo 
 P5: Gestão do Fornecedor 
 P6: Análise de Processos / Produção 

 P7: Atendimento ao cliente / Satisfação do Cliente / “Service” 
 
De acordo com o critério da VDA6.3 3ªEdição 2016, a pontuação obedece aos seguintes critérios 
para os elementos de auditoria de processo P1: 
 
Avaliação das questões individuais:  
 

Vermelho: Exigência das perguntas não é cumprida 
 

Amarelo: Exigência das perguntas atingidas apenas condicionalmente 
 

Verde: Exigência das perguntas é atingida 
 

 

Classificação Avaliação baseada no questionário 

 

Amarelo Vermelho 

 
Fornecedor Impedido Vermelho Mais que 14 Uma ou mais 

 

Fornecedor Liberado 
condicionalmente  
 

Amarelo Máximo 14 Nenhuma 

Fornecedor Liberado  Verde 
 

Máximo 7 Nenhuma 

 
Conforme o critério da VDA6.3 3ªEdição 2016, a pontuação obedece aos seguintes critérios para 
os elementos de auditoria de processo P2 a P7: 

 

Classificação Grau de              
atendimento % 

Descrição da classificação 

A 91- 100 Qualidade Capaz:  
  Produção de série atendida 
  Sem pontos fracos / graves  

B 90 - 80 Qualidade Condicionalmente Capaz:  
 Plano de ação com prazo definido, realizável 

em tempo aceitável 
 Estabelecer medidas imediatas 

C 0 – 79 Qualidade Não Capaz:  
  Não participar de novas cotações ou    
 Realização de programa de melhorias / in-

vestimentos 
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******* 
 
Dyna as the supplier of the main automakers, adopts the process evaluation in its Tier 2 VWB / 
MAN, according to the criterion of VDA 6.3: 3rd Edition 2016 with the objective of developing the 
supplier in the good practices of production and process. 
 
Therefore, P1 and P7 are audited in their suppliers for the following purpose: 
 

P1: The P1 Potential Analysis is a general audit of the process, used to develop new supplier, 
new technology (new product), change Layout. The positive award does not guarantee the 
granting of the contract with the supplier; however, the negative report precludes the granting of 
the contract with the supplier. 

 
P2 to P7: Audits P2 to P7 are detailed process audits, used for analysis and impartial evaluation 
of product development and realization, as well as the effectiveness of the defined product. The 
assessment is carried out globally in accordance with the requirements and risks involved in 
separating the questions in VDA 6.3 for the following elements of the process: 
 
 

 P2: Project management 
 P3: Product and process development planning 
 P4: Execution of product and process development 
 P5: Supplier Management 
 P6: Process / Production Analysis 

 P7: Customer Service / Customer Satisfaction  
 
 
According to the criterion of VDA 6.3 3ªEdição 2016, the scoring complies with the following 
criteria for the process audit elements P1: 
 
Assessment of individual issues: 
 

Red: Requirement of questions is not fulfilled 
 

Yellow: Requirement of questions reached conditionally only 
 

Green: Requirement of questions is reached 
 
 
 

Classification Assessment based on the questionnaire 

Yellow Red 
 

Supplier blocked Red More than 14 One or more 
 

Supplier released 
conditionally 

Yellow Maximum 14 None 

Supplier Released Green 
 

Maximum 7 None 
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According to the criteria of VDA6.3 3rd Edition 2016, the scoring complies with the following 
criteria for the process audit elements P2 to P7: 
 

Classification Degree of                     
attendance % 

Rating description 

A 91- 100 Fulfilled:  
  Series production attended 
  No weak/serious points  

B 90  - 80 Fulfilled in part:  
 Action plan with  defined deadline, realized 

in acceptable time 
 Estabilish immediate measures 

C 0 – 79 Not fulfilled  
 No participation in new quotations or    
 Realization of improvements/investments 

program 

 

 

4.3 Avaliação CQI 11, CQI 23 , CQI 27 / Evaluation CQI 11 , CQI 23 , CQI 27 
 
A Dyna fornecedora das principais montadoras solicita para seu fornecedor Tier 2 GMB, avalia-
ção de processo de tratamento superficial – galvanoplastia conforme requisitos do CQI 11 (Spe-
cial Process: Plating System     Assessment), avaliação do processo de Moldagem de Peças 
Plásticas conforme requisitos do CQI 23 (Special Process: Molding System Assessment) e a ava-
liação de processos de fundição conforme requisitos do CQI 27 (Special Process: Casting Sys-
tem Assessment).   
 
Os detalhes estão no manual CQI 11, CQI 23 e CQI 27 da AIAG que define o critério da avalia-
ção e a qualificação do avaliador para os fornecedores que atuam nestas categorias de produtos 
(manufaturas que incluam tratamentos superficiais, manufatura de peças poliméricas e manufatu-
ra de peças fundidas). 
 

Para fornecedores cujos processos de produção sejam aplicados os Manuais CQI’s citados, as 
auditorias devem ser realizadas anualmente e os relatórios destas deverão ser encaminhados à 
Dyna, quando solicitado.  
 

******* 
 
Dyna as tier 2 of the principal vehicle assemblers ask for superficial treatment evaluation process 
– electro plating according to the CQI 11 (Special Progress: Plating System Assessment), evalua-
tion of the Plastic Parts Molding process according to the requirements of CQI 23 (Special Pro-
cess: Molding System Assessment) and the evaluation of casting processes according to re-
quirements of CQI 27 (Special Process: Casting System Assessment). 
 
The details are in manual CQI 11, CQI 23 and CQI 27 of the AIAG, which defines the evaluation 
criteria and the qualification of the evaluator for suppliers working in these product categories 
(machineries including surface treatments, polymer parts manufacturing and cast parts manufac-
turing). 
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For suppliers that the production processes are to be applied CQI Manuals cited, audits should be 
performed annually and reports of these should be forwarded to Dyna, when requested.  
 
 

4.4 Avaliação Ambiental / Environmental Evaluation  
 
De acordo com a categoria do produto fornecido, a Dyna poderá solicitar ao fornecedor o preen-
chimento do questionário ambiental da certificação ISO 14000, assim como o envio de alguns 
documentos quando julgar necessário, tanto na homologação quanto para seu controle.  
 

******* 
 
According to the product provided, Dyna will be able to request to the supplier the completion of 
the environmental questionnaire, except those who have the ISO 14000 certification. 
 

 
 
4.5 Plano de Contingência / Contingency Plan 
 
A Dyna exige de seus fornecedores que seja mantido planos de contingência formais quanto a 
capacidade de fornecimento e análise de riscos de desabastecimentos. A fim de informar quais-
quer desvios ou interrupções dos processos normais do processo de fornecimento, tais como: 
alterações de transportes, embalagem, instruções de identificação. 
 

******* 
 
Dyna requires its suppliers to maintain formal contingency plans for supply and analysis of shor-
tage risks, in order to inform any deviations or interruptions of the normal processes of the supply 
process, such as: transport changes, packaging, identification instructions. 
 
 
 
4.6 MMOG  
 
A Dyna como fornecedora das principais montadoras, adota no processo de seleção de seus 
fornecedores Tier 2 FORD, a aplicação do MMOG/LE (Global Materials Management Operatio-
nal) como parte do processo de seleção.  
 
Portanto, reserva-se o direito à Dyna de efetuar visitas de avaliação e aplicar o questionário de 
auto-avaliação, no intuito de desenvolver o fornecedor para o atendimento aos requisitos 
baseado na MMOG.  
 
O questionário utilizado é “MMOG – Operações Globais de Gerenciamento de Materiais” 
baseado nas questões F3 do manual Global MMOG/LE V4 cuja pontuação classifica o 
fornecedor conforme o seguinte critério: 
 

Satisfatório: com pontuação  50 %, com nenhum item com pontuação “0”.  

Insatisfatório: com pontuação  50 %, fica impedido de submeter amostras.   
 
Para um fornecedor qualificado adota-se a classe A do critério de avaliação citado abaixo. 
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Classe Grau de                                
atendimento 

Descrição da classificação 

A > 50%  Cumprido os requisitos  

    

    

B < 50%  Não Cumprido 

  > Realização de programa de melhori-
as/investimentos 
 

    

 

******* 
 
Dyna as tier 2 of the principal vehicle assemblers, adopts the MMOG / LE (Global Materials Man-
agement Operational) application in the selection process of its suppliers as part of the selection 
process. 
 
Therefore, Dyna may carry out evaluation visits and apply the self-assessment questionnaire in 
order to develop the supplier to meet requirements based on MMOG.  
 
The questionnaire used is "MMOG - Global Materials Management Operations" based on ques-
tions F3 of the Global MMOG / LE V4 manual and the score classifies the supplier according to 
the following criteria: 
 

Satisfactory: with score  50 %, without item with a score of "0".  

Unsatisfactory: with score 50 %, s blocked from submitting samples.   
 
For a qualified supplier, class A of the evaluation criteria mentioned below is adopted. 
 

Class Degree of                        
attendance % 

Classification description 

A > 50%  Fulfilled the requirements 
    
    

B < 50%  Not fulfilled 
  > Provide improvement/ investments 

plan 
    

 
 
 

4.7 Avaliação de riscos de fornecimento / Assessment of supply risks 
 
O fornecedor deve utilizar um processo de avaliação de risco de fornecimento. Ex: LFMEA 
(FMEA Logístico) 
 

******* 
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The supplier must use a process of risk assessment of supply. Ex: LFMEA (FMEA Logistic) 
 
 

5   PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS / PARTS APPROVAL PROCESS            
 
A Dyna exige de seus fornecedores a submissão do PPAP 4ª Ed. (Processo de Aprovação de 
Peças para Produção), desde que não especificado o contrário, o nível 5. A Dyna fica responsá-
vel pela indicação de submissão do PPAP. Utilizamos como regra para priorizar a tomada de 
ações no FMEA os seguintes valores: 
- Ocorrência 8, 9,10 
- Severidade 9,10. 
 
A submissão do PPAP é sempre necessária antes do primeiro fornecimento, nas seguintes situa-
ções: 
 
- Peça ou conjunto novo; 
- Correção de discrepâncias; 
- Alteração de engenharia ou material; 
- Ferramental novo ou inativo por mais de 12 meses; 
- Mudanças de Subfornecedores; 
- Alteração de processo ou unidade de fabricação; 
- Atualização periódica solicitada pela Dyna  
 

O fornecimento das peças está condicionado à aprovação do PAPP e da aprovação do lote 

piloto quando solicitado.  

Para peças correntes poderá apresentar apenas as características funcionais no relatório 

dimensional. 

 

******* 

 
Dyna asks from its suppliers the submission of the PPAP 4th Ed. (Production parts approval pro-
cess), since not otherwise specified, the level 5. Dyna is responsible by the PPAP submission 
indication. We use as rule to prioritize the decision take in FMEA the following values: 
- Occurrence 8, 9,10 
- Severity 9,10. 
 
The submission of PPAP is always necessary before the first supply, in the following situations: 
- New part or set; 
- Correction of discrepancies; 
- Engineering or material change; 
- New or inactive tooling for more than 12 months; 
- Sub suppliers changes; 
- Process or fabrication unity change; 
- Periodical update requested by Dyna.  

 

The tool supply is conditioned to PPAP aproval and pilot lot aproval when requested. 

For current parts may present just functional characteristics on the dimensional report. 
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5.1 Amostras / Samples 
 
As amostras fornecidas para a Dyna devem conter o uso de etiqueta adicional de alerta, identifi-
cado nos quatro cantos da embalagem, com as seguintes informações: identificação “Amostra”, 
código do material, quantidade, código Dyna, nome do fornecedor, descrição da aplicação e o 
nome / área / telefone do solicitante.    
 

******* 
 
The samples provided for Dyna must contain the use of an additional alert label, identified at the 
four corners of the package, with the following information: "Sample" identification, material code, 
quantity, Dyna code, supplier name, the name / area / telephone number of the requester. 
 

 

 

5.2 Notificações e resubmissões / Notifications and resubmissions 
 
Toda modificação significativa no processo produtivo ou na especificação do produto deve ser 
informada à Dyna.  
 
As alterações formais (documentadas) efetuadas pela Dyna, relacionadas aos dados de projeto, 
solicitação do fornecedor para redução de custo / melhoria de processo, devem ser consideradas 
para re-submissão do PPAP. 
 

******* 

 
All significant modification in the productive process or in the product specification must be in-
formed to Dyna. 
The formal alterations (documented) made by Dyna, related to project data and supplier request 
to lower cost / process improvement must be considered to the resubmission of PPAP. 
 
 
 

5.3 IMDS  
  
O cadastro mundial na WEB onde se deve submeter o conteúdo de toda substância presente nos 
produtos fornecidos, originalmente às montadoras.  
Devem ser submetidos os itens em todo novo PPAP que deve constar o ID correspondente a ser 
apresentado à Dyna e quando há alteração de material ou fornecedor. 
Vale lembrar que metais pesados tais como: Cr6, Chumbo, Cádmio não podem mais ser utiliza-
dos sob pena de multas pesadas.  

 
******* 

 
The worldwide WEB registry where it must submit the content of any substance present in the 
product provided, originally to assemblers.  
Must be submitted the items in all of the new PPAP which should contain the corresponding ID to 
be presented to Dyna and when there is material or supplier change. 
Heavy metals like: Cr6, Lead, Cadmium can no longer be used, under penalties of heavy fines. 
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6    REQUISITOS PARA A QUALIDADE / REQUIREMENTS FOR THE QUALITY 
 
6.1 Atendimento às especificações / Attendance to specifications 
 
O fornecedor assegura que todos os fornecimentos estejam sempre de acordo com os padrões 
exigidos pela documentação técnica da Dyna, o monitoramento das características poderá ser 
acordado na fase do PPAP. 
 

LMD (Liberação de Modificação de Desenho): A revisão do PPAP deve ser realizada e enca-
minhadas para a DYNA no devido prazo estipulado, sempre o fornecedor receber revisões de 
desenho LMD.  
 

LPD (Liberação Provisória de Desenho): Não compete ao fornecedor o envio de PPAP quando 
recebido o desenho na revisão LPD. Todavia não exume a responsabilidade do fornecedor em 
analisar o impacto da modificação e informar ao cliente caso haja impossibilidade do atendimen-
to. Sendo possível a modificação, o fornecedor deve comunicar a Dyna para o agendamento do 
Try Out e validação da proposta de modificação.  
 
 
É de responsabilidade do fornecedor, não-conformidades de todo item fornecido, mesmo que 
não utilizado no prazo de 12 meses, desde que obedecidas às condições de armazenamento, a 
contar da data da nota fiscal. As falhas devem ser claramente caracterizadas como sendo de 
responsabilidade do fornecedor para serem devolvidas para reposição. 
 

******* 

 
The supplier assures that all supplies will be at required standards by Dyna’s technical documen-
tation, the monitoring of the characteristics can be agreed in PPAP phase.  
Is responsibility of the supplier, unconformities on all provided items, even with not used in 12 
months, since obeyed the storage condition, counting from the fiscal note. The failures must be 
clearly characterized as supplier responsibility to be returned for reset. 
 

LMD (Project Modification Release): The PPAP review shall be performed and forwarded to the 
DYNA within the stipulated timeframe provided that the supplier receives LMD project revisions 
 

LPD (drawing provisional release): It is not the responsibility of the supplier to send PPAP 
when the design is received in the LPD review. However, it does not exclude the responsibility of 
the supplier to analyze the impact of the modification and inform the client if it is impossible to 
attend. If the modification is possible, the supplier must notify Dyna for the scheduling of the Try 
Out and validation of the modification proposal.  

 
It is the responsibility of the supplier, non-conformities of every item supplied, even if not used 
within 12 months, provided they obeyed the storage conditions, from the date of invoice. Failures 
must be clearly characterized as being the responsibility of the supplier to be returned for re-
placement. 
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6.2 Ações imediatas e contenções / Immediate actions and restrains 
 
O fornecedor deve notificar a Dyna no caso de qualquer desvio de fornecimento (desvios de qua-
lidade e logística) antes dos embarques para a Dyna.  

 
Os materiais não-conformes podem ser: selecionados, retrabalhados ou aceitos sob desvio. O 
desvio é emitido quando existe a possibilidade e a necessidade de uso, e deve conter:  
 
- Quantidade não conforme a ser aceita; 

Descrição da não-conformidade; 
- Previsão de envio de material conforme  
- Informe da etiqueta adicional de alerta para os produtos modificados (todo material não con-

forme deve vir identificado). 
 
Obs.: - O fornecedor não pode introduzir outros itens discrepantes durante o retrabalho; 

-  Somente após a notificação por escrito de aceitação do desvio, o lote pode ser enviado; 
-  A etiqueta adicional de alerta deve conter as seguintes informações: identificação “Sele-

ção” ou “Retrabalho”, código do item, descrição do item, quantidade, descrição da não con-
formidade e o número do desvio.   

-  Todo desvio concedido não implica na aceitação automática dos demais lotes não-  
       conforme.  

 
A Dyna poderá reprovar, no todo ou em parte, o fornecimento recebido por não-conformidade 
com as especificações aplicáveis ou de pedido de compra, e as despesas oriundas de devolução 
do fornecimento correrão por conta do fornecedor.  
Conforme as regras do setor financeiro da Dyna o material só poderá ser devolvido com nota 
fiscal de devolução (não é permitido remessa para conserto e retrabalho etc).    
 
Para estas ações de contenção a Dyna espera a prontidão do fornecedor caso necessite da 
presença imediata, caso contrário a qualidade poderá solicitar uma empresa de retrabalho e 
seleção terceirizada para realização da contenção sendo que os custos serão repassados ao 
fornecedor previamente acordado. 
 
Os representantes do fornecedor que venha efetuar o retrabalho ou seleção na nossa área 
produtiva deve estar cadastrado e ter efetuado a integração normas de segurança da Dyna. 
Durante a validade desta integração a pessoa cadastrada tem acesso imediato para estes 
trabalhos que possam vir a acorrer.    

 
******* 

 
The supplier must notify Dyna in the event of any misuse of supply (quality deviations and logis-
tics) before shipments to Dyna. 
 
The no conform materials could be: selected, reworked, or accepted under deviation. The devia-
tion is emitted when there is the possibility and necessity of use, and must contain:  
 
- No conform quantity to be accepted; 
- Description of non-conformity; 
- Prediction of sending material conform; 
- Additional alert label for modified products (all non-conforming material must be identified). 
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Observations: 
 
 -    The supplier cannot introduce other discrepant items during rework; 
 -    Only after the written notification of the deviation acceptance, the lot can be sent; 
 - The additional alert label must contain the following information: "Selection" or                        
"Rework" identification, item code, item description, quantity, description of nonconformance and    
deviation number;  
 -   All deviation conceded does not imply on the automatic acceptance of the others no conform 
lot.  
 
Dyna may reprove, all or in part, the supply received by non-conformity with applicable 
specifications or purchase order, and expenses originated from supplier return will be payable by 
the supplier. According to the rules of Dyna’s financial sector the material may only be returned 
with fiscal devolution (shipping for rework and repair is not allowed). 
 
For this contention actions Dyna awaits supplier readiness in the case of immediate presence, 
otherwise quality can request a rework company and third-party selection for contention and the 
costs will be passed on to the supplier previously agreed.  
 
The supplier’s staff that will do the rework or selection of our productive area must be registered 
and effected to the Dyna’s security norms. During the validity of this integration, the registered 
person has immediate access for this works that might occur. 
 
 
 

6.3 Débitos de peças não-conformes / Debits of nonconforming parts  
 
Se a não-conformidade for detectada em nossos clientes e o produto envolvido puder ser 
retrabalhado, os custos provenientes deste retrabalho deverão ser por conta do fornecedor. Caso 
o retrabalho não for possível, todas as despesas originadas também serão cobradas do 
fornecedor.  
 
Problemas de fornecedor que são detectados após a peça pronta ou processada que não é 
possível retrabalho serão contabilizadas e encaminhado relatório com os custos à nossa área 
comercial para que seja feito o acerto comercial com o respectivo fornecedor. Estes custos 
envolvem peças rejeitas, mão-de-obra envolvida na seleção/retrabalho, custos de área técnica 
envolvida. 
 
O fornecedor é responsável a qualquer despesa decorrente da performance ou defeito do 
produto final fornecido aos nossos clientes incluindo multas, “recalls” e campanhas de 
montadoras de veículos, em consequência do não atendimento de especificações previamente 
acordadas com a Dyna. 
 

******* 
 
If the non-conformity is detected in our client and the product involved can be reworked, the costs 
of this rework should be on account of the supplier. If the rework is not possible, all original 
expenses will be passed on to the supplier. 
 
Supplier problems that are detected after the ready or processed piece that is not possible to 
rework will be accounted and forwarded a report with the costs to our commercial area to make 
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the commercial adjustment with the respective supplier. This cost involves rejected parts, labor 
involved in selection/rework, costs in the involved technical area. 
   
The supplier is responsable to any expense due to performance or defect in the final product 
provided to our clients including fines, recalls and vehycle assemblers campains, in consequence 
of the no attendance of the specifications previously agreed with Dyna. 
 
 

 

6.4 Reclamações e ações corretivas / Claims and corrective actions   
 
 
Quando da ocorrência de não-conformidades detectadas no produto, a Dyna solicitará ações 
corretivas que eliminem a causa raiz e previnam a reincidência da não-conformidade para o 
fornecedor. Para isso possui as seguintes ferramentas: 

 

- Notificação de Não Conformidade (NNC) com a descrição da Não Conformidade/ ocorrência, 
ilustração do problema evidenciado, informativo da disposição dada para as peças no processo 
de recebimento Dyna, tais como: Usar como está, Selecionar, Devolver, Retrabalhar.  
 
A resposta da NNC deve conter no mínimo a causa raiz da não conformidade, ação de 
contenção, ação corretiva e preventiva com responsáveis e prazo de implementação.  
 
Caso haja impedimento do fornecedor de estar presente para prestar suporte técnico à Dyna na 
data acordada, é necessário o fornecedor nomear uma equipe de inspeção local de terceira parte 
para representá-lo nas atividades do plano de contenção.  
  

- Relatório de resposta 8D com planilhas de apoio completas (brainstorm, análise de causa, 5 
por quês. 

- Plano de ação específico para problemas crônicos ou para ações de longo prazo que envolvam 
investimento e mudanças estruturais na empresa. 
 
O relatório 8D deve ser preenchido da seguinte forma:  
 
-  D3 (contenção) até 24 horas evidenciando retorno de informação formal e documentada, 
constatando as ações de contenção para o material e/ou produto não conforme, compreendendo 
as peças na Dyna, em trânsito e internamente no fornecedor. Caso haja impedimento do 
fornecedor de estar presente para prestar suporte técnico à Dyna na data acordada, realizar 
tratativa conforme citado na contenção na ferramenta NNC.  
 

 - D4 e D5 (causas e ações) constatando as ações de ocorrência e detecção em até 5 dias úteis 
da emissão. 

 

NOTA: Após 30 dias da emissão do relatório de não conformidade sem haver resposta da análi-
se do fornecedor, o demérito por “dias de atraso” é interrompido e uma nova 8D é emitida para o 
problema de “falta de resposta de ocorrência”.   

 

******* 
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When the non-conformity is detected in the product, Dyna will request corrective actions which will 
eliminate the root cause and prevent the non-conformity recidivism for the supplier. For that, the 
following tools are used: 

 

- Non-Conformity Notification with the description of Non-Conformity / occurrence, illustration of 
the problem evidenced, informative of the disposition given to the parts in the Dyna receiving 
process, such as: Use as is, Select, Return or Rework. 
 
The response of the CNP should contain at least the basic cause of nonconformity, containment 
action, corrective and preventive action with responsible and deadline implementation. 
 
If it is not possible for the supplier to be present to provide technical support to Dyna by the 
agreed date, the supplier must appoint a third party local inspection team to represent it in the 
containment plan activities. 
 

- Answer report 8D with complete support spreadsheets (brainstorm, cause analysis, 5 reasons 
why). 

- Specific action plan for chronic problems or for long term actions which involves investment 
and structural changes in the company.  
 
The 8D report must be completed as follows: 
 
- D3 (containment) up to 24 hours evidencing the return of formal and documented information, 
noting the containment actions for the material and / or nonconforming product, including the parts 
in Dyna, in transit and internally in the supplier. If the supplier is prevented from being present to 
provide technical support to Dyna on the agreed date, carry out negotiation as quoted in the 
contention in the NNC tool. 
 
- D4 and D5 (causes and actions) verifying the occurrence and detection actions within 5 
business days of the issue. 
 

Note: After 30 days of the issue of non-compliance report with no supplier response analysis, the 
demerit for "days of delay" is interrupted and a new 8D is issued for the problem of "non-response 
of occurrence". 

 

  
6.5 Embarque controlado (EC) / Controlled boarding 
 
O Embarque controlado é uma contenção agressiva visando bloquear a entrada de produtos não-

conformes na Dyna. A área da qualidade da Dyna poderá exigir o EC do fornecedor mediante 
análise dos dados qualitativos afim de definir os materiais e produtos aplicáveis. Como linha guia 

de implementação do EC pode considerar o seguinte: 
 

 Problema qualitativo; 

 Problemas repetitivos na qualidade; 

 Duração e severidade do problema; 

 Processo sem capabilidade; 

 Ações de contenção e corretivas não adequadas; 

 Auditoria de processo com pontos ineficientes; 
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As entradas necessárias para o início do embarque controlado são as seguintes: 
 

1. A qualidade identifica o produto apropriado para entrar em EC. 
2. Da atividade EC, nível e motivo do EC, duração prevista do EC (mínimo 5 semanas),  

critérios de saída (que devem corresponder como mínimo num plano de ação do fornecedor 
8D/5Passos, verificação de tal plano poderá ser através de uma auditoria para medir a eficácia 
das ações implementadas ou evidências das respectivas ações tomadas ou histórico satisfatório 
de fornecimento). 

 
A qualidade envia a carta de entrada no EC ao fornecedor contendo com a seguinte informação: 
nome do fornecedor, código do produto, descrição do produto, data de início. 

 

Conclusão do processo de contenção: 
 

 Resultado satisfatório das auditorias; 

 Plano de ação corretiva (8D/5Passos) implementado pelo fornecedor e aprovado pela 
Qualidade Dyna;  

 Outros critérios adicionais de saída definidos caso a caso; 

 A Qualidade prepara a carta de saída do EC; 

 A Qualidade distribui a carta de saída do EC segunda a lista; 

 A Qualidade atualiza a base de dados removendo o fornecedor do EC; 
 

******* 
 

The controlled boarding is an aggressive contention looking forward to blocking the entrance of 

the not in accordance products in Dyna. The quality area in Dyna may ask the Supplier’s EC 
through analysis of qualitative data in order to define the applicable materials and products. As a 

guideline for the EC implementation the following can be considerate: 
 

 Qualitative problem; 

 Repetitive problems in the quality; 

 Problem duration and severity; 

 Process without capability; 

 Contention actions and not appropriate correctives;  

 Audit process with inefficiency 
 
The necessary entrances for the beginning of the controlled boarding are the following: 
 

1. The quality identifies the appropriate product to enter in EC. 
2. The quality sends a EC enter letter to the supplier containing the following information: 

supplier name, product code, product description, EC activity initial date, EC level and 
reason, EC expected duration (at least 5 weeks), exit criteria (which must correspond 
as minimum in a supplier action plan 8D/5Steps, verification of such plan can be 
through an audit to measure the efficiency of the implemented actions or evidence of 
the respective actions taken or satisfactory supply history).  
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Conclusion of the contention process: 
 

 Satisfactory audit results; 

 Corrective action plan (8D/5Steps) implemented by the supplier and approved by Quality; 

 Other additional exit criteria defined case by case; 

  The Quality prepares the EC exit letter; 

 The Quality distributes the EC exist latter according to the list; 

 The Quality updates the data base removing the supplier from the EC. 
 
 
 

6.6 Identificação e rastreabilidade / Identification and traceability 
 
Os materiais devem conter identificações claras que comprovem a conformidade do lote. Nas 
etiquetas apresentar pelo menos: 
- Nome do fornecedor; 
- Descrição do material; 
- Código Dyna; 
- Quantidade 
- Número da nota fiscal do fornecedor 
- Validade (quando aplicável) 
 
O fornecedor deve estabelecer um procedimento confiável de rastreabilidade que possa garantir 
as seguintes informações, quando solicitadas pela Dyna: 
- Número do lote; 
- Data e local de produção e testes; 
- Registros da qualidade. 
 

******* 
 
The material must contain clear identifications that prove lot conformity. In the labels present at 
least: 
- supplier name; 
- description of the material; 
- code Dyna; 
- amount; 
- number of the Supplier fiscal note; 
- expiration date (when appliable). 
 
The supplier must establish a trustworthy traceability procedure that can guarantee the following 
information, when requested by Dyna:  
- lot number; 
- date and local of the production and tests 
- quality registers. 
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6.7 Normas de Qualidade / Quality Standarts 
 
 A Dyna representada por funcionários devidamente credenciados terá o direito de acesso às 
instalações do fornecedor e de seus terceiros. 
 
Pode também realizar auditorias de sistema da qualidade ou visitas, quando julgar necessário, 
seja por motivo de reincidência de não-conformidades ou por acompanhamento do 
desenvolvimento do fornecedor.  
 
O fornecedor deverá comunicar à Dyna, quaisquer alterações referentes, a mudança de dese-
nho, local de produção ou processo produtivo. 

 
O fornecedor garante que o produto será entregue sem defeito, sempre atendendo as especifi-
cações técnicas e padrão de qualidade requeridos pela Dyna. 

 
******* 

 
Dyna represented by properly accredited workers will have the right to the access of the supplier 
and third-party facilities.  
Can realize quality system audits or visits, when it judges necessary, either because recidivism of 
not in accordance or for supplier development monitoring.  
 
The supplier should communicate Dyna, any alteration referred, to draw changes, production 
place or productive process. 

 
The supplier must guarantee that the product will be delivered without defect, always attending 
the technical specification and quality patterns required by Dyna. 
 
 
7 LOGÍSTICA / LOGISTICS  
 
 
7.1 Embalagem / Packing 
 
A embalagem exigida pela Dyna deve ser obedecida e estar em condições que garantam a qua-
lidade do produto. Podem ser retornáveis ou não, conforme acordo com a Dyna no início de for-
necimento. 

 

******* 

 
The packaging required by Dyna must be in conditions that guarantee the product quality. Can be 
returned or not, according to Dyna in the start of the delivery. 
 

 
7.2 Transporte / Transport 
 
Quando o serviço de entrega é de responsabilidade do fornecedor, o mesmo deve assegurar sua 
capacidade e competência para tal, assim como o atendimento dos requisitos IV do item 8.3-
Condições de Fornecimento.   
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No caso de fornecedores com janela de entrega, a mesma deve ser respeitada conforme 
acordado entre Dyna e fornecedor. Os demais devem obedecer ao horário de recebimento 
conforme determinado pela Dyna. 
 

******* 

 
When the delivery service is the responsibility of the supplier, it must assure its capacity and 
competence to do so, as well as meeting the IV requirements of item 8.3-Supply Conditions. 
In the case of suppliers with delivery window, it must be respected as agreed between Dyna and 
the supplier. The other must obey the reception time as determinate by Dyna. 
 

  
7.3 Materiais com data de validade / Materials with expiration date 
 
Materiais que possuam validade determinada deverão ser fornecidos dentro de prazos acordados 
com nossa logística, visando utilização antes da expiração das datas. Somente serão aceitos os 
materiais que atendam as especificações ou que possuam desvio autorizado pela Dyna. 
 

******* 

 
Materials with expiration date must be delivered in the deadlines agreed with our logistic, looking 
forward for the utilization before the expiration date. Will only be accepted the materials that at-
tend the specification or that have deviation authorized by Dyna. 
 
 

 
7.4 Programação de matéria prima / Raw material programming 
  
- Programa: enviado pelos analistas logísticos respectivos em planilhas, arquivos PDF´s ou 
portal do fornecedor, via EDI, contendo, no mínimo, o programa do mês e a previsão do seguinte. 
Para casos específicos de matéria prima com lead time de fabricação superior a 60 dias, envio 
de previsões futuras que podem ser alteradas antes do pedido oficial dependendo da 
necessidade da Dyna. 
 
Emissão dos programas e/ou pedidos devem obedecer ao lead time informado pelo fornecedor 
para produção e entrega dos materiais. 
Após o aceite, o atendimento da programação será nas quantidades e prazos solicitados pela 
Dyna. 
 

-  Reprograma: após aceito pelo fornecedor deve ser seguido conforme programação logística. 

- Avaliação de capacidade produtiva do fornecedor: pode ser solicitada pela Dyna 
independente de novos produtos ou alteração de fornecimento. 
 
 

- Terceiros: fornecedor deve disponibilizar o material de posse da Dyna em qualquer época para 
inventário e/ou conferência. No inventário anual, o fornecedor deve disponibilizar pessoal 
qualificado, balanças, manter os materiais em condições (etiquetados), atender o prazo 
estipulado pela Dyna e demais necessidades pertinentes à contagem. 
 

******* 
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- Program: sent by the respective logistics analysts in spreadsheets, PDF archives or supplier 
portal, by EDI, containing, at least, the program of the month and the prevision for the next. For 
specifics raw material cases with lead time of fabrication over 60 days, send of future predictions 
that can be altered before the official request depending on Dyna’s necessities. 
 
Emission of programs and/or requests must obey to the lead time informed by the supplier for 
production and delivery of materials  
After the acceptance, the programming attendance will be on quantities and deadlines requested 
by Dyna.  
 

-  Reprogram: after accepted by the supplier must be followed according to logistics planning.  

- Evaluation of the supplier’s productive capacity: can be requested by Dyna independent of 
new products or supply changes.  

- Third-parties: supplier must provide material in the hands of Dyna at any time to the inventory 
and/or conference. In the annual inventory, the supplier must provide qualified people, scale, 
maintain the material in good conditions (labeled), attend the deadline stipulated by Dyna and 
other needs relevant to the count. 
  
  
 

7.5 Recebimento / Reception 

 
7.5.1 Horários / Times 
 
Horário de recebimento de segunda à sexta: 
 
Manhã – das 7:30 as 12:00 horas 
Tarde – das 13:00 as 17:30 horas 
  
Alguns fornecedores estratégicos devem obedecer a sua janela preferencial. 
Caso a entrega não ocorra dentro do combinado, o fornecedor deve informar com antecedência 
o departamento logístico para avaliação de necessidade e autorização da Diretoria Dyna. 
A Dyna se reserva o direito de solicitar entregas extras nos finais de semana caso necessário. 
 

******* 
 
Delivery time from Monday to Friday: 
 
Morning – from 7:30 to 12:00 hours 
Afternoon – from 13:00 to 17:30 hours 
 
Some strategic suppliers must obey to its preferential window. 
In the case of the delivery do not occur within the combined, the supplier must inform in advance 
the logistics department for evaluation of need and authorization from Dyna’s directory. 

Dyna reserves the right to request extra deliveries in the weekends if necessary.  
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7.5.2 Envio do ASN (Aviso de Embarque) /  
 
Aos fornecedores, nacionais e importados, que se enquadrarem nos padrões para envio de ASN, 
devem fazê-lo, obrigatoriamente, no momento do embarque do material devendo observar os 
campos chave ora descritos abaixo, para que estejam nos mesmos padrões da Autorização de 
Entrega emitida pela Dyna: 
 

 Número do Pedido: 

o Campo de 6 dígitos. (Campo estritamente numérico). 

 Unidade de medida: 

o A mesma da Autorização de Entrega Dyna. 

 Valor Unitário do Produto: 

o O mesmo da Autorização de Entrega Dyna. 

 Código do Produto Dyna: 

o Informar de acordo com o código de Produto que consta na Autorização de Entre-

ga Dyna. 

 Quantidade: 

o A mesma da Autorização de Entrega Dyna. 

******* 

 
National and imported suppliers that meet the standards for submission of ASN, must do so at the 
time of shipment of the material and must observe the key fields described below, so that they are 
in the same standards as the Delivery Authorization issued by Dyna: 
 

 Request Number: 

o 6 digit field (Strictly numeric field). 

 Unit of measurement: 

o The same as the Dyna Delivery Authorization. 

 Unit Value of Product: 

o The same as the Dyna Delivery Permit. 

 Dyna Product Code: 

o Report according to the Product code on the Dyna Delivery Authorization. 

 Amount: 

o The same as the Dyna Delivery Authorization. 

 

 
7.5.3 Recebimento Fiscal / Tax receipt 
 
Fornecedor deve inicialmente se dirigir ao setor de recebimento fiscal na entrada da Dyna, para 
conferência das notas fiscais (ou danfes), arquivos XML, verificação das condições comerciais 
pré-acordadas e pedidos emitidos pelo departamento logístico. 

 
******* 

 
Supplier must initially go to fiscal reception sector in Dyna’s entrance (Concierge 1) for conference 
of the fiscal notes, XML archives, verification of the commercial condition pre-agreed and orders 
issued by the logistics department. 
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7.5.4 Arquivos XML / XML Archive 
 
Envio obrigatório antes da chegada do material para conferência e solução de possíveis proble-
mas. Endereços: 
fiscal@dyna.com.br 
www.dyna.com.br/portalnfe 

 
******* 

 
Required dispatch before the arrival of the material for conference and solution of possible prob-
lems. Address: 
fiscal@dyna.com.br 
www.dyna.com.br/portalnfe 

 
 
 
7.5.5 Recebimento Físico / Physical Reception 
 
Após a liberação contábil, o fornecedor, em posse da nota fiscal, deve aguardar chamada para 
entrada nas docas. 
O conferente Dyna, em conjunto com motorista e/ou ajudante, confronta NF x Material x Quanti-
dade, obedecendo aos critérios do item 6.6. 
Fornecedor deve exigir o canhoto da nota fiscal assinado de forma legível contendo o número de 
documento do conferente (RG ou outro) e carimbo Dyna. 
 

******* 

 
After accounting release, the supplier, in possession of the fiscal note, must go to the concierge to 
schedule record and wait the call to enter the docks.  
The lecturer Dyna, together with the driver and/or helper, confronts nf x material x amount, follow-
ing the criteria of item 6.6.  
Supplier must demand the signature in the fiscal note signed in a readable form containing the 
document number of the lecturer and Dyna’s stamp.   
 

 
 
7.6 Débitos logísticos / Logistics Debits 
 
Todas as despesas financeiras serão debitadas do fornecedor caso comprovado o não 
atendimento da programação, respeitando lead time, capacidade produtiva e, no caso de 
terceiros, o envio de materiais pela Dyna. 

 
******* 

All the financial expenses will be debited from supplier in the case of not attending the 
programming, respecting lead time, productive capability and, in the case of third-parties, the 
material delivery by Dyna.  

 
 
 

mailto:fiscal@dyna.com.br
http://www.dyna.com.br/portalnfe
mailto:fiscal@dyna.com.br
http://www.dyna.com.br/portalnfe
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7.7 Material enviado para terceirização / Material shipped to outsourcing 
 
O fornecedor disponibilizará a Dyna ou a quem este indicar, os resíduos dos materiais remetidos 
pela Dyna para industrialização sob (sucata) em quantidade similar à estimada pela Dyna. 
 
O fornecedor ressarcirá à Dyna os valores apurados em decorrência da entrega em quantidade 
inferiores ao volume esperado de sucata, caso não comprove a referida divergência, no prazo de 
até 30 (trinta) dias. 
 

******* 

 
The supplier provides to Dyna or to whom it indicates, the material waste remitted by Dyna to in-
dustrialization in similar quantity estimated by Dyna. 
 
The supplier will reimburse Dyna the amount calculated as a result of the inferior quantity delivery 
to the expected waste volume, if it does not provide such divergence, in the time of 30 (Thirty) 
days.  
 
 

7.8 Reclamações e ações corretivas / Complaints and corretive actions 
 
 
Quando da ocorrência de não-conformidades detectadas no recebimento do produto, a Dyna 
solicitará ações corretivas que eliminem a causa raiz e previnam a reincidência da não-
conformidade para o fornecedor. Para isso possui as seguintes ferramentas: 

 

- Notificação de Não Conformidade Logística (NNCL) com a descrição da Não Conformidade/ 
ocorrência, identificação do problema e foto do problema evidenciado.  
 
A resposta da NNCL deve conter no mínimo a causa raiz da não conformidade, ação de 
contenção imediata, ação corretiva e preventiva com responsáveis e prazo de implementação.  

 
- Processo de Resolução de Problemas (8D) com planilhas de apoio completas (brainstorm, 
ISHIKAWA, 5 por quês para ocorrência e 5 por quês para detecção. 
 

- Plano de ação específico para problemas crônicos ou para ações de longo prazo que envolvam 
investimento e mudanças estruturais na empresa. 
 
O relatório 8D deve ser preenchido da seguinte forma:  
 
-  Contenção até 24 horas evidenciando retorno de informação formal e documentada, 
constatando as ações de contenção para o material em trânsito e internamente no fornecedor.  
 

 - Causas e Ações constatando as ações de ocorrência e detecção em até 5 dias úteis da 
emissão. 

 

NOTA: Após 30 dias da emissão do relatório de não conformidade sem haver resposta da análi-
se do fornecedor, o demérito por “dias de atraso” é interrompido e uma nova 8D é emitida para o 
problema de “falta de resposta de ocorrência”.   

******* 
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Upon the occurrence of nonconformities detected upon receipt of the product, Dyna will request 
corrective actions that eliminate the root cause and prevent recurrence of nonconformity to the 
supplier. For this you have the following tools: 
 

- Notification of Non-Conformity Logistics (NNCL) with description of Non-Conformity / occur-
rence, problem identification and photo of problem evidenced. 
 
NNCL's response should contain at least the root cause of nonconformity, immediate containment 
action, corrective and preventive action with responsible and timely implementation. 
 

- Problem Solving Process (8D) with complete support worksheets (brainstorm, ISHIKAWA, 5 
per occurrence and 5 per day for detection. 
 

- Specific action plan for chronic problems or for long-term actions involving investment and 
structural changes in the company. 
 
The 8D report should be completed as follows: 
 
- Containment up to 24 hours evidencing the return of formal and documented information, verify-
ing the containment actions for the material in transit and internally at the supplier. 
 
 - Causes and Actions verifying the actions of occurrence and detection within 5 business days of 
the issue. 
 

NOTE: After 30 days of issuing the nonconformity report without response from supplier analysis, 
demerit for "days of delay" is interrupted and a new 8D is issued for the "non-response" problem. 

 
 
8   COMERCIAL  
 
Nas relações comerciais e técnica entre a Dyna e seus fornecedores o idioma preferencial a ser 
utilizado é o Português e alternativo o inglês.  
 

******* 
 
In the commercial and technical relations between Dyna and its suppliers the preferred language 
to be used is Portuguese and alternative English. 
 
 
 

8.1 Situação Financeira / Financial Situation 
 
Para ser fornecedor homologado, a Dyna considera a situação financeira do fornecedor efetuan-
do a consulta de dados da central de crédito da empresa. Caso haja pendências a Dyna poder 
vetar o fornecedor. 
 
 

******* 
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To be a homologated supplier, the Dyna considers the financial situation of the supplier consulting 
on the data of the credit center in the company. In case there are pending Dyna can block the 
supplier.  
 
 
8.2 Contratos de fornecimento / Supply Agreement 
 
No geral é efetuado o acordo de fornecimento junto com o Contrato de Parceria (pedido mãe) 
entre Dyna e o fornecedor. Para as terceirizações são firmados contratos exclusivos como: 
“Contrato de Comodato” quando envolve a transferência de moldes e ferramentas para o 
fornecedor; e “Contrato de Prestação de Serviços” onde são definidas as responsabilidades entre 
Dyna e fornecedor. A Dyna segue o princípio de auxiliar tecnicamente nas áreas de manutenção, 
ferramentaria, produção e qualidade enquanto o fornecedor deve garantir o zelo e as 
manutenções de rotina. 

 

******* 

 
In general is accomplished the supply agreement along with the mother request between Dyna 
and the supplier. For outsources are signed an exclusive agreement, like: “Lending Agreement” 
when involve the transfer of molds and parts for the supplier; and “Provision of Services 
Agreement” where are defined the responsibilities between Dyna and supplier. Dyna follows the 
principle of helping technically on the maintenance, tooling, production and quality areas while the 
supplier must guaranty zeal and daily maintenances.    

 

 

 

8.3 Condições de fornecimento / Supply conditions 
 
I – Formalização e Aceitação do Pedido / Formalization and Acceptance of the Request 

 
I.1 O aceite será automático caso o fornecedor não faça uma recusa parcial ou total, por escrito 
no prazo de 2 (dois) dias úteis após o recebimento deste pedido.  
 
I.2 Para todos os fins e efeitos de direito, todas as condições e preços e suas subsequentes mo-
dificações (através de documentos firmados pela compradora) mencionados neste pedido de 
mercadoria prevalecerão sempre sobre o texto de qualquer formulário de aceitação ou qualquer 
outro documento emitido pela vendedora.  

 

******* 
 

I.1 - The acceptance will be automatic if the supplier does not make a partial or total refusal in 
writing within two days after receiving this request. 

 
I.2 - For all purposes and effects of law, all conditions and prices and their subsequent 
modifications (through documents signed by the buyer) mentioned in this merchandise order will 
always prevail over the text of any acceptance form or any other document issued by the seller. 
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II – Preço e Reajuste / Prices and Adjustments 

 
II.1 O preço constante do pedido é firme e somente poderá ser alterado com a concordância, por 
escrito, da compradora, através de termo aditivo deste.  
 
II.2 Reajustes de preço somente serão estudados pela compradora se submetido à sua 
apreciação com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de efetivação pretendida 
pela vendedora.  

 
III.3 Fica assegurado a compradora a faculdade de modificar ou cancelar o pedido, e suas 
respectivas “Autorizações de Entrega”, se não lhe convier, mesmo que justificado, o novo preço 
pretendido pela vendedora.  

 
III.4 Eventuais reajustes de preço concedido, automaticamente atualizam o nível econômico para 
a data em que os novos preços começarem a ser praticados, não sendo admitidas cobrança 
retroativas nem reivindicações anteriores. 
 

******* 
 
 
The payment is made automatically and can be changed with a written agreement of the buyer, 
through the additive term of this one. 
 
II.2 Readjustments of early maturity at least 30 days before the date of validity of the transaction. 
 
III.3 The right to modify or cancel the order, and its own claims of delivery, even if the same, as 
well as the same price as intended by the seller is assured. 
 
III.4 Any price adjustments granted, automatically updated to save data for the new values 
initiated in being-practiced, not being admitted, retroactive or prior. 
 
 

 

III – Fornecimento / Supply 

 
3.1 O programa de entrega da mercadoria, objeto do pedido, será estabelecido pela “Autorização 
de Entrega”, que a compradora emitirá automaticamente e consecutivamente, a medida de suas 
necessidades de suprimento.  
 
3.2 A “Autorização de Entrega” estabelece as quantidades consideradas como “encomenda 
firme” ou “Previsão estimada” e os prazos e/ou datas de entrega, condições estas que passam a 
fazer parte integrante do pedido.  
 
3.3 A mercadoria será entregue no endereço e na área estipulada pela compradora.  
 
- É assegurado à compradora o direito de não receber a mercadoria com quantidade divergente 
do estabelecido ou devolver quantidades remetidas em excesso, fora de prazo e fora do horário 
do recebimento, ou mesmo, a seu exclusivo critério, cancelar, suspender ou interromper a 
execução deste pedido casos em que estará desonerada de qualquer responsabilidade. 
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 Para a reincidência por três vezes de mercadoria com divergência de quantidade acima de 5% , 
fica assegurado o direito à compradora de enviar a notificação de débito e o recebimento das 
peças do próximo  pedido mais a quantidade de peças referente ao pedido anterior, sem ônus à 
compradora.      
 
- É assegurado à compradora e ao seu cliente o direito de executar a verificação nas instalações 
da vendedora para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição 
especificados. Através de comunicado por escrito, a compradora informará à vendedora das 
providências de verificação pretendida e o método de liberação do produto, conforme o caso.  
 

******* 
 
3.1 The delivery program of the merchandise, object of the order, will be established by the "De-
livery Authorization", which the purchaser will issue automatically and consecutively, the measure 
of its supply needs. 
 
3.2 The "Delivery Authorization" establishes the quantities considered as "firm order" or "Estimat-
ed forecast" and the deadlines and / or delivery dates, which become an integral part of the order. 
 
3.3 The merchandise will be delivered to the address and the area stipulated by the buyer. 
 
- The purchaser is guaranteed the right not to receive the merchandise with a quantity different 
from what is established or to return quantities shipped in excess, after the deadline and outside 
the time of receipt, or even, in its sole discretion, cancel, suspend or interrupt the execution of this 
in which case you will be discharged of any responsibility. 
 
For the recidivism of three times of merchandise with a quantity divergence of more than 5%, the 
purchaser is entitled to send the debit notification and the receipt of the parts of the next order 
plus the quantity of parts related to the previous order, without any buyer. 
 
- The purchaser and its customer are ensured the right to carry out the verification at the vendor's 
premises to ensure that the product purchased meets the specified acquisition requirements. 
Through a written notice, the purchaser will inform the seller of the verification arrangements and 
the method of product release, as the case may be. 
 
 
 
IV- Embalagem, Transporte e Riscos / Packaging, Transportation and Risks 

 
4.1.  A mercadoria deverá estar embalada segundo as especificações da compradora. 
 
4.2. Correrão por conta da vendedora as despesas de embalagens, fretes, carretos, seguros, 
bem como as incorridas pela compradora com a devolução, correção ou recuperação de 
mercadoria que, por eficiência de produção, danos de transporte, embalagem inadequada, etc., 
não esteja a critério da compradora em perfeitas condições de uso. 
 
4.3. Correrão, também por conta da vendedora, todos os riscos de transporte e a conservação da 
mercadoria, até a sua efetiva entrega à compradora.  
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4.4. A compradora não se responsabiliza por acidentes de espécie alguma que venha a ocorre 
no interior de sua fábrica ou armazém, como a vendedora, por seus prepostos ou quem por sua 
ordem fizer a entrega de mercadorias constantes deste pedido.  
 

******* 
 
4.1. The merchandise must be packed according to the specifications of the buyer. 
 
4.2. The expenses of packaging, freight, reels, insurance, as well as those incurred by the buyer 
with the return, correction or recovery of merchandise that, due to production efficiency, transport 
damages, inadequate packaging, etc., will not be borne by the seller. at the discretion of the buyer 
in perfect conditions of use. 
 
4.3. All risks of transportation and the preservation of the merchandise shall also be borne by the 
vendor, until its actual delivery to the buyer. 
 
4.4. The buyer is not responsible for accidents of any kind that may occur inside your factory or 
warehouse, such as the seller, by your agents or who, in your order, deliver the goods contained 
in this order. 
 
 
 
V – Débitos, Faturamento e Cobrança / Debit, Billing and Charge 
 
5.1. A vendedora deve atender cuidadosamente para o local de entrega da mercadoria, número 
de inscrição no Estado e no Cadastro Geral de Contribuintes e endereço para faturamento, 
indicados no pedido e/ou nas “Autorização de Entrega”. 
 
5.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas com absoluta clareza e com observância rigorosa das 
disposições legais e fiscais.  
 
5.2.1. Nenhuma mercadoria será recebida pela compradora sem estar acompanhada 
devidamente de Nota Fiscal. 
 
5.3. A vendedora deverá indicar sempre na Nota Fiscal:  
 
a) O número completo do pedido, bem como o número da “Autorização de Entrega”; 
b) O número do “Código do Fornecedor” que designa a vendedora, antepondo-o à razão social 
da vendedora; 
c) O número e a descrição da peça 
 
5.4. As Notas Fiscais poderão conter vários itens de mercadorias de diversos pedidos, desde que 
sejam da mesma classificação fiscal e devem ser descarregados na mesma área de 
recebimento.  
 
 
5.5. A fatura não poderá ser desdobrada em várias duplicatas, salvo disposição em contrários 
constante no pedido, ou quando obrigatório por lei. 
 
 
5.6. Os títulos de responsabilidade da compradora serão pagáveis exclusivamente na praça de 
Guarulhos – SP, e apresentados para cobrança e/ou pagamento unicamente no endereço da 
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compradora retro indicado. A compradora fica no direito de debitar da vendedora qualquer custo 
de frete extra com seu cliente devido ao não atendimento no prazo combinado. 

 
******* 

 
 
5.1. The salesperson must carefully attend to the place of delivery of the goods, registration num-
ber in the State and in the General Register of Taxpayers and billing address, indicated in the 
order and / or the "Delivery Authorization". 
 
5.2. The Invoices should be issued with absolute clarity and with strict observance of the legal and 
fiscal provisions. 
 
5.2.1. No merchandise will be received by the buyer without being duly accompanied by Nota Fis-
cal. 
 
5.3. The seller must always indicate in the Invoice: 
 
a) The complete application number and the "Delivery Authorization" number; 
b) The number of the "Vendor Code" that designates the seller, placing it in the name of the seller; 
c) The number and description of the part 
 
5.4. The Invoices may contain several merchandise items of different orders, as long as they are 
of the same tax classification and must be unloaded in the same receiving area. 
 
 
5.5. The invoice cannot be deployed in several copies, unless otherwise stated in the request, or 
when required by law. 
 
 
5.6. The titles of responsibility of the buyer will be payable exclusively in the square of Guarulhos - 
SP and presented for collection and / or payment only at the address of the retro buyer indicated. 
The buyer is entitled to debit the seller any extra freight cost with its customer due to non-
attendance on the agreed term. 
 
 
 

VI – Normas Técnicas, Inspeção Prévia e Exame de Aceitação das Remessas / Technical 
Norms, Previous Inspection and Examination of Acceptance of Remittances 
 
 
6.1. A vendedora se obriga a preparar e enviar quantidade de amostra solicitada no pedido, livre 
de qualquer débito, inclusive de impostos, renovando tal remessa tantas vezes quantas forem 
necessárias para a aprovação inicial de mercadorias.  
 
6.2. A compradora poderá condicionar a aceitação de qualquer material ao seu prévio exame, 
total ou parcial, e terá o prazo de 60 (sessenta) dias para reclamar sobre e/ou devolver, total ou 
parcialmente, a mercadoria, em virtude de defeitos ou vícios ocultos e/ou inobservância das 
especificações, normas, desenhos, leis vigentes aplicáveis ao produtos, amostras, descrições ou 
outras indicações da compradora, sem prejuízo do seu direito de fazê-lo a qualquer tempo após 
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esse prazo ,mesmo depois de aceita ou paga a mercadoria desde que só pelo uso se possam ou 
venham a se verificar tais vícios, defeitos e/ou inobservâncias.  
 
6.3. Os vícios e defeitos ocultos e/ou inobservâncias de especificações e demais indicações 
técnicas encontradas em parte de uma remessa, justificarão a rejeição e a devolução de toda a 
remessa a exclusivo critério da compradora.  
 
6.4. Quando da devolução da mercadoria, nos termos dos itens anteriores citados, a compradora 
não estará sujeita a pagamento ou reposição dos materiais inutilizados nos testes e exames 
efetuados.   
 
 
6.5. A mercadoria rejeitada será posta à disposição da vendedora ou a ela devolvida correndo 
por sua conta as despesas e os riscos de transporte.  
 
6.6. Correrão também por conta exclusiva da vendedora, os riscos decorrentes da possibilidade 
de recuperação ou não dos impostos devidos ou já recolhidos sobre a mercadoria devolvida.  
 
6.7. Se nas hipóteses previstas no item 6.4 supra, a matéria-prima for de propriedade da 
compradora, obriga-se e idêntica especificação técnica, ou a aceitar, contra a apresentação, o 
débito do valor dessa matéria-prima aos preços vigentes nessa ocasião.  
 
6.8. Todas as devoluções da compradora serão consideradas definitivas, não sendo aceita 
mercadoria a título de reposição. A mercadoria devolvida somente poderá retornar à compradora 
sob novo débito e dentro do processo normal de venda, obedecidos todos os termos do pedido e 
desde que haja a devida autorização pela competente “Autorização de Entrega”.  
 
6.9. A Compradora fica desde já autorizada a deduzir do primeiro pagamento à vendedora, o 
valor das mercadorias que já tenham sido pagas, o valor das despesas resultantes de devolução 
(carretos, fretes, embalagens, etc.,), diferenças de preços ou de quantidades e aditamento de 
pagamento.  
 
6.10. A vendedora se obriga a regularizar, junto a bancos ou terceiros, os portadores duplicatas 
que tenham o seu valor modificado em virtude do disposto no item 6.9, sob pena de responder 
civil e criminalmente pelos danos morais ou pelos prejuízos que, em virtude de sua omissão, 
forem acarretados à compradora, com a cobrança, protestos ou execução de tais títulos.  
 

******* 
 
6.1. The seller undertakes to prepare and send the quantity of sample requested in the order, free 
of any debit, including taxes, renewing such consignment as many times as necessary for the 
initial approval of goods. 
 
6.2. The purchaser may condition the acceptance of any material to its previous examination, in 
whole or in part, and will have a period of 60 (sixty) days to claim and / or return, totally or partial-
ly, the merchandise due to defects or hidden defects and / or failure to comply with the specifica-
tions, norms, designs, current laws applicable to the products, samples, descriptions or other indi-
cations of the purchaser, without prejudice to its right to do so at any time after this period, even 
after accepting or paying the merchandise provided that such defects, defects and / or non-
observances may or may arise in connection with use. 
 



  
ACORDO DA QUALIDADE E FORNECIMENTO 

 
 

 

  G:\SE\SG\IGI\SQ12\ IT.GQ / 10.12                                          REV: 16                            DATA: 21-01-2019                                       FL. 34/45 

 
 

6.3. The hidden defects and defects and / or non-observance of specifications and other technical 
indications found in part of a shipment will justify rejection and return of the entire shipment at the 
sole discretion of the purchaser. 
 
6.4. Upon return of the goods, under the terms of the aforementioned items, the purchaser will not 
be subject to payment or replacement of the unused materials in the tests and exams performed. 
 
 
6.5. Rejected merchandise shall be made available to the seller or returned to her at her own cost 
and transportation risk. 
 
6.6. The risks arising from the possibility of recovering or not recovering the taxes due or already 
collected on the returned merchandise will also be borne exclusively by the seller. 
 
6.7. If, in the hypotheses referred to in item 6.4 above, the raw material is owned by the buyer, it 
is obliged to the same technical specification, or to accept, against presentation, the debit of the 
value of that raw material at the prices prevailing at that time. 
 
6.8. All returns of the buyer will be considered final, and no replacement merchandise will be ac-
cepted. The returned merchandise will only be able to return to the buyer under new debit and in 
the normal process of sale, obeying all the terms of the request and with the proper authorization 
by the competent "Delivery Authorization". 
 
6.9. The Purchaser is hereby authorized to deduct from the first payment to the seller the value of 
the goods which have already been paid, the value of the expenses resulting from the return 
(reels, freights, packaging, etc.), price or quantity differences and payment addition. 
 
6.10. The seller undertakes to regularize, with banks or third parties, the duplicate holders that 
have their value modified by virtue of the provisions of item 6.9, under penalty of civilly and crimi-
nally liable for moral damages or damages that, by virtue of their omission, are caused to the 
buyer, with the collection, protests or execution of such titles. 
 

 
 

VII – Direitos de Propriedade / Property Rights 

 
7.1. A mercadoria fabricada sob marcas, desenhos e especificações, fornecidas pela 
compradora, só para esta poderá ser fabricada e jamais para terceiros, sob nenhum pretexto, 
obrigando-se ainda a vendedora a manter absoluto sigilo sobre os dados técnicos que lhe forem 
confiados, só os revelando a seus subcontratados na medida do estritamente necessário e 
mediante a garantia de observância, pelo menos das condições aqui estipuladas.  
 
7.2.  Todo e qualquer material entregue pela compradora à vendedora, para atendimento do 
pedido, bem como aquele encomendado ou pago, quer separadamente, quer sob a forma de 
amortização sobre o preço da unidade, tais como amostras, modelos, desenhos, peças, 
equipamentos, ferramental, material técnico, especificações, etc., são de propriedade exclusiva 
da compradora e se entende em poder da vendedora em relação de simples comodato, 
obrigando-se a vendedora a desenvolvê-lo, após a execução do pedido ou quando lhe for 
solicitado, nas condições em que os recebeu, ressaltando o desgaste decorrente do seu uso 
normal.  
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7.3. Todos os fornecimentos deverão conter, obrigatoriamente a identificação do fabricante, bem 
como, sempre que solicitado, as siglas ou marcas da compradora, não implicando tal solicitação, 
de forma alguma, em cessão do direito ao uso e/ou ao emprego de tais siglas ou marcas.  
 
7.4. A vendedora garante não pender, sobre a mercadoria objeto do pedido, qualquer dúvida 
judicial ou extrajudicial acerca de patentes, marcas, desenhos, modelos industriais ou outras 
quaisquer reclamações sobre infrações, reais ou supostas, os tais direitos, inclusive pela defesa 
da compradora, seus sucessores e cessionários.  
 

******* 
 

7.1. Goods manufactured under the registered trademarks, designs and specifications provided 
by the buyer, may only be manufactured for this purpose and may not be manufactured for third 
parties under any pretext, and the seller must maintain absolute confidentiality on the technical 
data. entrusted to him. reveal its subcontractors to the extent strictly necessary and ensure com-
pliance with at least the conditions stipulated in this document. 
 
7.2. Any material delivered by the buyer to the seller to fulfill the order, as well as the order or 
payment, either separately or in the form of amortization of the unit price, such as samples, mod-
els, drawings, parts, equipment, tools, technical material, specifications, etc. are the exclusive 
property of the buyer and are held by the seller in relation to the single loan, and the seller is 
obliged to develop it after the execution of the order or when requested, within which he received 
them, highlighting the resulting wear of its normal use. 
 
7.3. All supplies must contain the manufacturer's identification, as well as, when requested, acro-
nyms or trademarks of the buyer, not implying in such a request, in any way, the assignment of 
the right to use and / or use of such acronyms or trademarks. 
 
7.4. The seller guarantees not to pay any judicial or extrajudicial doubt about patents, trademarks, 
designs, industrial models or any other claims on infringements, real or supposed, such rights, 
including for the defense of the purchaser, its successors and assigns. 
 
 
 

VIII – Garantia / Warranty Term 
 
8.1. A vendedora garante à compradora que a mercadoria constante deste pedido será entregue 
em perfeitas condições de uso, sem quaisquer vícios ou defeitos, e que assim se manterão 
durante os prazos de garantia normalmente oferecidos pela compradora aos produtos por ela 
vendidos, prazos esses que a vendedora declara conhecer.  
 
8.2. A vendedora obriga-se a aceitar, aos preços vigentes na ocasião, o débito das mercadorias 
em garantia, devolvidas pelos usuários dos produtos da compradora, desde que tais devoluções 
sejam decorrentes de defeitos de responsabilidade da vendedora.  
 

******* 

 
8.1. The seller guarantees to the buyer that the merchandise contained in this order will be deliv-
ered in perfect conditions of use, without any defects or defects, and that this will be maintained 
during the warranty periods normally offered by the buyer to the products sold by the buyer, de-
clares to know. 
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8.2. The seller undertakes to accept, at the prices in force at the time, the debit of the goods in 
guarantee, returned by the users of the products of the buyer, provided that such returns are due 
to defects of responsibility of the seller. 
 
 

IX – Rescisão / Termination 

 
No caso de a vendedora, por motivos de sua conveniência, paralisar as suas atividades ou deixar 
de entregar as mercadorias objeto deste pedido, deverá arcar com a responsabilidade de 
indenizar a compradora. Essa indenização será negociada e acertada com a compradora tendo 
em vista a gravidade do caso.  
  

******* 

 
In the event that the seller, for reasons of convenience, interrupts his activities or fails to deliver 
the goods object of this request, will have the responsibility to indemnify the buyer. This indemnity 
will be negotiated and agreed with the buyer, considering the seriousness of the case.  

 

 
9   MONITORAMENTO DA PERFORMANCE / PERFORMANCE MONITORING 
 
A Dyna efetua o acompanhamento do desempenho do fornecedor através dos seguintes 
indicadores: 
 

 
9.1 Qualidade / Quality 
 
 
PPM 
 
- PPM Global do mês (total de itens reprovados do fornecedor / total de itens fornecidos de 

todos os fornecedores) *10
6
 

-     Metas para PPM global (mês e ano): 50 PPM 

- PPM Individual (total de item reprovado do fornecedor / total de itens fornecidos do 

fornecedor) *10
6
 

-     Metas para PPM individual: 350 PPM 
- Nº de relatório 8D / NNC respondidos fora do prazo  
- Participação em QSB (reclamações de cliente na Dyna causadas pelo fornecedor) 
- PPAP fora do prazo 
- Certificação do sistema de qualidade  
- Certificação Ambiental / Questionário 
-     Auditoria de processo VDA 6.3 
-     Avaliação CQI 11 / CQI 23 / CQI 27 
 
 

***** 
 

Dyna determines the supplier performance monitoring through the following indicators: 
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PPM 
- Global PPM of the month (suppliers items reproved / items provided from all of the suppliers) 

*10
6
 

-     Goals for global PMM (month and year): 50 PPM 

- Individual PPM (all items reproved from the supplier / all items provided from the suppliers) 
*10

6
 

-     Goal for individual PMM: 350 PPM 
 

- Number of 5 steps report answered late 
- QSB participation (client claims in Dyna caused by the supplier) 
- PPAP out of time 
- Quality system certificate 
-     Process audit VDA 
-     Environmental certificate 
-     Evaluation CQI11 / CQI 12 / CQI 23 / CQI 27 

 
 

9.2 9.2 Logística  / Logistics  
 
 
 

 
 
 

           

 
 
A) PLANEJADO X ENTREGUE 
 

Data 

Pedido

Nº 

Pedido 

Cliente

Programador Código Dyna Descrição Fornecedor Previsto 1 2 3 4 TOTA L Dif. Mês

Previsto 1 2 3 4 PERFORMANCE

27-Aug-18 016530 XXXXX 1234567 TURBINA PARA AERONAVES XPTO 1.200         1.293 1.293         93 9     5-Sep-18 5-Sep-18 100%

27-Aug-18 016530 XXXXX 1234567 TURBINA PARA AERONAVES XPTO 1.500         1.429 71 1.500         0 9     3-Sep-18 3-Sep-18 5-Sep-18 95%

27-Aug-18 016530 XXXXX 1234567 TURBINA PARA AERONAVES XPTO 1.500         1.500 1.500         0 9     4-Sep-18 5-Sep-18 0%

EntregasEntregas

 

          

Tabela exemplo de cálculo de performance  

 
          

ITENS AVALIADOS 
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B) FRETE EXTRA 
 
 
 
 

  

 

C) NNCL 
 
 

           

           

           

MÉTODO DE CÁLCULO            

           

PERFORMANCE LOGISTICA = (PLANEJADO X ENTREGUE) - (FRETE EXTRA) - (NNCL) 

 

Exemplo:  

 

 

          

           

           

 
 
 
 
 

D) Erro ou falta do ASN 
 
 O erro ou falta de envio do ASN implicará em demérito de 0,50% por ocorrência. 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 

 
PERFORMANCE LOGÍSTICA = (PLANEJADO X ENTREGUE) - (FRETE EXTRA) - (NNCL) - 
(ERRO ASN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor do Frete - R$ 1.000,00 

Valor de compra mensal- R$ 10.000,00 
= 10% 

Notificação de Não Conformidade Logistica 0,50% DE DEMERITO POR OCORRENCIA = 

PLANEJADO X  ENTREGUE = 65% 
FRETE EXTRA = 0 

NNCL = 1% 

PERFORMANCE LOGÍSTICA = 64%  [ AP]  

PLANEJADO X ENTREGUE = 65% 
 

FRETE EXTRA = 0 
 

NNCL = 1% 
 

ERRO ASN = 0,50% 
 

PERFORMANCE LOGÍSTICA = 63,5% 
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O desempenho do fornecedor estará disponível para consulta mensalmente no site da Dyna, 
(www.dyna.com.br no link Aplicativo\ Fornecedores\ PPM) 
 
Para acessar o desempenho, o fornecedor quando homologado pela Dyna, recebe o nome do 
Usuário e Senha para entrar no site e realizar a consulta.   
 
O fornecedor estará excluído de novos projetos caso comprovado o não cumprimento das metas 
estabelecidas após análise entre os departamentos de logística, qualidade, comercial e 
ferramentaria. A reincidência frequente pode gerar a desqualificação. 
 
Fornecedores com PPM individual fora da meta por 3 meses consecutivos serão incluídos na                    
lista de fornecedores críticos sendo necessário visitas periódicas para monitoramento dos 
produtos fornecidos. 
 

***** 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

       

Deliveries 
   

Deliveries 
 

Request 
Date 

Nº 
Client 
Request  

Programmer 
 
Dyna 
code 

Description Supplier Foreseen 1 2 3 4 Dif Month Foreseen 1 2 3 4 Performance 

27-Aug-
18 

16530 XXXX 1234567 
 
Aircraft 
turbine 

XPTO 1.200 1293       93 9 5-Sep-18         100% 

27-Aug-
18 

16530 XXXX 1234567 
 
Aircraft 
turbine 

XPTO 1.200 1429 71     0 9 5-Sep-18 5-Sep-18 5-Sep-18     95% 

27-Aug-
18 

16530 XXXX 1234567 
 
Aircraft 
turbine 

XPTO 1.200 1500       0 9 5-Sep-18         0% 

EVALUATION CRITERIA 

ASSESSED ITEMS  

http://www.dyna.com.br/


  
ACORDO DA QUALIDADE E FORNECIMENTO 

 
 

 

  G:\SE\SG\IGI\SQ12\ IT.GQ / 10.12                                          REV: 16                            DATA: 21-01-2019                                       FL. 40/45 

 
 

A) Planning X Delivery  

   

   

  

   
 B) Extra Freight  

   

   

 

 

 

 

 

 

D) ASN error or lack 

 

The error or failure to send the ASN will imply demerit of 0.50% per occurrence. 

 

METHOD OF CALCULATION 

 

PERFORMANCE LOGISTICS = (PLANNED X DELIVERY) - (EXTRA FREIGHT) - 
(NNCL) - (ERROR ASN 
 

 

 

 

 
 

PLANNED X DELIVERY = 65% 
 

EXTRA FREQ = 0 
 

NNCL = 1% 
 

ASN ERROR = 0.50% 
 

LOGISTICS PERFORMANCE = 63.5% 
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The supplier performance will be available to consultation monthly in Dyna’s website 
(www.dyna.com.br on Appicative / Suppliers). 
The supplier will be excluded from new projects in the proven case of noncompliance of the goals 
established after analysis between the logistics, quality, commercial and tooling departments. The 
frequent recidivism may cause disqualification. 
Suppliers with individual PPM off goal for 3 consecutives months will be included in the critical 
suppliers list, being necessary periodical visits for monitoring the products provided. 

 
 
10. METAS PARA QUALIDADE / QUALITY GOALS 
 
Como o objetivo estabelecer um processo de melhoria contínua, as metas são revistas anual-
mente e será comunicado quando as mesmas forem revistas através de comunicados oficiais. 

 
***** 

 
As the goal is establish a continuous improvement process, the goals are annually revised and 
will be communicated when it get reviewed through official communicate.  
 

 

 
11 CRITÉRIOS PARA DESQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES / CRITERIA FOR 
DISQUALIFICATION FOR SUPPLIERS                                    
 
Para o fornecimento de materiais de fontes não qualificadas, é necessária a aprovação pela 
administração da Dyna ou do cliente envolvido até o desenvolvimento de nova fonte de 
fornecimento. 
São estabelecidos os seguintes critérios para a desqualificação de fornecedores: 
 
- Não-atendimento frequente do prazo de entrega; 
- Pontuação obtida em avaliação inferior a 50%; 
- Não submissão do PPAP; 
- Desempenho de qualidade insatisfatório através do PPM; 
- Problemas financeiros (conforme dados de consulta à central de riscos de crédito). 
-     Não atendimento aos requisitos responsabilidade social 
  

***** 
 

To the not qualified source material supply, is necessary the approval by Dyna’s administration or 
by the involved client till the development of a new supply source. 
 
Are established the following criteria for supplier’s disqualification: 
 
- Not attending the deadline frequently; 
- Punctuation got in the evaluation under 50%; 
- No submission to PPAP; 
- Unsatisfactory quality performance by PPM; 
- Financial problems (according to the data of the consultation from central credit risk). 
-     Not attending the social responsibility requests. 
 
 

http://www.dyna.com.br/
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12 SUSTENTABILIDADE E CONDUTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  
 
 
12.1 Associação a entidade de classe / Association to class entity 
 
Os direitos de liberdade de associação e negociação coletiva devem ser respeitados pela 
entidade. 
 

***** 
 

The association liberty and collective negotiation rights must be respected by the entity. 
 
 

12.2. Não discriminação / No discrimination 
 
A organização deve tomar as medidas necessárias para evitar ou erradicar a discriminação no 
local de trabalho. 
 

***** 
 

The organization must take necessary measurements to avoid or eradicate the discrimination on 
the workplace. 
 
 

12.3 Remuneração dos trabalhadores / Workers remuneration 
 
O fornecedor deve estar em conformidade com a legislação do salário mínimo do governo ou o 
padrão da indústria aprovado através da negociação coletiva (se aplicável). 
 

***** 
 

The supplier must be in conformity with the government minimum wage legislation or the industry 
pattern approved by collective negotiation (if applicable). 
 
 

12.4 Horário de trabalho / Work Hours 
 
O fornecedor deve conceder aos trabalhadores o direito a pausas de descanso em todos os dias 
úteis. 
 

***** 
 

The supplier must concede to the worker the right to rest breaks in all business days. 
 
 
 
 

12.5 Saúde e Segurança do Trabalho / Health and Job Security 
 
O fornecedor deve respeitar o direito dos trabalhadores de se retirar de perigo iminente, sem 
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pedir permissão.  
O fornecedor deve ter instalado uma quantidade adequada de equipamentos de combate a 
incêndios, que funciona corretamente. Garantir que as rotas de fuga, corredores e saídas de 
emergência no local de produção são facilmente acessíveis, claramente marcado e não 
bloqueado. 
 
 
Deve garantir primeiros socorros qualificados e disponível em todos os momentos. E garantir 
fornecimento de água potável para os trabalhadores em todos os momentos. 
 

***** 

 
The supplier must respect the right of workers to withdraw from imminent danger without asking 
permission. The supplier must have installed an adequate amount of fire-fighting equipment, 
which works properly. Ensure that escape routes, corridors and emergency exits at the production 
site are easily accessible, clearly marked and not blocked. It should guarantee qualified first aid 
and available at all times. And ensure safe drinking water supply for workers at all times. 
 
 
 

12.6 Ausência de trabalho infantil / Absence of child labor 
 
A organização não deve se envolver em trabalho infantil ilegal, direto ou indiretamente. 
 

***** 
 

The organization must not get involved in illegal child labor, directly or indirectly. 
 
 

12.7 Proteção especial para jovens trabalhadores / Special protection for young 
workers 
 
Horário de trabalho dos jovens trabalhadores não deve prejudicar sua frequência na escola, 
participação em orientação vocacional aprovado pela autoridade competente, capacidade de se 
beneficiar de programas de treinamento ou instrução. 
 

***** 
 

The work schedule of the young workers must not prejudice its frequency in school, participation 
in vocational orientation approved by a competent authority, capability to benefit from training and 
instruction programs. 
 
  

12.8 Emprego precário / Precarious employment  
 
 
A organização não deve trabalhar de forma que deliberadamente entra em conflito com a verda-
deira finalidade da lei. 
 

***** 
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The organization must not work in a deliberately way that conflicts with the true purpose of the 
law. 
 
 

12.9 Trabalho forçado / Forced labor 
 
A organização não deve envolver os trabalhadores sob qualquer forma de servidão ou trabalho 
forçado, trabalho escravo, tráfico ou não voluntário, tratar os trabalhadores de forma desumana 
ou degradante. A punição corporal, mental ou coerção física e / ou abuso verbal são proibidos. 
 

***** 
 

The organization must not involve the worker under any kind of bondage or forced labor, slavery, 
smuggling or not volunteer, inhuman or degrading treatment to workers. Corporal or mental pun-
ishment, physical coercion and/or verbal abuse are prohibited. 
 
 
 
 

12.10 Proteção ao meio ambiente / Protection to the environment 
 
A organização deve evitar ações que degradem o meio ambiente. 
 

***** 
 
The organization must avoid actions that degrade the environment. 
 
 
 

12.11 Comportamento ético e negócios / Ethical and Business behavior 
 
O fornecedor deve tomar as medidas necessárias para impedir a falsificação de informações 
relacionadas às suas atividades, estrutura, desempenho ou qualquer ato deste tipo. 
 

Para maiores detalhes do código de conduta acessar o site: www.bsci-intl.org  
 

***** 
 

The auditor must take necessary measures to stop forgery of information related to its activities, 
structure, performance or any such act. 

 
For further details of the code of conduct, visit the website: www.bsci-intl.org 

 
 
13 MEIO AMBIENTE / ENVIRONMENT 
 
O fornecedor deverá cumprir todas as disposições legais e normativas relativas a proteção 
ambiental, bem como as disposições constantes do sistema de gestão ambiental da Dyna, além 
de fornecer todos os documentos ambientais que a Dyna solicitar e mantê-los controlados e 
atualizados. 

***** 

http://www.bsci-intl.org/
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The supplier must accomplish all legal and normative provisions related to environmental 
protection, as long as constant provision of the environmental management system from Dyna. 
 
 

14 COMUNICAÇÃO / COMMUNICATION 
 
Deve ser enviada e mantida atualizada à Dyna, uma lista de contatos que contenha nome, 
função, método de comunicação (exemplo: telefone do escritório, celular, número de fax, 
endereço de e-mail etc), horas disponíveis, contatos de emergência e de finais de semana, e 
representantes /substitutos para cada função SCM. O contato é capaz de comunicar-se no 
idioma de negócios escolhido pela Dyna.   
 
A lista de contato Dyna encontra-se disponível para consulta no site da Dyna, (www.dyna.com.br 
no link Aplicativo\ Fornecedores).  
 

***** 
The contact list must be maintained and updated to Dyna containing: name, function, communica-
tion method (example: office phone, cell phone, fax, e-mail address etc.), available hours, substi-
tutes for each SCM function. The contact is able to communicate in the business language cho-
sen by Dyna. 
 
The Dyna contact list is available for consultation on the Dyna website (www.dyna.com.br at the 
Application \ Suppliers link). 
 
 

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS / FINAL CONSIDERATIONS 
 
A Dyna espera que cada fornecedor perceba a importância deste sistema e as vantagens que 
resultarão para ambas as partes ao se unirem para atingir um objetivo comum. Por isso, a Dyna 
está sempre de portas abertas para poder manter este relacionamento de forma franca e sadia. 
 

***** 
 

Dyna expects that each supplier realizes the importance of this system and advantages that will 
result for both parts after joining together to achieve a common objective. By that, Dyna is always 
with its doors opened to maintain this relationship on a frank and healthy way.  
 
 
____________________________ 

Nome legível / Name readable 

 
 
 
________________________________ 

Assinatura / Signature 

 
 
 
____/____/_____ 

Data / Date 
 

http://www.dyna.com.br/

