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1 – OBJETIVO 

 

Estabelecer competências e diretrizes a serem observadas nas contratações e 

gestão de contratos de bens e serviços, tendo como referência a Lei Complementar 

nº 108/2001, a Resolução CGPC Nº 13, 01/10/2014, o Estatuto da FACEPI e os 

Princípios Constitucionais. 

 

2 – COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES  

 

 Definição da política geral e diretrizes de contratações e gestão de 

contratos: caberá ao Conselho Deliberativo. 

  Aprovação para Contratação: caberá à Diretoria Executiva por meio de Ata 

de Reunião Ordinária ou Extraordinária, ou ainda através de Resolução. As 

exceções de competência exclusiva do Conselho Deliberativo são:  

1) contratação de serviços de auditoria independente e de avaliação da 

qualidade da gestão;  

2) contratação ou aditamento contratual cuja empresa selecionada não seja a 

detentora de menor preço ou ainda quando o mapa de preços contiver menos 

de 03 (três) cotações. 

 Diretores: caberá a assinatura dos contratos firmados pela FACEPI. Pelo 

menos 02 (dois) Diretores assinarão dos instrumentos contratuais. 

 Analista e/ou Técnico: caberá a operacionalização da seleção do 

fornecedor, a pesquisa de mercado, a gestão contratual, a gestão 

documentação e atividades correlatas. 
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3 – FORMA DE EXECUÇÃO 

 

3.1- Toda e qualquer contratação de bens e de serviços da Fundação CEPISA de 

Seguridade Social necessitará ser justificada a conveniência e oportunidade.   

3.2- As propostas comerciais recebidas deverão ser avaliadas, tendo como 

parâmetro a competividade financeira, capacidade técnica e experiência 

profissional, buscando permanentemente a otimização da relação custo-benefício.  

 

3.3- A execução das tarefas de contratação e gestão de contratos de materiais e 

serviços deverá seguir, principalmente, o seguinte rito:  

 

a) Aprovação da Contratação pela autoridade competente, nos termos do Item 2 

do presente Procedimento; 

b) Nomeação do gestor do contrato pelo Diretora da Área requisitante; 

c) Elaboração de Nota Técnica subscrita e assinada pelo Analista e/ou Técnico, 

que consubstancie a motivação da contratação; 

d) Pesquisa de Mercado com o mínimo de 03 cotações de preços de mercado;  

e) Aprovação da proposta com melhor relação custo-benefício pela Diretoria 

Executiva por meio de Ata de Reunião Ordinária ou Extraordinária, ou ainda 

através de Resolução; 

f) Novo cadastro ou atualização do registro cadastral do fornecedor contida no 

Sistema da entidade; 

g) Elaboração, revisão da minuta e assinatura do instrumento contratual; 

h) Nomeação do gestor do contrato pelo Diretora da Área requisitante; 

i) Acompanhamento e monitoramento da execução do objeto contratual; 

j) Providências de adimplemento à contratada na proporção da efetiva 

execução; 

k) Encerramento Contratual; 

l) Gestão Documental; 
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4 - CADASTRO DE FORNECEDORES 

 

4.1- O cadastro de fornecedores da FACEPI será realizado no sistema da SEREL – 

GEFIN (Gestão Financeira e Contábil), onde são inseridos obrigatoriamente os 

seguintes dados: 

a) Grupo/Classificação; 

b) Personalidade Jurídica ou Física; 

c) CNPJ ou CPF; 

d) Inscrição Estadual e Municipal; 

e) Razão Social; 

f) Endereço; 

g) Dados bancários.   

 

4.2- Para a efetivação da contratação devem ser observadas, impreterivelmente, a 

seguinte documentação: 

 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 

b) CND Federal;  

c) CND Estadual; 

d) CND Municipal; 

e) CND FGTS;  

f) CND Trabalhista (CNDT); 

g) Nada Consta, obtido no Portal Compras Governamentais 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis). 

 

5 – GESTÃO DO CONTRATO 

 

5.1- Os empregados designados como gestor devem ser dotados de qualificações, 

tais como: 

a) Gozar de boa reputação ética profissional; 

b) Possuir conhecimentos compatíveis com o objeto a ser contratado; 
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c) Não possuir em seus registros funcionais, punições em decorrência da prática 

de atos lesivos a Fundação; 

d) Não estar respondendo a processos administrativos disciplinares; 

 

5.2- São atribuições do gestor: 

 

a) Acompanhar e controlar a execução do objeto do contrato, zelando pelo 

cumprimento das condições pactuadas. 

b) Controlar o valor limite global do contrato, com observância da data de 

vencimento, bem como o saldo restante do mesmo.  

c) Esclarecer todas as dúvidas referentes ao contrato sob sua gestão. 

d) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. 

e) Atestar as faturas e realizar os atos necessários para o pagamento. 

f) Avaliar mensalmente o desempenho de fornecedores e prestadores de 

serviço conforme manual de avaliação da FACEPI, e quando do 

encerramento ou aditivo contratual. 

g) Adotar providências, juntamente com a Diretoria Executiva, quanto a 

contratação e eventuais renovações, atentando para os prazos de conclusão 

do atual contrato. 

h) Aplicar com a Diretoria Executiva todas as penalidades previstas em 

cláusulas contratuais, decorrentes de qualquer fato sujeito à dedução 

financeira. 

i) Solicitar rescisão contratual, com a Diretoria Executiva, por descumprimento 

de qualquer cláusula contratual, bem como por ocorrências que firam as 

normas legais. 

j) Encerrar os contratos, mediante Termo de Encerramento. 

 

6- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1- O presente Procedimento deverá ser revisado preferencialmente a cada 02 

(dois) anos; 
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6.2- As hipóteses não previstas neste Procedimento deverão ser submetidas ao 

Conselho Deliberativo; 

6.3- Este Procedimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Deliberativo. 

 

 

 

Aprovação Ata Conselho Deliberativo Nº 006, de 30 de junho de 2017.     

 


