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Introdução:
Este documento demonstra a nossos fornecedores homologados
o processo de uso do portal de cotações online da empresa, baseado na
ferramenta de gestão DB.GINT. Neste, os fornecedores devem realizar a carga
de informações dos processos de cotação, que serão usados pela nossa equipe
de suprimentos para definição do fornecimento de produtos e serviços a
organização. A observância do bom uso da ferramenta é essencial para a
manutenção das relações comerciais entre a empresa e seus fornecedores. Em
caso de dúvidas, nossa equipe de suprimentos está a dispor pelo (48) 32662147 ou pelo e-mail suprimentos@ilhanorte.com.br.
Este portal foi criado para agilizar os processos de fornecimento de
produtos e serviços a empresas do grupo Ilha Norte Logística e Suporte. Desta
forma, o fornecedor deve observar alguns itens importantes para seu uso e
comodidade. É importante ressaltar que este portal faz parte dos processos de
Compliance (governança corporativa) da empresa e que, por sua vez, seu uso e
conduta para com o mesmo pelo fornecedor também é avaliado no ciclo de
homologação dos fornecedores, este integrante de nossa gestão da qualidade.
Corre o risco de bloqueio o fornecedor que, a qualquer momento das
cotações e observações, insira dados ou textos que se remetam a:


Contenha material discriminatório, de caráter ofensivo, ilegal, preconceituoso e
racista; - Contenha ameaças, perjúrio, difamação ou qualquer conteúdo inapropriado
que viole a legislação brasileira;



Contenha textos, fotos, vídeos de teor pornográfico, violento, rude e grosseiro;



Divulgue promoções, fan pages, materiais de campanhas eleitorais de qualquer
partido e propagandas de terceiros sem solicitação de nosso departamento de
suprimentos;



Tenha vocabulário obsceno ou de baixo calão;



Tenha informações que promovam mentiras ou conteúdo inverídico;



Que não tenha qualquer relação com o conteúdo da cotação;



Que contenham dados privados de qualquer fornecedor ou funcionário;



Ofenda ou difame empresas associadas, clientes, parceiros e colaboradores.
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As informações fornecidas pelo fornecedor em seu cadastro e nas suas
futuras cotações são de suma importância, e sua veracidade é de inteira
responsabilidade do fornecedor. O controle de usuários com acesso pelo CNPJ
da empresa, bem como logins e senhas são de inteira responsabilidade do
fornecedor. A empresa sugere a aplicação de boas práticas no controle e
geração de senhas por parte de terceiros. Em caso de perda de credenciais, o
fornecedor pode, se desejado, solicitar o bloqueio de seu CNPJ até
regularização

da

situação.

O fornecedor deve baixar e ler atentamente o manual de uso da
plataforma de cotação online, e em caso de dúvidas, deve usar o canal de
atendimento da empresa para esclarecimentos. É recomendado que todos
os funcionários que usem da plataforma tenham conhecimento deste
conteúdo e deste termo de responsabilidades aplicáveis aos usuários da
mesma.

Equipe Ilha Norte
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(1) Cadastro de fornecedores
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Cadastro de fornecedores:
1. Cadastro de fornecedores no sistema
1.1. Fornecedores já cadastrados
Os fornecedores já cadastrados pela empresa estarão recebendo por meio do e-mail cadastrado, um login e senha
de acesso ao sistema de cotação. O mesmo pode ser acessado pelo site da empresa (www.ilhanorte.com.br), conforme
demonstrado abaixo:

Figura 1 - Exemplo de acesso ao portal de cotações

Usando seu login (cnpj de fornecimento) e a senha encaminhada pela equipe, o fornecedor deve logar no sistema
usando os campos CNPJ e senha, conforme demonstrado abaixo:

Figura 2 - Exemplo de login no sistema

Caso as mensagens “CNPJ inválido” ou “senha inválida” sejam demonstradas, confira novamente os dados e
reinsira os mesmos nos campos indicados.
1.1.1.Troca da senha temporária
Os fornecedores já cadastrados que receberam sua senha temporária por e-mail devem, imediatamente após o
primeiro acesso, trocar sua senha de acesso do sistema. O nível de segurança da senha, bem como sua guarda é uma
responsabilidade do fornecedor. Em caso de necessidade, a empresa pode ser acionada para bloqueio do login, se
desejado. O processo de troca de senha é descrito no item 1.2
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1.1.2.Primeiro acesso: atualizando seus dados e contatos
Ao acessar o portal, o fornecedor será levado a tela home (inicial) do sistema, conforme demonstrado abaixo. Em
alguns casos, pode ser exibido AVISOS da empresa, com informações importantes. Após ler os mesmos, é possível usar
a opção “não demonstrar novamente” para que não seja mais exibido. Os avisos podem ser sempre lidos, mesmo com
esta opção selecionada, pelo menu, a ser explanado mais à frente.

Figura 3 - Exemplo da tela inicial de acesso

Deve o fornecedor observar na parte superior direita, o nome de seu usuário, e a esquerda, o menu de contexto,
com as opções de acesso do site.

Figura 4 - Opções de acesso do site

Abaixo, temos explanado resumidamente a função de cada opção:


Informar valores de cotação: ao ser notificado, o fornecedor deve acessar esta opção para participar de
cotações da empresa;



Cotações encerradas: histórico de cotações da empresa;



Histórico de Pedidos: histórico de pedidos emitidos para a empresa;



Posição – Homologação: histórico de não conformidades do fornecedor e pontuação SGQ 1;



Avisos Fornecedor: revisar os avisos emitidos pela empresa a fornecedores;



Configurações: configuração de senha e outros dados da empresa;



Sair: sair do portal e retornar a tela de login.

O primeiro passo do fornecedor já cadastrado na empresa, é acessar a opção CONFIGURAÇÕES, onde a seguinte
tela será exibida:

1

A pontuação SGQ se refere a não conformidades de fornecimento. Cada não conformidade agrega cinco pontos ao CNPJ do
fornecedor. Com 25 pontos o fornecedor será notificado para providências, e com 50 pontos o fornecedor é desomologado,
estando bloqueado de fornecer qualquer produto ou serviço ao grupo CANASVIEIRAS por seis meses corridos.
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Figura 5 - Exemplo da tela de configurações do fornecedor

Nesta tela, o fornecedor deve trocar a sua senha no primeiro acesso, informando a mesma no campo senha e
depois repetindo a mesma no campo confirmar senha.
Abaixo, temos o campo de e-mail. Todos os vendedores que devem ser notificados no caso de publicação de uma
cotação devem ser informados pelo fornecedor neste campo. Se, por exemplo, a empresa tiver cinco vendedores, seus
endereços devem ser informados se separando com o caractere “;”. Exemplo:

Figura 6 - Exemplo de preenchimento do campo de contatos

Desta forma, todos os endereços acima estarão recebendo as notificações do portal de cotações. Trocada a senha,
e informado os endereços de contato, o fornecedor por fim deve informar quais tipos de produto ele pretende fornecer a
empresa, no campo abaixo:
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Figura 7 – Exemplo de preenchimento do campo de classes para fornecimento

No campo da esquerda, temos as classes de fornecimento disponíveis. Clicando na mesma e depois clicando no
botão de seta, a classe é incluída no campo da direita. As categorias que estiverem incluídas neste campo serão
consideradas como possíveis de fornecimento pelo fornecedor. No caso de uma cotação desta categoria ser gerada, o
fornecedor será informado imediatamente da mesma. É importante frisar que o fornecedor deve cadastrar somente as
classes que efetivamente fornece, evitando que receba e-mails desnecessários de outras classes.
Este cadastro pode ser atualizado quando necessário, no caso de sua empresa ampliar ou reduzir seu leque de
fornecimento de classes de produto. No caso de a empresa criar novas classes, os endereços cadastrados
anteriormente estarão sendo informados do processo para atualização, se aplicável.
Encerrado a troca da senha, a indicação de contatos e a alocação das classes, o fornecedor deve pressionar o botão
“OK”. Desta forma, seu cadastro está encerrado e sua empresa está pronta para receber novas cotações.
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1.2. Novos fornecedores
Os novos fornecedores podem se cadastrar diretamente no site de cotações, clicando na opção abaixo:

Figura 8 - Banner de acesso para novos fornecedores

Ao clicar nesta, o fornecedor estará sendo convidado a ler o termo de aceite para uso da ferramenta, já citado no
início deste manual. Concordando com o mesmo, a tela de cadastro será exibida:

Figura 9 - Tela de cadastro de novos fornecedores
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Todos os campos possuem em sua lateral um botão com o símbolo “?”, onde uma explicação sobre seu significado é
fornecida pela ferramenta.
No campo chamado de e-mail, deve ser fornecido os contatos da empresa. Todos os vendedores que devem ser
notificados no caso de publicação de uma cotação devem ser informados pelo fornecedor neste campo. Se, por
exemplo, a empresa tiver cinco vendedores, seus endereços devem ser informados se separando com o caractere “;”.
Exemplo:

Figura 10 - Exemplo de preenchimento do campo e-mail

Desta forma, todos os endereços acima estarão recebendo as notificações do portal de cotações.
Informado os endereços de contato, o fornecedor por fim deve informar quais tipos de produto ele pretende fornecer
a empresa, no campo abaixo:

Figura 11 - Exemplo de preenchimento do campo classe de fornecimento

No campo da esquerda, temos as classes de fornecimento disponíveis. Clicando na mesma e depois clicando no
botão de seta, a classe é incluída no campo da direita. As categorias que estiverem incluídas neste campo serão
consideradas como possíveis de fornecimento pelo fornecedor. No caso de uma cotação desta categoria ser gerada, o
fornecedor será informado imediatamente da mesma. É importante frisar que o fornecedor deve cadastrar somente as
classes que efetivamente fornece, evitando que receba e-mails desnecessários de outras classes.
Este cadastro pode ser atualizado quando necessário, no caso de sua empresa ampliar ou reduzir seu leque de
fornecimento de classes de produto. No caso de a empresa criar novas classes, os endereços cadastrados
anteriormente estarão sendo informados do processo para atualização, se aplicável.
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Encerrado o cadastro, um e-mail de avaliação será enviado para nossa equipe de suprimentos. O fornecedor deve
aguardar o retorno da equipe, que ocorrerá por e-mail. Caso o cadastro seja aprovado, um e-mail de aviso será enviado
e a partir deste momento, o fornecedor poderá acessar o site, indicando seu CNPJ e senha informada:

Figura 12 - Primeiro acesso de novos fornecedores

Neste e-mail, as seguintes informações serão demonstradas:
Prezado fornecedor (NOME FANTASIA), (CNPJ)
É com gratificação que informamos da aprovação de sua solicitação de cadastro na base de dados de fornecedores
homologados da empresa Ilha Norte Logística e Suporte. Para usar seu cadastro, acesse o endereço
www.ilhanorte.com.br e realize o login com o CNPJ e senha indicados no cadastro.
Recomendamos o download do manual de uso do sistema de cotação online, disponível na mesma página indicada
acima. Resumimos abaixo, as principais opções do portal:





Informar valores de cotação: avaliar as cotações em aberto, informar valores de fornecimento ou atualizar as
cotações correntes.
Cotações encerradas: consultar dados de cotações encerradas onde o fornecedor estava habilitado a realizar o
fornecimento.
Pedidos: avaliar cotações onde o fornecedor foi escolhido para fornecimento dos produtos solicitados.
Configurações: atualização de cadastro, gerenciamento de senhas e e-mails de envio das cotações, bem como
categorias de fornecimento habilitadas.

Pedimos atenção ao sigilo de senhas e do controle das chaves de acesso. A empresa não é responsável por este
processo, e sugere que em caso de dúvida, a senha seja trocada imediatamente pelas opções disponíveis no portal.

Caso o cadastro seja reprovado, o fornecedor deve observar no e-mail de retorno o motivo da reprovação. Em caso
de dúvidas, pode entrar em contato com nossa equipe de suprimentos para maiores esclarecimentos:
Prezado fornecedor (NOME FANTASIA), (CNPJ)
Informamos da reprovação de sua solicitação de cadastro na base de dados de fornecedores homologados da empresa
Ilha Norte Logística e Suporte. Segue observação da equipe de avaliação:
(TEXTO)
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato diretamente com a empresa, pelos endereços citados no rodapé desta
mensagem.

Aprovado, o fornecedor pode, a qualquer momento, atualizar seus dados de senha, contato e classes de
fornecimento pela opção CONFIGURAÇÕES. Este processo é explanado no item 1.1.2 deste manual.
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(2) Cotações de venda
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Cotações de venda:
2. Cotações de venda – recebendo cotações
2.1. E-mail de notificação
A equipe de suprimentos da empresa, durante seus processos diários, estará emitindo a publicação de cotações no
site de cotação online. Conforme cadastro de classes de fornecimento, caso um produto que tenha relação a uma classe
que sua empresa forneça seja publicada, um e-mail de aviso será emitido, para todos os endereços informados como
contato comercial em seu cadastro:
Clicando no link informado, o fornecedor será convidado a realizar o login com seu CNPJ e senha. Feito isto, deve
clicar na opção INFORMAR VALORES DE COTAÇÃO. Esta opção exibe todas as cotações em aberto para produtos
que sejam de classes informadas no cadastro do fornecedor:

Figura 13 - Exemplo de cotação online

No exemplo acima, temos a cotação 37991 LIBERADA (em verde a direita) em aberto para informação dos dados
pelo fornecedor. Caso a cotação exiba BLOQUEADA (em vermelho), ela não pode ser respondida pois está encerrada
ou fora da validade.
Além do número, é possível observar o tipo (produto ou serviço), a data de emissão, o comprador responsável, a
validade inicial e final da cotação, o status e a situação do fornecedor sobre a mesma. É importante ressaltar que a
validade é o prazo que o fornecedor tem para responder a cotação. Caso o fornecedor perca o prazo, o status da
cotação será mudado para BLOQUEADO e não será possível preencher os dados. O prazo de cada cotação varia com o
nível de sua urgência, indo de 4 horas (emergência) para até 72 horas.
Pode, se desejado, o comprador estender o prazo no caso de não ocorrerem ofertas de fornecedores ou mesmo se
estas não foram interessantes a organização. Enquanto o prazo não se encerrar, o comprador não pode emitir o pedido
de compra.
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2.2. Preenchendo uma cotação de PRODUTO
Para preencher a cotação para fornecimento de PRODUTOS, o fornecedor deve clicar no ícone do lápis, a esquerda
da cotação. Caso deseje somente avaliar os detalhes de produtos, deve clicar no ícone “+”, ao lado do anterior. Ao clicar
no lápis, para edição, a seguinte caixa será exibida:

Figura 14 - Exemplo de cotação em preenchimento

Abaixo, temos o significado de cada campo:


DADOS INFORMADOS PELA EMPRESA
o

Produto


o

Qtde requisitada


o

Indicação da condição de pagamento preferencial para a compra

Fabricante preferência




Detalhes pertinentes que sejam considerados importantes pelo comprador

Condição de pagamento preferência


o

Data de entrega solicitada pela empresa

Obs Cotação


o

Quantidade de fornecimento do produto

Entrega cotação


o

Descrição do produto desejado

Indicação de fabricante ou marca de preferência para fornecimento

DADOS PARA PREENCHIMENTO DO FORNECEDOR
o

Qtde a fornecer


o

Valor unitário


o

Preencher em caso de valor de frete

Total


o

FOB ou CIF

Valor Frete


o

Dados de impostos

Tipo de frete


o

Valor unitário proposto

%IPI


o

Quantidade disponível para fornecimento pelo vendedor

Campo preenchido automaticamente (qtd x valor unitário + imposto + frete)

Condição de pagamento
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o

Previsão de Entrega


o

Condição de pagamento praticada pelo fornecedor

Previsão de entrega da mercadoria

Observações Fornecedor


Observações que sejam consideradas necessárias pelo fornecedor.

Após preencher os dados dos produtos, o fornecedor deve clicar em SALVAR SELECIONADOS. Neste momento, o
sistema estará gravando os dados na base da empresa. Se necessário, o fornecedor pode editar e alterar os dados
enquanto a cotação estiver liberada. Quando a data de validade for expirada, o sistema vai bloquear a mesma para
edição, oficializando os dados e oferta ao sistema de compras da empresa.
2.3. Preenchendo uma cotação de SERVIÇO
Para preencher a cotação para fornecimento de SERVIÇO, o fornecedor deve clicar no ícone do lápis, a esquerda da
cotação:

Figura 15 - Exemplo de cotação de serviço

Observe que a cotação de serviço tem uma indicação em azul, “serviços”, e possui outros dois ícones
demonstrados. Um é para o envio do ORÇAMENTO, obrigatório para venda de serviços ao grupo Ilha Norte, e o outro
para finalizar o processo. Clicando no lápis, a seguinte tela é exibida:

Figura 16 - Cotação de serviço em aberto

Toda cotação de serviço é separada em MÃO DE OBRA e PEÇAS. O fornecedor deve preencher os campos
adequadamente para ambas as informações. Nos casos onde uma das categorias não for aplicável, o fornecedor deve
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somente deixar em branco o item. Caso o fornecedor misture a mão de obra e peças, posteriormente a nota fiscal
será bloqueada e o processo travado pelo sistema da empresa, então, pedimos atenção ao preenchimento.


DADOS INFORMADOS PELA EMPRESA
o

Garantia


Caso preenchido a empresa está informando que o serviço ainda está dentro do prazo de
garantia desde a última execução (controlado automaticamente pelo sistema).

o

Produto


o

Qtde requisitada


o

Indicação da condição de pagamento preferencial para a compra

Fabricante preferência




Observação pertinente informada pela empresa

Condição de pagamento preferência


o

Solicitação de prazo de entrega pela empresa

Obs. cotação


o

Para serviços, será sempre 1 (um)

Entrega cotação


o

Descrição do serviço requisitado

Indicação de fabricante ou marca de preferência para fornecimento

DADOS PARA PREENCHIMENTO DO FORNECEDOR
o

Qtde a fornecer


o

Valor unitário


o

Condição de pagamento praticada pelo fornecedor

Previsão de Entrega


o

O fornecedor deve indicar a garantia do seu serviço e peças aplicadas

Condição de pagamento


o

Campo preenchido automaticamente (qtd x valor unitário + imposto + frete)

Dias garantia


o

Preencher em caso de valor de frete

Total


o

FOB ou CIF

Valor Frete


o

Dados de impostos

Tipo de frete


o

Valor unitário proposto

%IPI


o

Para serviços, será sempre 1 (um)

Previsão de entrega da mercadoria

Observações Fornecedor


Observações que sejam consideradas necessárias pelo fornecedor.
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Após encerrar o preenchimento, o fornecedor deve clicar no botão ANEXAR para incluir o ORÇAMENTO da
prestação de serviço, o qual deve ter as mesmas informações já preenchidas. O anexo deve ser em PDF e é obrigatório
para o envio e continuidade do processo.

Figura 17 - Anexando um orçamento

Clique em selecionar arquivo, indique o PDF do orçamento aplicável e confirme. O nome do mesmo vai aparecer na
tela, e então é necessário somente clicar em salvar. Se desejado, selecione o arquivo na mesma tela para apagar e
anexar uma nova versão do orçamento se necessário.

Estando a cotação de serviço devidamente preenchida e o orçamento anexado, a mesma pode ser enviada clicando
no ícone de envio, conforme demonstrado abaixo:
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Figura 18 - Envio da cotação de serviço

Caso ao enviar o sistema detecte qualquer erro do fornecedor, estará informando na tela para correção antes de
concluir o envio. Os erros mais comuns podem ser:


Preenchimento incorreto da cotação;



Prazo de garantia diferente do acordado com a empresa ou mesmo menor que o mínimo indicado pela
empresa;



Preço diferente do negociado previamente com a empresa.

2.4. Principais diferenças de uma cotação de PRODUTO e SERVIÇO
Conforme demonstrado, a cotação de serviço possui diferenças com a de produto, a citar:


A cotação de serviço é enviada unicamente para o fornecedor indicado pelo solicitante, e não para todos que
estão habilitados a fornecer este serviço;



A cotação de serviço controla preços e garantias acordadas com a empresa automaticamente, não
permitindo ou notificando o fornecedor caso não esteja cumprindo com as mesmas;



A cotação de serviço exige obrigatoriamente o envio do ORÇAMENTO;



A cotação de serviço, quando aprovada, exige obrigatoriamente o envio da NOTA FISCAL ELETRÔNICA e
do XML de fornecimento a empresa, ou não será encaminhada ao financeiro.
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(3) Emissão de pedidos
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Emissão de pedidos:
3. Emissão de pedidos – fornecendo a empresa
3.1. E-mail de notificação
Quando uma empresa for a vencedora de um processo de cotação, a mesma será notificada por e-mail, conforme
demonstrado abaixo:

Figura 19 - Exemplo de pedido gerado

Os dados demonstrados serão automaticamente os mesmos que foram aplicados a cotação, pois o sistema é
integrado. É importante frisar que o cumprimento de prazos, valores e outros itens do pedido é crucial, pois como a
empresa é certificada ISO 9001, divergências entre o pedido e a entrega podem resultar no bloqueio do fornecedor pelo
sistema de homologação de fornecedores.
3.2. Da responsabilidade do fornecedor quanto a pedidos e fornecimento
O fornecedor que por ventura encaminhar peças ou realizar serviços sem o recebimento prévio do pedido de
compra, está passível do bloqueio do direito financeiro inerente a negociação, ao bloqueio no sistema por até seis meses
de fornecimento ao grupo ILHA NORTE e outras sanções comerciais. O FORNECEDOR DEVE EXIGIR DO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS A EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRA.
No caso de fornecedores que participam de negociações especiais que usem outro tipo de processo, a empresa
estará notificando previamente os mesmos. Não assuma uma responsabilidade que é inerente a nossa equipe comercial
de suprimentos.
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(4) Consultas no portal
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Consultas no portal:
4. Cosultas no portal – dados do fornecedor
4.1. Consultando o histórico (Cotações)
A qualquer momento, o fornecedor pode consultar as cotações em aberto, pela opção INFORMAR VALORES DE
COTAÇÃO. Já pela opção COTAÇÕES ENCERRADAS, pode avaliar o histórico de cotações onde sua empresa realizou
participação (informou valores).

Figura 20 - Consulta a histórico de cotações

No exemplo acima, temos a cotação 26733, vencida pela empresa. Clicando no ícone esquerdo “+” é possível
observar detalhes como valor, produtos e outros aplicáveis. A direita, temos a informação do resultado, onde neste caso,
a empresa foi vencedora do pregão. Na parte superior, temos opções de pesquisa por diversos campos bem como a
opção de exportação dos dados para avaliações gerenciais.
4.2. Consultando o histórico (Pedidos)
Já pela opção HISTÓRICO DE PEDIDOS, o fornecedor pode avaliar os pedidos ao qual foi vencedor e realizou o
fornecimento da empresa. Temos abaixo um exemplo de consulta. Clicando no ícone esquerdo “+” é possível observar
detalhes como valor, produtos e outros aplicáveis.

Figura 21 - Consulta a histórico de pedidos
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4.3. Consultando o histórico (POSIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO)
Na opção POSIÇÃO - HOMOLOGAÇÃO, é possível avaliar o histórico de não conformidade da empresa com a ILHA
NORTE. Conforme define o processo interno da empresa ITAL-04, Avaliação de Provedores Externos, replicamos:

Ao receber pontos negativos, o fornecedor deve ter ciência que estes têm validade de seis meses a datar da
ocorrência. Desta forma, as punições citadas para 25 e 50 pontos exigem que estes sejam válidos. Se uma empresa tem
100 pontos negativos, mas somente 5 vigentes, nenhum processo é aplicado. Abaixo, temos um exemplo de relatório de
controle de homologação.
Neste exemplo, temos um fornecedor com 5 pontos vigentes e 160 pontos históricos, desde o início de sua
homologação, citado no relatório como 09/05/2014. Estes cinco pontos, citado no relatório, tem vigência até 18/12/2017,
e posterior a esta data serão movidos para o histórico.
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Figura 22 - Exemplo de relatório de homologação
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4.4. Consultando o histórico (AVISOS)
Na opção AVISOS FORNECEDOR, é possível avaliar os avisos emitidos pela empresa, que são demonstrados
sempre que o fornecedor entra no portal de cotações. Clicando no link da LUPA, o aviso é demonstrado, podendo ser
fechado após visualização. Caso a opção

Figura 23 - Exemplo de consulta a avisos

Figura 24 - Exemplo de exibição de aviso

Caso a opção “não mostrar exte aviso novamente” estiver selecionada, este aviso não será demonstrado no login
deste CNPJ. Caso a empresa fornecedora deseje que futuros logins leiam esta mensagem, ela pode ser desmarcada
para exibição posterior ao próximo login da empresa.
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(5) Compliance e
sigilo
Ilha Norte Logística e Suporte - Rodovia Francisco Germano da Costa nº2970 - CEP 88052.760 – Canasvieiras - Florianópolis/SC - Brasil

src@ilhanorte.com.br | www.ilhanorte.com.br | (48) 3266-2147
MANUAL DO SISTEMA DE COTAÇÃO ONLINE – PROVEDORES EXTERNOS HOMOLOGADOS

Página 30 de 33

Compliance e sigilo:
5. Sigilo de dados e processos internos
5.1. Comportamento da ferramenta
O sistema de cotação online é baseado no sigilo de informações entre a empresa, fornecedores e mercado. Desta
forma, é necessário citar como a ferramenta se comporta durante o processo:


Quem pode ver o meu cadastro?
o

Somente o fornecedor e a empresa Ilha Norte tem acesso a dados de cadastro. Mesmo assim, a
alteração de cadastros e outros é reservada a administradores da empresa ou ao próprio fornecedor.



Quem pode ver os valores e condições de uma cotação?
o

Enquanto a cotação é válida, ou seja, está em aberto, somente o fornecedor pode ver os dados. Os
compradores da empresa não têm acesso aos dados de preenchimento até que a cotação esteja
ENCERRADA, garantindo o total sigilo de valores e condições de pagamento de sua empresa.

o

A partir do momento que a cotação está encerrada, os dados são importados para o sistema da
empresa, onde os compradores têm acesso aos dados de todos os candidatos a fornecimento.

o

Caso nosso comprador opte por uma opção que não é a mais em conta, terá que prestar justificativa
ao sistema da empresa (marca, prazo ou outra justificativa aplicável).



Caso eu perca uma cotação, tenho acesso aos dados do vencedor?
o

Não. Somente o fornecedor tem acesso aos seus dados de valores e condições de pagamento.
Demais fornecedores somente recebem o aviso de que perderam o fornecimento. O nome da
empresa vencedora também não é demonstrado ao mercado.

o

Cabe ao fornecedor, se avaliar em seu histórica que vem perdendo sequencialmente um tipo de
fornecimento, de entrar em contato com a empresa para avaliar o motivo.



Quem tem acesso aos dados do sistema de cotações na empresa?
o

Somente a equipe de suprimentos, gerentes e diretores do processo de compras e administradores
de TI tem acesso a estes dados. Mesmo assim, acesso não significa direito a impressão ou
alteração, e este são restritos conforme as políticas de segurança da informação aplicáveis aos
processos da empresa Ilha Norte Transportes Ltda.



Desejo conhecer os processos de gestão e suprimentos da empresa, como procedo?
o

O sistema de cotações não busca anular visitas comerciais a nossa equipe, e sim, agilizar o
processo de busca de preços e compras da organização. O fornecedor pode agendar visitas com
nossa equipe sempre que considerar aplicável, as quais serão avaliadas quanto a viabilidade de
agenda das partes envolvidas.



Da responsabilidade do fornecedor quanto a pedidos e fornecimento
o

O fornecedor que por ventura encaminhar peças ou realizar serviços sem o recebimento prévio do
pedido de compra, está passível do bloqueio do direito financeiro inerente a negociação, ao bloqueio
no sistema por até seis meses de fornecimento ao grupo ILHA NORTE e outras sanções comerciais.
O FORNECEDOR DEVE EXIGIR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS A EMISSÃO DO
PEDIDO DE COMPRA.
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5.2. Troca de senha e segurança de acesso
A qualquer momento, o fornecedor pode trocar a sua senha conforme descrita no item 1.1.2. Porém, caso
efetivamente esqueça a sua senha, deve usar a seguinte opção do portal:

Figura 25 - Recuperação de senhas

Selecionando a opção ESQUECI MINHA SENHA, e posteriormente informando seu CNPJ, um link de confirmação
de troca será enviado ao e-mail cadastrado pelo fornecedor. Caso este e-mail não seja confirmado, nenhuma ação será
tomada. Caso seja confirmado, uma nova senha será enviada ao fornecedor.
Após acessar o site com a nova senha, pela opção CONFIGURAÇÕES, o fornecedor pode alocar uma senha que
seja de sua escolha. Reforçamos que o nível de segurança de senhas e sua guarda é uma responsabilidade do
fornecedor, que pode solicitar a qualquer momento, o bloqueio do acesso ao site em caso de necessidade.
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Dados do relatório
Execução e informações
MANUAL DE USO DO SISTEMA DE COTAÇÃO ONLINE
Elaborado e produzido em julho de 2020
Elaboração, execução e revisão:
Marcos Manoel Lopes – Staff Logístico
Responsáveis técnicos:
Marcos Manoel Lopes – Staff Logístico
Jimmy Ricardo Garcia – DBLINK Sistemas
Diego Barth – Suprimentos CTL
ILHA NORTE LOGÍSTICA E SUPORTE
Missão
Prestar serviços de logística e suporte para frotas de transporte coletivo de operadoras do Consórcio Fênix, por meio de processos
inovadores e focados na otimização dos resultados operacionais.
Visão
Ser referência em inovação, qualidade e resultados em processos de logística e suporte, alavancando o resultado operacional de seus
clientes, sempre resguardando pela segurança e a vida.
Política da Qualidade
Resguardar pela vida por meio da integração de equipes, aplicando processos de inovação em serviços de logística e suporte para
otimizar o resultado operacional de seus clientes.

Valores
INTEGRAÇÃO
INOVAÇÃO
RESULTADO
VIDA
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