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1. OBJETIVO 
 

1.1. Este documento estabelece os requisitos mínimos da qualidade que devem ser 
considerados e atendidos pelo FORNECEDOR durante todo o processo fabril 
de Perfis Pultrudados e Tubos em material compósito, deve ser considerado 
como um documento complementar a ET-0000.00-0000-972-1AL-001 - 
Requisito Geral da Qualidade de Bens. 

 
1.2. Este Requisito se aplica as seguintes famílias de Materiais Compósitos: 
 
1.2.1 MATERIAL COMPOSTO PARA GRADES DE PISO, GUARDA-CORPO, 

ESCADA MARINHEIRO e SISTEMA DE BANDEJAMENTO; 
1.2.2 TUBOS COMPÓSITOS RESINADOS API 15HR;  
1.2.3 TUBOS COMPÓSITOS RESINADOS API 15LR; 
1.2.4 TUBOS COMPÓSITOS RESINADOS API 15S e 17J; 
1.2.5  TUBOS COMPÓSITOS RESINADOS ASTM D 2996 e NBR 15536-1.                                                         
 

NOTA: Em caso de conflito com a ET-0000.00-0000-972-1AL-001, prevalece este 
Requisito Complementar. 

 
 

2. REFERÊNCIAS 
 
2.1 ET-0000.00-0000-972-1AL-001 - Requisito Geral da Qualidade de Bens; 

            2.2 NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão de Qualidade; 
 

NOTA 1: Os documentos aplicáveis ao projeto não se limitam aos listados nesse 
Requisito Complementar da Qualidade. Demais documentos relacionados no contrato 
devem ser obedecidos. 
NOTA 2: A edição/revisão dos documentos aplicáveis será aquela definida na 
documentação contratual. Caso não esteja definida na documentação contatual, a 
edição/revisão dos documentos será referente ao projeto vigente na data de assinatura 
do contrato. 

 

3. DEFINIÇÕES 
 

3.1. As definições e siglas adotadas neste documento estão de acordo com a ET-
0000.00-0000-972-1AL-001. 

 
3.2. Na elaboração do Plano de Inspeção e Testes devem ser utilizadas as siglas 

definidas na ET-0000.00-0000-972-1AL-001. 
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4. ATIVIDADES MÍNIMAS DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO 
 

Em complementação à ET-0000.00-0000-972-1AL-001 as seguintes atividades 
deverão ser consideradas pelo RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO DE 
FABRICAÇÃO - RIF: 

 
4.1. Inspeção visual, dimensional final e análise de documentação técnica – Para 

todos os Perfis pultrudados e tubos de material compósito; 
 

4.1.1. O RIF deverá acompanhar/testemunhar como Review Point, no mínimo, 
as seguintes etapas previstas no PIT: 
a) Verificação e aprovação de todos os certificados de matérias-primas 

utilizados na fabricação dos equipamentos; 
b) Verificação e aprovação de toda a documentação técnica de fabricação 

conforme definido no PIT (registros, relatórios, etc...); 
 

4.1.2. O RIF deverá, também para os acessórios, como Hold Point, no mínimo, 
as seguintes etapas previstas nos respectivos PIT : 
a) Ensaios/testes de carga de prova ou ruptura; 
b) Verificação do livro de documentação técnica de fabricação (data 

book); 
    

 
4.2. PLANEJAMENTO DOS EVENTOS DE INSPEÇÃO NO FORNECEDOR 

4.2.1. Em complemento a ET-0000.00-0000-972-1AL-001 o FORNECEDOR 
deve elaborar um planejamento para a fabricação ou recebimento do 
produto, desde a colocação do pedido de compra até sua entrega. Este 
planejamento deverá estar focado na visão de inspeção e testes 
apontados no PIT. 
                                  

4.2.2. Este planejamento deverá ser submetido para conhecimento e 
comentários do RIF durante a fabricação, incluindo também as atividades 
de inspeção. 

 
 

5. PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES 
 

5.1. Este PIT deve seguir os padrões estabelecidos pela ISO 9001, pela ET-0000.00-
0000-972-1AL-001 (no seu item 8.1) e por este Requisito Complementar. 
Adicionalmente o FORNECEDOR deve apresentar para o RIF, durante ou após 
a fabricação, um PIT para cada equipamento de elevação de carga, garantindo 
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a compatibilidade dos materiais com os requisitos do projeto, procedimentos e 
documentação contratual. 

 
5.2. De modo a garantir a conformidade do material de acordo com as condições 

contratuais o RIF, deverá observar e seguir integralmente os eventos de 
inspeção, para cada Pedido de Compra, a extensão de sua participação no 
acompanhamento das inspeções e testes a serem realizados nas instalações 
fabris do FORNECEDOR, contemplando no mínimo as atividades de inspeção 
definidas através da ET-0000.00-0000-972-1AL-001 e deste Requisito 
Complementar (item 5).  

 
5.3. As atividades de inspeção a serem seguidas estarão definidas nos PIT´s de cada 

perfil pultrudado e tubos compósitos, incluindo os seus respectivos registros, 
onde e quando aplicáveis especificações e requisitos contratuais. 

 
   

6.  EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO 
Deverão ser considerados os itens abaixo em adição aqueles à definidos na ET-
0000.00-0000-972-1AL-001: 

 
6.1. ATIVIDADES MÍNIMAS PARA INÍCIO DA INSPEÇÃO 

Para início da inspeção, as condições a seguir devem ser atendidas: 
 
a)   Definição do RIF; 
b)  Apresentar desenhos conforme Normas pertinentes aos materiais 

pultrudados e tubos de material compósito. 
 

6.2. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE FABRICAÇÃO - DATA BOOK 

 

O FORNECEDOR deve manter disponíveis para análise do RIF, todos os 
registros da qualidade e inspeções realizadas, conforme requeridos nos Planos 
de Inspeção e Testes (PIT): 
a) Certificados de matérias-primas ou componentes; 
b) Relatório de recebimento de materiais e equipamentos, com garantia de 

rastreabilidade dos materiais/equipamentos; 
c) Relatório de ensaios não destrutivos previstos no PIT e desenhos; 
d) Relatório de não conformidades contendo o respectivo parecer do 

fabricante, correções e ações corretivas (ver item 8.3 – i); 
e) Consultas técnicas entre a EMPRESA COMPRADORA e o FORNECEDOR; 
f) Relatório de exames dimensionais; 
g) Relatório de ensaios destrutivos, quando aplicável; 
h) Registro de ensaios/testes de componentes; 
i) Certificado de Sociedade Classificadora Naval, quando aplicável; 
j) Certificado de terceira parte de homologação Normativa; 
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k) Registro fotográfico do material, preservação e embalagem; 
l) Declaração de conformidade do fabricante; 
m) Documento de Comunicação de Liberação de material. 

 
NOTA: outros exames, ensaios, inspeções e testes requeridos na documentação 
técnica contratual devem ser incluídos nessa lista de Registros da Qualidade. 

 
 
6.3. ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E TESTES 

 
6.3.1. Durante o processo de fabricação e quando aplicável, os seguintes 

documentos devem estar disponíveis para verificação pelo RIF, antes 
da realização da respectiva atividade de inspeção e teste, conforme PIT: 

a) Procedimento do exame dimensional qualificado pela engenharia de 
produto do FORNECEDOR ou por inspetor de exame dimensional; 

b) Procedimento de identificação, transferência e controle de 
rastreabilidade de materiais; 

c) Procedimento de controle de relatórios de não conformidades (RNC) 
conforme definido no Sistema de Gestão da Qualidade do 
FORNECEDOR.  

d) Desenhos liberados para fabricação; 
e) Procedimento de ensaios/testes dos componentes;  
f) Certificado de calibração dos instrumentos a serem utilizados na 

inspeção e nos testes de fábrica através de padrões rastreados à rede 
brasileira de calibração; 

g) Indicação dos dispositivos/equipamentos, incluindo as exatidões 
requeridas, para a obtenção da qualidade, na verificação de dimensões 
críticas. 

 
 

7.  REGISTROS DA QUALIDADE 
Deverão ser emitidos/disponibilizados pelo FORNECEDOR e analisados e 
aprovados pelo RIF, no mínimo, os seguintes documentos:  
a) Certificado de matérias-primas ou componentes; 
b) Homologação normativa emitido por órgão certificador competente; 
c) Certificado de Sociedade Classificadora Naval quando aplicável; 
d) Relatório de recebimento de materiais e equipamentos, com garantia de 

rastreabilidade dos materiais/equipamentos; 
e) Relatório de ensaios não destrutivos previstos no PIT e desenhos, quando 

aplicável; 
f) Relatório de não conformidades contendo o respectivo parecer do fabricante; 
g) Consulta técnica entre a EMPRESA COMPRADORA e o FORNECEDOR; 
h) Relatório de exames dimensionais; 
i) Relatório de ensaios destrutivos, quando aplicável; 
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j) Registro de ensaios/testes de componentes; 
k) Documento de Comunicação de Liberação de material. 

 
NOTA: outros exames, ensaios, inspeções e testes requeridos na documentação 
contratual devem ser incluídos nessa lista de Registros da Qualidade. 
 

 
      8. AUDITORIA DA QUALIDADE  

Serão realizadas Auditorias periódicas durante o processo fabril e deverão ser 
considerados pelo FORNECEDOR nos itens abaixo em adição aqueles definidos na 
ET-0000.00-0000-972-1AL-001: 

 
                  NOTA: As auditorias serão comunicadas previamente ao fornecedor. 

 
8.1 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PERFIS PULTRUDADOS E TUBOS DE 
MATERIAL COMPÓSITO 

8.1.1 Serão verificadas/confirmadas através dessa Auditoria as seguintes etapas do 
processo de fabricação dos perfis pultrudados e tubos de material compósito (de 
acordo com o Plano de Inspeção e Teste – PIT e especificações): 

   a) Homologações Normativas e de Classificação Naval; 
b) Aprovação/qualificação de procedimentos de fabricação e inspeção; 
c) Identificação e controle de rastreabilidade; 
d) Sistemática de controle e manutenção de padrões e instrumentos de medição 
e controle; 
e) Evidência de atendimento a todos os requisitos técnicos definidos nas normas 
e especificações técnicas contratuais; 
f) Verificação das etapas de fabricação definidas no PIT padrão, da atuação do 
g) Sistema de Garantia e controle de qualidade do FORNECEDOR e do RIF; 
h) Evidência de realização de montagem e testes; 
i) Evidência de preservação, embalagem e armazenamento; 
j) Evidência de tratamento de não conformidades; 
k) Evidência de registros da qualidade e de planos de ação. 

 
 

 

 

 


