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1. Quem Somos 

 

“Empresa criada com objetivo de comercializar produtos e de prestar serviços que proporcionem 

para nossos clientes, reduções nos consumos energéticos e/ou viabilizem a utilização de energia 

renováveis” 

 

MISSÃO: “Comercializar produtos e prestar serviços que atendam as expectativas de nossos clientes 

para atenuar o uso dos recursos energéticos e naturais. Agregar valor e qualidade em todos os 

processos para desenvolvimento sustentável da empresa, de nossos colaboradores, do segmento de 

atuação, de nossos clientes e dos parceiros de negócios”. 

 

VISÃO: “Ser reconhecida como a melhor empresa em projetos de eficiência energética”. 

 

PRINCÍPIOS E VALORES: As atitudes, decisões e iniciativas da Vitális Energia são direcionadas 

para permanecerem continuamente dentro de valores éticos. Os princípios abaixo mencionados 

fundamentam o Código de Conduta. 

• Atitudes transparentes e dentro de preceitos éticos; 

• Contínuo aprendizado e desenvolvimento; 

• Inovação, criatividade e agilidade como diferenciais competitivos permanentes; 

• Comprometimento com resultados diferenciados aos clientes; 

• Valorização do capital humano; 

• Respeito, responsabilidade e honestidade em todas as relações construídas; 

• Geração e valorização dos relacionamentos de longo prazo; 

• Qualidade e segurança em todos os processos; e 

• Respeito às leis, aos direitos humanos, às minorias e ao meio ambiente. 
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A Vitális Energia Eficiente é a primeira empresa de Eficiência Energética acreditada ISO 9.001:2015 

(Iluminação, Aquecimento Solar e Geração Solar Fotovoltaica). 

2. Política da Qualidade 

 

A VITÁLIS ENERGIA EFICIENTE define sua Política de Qualidade:  

Superar as expectativas dos clientes, trabalhando com ética, respeitando o meio ambiente, sempre 

focando a melhoria contínua de seus processos, produtos e serviços buscando de maneira 

sistemática: 

a. Respeitar as leis 

b. Trabalhar com segurança 

c. Rentabilidade 

d. Excelência operacional 

A Política da Qualidade está distribuída por toda a empresa e é disseminada para novos 

colaboradores, fornecedores e clientes. 
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3. Certificado Qualidade ISO 9001:2015 
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4. Cláusula Anti Corrupção 

 

As partes se comprometem a não pagar, oferecer, autorizar e/ou prometer – direta ou indiretamente 

– qualquer quantia, bens de valor ou vantagem indevida a qualquer pessoa que seja um oficial, 

agente, funcionário ou representante de qualquer governo, nacional ou estrangeiro, ou de suas 

agências e organismos nacionais ou internacionais, ou a qualquer partido político, candidato ou 

ocupante de cargo público ou a escritórios de partidos políticos, ou a qualquer outra pessoa, sabendo 

ou tendo razões para acreditar que toda ou qualquer parte da quantia, bens de valor ou vantagem 

indevida serão oferecidos, dados ou prometidos com a finalidade de obter ou manter um tratamento 

favorável indevido no relacionamento com a VITALIS e/ou seus representantes, a fim de cumprir 

com a legislação vigente que coíbe as práticas que configuram crimes e práticas de corrupção e 

contra a administração pública ou privada conforme a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
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5. Padrões de Conduta 

 

a. Respeito pelos colaboradores aos 

princípios éticos e aos compromissos de 

conduta enquanto perdurarem os 

contratos e processos de aquisição com 

a Vitális; 

b. Demonstração de proatividade na 

execução dos contratos de 

fornecimento ou prestação de serviços, 

o que é entendida como a capacidade 

do fornecedor em antecipar a solução 

de possíveis problemas e/ou não 

conformidades do objeto contratado; 

c. c. Reparação de perdas ou 

prejuízos decorrentes de danos 

causados sob sua responsabilidade aos 

seus clientes, com a máxima agilidade, 

em prazos exequíveis e de acordo com 

a legislação vigente; 

d. Manutenção da civilidade no 

relacionamento com a concorrência, 

buscando informações de maneira lícita 

e conforme a moral. 

e. Não utilizar trabalho escravo, forçado 

ou involuntário em sua cadeia 

produtiva; 

f. Não empregar mão de obra infantil em 

sua cadeia produtiva, salvo na condição 

de aprendiz e desde que o jovem tenha 

a partir de 14 anos; 

g. Garantir as condições dignas para os 

colaboradores, inclusive de empresas 

subcontratadas, relativas a local de 

trabalho, transporte, alojamento, 

alimentação, higiene e outros aspectos 

correlatos; 

h. Não admitir discriminação por questões 

de cor, raça, estado civil, condição 

física e cognitiva, idade, religião, sexo, 

classe social ou qualquer outra espécie; 

i. Respeitar e valorizar a diversidade, 

garantindo tratamento equânime, 

repudiando preconceitos e 

j. Discriminações de gênero, orientação 

sexual, etnia, raça, credo ou qualquer 

outra; 
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k. Eliminar todas as formas de ameaças, 

coerção e violência física, verbal ou 

psicológica, tornando clara a proibição 

de assédio moral e sexual; 

l. Permitir efetivamente o exercício do 

direito de livre associação profissional 

ou sindical dos trabalhadores. 

m. Garantir a segurança dos dados e 

informações da Vitális, divulgando-as 

somente com seu expresso 

consentimento; 

n. Garantir o direito de propriedade 

própria e de terceiros; 

o. Não oferecer qualquer tipo de 

vantagem aos colaboradores da Vitális, 

nem pagar suas despesas pessoais; 

p. Oferecer produtos e serviços de 

qualidade, não utilizando ou 

comprando produtos de origem ilegal. 
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6. Processo de Seleção e Avaliação 
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7. Cadastro do Fornecedor 

 

O fornecedor deverá seguir as etapas abaixo para cadastro: 

1) Entrar no site: www.vitalisenergia.com.br ou http://app.pipefy.com/public/form/3qiTPLDP  

2) Acessar o menu “Fornecedores” 

3) Clicar em “INICIAR SEU CADASTRO” 

Após concluída a etapa de CADASTRO, o fornecedor receberá uma confirmação de conclusão do 

processo. Nota: A Vitális poderá solicitar outros documentos conforme necessidade durante o 

processo ou após ele. 

 

8. Critérios para Cadastro 

 

8.1 Geral 

Para todos os fornecedores serão solicitados os documentos abaixo: 

a. Cartão CNPJ 

b. Certidão Simplificada da JUCESP 

c. CND do INSS 

d. CRF do FGTS 

e. Termo de Aceite do Manual de Fornecedores 

 

 

http://www.vitalisenergia.com.br/
http://app.pipefy.com/public/form/3qiTPLDP
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8.2 Fornecedor de Materiais 

8.2.1 Materiais de Iluminação 

Enviar comprovação do Selo PROCEL dos itens obrigatórios (LED's bulbo e tubulares - Internas) 

Enviar comprovação Inmetro Portaria 20 (Para Materiais de Iluminação Pública) 

 

8.2.2 Materiais de Fotovoltaico e Aquecedor Solar 

*Enviar comprovação do "Selo ENCE Classe A (Para Materais de Fotovoltaico) ou Selo Inmetro" 

 

8.3 Fornecedor de Serviços 

8.3.1 Serviços de Iluminação, Fotovoltaico e Aquecimento Solar 

Apresentar acervo técnico. 

 

8.4 Fornecedor de Calibração 

Pertencer a Rede Brasileira ou Internacional de Calibração 

Possui Padrões de Calibração Rastreáveis 

 

8.5 Fornecedor de Descarte 

Enviar digitalizado o ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 

Enviar LICENÇA AMBIENTAL DO INSTITUTO AMBIENTAL DE SÃO PAULO OU EQUIVALENTE 

Enviar REGISTRO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA 

Atender ao disposto da ABNT NBR 15833? (Descarte de refrigeradores) 
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9. Inspeção dos Produtos e Serviços 

 

O fornecedor passará por inspeções de seus produtos e serviços conforme tabela abaixo: 

 

 

Tipo de Fornecimento Critério para Inspeção 

Materiais 

Acondicionamento 

Código De Produto 

Modelo 

Prazo de entrega 

Quantidade 

Tensão 

Serviços 

Identificação das equipes 

EPI´s / EPC´s 

Conformidade Docs de SST 

Áreas de instalações isoladas 

Movimentação / Guarda de Materiais 

Qualidade da montagem 

Revisão do projeto executivo 

Limpeza e Organização 

Testar funcionamento do sistema 

Finalização 
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10. Avaliação do Fornecedor 

O fornecedor passará por avaliações SEMESTRAIS de seus produtos e serviços, e receberá o 

resultado. 

 

AVALIAÇÃO REALIZADA POR: 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR (NO MOMENTO DA HOMOLOGAÇÃO)

Resultado Meta 6

Técnica

Técnica

Técnica 3

Comercial 3

Saúde Financeira

Legenda de resultados: 1=Não atende / 2=Atende parcialmente / 3=Atende

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Resultado Meta 24

Comercial 3

Propostas 3

Inovação 3

Processos 3

Prazos 3

Engenharia 3

Suporte 3

Qualidade 3

Legenda de resultados: 1=Não atende / 2=Atende parcialmente / 3=Atende 0,00% 24,00

OBSERVAÇÕES

AÇÕES A SER TOMADAS PELO FORNECEDOR

0,00
em transações nos fornecimentos inspecionados

0

Qualidade na administração de notas fiscais, relatórios de 

acompanhamento.

Comprometimento com prazos e metas.

PROJETOS ATENDIDOS NO PERÍODO

Entregas no Período

Qualidade incluindo competitividade das propostas comerciais.

Prazo de resposta na elaboração de propostas comerciais

Contribuição com inovação de processos, serviços e produtos.

Procel dos itens obrigatórios (LED's bulbo e tubulares - Internas)

Inmetro Portaria 20 (Para Materiais de Iluminação Pública)

Selo ENCE Classe A (Para Materais de Fotovoltaico)

Selo Inmetro

Apresentação de competitividade frente a média de preços de outras 

empresas

Análise de saúde financeira da empresa (SERASA) 

(verificar no momento da avaliação)

CONFORMIDADE DAS INSPEÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

PERIÓDO ANALISADO: 

0
Inspeção de material apresentou não conformidade no 

período análisado.

0,00%
de aderência alcançada nos critérios de avaliação.

DATA: 

MATERIAIS

0,00%
de conformidade alcançada nas inspeções de 

materiais

Itens

EVOLUÇÃO DO FORNECEDOR

ADERÊNCIA NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Qualidade de catálogos e ensaios.

Atendimento pós venda

Resultado das ultimas inspeções

Itens

1

1,5

2

2,5

3

Qualidade incluindo

competitividade das

propostas comerciais.

Prazo de resposta na

elaboração de

propostas comerciais

Contribuição com

inovação de processos,

serviços e produtos.

Qualidade na

administração de notas

fiscais, relatórios de…

Comprometimento

com prazos e metas.

Qualidade de catálogos

e ensaios.

Atendimento pós

venda

Resultado das ultimas

inspeções

0% 0% 0% 0% 0% 0%

100%

60% 60%

100%
95%

85%

Acondicionamento Código De Produto Modelo Prazo De Entrega Quantidade Tensão

Resultado Peso

2º Sem 2017 1º sem 2018 2º sem 2018 1º sem 2019 2º sem 2019
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11. Atendimento aos Requisitos da Vitális Energia 

 

O fornecedor deverá cumprir os requisitos de boas práticas definidas pela Vitális, conforme 

descritos a seguir: 

12. Uniformes 

 

As equipes do fornecedor deverão trabalhar uniformizadas e tais uniformes atenderão aos 

padrões exigidos pelas clientes (quando aplicável) da Vitalis Energia ou uniforme padrão fornecido 

pela Vitalis Energia quando o cliente não apresentar modelo exigido. 

13. Utilização de EPI’s 

 

É expressamente proibida a execução de qualquer serviço sem a utilização dos devidos 

equipamentos de proteção Individual (EPI´s), conforme procedimentos operacionais Vitális. 

O fornecedor deverá garantir que: 

a. Os EPI´s estejam em perfeitas condições de uso; 

b. Os funcionários estejam devidamente treinados em sua utilização; 

c. Os EPI´s tenham seus Certificados de Aprovação (CA´s) devidamente documentados e 

válidos. 

Nota: A Vitális se reserva o direito de solicitar evidências deste requisito a qualquer momento, sob 

pena de interrupção dos serviços em caso de descumprimento. 
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14. Execução dos Serviços 

 

O fornecedor deverá seguir todos os procedimentos definidos pela Vitális. 

Os materiais utilizados devem ser homologados pela Vitális definidos no projeto. Qualquer alteração 

deverá ser aprovada previamente pelo responsável Vitális. 

Quaisquer solicitações feitas pelo cliente onde a prestação de serviço esteja sendo realizada, o 

fornecedor deverá entrar em contato com a gestão da Vitalis Energia para aprovação e análise. 

15. Limpeza e Organização do Local de Trabalho 

 

Todo serviço executado poderá ser avaliado pela Vitális e um dos critérios críticos será a limpeza e 

organização do local de trabalho. Para garantir este requisito o fornecedor deverá garantir que: 

 

a. Cuidados durante a execução do serviço 

 - Antes de iniciar os trabalhos, proteger mesas ou qualquer objeto do cliente que possa ser 

danificado 

- Não haja nenhum material ou partes de materiais espalhados pelo local de trabalho 

- Todas as ferramentas deverão estar acondicionadas em locais adequados 

- Piso, paredes E tetos do local da instalação deverão estar limpos 
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- Se estiver utilizando escadas ou outros equipamentos de grande porte, estes deverão ser 

manuseados com extremo cuidado para não danificar o local de onde a instalação está sendo 

realizada 

b. Cuidados ao concluir o serviço 

- Garantir que todos materiais ou restos de materiais utilizados sejam recolhidos e devidamente 

destinados 

- Caso tenha removido móveis ou objetos do cliente para a execução da instalação, garantir que 

estes estejam em seu devido local antes de sair do cliente 

- Garantir que todas as ferramentas tenham sido recolhidas e devidamente acondicionadas. 

 

16. 8. Tratamento de Não Conformidades 

 

É obrigatório ao fornecedor tratar e responder as não conformidades enviadas referentes a seu 

fornecimento. A avaliação do fornecedor será impactada diretamente conforme suas tratativas e 

soluções. 
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TERMO DE CIÊNCIA DO MANUAL DE FORNECEDORES DA 

VITÁLIS ENERGIA 

 

 

 

Confirmo ter recebido e lido o MANUAL DE FORNECEDORES e 

que entendi os conceitos e concordo em cumprir os seus 

termos. 

NOME:___________________________________________ 

CARGO: _________________________________________ 

RG: _____________________________________________ 

ASSINATURA: _____________________________________ 

DATA: _____/____/____ 

Acrescente comentários, opiniões e sugestões sobre o manual 

de fornecedores: 
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