
 

 

 
 
 
 
 

 
REGULAMENTO PARA COMPRAS e CONTRATAÇÕES 

 

 

PLANO DE APLICAÇÃO: - CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO  

 

O Sistema de compras é um mecanismo diretamente atrelado à área 

administrativa da Organização, sendo uma parte importante do processo interno 

gerencial que tem por finalidade suprir as necessidades da aquisição de itens de 

consumo diversos, bem como serviços.  

Através dos coordenadores de área, é realizada anualmente uma estimativa de 

aquisição de produtos de consumo e serviços, levando-se em consideração dados de 

consumo e número de crianças atendidas, como segue.-  

 

SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Responsável pelas informações de prestação de 

serviços de manutenção e a respeito dos seguintes itens.- 

 

• PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 

• PRODUTOS DESCARTÁVEIS 

• IMPRESSOS 

• MATERIAL FISIOTERÁPICO 

• MATERIAL ADMINISTRATIVO 

• UNIFORMES / UTENSÍLIOS E EPIs  

• MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS 

• MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 

 

ADMINISTRAÇÃO – Responsável pela contratação e gerenciamento dos Contratos com 

prestadores de serviços, como segue. - 

 

• Prestação de Serviços em MEDICINA DO TRABALHO 

• Prestação de Serviços em CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS 

• Prestação de Serviços de MOTOBOY 

• Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA 

• Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

 



 

 

 

 

 

 

Com base nas informações prestadas é realizado um planejamento de compras e 

prestação de serviços MENSAL e ANUAL. 

 

SISTEMA DE COMPRAS – O setor de Prestação de Contas realiza as compras e 

eventualmente auxilia nas cotações, trabalhando em conjunto com os demais setores, 

mantendo desta forma uma estrutura enxuta.  

 

PRÉ – SELEÇÃO DE FORNECEDORES – Temos um cadastro de fornecedores qualificados, 

que se mantem atualizado. Os fornecedores novos enviam ficha cadastral, com 

referências para qualificação, sendo que a organização faz a observância de atender aos 

princípios da boa fé, da probidade, da legalidade e da eficiência, com o objetivo de evitar 

o dispêndio de tempo com fornecedores que não tem condições de suprir nossas 

necessidades, mantemos assim um cadastro com fornecedores adequados.  

O objetivo principal é encontrar fornecedores que possuam condições de fornecer os 

produtos necessários dentro das quantidades, nos padrões de qualidade solicitados, no 

tempo determinado, com menores preços e com as melhores condições de pagamento.  

 

SISTEMA DE PREÇO OBJETIVO – Esporadicamente é realizada uma pesquisa prévia de 

preços praticados no mercado, proporcionando assim uma verificação dupla no sistema 

de cotações, tornando os fornecedores mais competitivos, garantindo uma base para 

negociações de valores.  

 

SISTEMA DE TRÊS COTAÇÕES – A organização adotou o regime de compras através de 

um número mínimo de três cotações de preços, por produto ou serviços.  

 

PROCESSO DE COMPRAS – Documentação escrita.  

É feito um processo de compras composto pelos orçamentos dos fornecedores que são 

tabuladas em planilha de cotação, que contem especificação do produto, quantidade, 

valor unitário, valor total, condições de pagamento, centro de custo e prazo de entrega.  

 

APROVAÇÃO DE COMPRAS – No mínimo duas pessoas estão envolvidas em cada 

decisão de escolha de fornecedor, prevalecendo assim o princípio da impessoalidade. 

Isto estabelece uma defesa dos interesses da organização pela garantia de um melhor 

julgamento na escolha. Numa mesma cotação podem ser escolhidos dois ou mais 

fornecedores, levando-se em consideração o menor preço por item cotado, primando 

pelo melhor uso do recurso financeiro.  

 



 

 

 

 

 

 

ARQUIVO DE COMPRAS – As cotações são arquivadas juntamente com as notas ficais 

referentes às compras, sendo mantidas durante um período de 5 anos para pesquisas, 

consultas e dúvidas posteriores. 

 

 

 

 

 


