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Introdução 
Antes de mais nada, devemos fazer uma breve recapitulação sobre o significado de 

se ter um sistema da qualidade certificado por uma terceira parte – um órgão certificador. 
É correto dizer que um tal sistema da qualidade certificado é aquele que atende 
exigências, especificações ou requisitos pré-estabelecidos de uma determinada norma 
(ISO 9000, QS 9000, ISO TS 16949, etc.). Atender às exigências significa cumprir tais 
especificações, isto verificado por uma entidade externa, independente, de modo amostral 
e imparcial. O certificado concedido pelo órgão certificador, portanto, é, na verdade, um 
“atestado de bons antecedentes” conferido à organização auditada por alguém com 
credibilidade internacional para tanto. Vale dizer que o certificado pode ser traduzido por:  

- “Eu, auditor do órgão certificador  “TAL” estive na empresa Xtec e verifiquei que a 
mesma está certificada conforme a norma (ISO 9000, QS 9000, ISO TS 16949, etc.) pois 
ela cumpre todos os seus requisitos”. 

Deste modo, antes de ser um reconhecimento, uma premiação ou um mérito da 
empresa Xtec, estar certificada conforme a norma (ISO 9000, QS 9000, ISO TS 16949, 
etc.) é um compromisso público assumido por ela diante do mercado. Quer dizer que este 
órgão certificador atesta que a empresa Xtec conhece as exigências, tem procedimentos 
que orientam a cumprir todos os requisitos e, efetivamente, cumpre tudo o que é 
especificado. 

Lembre-se de que estas normas internacionais foram construídas, concebidas à luz 
das necessidades dos clientes, sendo portanto instrumentos que visam preservar a 
integridade dos produtos e serviços fornecidos a estes clientes. 

Portanto, uma empresa certificada pela norma (ISO 9000, QS 9000, ISO TS 16949, 
etc.) é uma empresa que conhece todas as exigências colocadas na referida norma e, 
efetivamente, cumpre as mesmas. Assim, é essencial estar claro que, mais que um 
motivo para comemoração, o certificado é um compromisso público assumido pela 
empresa, “registrado em cartório”. 

É nos sistemas da qualidade que está contemplada a exigência de aprovação de 
amostras iniciais, sendo o Processo de Aprovação de Peça de Produção – PAPP, uma 
metodologia introduzida pelo setor automotivo para este fim. Este instrumento é que deve 
ser cumprido, e fornecer o certificado do PPAP (na verdade, como veremos mais adiante, 
mais corretamente chamado de “Garantia de submissão de peça de produção” - ou 
“Certificado de submissão da peça”) é dar um atestado ao cliente de que o procedimento 
é conhecido, dispõe de procedimentos específicos na organização emitente e todos os 
requisitos que envolvem o tal procedimento foram cumpridos. Ou seja, não vale dizer 
mais adiante que “eu não sabia que ...”. 

Assim, a amostra inicial é que determina a capacidade tecnológica de um dado 
processo de fabricação em reproduzir todas as características significativas determinadas 
em um dado projeto. É a amostra inicial que verifica a viabilidade de se utilizar tal 
processo na reprodução aos milhares por dia deste tal projeto.  

E o PAPP é apenas um dos requisitos introduzidos com o advento das normas de 
gestão dos sistemas da qualidade com foco no setor automobilístico. E, atenção, não 
cumprir o que se está atestando como cumprido torna-se passível de ações, inclusive, 
judiciais e penalidades financeiras, comercialmente falando. 
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Deste modo, o PPAP é uma coleção organizada de documentos que conta a 
história do desenvolvimento de um determinado produto de modo a permitir uma 
avaliação sobre a conformidade do mesmo diante das especificações atribuídas a ele. 
Além dos documentos, deve-se enviar também peças/produtos que deverão servir como 
amostras iniciais. 

O PPAP é um dos requisitos das normas QS9000 e ISO TS16.949 (específicas do 
ramo automobilístico). Sendo a certificação um compromisso assumido voluntariamente 
com o público (cliente), subentende-se que, automaticamente, o fornecedor certificado  
cumpre o PPAP conforme determinam as normas. 

No PPAP, devem ser cumpridos rigorosamente todos os 19 itens pertinentes a ele  
(a serem apresentados mais a frente). Caso o fornecedor julgue desnecessário ou 
impróprio o cumprimento de algum ou alguns dos itens, ele deverá solicitar uma derroga 
ao cliente. A derroga é um documentos que irá solicitar a isenção por parte do fornecedor 
em cumprir algum item do PPAP. Caberá ao cliente avaliar a derroga e atender ou não a 
solicitação do fornecedor. 

Objetivo 
Determinar se todos as memórias de cálculo de engenharia (registros de 

engenharia) e requisitos de especificação do cliente são devidamente compreendidos 
pelo fornecedor. 

Determinar a potencialidade do fornecedor fabricar o produto atingindo os 
requisitos acima. 

Abrangência/Amplitude 
Todos os fornecedores diretos, internos, externos e seus sub-contratados das 

montadoras dos seguintes produtos/serviços: 
- materiais produtivos, peças de produção ou de reposição, tratamento térmico, 

galvanoplastia, pintura ou outros serviços de acabamento. 
- Inclui material indireto, matéria prima, material “a granel” 

Definições gerais 
Processo – conjunto ordenado de documentos 
Aprovação – Aquilo que dá o direito de... 
Produção – combinação de um conjunto organizado de meios e recursos capaz de 
transformar matérias primas em produtos, dependente de mão-de-obra , máquinas, 
métodos, matérias primas, medições e meio ambiente. 
Amostra – são peças fabricadas no local de produção, usando-se o ferramental de 
produção, calibradores, processos, materiais, operadores, ambiente e ajustes de 
processos. As peças para aprovação do PPAP devem ser colhidas de um lote de 
produção significativo. Esse lote é de uma produção de uma hora a um turno, com 
quantidade de produção específica totalizando um mínimo de 300 peças. A amostra é 
uma evidência que irá servir de parâmetro para as demais peças que serão entregues ao 
cliente. Significa que todas as peças que serão entregues deverão manter as mesmas 
características da amostra apresentada. 
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Observação: A exigência do PAPP é decisão do cliente 

 
Quando utilizar o PPAP? 
 

Usa-se ou apresenta-se o PPAP nas seguintes ocasiões – 6M’s (exceto se o 
cliente conceder derroga específica após solicitação do fornecedor): 

Método: 
 Alteração no produto por modificações de engenharia e/ou solicitação do cliente 
 Mudança no processo de fabricação 
Máquina: 
 Reforma (reconstrução ou rearranjo) de equipamentos/máquinas 
 Modificação no(s) equipamento/máquinas(s) 
 Utilização de novo(s) equipamento/máquina(s) 
Meio ambiente: 

 Mudança de posto de trabalho ou setor onde é confeccionado o produto 
 Transferência do processo para outra fábrica 
 Mudança no layout da fábrica ou setor 
Matéria-prima: 
 Mudança de fornecedor de matéria-prima/serviço 
 Mudança de matéria prima proveniente de alteração de engenharia e/ou 

solicitação do cliente 
 Utilização de material ou construção alternativos 

Medição: 
 Padrões de comparação modificados pela engenharia e/ou cliente 
 Correção de peça previamente submetida a aprovação 
Mão-de-obra: 
 Devido à dificuldade de administração da mão-de-obra (turn-over, absenteísmo, 

mudanças de horários, imprevistos em geral relacionados à mão-de-obra), apenas 
neste item dos 6M´s não se aplica o requerimento de novo PPAP para amostra 
inicial. 
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Concluindo: 
Portanto, deve-se fazer novo PPAP toda vez que ocorrer alguma variação nos 5M´s do 
diagrama de causa e efeito (método, máquina, meio-ambiente, matéria prima e 
medição), sendo não aplicável apenas no item que se refere à mão-de-obra. 

 
Requisitos para aprovação da peça 

 
 Fornecedores devem cumprir integralmente os requisitos 

prescritos no Manual do PPAP 
 Fornecedores devem utilizar um processo de aprovação de 

peça - PPAP para sub-contratados 
 Fornecedores devem avaliar se as modificações são 

propriamente validadas 
 Antes de iniciar a produção deve-se obter aprovação ou 

dispensa formal desta pelo cliente 
 Deve ser assegurado o cumprimento de requisitos do cliente 
 No caso de serem atingidos os requisitos, deve-se seguir as orientações do manual 

PAPP 
 Fatores que requerem a aprovação do cliente segundo manual do PAPP: Número do 

desenho, Nível de modificação de engenharia, local de fabricação, fonte(s) de 
material, ambiente do processo produtivo (lembre-se dos 6M’s - exceto mão-de-obra) 

 Autorização por escrito é exigida para: 
- Produto/processo discrepante do aprovado 
- Produto/serviço sub-contratado discordante do aprovado 

Simplificando: 

No PPAP, estão evidenciadas as expectativas que o cliente espera que o 
fornecedor possa atender a respeito de um determinado produto. Ao enviar o PPAP ao 
cliente, o fornecedor estará dizendo ao mesmo que é capaz de reproduzir por milhares de 
vezes peças que tenham as mesmas características que a amostra apresentada.  

Documentos e itens necessários – Ver Anexo I para Tabela de Retenção/Submissão 
por nível do PPAP 
 

 Garantia de submissão de peça de produção (ou Certificado de submissão da peça) – 
Ver Anexo II. 
Com a conclusão satisfatória de todas as medições e ensaios exigidos, o fornecedor deve 

registrar as informações requeridas no certificado de submissão de peça. 
 Um certificado individual deve ser preenchido para cada número de peça do cliente, a não 

ser que acordado diferentemente pelo cliente 
OBS – Se as peças de produção forem produzidas em mais de uma cavidade, molde, 

ferramental, matriz, modelo ou processo de produção, por exemplo, linha, o fornecedor 
deve completar a avaliação dimensional em uma peça de cada. As cavidades, moldes, 
linhas, etc., devem então ser identificados na linha “Molde/Cavidade/Processo de 
Produção” em um outro certificado de submissão da peça ou  em um anexo ao 
certificado de submissão da peça 

 Relatório de aprovação de aparência – AAR para peças com cor, granulação ou 
requisitos de superfície (Ver Anexo III) 
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Deve ser completo para cada peça ou série de peças para as quais uma submissão é 
requerida (se o produto/peça tem requisitos de aparência no registro de projeto). 

Com a conclusão satisfatória de todos os critérios requeridos, o fornecedor deve registrar a 
informação requerida no RAA. O RAA preenchido e os/as produtos/peças 
representativos de produção devem ser submetidos no local especificado pelo cliente 
para o recebimento. RAA (completos com disposição da peça e assinatura do cliente) 
devem acompanhar o certificado de submissão de peça até a submissão final baseada 
no nível  de submissão requerido. Requisitos adicionais podem ser requeridas nos 
requisitos específicos do cliente.  

OBS – RAA é tipicamente aplicável somente para peças com cor, granulação/textura, ou 
requisitos de aparência de superfície. 

 Duas amostras de peça ou conforme acordado no plano de controle. Amostras padrão 
devem ser mantidas pelo fornecedor. 

O propósito da amostra padrão é auxiliar em definir o padrão de produção, especialmente 
onde os dados são ambíguos ou detalhes insuficientes para reproduzir completamente a 
peça no seu estado original de aprovação. 

O fornecedor deve reter uma amostra padrão por um período idêntico ao dos registros de 
aprovação de peça de produção, ou: 

a) Até que uma nova amostra padrão seja produzida para o mesmo número de peça do 
cliente para aprovação do cliente, ou 

b) Onde uma amostra padrão é requerida nos parâmetros de projeto, plano de controle ou 
critério de inspeção, como referência ou padrão a ser utilizado. A amostra padrão deve 
ser identificada como tal, e deve mostrar a data de aprovação do cliente. O fornecedor 
deve reter uma amostra padrão para cada posição de múltiplas cavidades, molde, 
ferramenta ou matriz, ou processo de produção a menos que especificado em contrário 
pelo cliente. 

OBS – Quando a amostra ou volume de amostras forem grandes e de difícil 
armazenamento, os requisitos de retenção de amostra podem ser modificados ou 
mesmo renunciados por escrito pelo responsável pela aprovação de produtos do cliente. 

 Todas as memórias de cálculo (do cliente e do fornecedor), incluindo desenhos e 
detalhes 

 Quaisquer documentos de modificação autorizada de engenharia ainda não 
incorporado na memória de cálculo mas já na peça 

 Resultados dimensionais relacionados a requisitos de desenho (Ver Anexo IV) 
O fornecedor deverá prover evidência que as verificações dimensionais requeridas pelo 

registro de  projeto e pelos planos de controle foram concluídas e os resultados indicam 
conformidade com os requisitos especificados. O fornecedor deve ter resultados 
dimensionais para cada processo industrial único, por exemplo: Células de trabalho ou 
linhas de produção e todas as cavidades, moldes, padrões ou matrizes. 

O fornecedor deverá indicar a data do registro de projeto, nível de alteração e qualquer 
documento de alteração autorizada de engenharia ainda não incorporada no registro de 
projeto para a qual foi manufaturada. 

Todos os documentos auxiliares ( folhas suplementares de resultados de inspeção de lay 
out, esboços, traçados, cortes transversais, resultados de inspeção de ponto CMM, 
dimensionamento geométrico e de tolerâncias, ou outros desenhos auxiliares utilizados 
em conjunção  com os desenhos da peça devem ser registrados os níveis de alteração, 
data do desenho, nome do fornecedor e número da peça. 

O fornecedor deve identificar uma das peças medidas como amostra padrão. 

 Auxilio de verificação usado em inspeção ou ensaio 



 
 
 

Página 7 de 17  

Se requerido pelo cliente, o fornecedor deve submeter junto à submissão de PPAP 
qualquer conjunto/montagem específico de peça ou componentes de auxilio de 
verificação. 

O fornecedor deve certificar que todos os auxílios de verificação concordam com os 
requisitos dimensionais da peça.  

Todas as alterações de desenho de engenharia feitas e incorporadas no auxilio de 
verificação durante o período de submissão dever ser documentadas. 

O fornecedor deve prover manutenção preventiva de qualquer auxilio de verificação 
durante todo o período que a peça estiver ativa. 

Dispositivos de verificação podem incluir dispositivos, padrões, modelos, gabaritos 
específicos ao produto que está sendo submetido 

 Resultados de ensaio de durabilidade, desempenho e de materiais (Ver Anexos V e VI) 
O fornecedor deverá executar ensaios para todas as peças ou materiais de produção 

quando desempenho ou exigências funcionais são especificadas pelo registro de projeto 
ou plano de controle.  

O relatório de ensaio deve indicar: 
Nível de alteração no registro de projeto das peças ensaiadas, o número, data, e o nível 
de alterações das especificações para os quais as peças foram ensaiadas; 
Qualquer documento autorizado de alteração de engenharia ainda não incorporado no 
registro de projeto; 
Data na qual o ensaio ocorreu. 

 Diagramas de fluxo de  processo 
O fornecedor deve ter um diagrama do fluxo do processo em um formato específico do 

fornecedor que descreva claramente os passos e a seqüência do processo de produção, 
de forma apropriada e satisfazendo as necessidades, requisitos e expectativas 
especificas do cliente 

Diagramas do fluxo do processo para “famílias” de peças semelhantes são aceitáveis se as 
novas peças tiverem sido analisadas criticamente para características semelhantes. 

 FMEA de processo e FMEA de projeto 
O fornecedor deve ter um FMEA de processo desenvolvido de acordo e em conformidade 

com os requisitos da QS-9000 terceira edição. 
Um único FMEA de processo pode ser aplicado ao processo de fabricação de uma 

“família” de peças semelhantes ou materiais. 
O fornecedor deve ter um FMEA de processo desenvolvido de acordo e em conformidade 

com os requisitos QS-9000 terceira edição para as peças ou materiais pelos quais ele é 
responsável pelo projeto. 

Um único FMEA de projeto pode ser aplicado ao processo de fabricação de uma “família” 
de peças semelhantes ou materiais. 

 Planos de controle para características chave ou significantes 
Trata-se de um documento síntese de todos os controles efetuados sobre as 

características significantes no processo produtivo, abrangendo desde o recebimento de 
materiais e componentes até a liberação final do produto acabado. 

O fornecedor deve ter um plano de controle que defina todos os controles utilizados no 
processo e em conformidades com a QS-9000 (ver QS-9000, terceira edição  cl.4.2.3.7) 

Planos de controle para as “famílias” são aceitáveis se as novas peças forem analisadas 
criticamente para comunização. 

Certos clientes requerem aprovação do plano de controle, antes da submissão. 

 Resultados de capabilidade de processo cumprindo requisitos do cliente 
(características chave, significativas, de segurança ou de montabilidade) 
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O nível de capabilidade ou desempenho do processo deve ser determinado para ser 
aceitável, antes da submissão, para todas as Características Especiais designadas pelo 
clientes ou pelo próprio fornecedor. 

Nestes casos o fornecedor deve executar  análise do sistema de medição para entender 
como os erros de medição estão afetando o estudo das medições (nos resultados 
encontrados). 

Estudos iniciais do processo deveriam ser resumidos com índices de capabilidade e 
desempenho, quando aplicável (Ver Manual de referência Controle Estatístico de 
Processo).  

O fornecedor deve usar o seguinte critério de aceitação para avaliar os resultados do 
estudo inicial do processo, para processos que pareçam estáveis: 

 

Resultados Interpretação 

 
Valor do índice > 1,67 

 
O processo atualmente satisfaz os requisitos 
do cliente. Após aprovação, iniciar produção 
e seguir Plano de Controle. 

 
1,33 < Valor do índice < 1,67 

 
O processo é atualmente estável, mas pode 
requerer alguma melhoria. Contate seu 
cliente e avalie criticamente os resultados do 
estudo. Isto irá requerer alterações no Plano 
de Controle, se não houver melhora antes do 
início da produção de volume. 

 
Valor do índice < 1,33 

 
O processo não satisfaz o critério de aceitação. 
Contate o representante apropriado do Cliente 
para uma análise crítica dos resultados do 
estudo. 

 

Dependendo da natureza da instabilidade do processo, o mesmo pode não satisfazer às 
exigências do Cliente. O fornecedor deve identificar, avaliar e, quando possível, eliminar 
causas especiais de variação antes da submissão do PPAP. O fornecedor deve notificar 
o Cliente de qualquer processo instável que exista e deverá submeter um plano de ação 
corretiva ao Cliente antes de qualquer submissão. 

O fornecedor deve contatar o Cliente caso o processo não consiga satisfazer o Critério de 
Aceitação e não possa ser melhorado. 

 Estudos de variação do sistema de medição 
O fornecedor deve ter estudos de análise dos sistemas de medição, por exemplo: estudo 

de R&R, tendência, linearidade, estudos de estabilidade, para todos equipamentos em 

dispositivos novos ou modificados, medições e equipamentos de ensaio (ver Manual de 
Análise dos Sistemas de Medição). 

 Aprovações de engenharia, quando requerido 
O fornecedor deve possuir qualquer alteração de engenharia autorizada ainda não 

registrada nos registros de projeto mas já incorporadas no produto, peça ou ferramental. 
 
Obs: Caso o fornecedor julgue necessário não atender a um ou uns dos requisitos citados 

acima, ele deverá solicitar uma derroga ao cliente (qualquer tipo de documento que 
possa isenta-lo de cumprir determinada tarefa). Para isto, o fornecedor deve apresentar 
motivos justificáveis. 
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Submissão ao cliente 
 

O fornecedor deverá submeter os itens e/ou registros especificados pelo nível 
como requeridos pelo cliente (ver tabela acima), a saber: 

Nível 1 – Apenas o certificado (e para itens indicados de aparência, um relatório de 
aprovação de aparência) submetidos ao cliente. 

Nível 2 – Certificado com amostras do produto e dados de suporte limitados 
submetidos ao cliente. 

Nível 3 – Certificado com amostras do produto e dados de suporte completos 
submetidos ao cliente. 

Nível 4 – Certificado (sem amostras de produto) e outros requisitos definidos pelo 
cliente. 

Nível 5 – Certificado com amostras do produto e dados de suporte completos 
disponíveis para inspeção no local de produção do fornecedor.  

O fornecedor deve ser notificado pelo cliente quando à disposição da submissão. 

Após aprovação da peça de produção, os fornecedores devem assegurar que a produção 
futura continue satisfazendo todos os requisitos do cliente. 

- Peça aprovada? OK. 

 
Requisitos de processo 
 
 Desenho e esboços auxiliares: 

Todos os documentos  de gestão  devem conter: 

 Número do desenho da  peça (“Part  Number”) 

 Nível de modificação 

 Data do desenho 

 Nome do fornecedor 
 Inspeção específica ou Dispositivo de  ensaio 

Conformidade aos requisitos dimensionais 
Incorporação das modificações de  engenharia 
Manutenção dos dispositivos durante a vida da peça é do fornecedor 
Estudos de MSA conforme requisitos do cliente. 

 Requisitos de aprovação de Aparência 
Aplicação somente a “itens estéticos” 
Apresentação do Relatório de Aprovação de Aparência – (RAA) 

 Estudos Iniciais do Processo 
Aplicável a todas as características especiais: “report” (segurança), críticas 
Previsão/estimativa da capabilidade produtiva 
Realizado em conjunto com o MSA 

IINNDDEEPPEENNDDEENNTTEE  DDOO  NNÍÍVVEELL  DDEE  SSUUBBMMIISSSSÃÃOO  EEXXIIGGIIDDOO  PPEELLOO  CCLLIIEENNTTEE,,  OO  

FFOORRNNEECCEEDDOORR  DDEEVVEE  PPRREEEENNCCHHEERR  EE  RREETTEERR  CCÓÓPPIIAA  DDEE  TTOODDAA  AA  

DDOOCCUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  IIDDEENNTTIIFFIICCAADDAA  
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Cálculo do índice de Cpk (Índice de capacidade para um processo estável) ou Ppk 
(Índice de desempenho) e análise da estabilidade do  processo. 

 Avaliação Dimensional 
Aplicável a dimensões, características e especificações previstas no memorial de 

cálculo e no Plano de controle 
Se a memória de cálculo forem dados matemáticos, uma cópia física deve ser 

fornecida para mostrar onde as medidas foram tomadas 
Uma das peças medidas deve ser identificada como “Amostra-padrão” 
Informar o peso da peça (Massa) em cada submissão 

 Ensaios de Materiais 
Aplicável quando especificado na memória de cálculo ou nas especificações do Plano 

de controle 
Ensaios realizados no fornecedor ou laboratório qualificado ou no cliente (condição 

especial) 
Aprovações de material: lista de fornecedores aprovados pelo cliente 

 Ensaios de Desempenho 
Aplicável quando especificado na memória de cálculo ou nas especificações do Plano 

de Controle 
Ensaios realizados no fornecedor ou laboratório qualificado ou no cliente (condição 

especial) 
 Garantia de Submissão da Peça 

Após cumprir satisfatoriamente as medições e ensaios requeridos 
Uma Garantia por desenho (part number) 
Responsável oficial do fornecedor valida as informações 

 Modificações de Engenharia 
Aplicável a submissões devido a modificações de engenharia 
Requisitos de inspeção e ensaios são definidos em função da extensão 
Orientação através do responsável pela atividade de aprovação de peça 

Status de Submissão da Peça 
 
 Status – Condição atual da amostra, Aprovada, 

Aprovada condicional ou Reprovada. 
 Aprovada para produção – Indica que a peça ou 

material atende a todas as especificações e requisitos do 
Cliente. O fornecedor esta portanto autorizado a enviar 
quantidades/lotes de produção do produto sujeito a 
comunicação da atividade de programação do cliente. 

 Aprovada condicional – Permite remessa de material 
para as necessidades de produção com base em uma 
limitação de tempo ou quantidade. Aprovação condicional 
só será concedida quando o fornecedor tiver: 

 - Claramente definido a causa da não-conformidade 
que impede a aprovação da produção; e 

 elaborar um plano de ação condicional (interino) de aprovação aprovado pelo 
cliente. Re-submissão para obter “ aprovação de produção” é requerida. 
Materiais cobertos por aprovação condicional que não cumprirem o plano de ações 
acordado seja pela expiração da data de vencimento ou a remessa da quantidade 
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autorizada serão rejeitados. Nenhuma remessa adicional será autorizada a menos 
que uma extensão da aprovação condicional seja concedida. 

 Rejeitado – Significa que a submissão do lote de produção do qual foi originada e 
documentação associada não satisfazem os requisitos do cliente. Produto e 
documentação corrigidos devem ser submetidos e aprovados antes que quantidades 
de produção possam ser expedidas. 

 
A seguir estão apresentados os anexos referidos no texto desta apostila, a saber: 
 
 Anexo I: Tabela de Retenção e Submissão de por Nível do PPAP 
 
 Anexo II: Formulário do Certificado de Submissão de Peça de Produção 
 
 Anexo III: Formulário do Relatório de Aprovação de Aparência 
 
 Anexo IV: Formulário para Aprovação de Peças de Produção – Resultados 

Dimensionais 
 
 Anexo V: Formulário para Aprovação de Peças de Produção – Resultados dos 

Ensaios de Materiais 
 
 Anexo VI: Formulário para Aprovação de Peças de Produção – Resultados dos 

Ensaios de Desempenho 
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Anexo II: Formulário do Certificado de Submissão de Peça de Produção 
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Anexo III: Formulário do Relatório de Aprovação de Aparência 
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Anexo IV: Formulário para Aprovação de Peças de Produção 
– Resultados Dimensionais 
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Anexo V: Formulário para Aprovação de Peças de Produção 
– Resultados dos Ensaios de Materiais 
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Anexo VI: Formulário para Aprovação de Peças de Produção 
– Resultados dos Ensaios de Desempenho 

 


