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'SORRI-SJCAMPOS
Por uma sociedade inclusiva
REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE COMPRAS, SERViÇOS, OBRAS E
ALIENAÇÕES DA SORRI-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Capítulo I
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
DOS PRINCíPIOS
Art. 1° Este Regulamento estabelece normas para a contratação de compras, serviços,
obras e alienações no âmbito da SORRI-SJCAMPOS.
Art. 2° O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as
propostas

apresentadas,

a mais vantajosa

para a SORRI-SJCAMPOS,

mediante

julgamento objetivo.
Art. 3° As contratações a que se refere este Regulamento serão feitas com a adequada
caracterização de seu objeto.

Das Modalidades de Procedimento

Art. 4° As modalidades de procedimento para as contratações a que se refere este
f3,egulamento são as seguintes:
I - compra direta;
II - compra mediante o mínimo de 3 (três) orçamentos;

Art. 5° As modalidades de procedimento supramencionadas

serão determinadas em

função do valor estimado de cada contratação, a saber:
I _compra direta: para bens, obras e serviços até R$ 3.000,00 (Três mil reais);
11 _ compra mediante o mínimo de 3 (três) orçamentos: para bens, obras e serviços de
engenharia acima de R$ 3.001,00 e até R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) autorizado
pelo presidente.
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111 - Compra:

para bens, obras e serviços

de engenharia

acima

de R$ 50.001,00

(Cinquenta mil e um reais), autorizada pela Direitoria e aprovada pelo conselho.

Parágrafo único. Os valores a que se referem os incisos I a 111 deste artigo poderão ser
alterados

pelas Comissões:

Fiscal e Executiva

da SORRI-SJCAMPOS,

sempre

que

necessário.

Art. 6° As modalidades
Regulamento

de procedimento a que se referem os incisos I a 11 do art. 4° deste

serão realizadas por um empregado autorizado pela Gerência Aministrativa

entre os empregados da SORRI-SJCAMPOS.

Da Compra Direta

Art.

7° Compra

direta é a modalidade

de procedimento

realizada

mediante

simples

pesquisa de mercado, com autorização da Gerente Adminstrativa da SORRI-SJCAMPOS,
dispensando-se

as demais formalidades a que se refere o art. 13 deste Regulamento.

Da Compra Mediante Orçamentos

Art. 8° Compra mediante orçamentos
prévia

obtenção

de, no mínimo,

é a modalidade

3 (três)

orçamentos

de procedimento
entre

realizada com

interessados

do ramo

pertinente ao seu objeto.

§ 1° Para a compra mediante orçamentos, além da autorização do Presidente
SJCAMPOS

no respectivo

realização dos orçamentos

expediente,

deverão

ser juntados

da SORRI-

os comprovantes

a que se refere o caput deste artigo, dispensando-se,

couber, as demais formalidades

previstas no art. 14 deste Regulam~nto.
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Capítulo 11
DA DISPENSA E DA INEXIGIBILlDADE

DE PROCEDIMENTO

Art. 9°. É dispensável o procedimento:
I - para as compras, serviços, obras e alienações da SORRI-SJCAMPOS

cujo valor não

exceder o limite a que se refere o art. 5°, inciso I, deste Regulamento;
11 - nos casos de emergência, quando caracterizada
111 -

para

aquisição

manifestamente

de bens

ou serviços

urgência de atendimento;

quando

vantajosas para a SORRI-SJCAMPOS

IV - na contratação
para prestação

as condições

ofertadas

com aprovação do Presidente;

de entidade jurídica sem fins lucrativos e de comprovada

de serviços

ou fornecimento

forem

de mão-de-obra,

desde

idoneidade,
que o preço

contratado seja compatível com o praticado no mercado;

Parágrafo

único.

As dispensas

justificadas

e comunicadas

previstas

neste artigo deverão

ser necessariamente

ao Presidente do Conselho de Fiscal da SORRI-SJCAMPOS

para ratificação, de acordo com o estabelecido no art. 14 deste Regulamento.

Art. 10. É inexigível

o procedimento

quando

houver inviabilidade

de competição,

em

especial:
• I - para aquisição de materiais, equipamentos

ou gêneros que só possam ser fornecidos

ou prestados por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo;
11 - para a contratação

de serviços técnicos profissionais

singular, com profissionais
requisitos

especializados,

ou empresas de notória especialização.

Parágrafo único. Os

a que se referem os incisos I e 11 deste artigo deverão

comprovados

de natureza

ser devidamente

no processo de contratação.

Art. 11. As situações de dispensa, previstas no art. 12 e de inexigibilidade
art.13, deste Regulamento,

serão declaradas configuradas

ratificadas pela Comissão Fiscal da SORRI-SJCAMPOS,

previstas no

pela Gerente Administrativa

e

A
A presente
SJCampos,
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Art. 12. A documentação

relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá de:

I - cédula de identidade;
11 - registro comercial, no caso de empresa individual;
111 - ato constitutivo,
sociedades

estatuto ou contrato social em vigor, registrado, em se tratando de

comerciais,

e, no caso de sociedades

por ações, também o documento

de

eleição de seus administradores;'
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada

de prova de

diretoria em exercício;

Art. 13. A documentação

relativa à qualificação técnica consistirá de:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
11 - indicação

das instalações,

do aparelhamento

e do pessoal técnico adequados

e

disponíveis para a realização do objeto da contratação;
111 - qualificação

de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará

pelos trabalhos;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

Art. 14. A documentação

relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá de:

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ);
11 - prova de inscrição
relativo ao domicílio

no cadastro de contribuintes

ou sede do interessado,

estadual e municipal,

pertinente

se houver,

ao seu ramo de atividade

e

compatível com o objeto do contrato;
111 - prova de regularidade

para com as Fazendas

Federal, Estadual e Municipal

domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei;
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relativa à Seguridade

IV - prova de regularidade

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando

Social e ao Fundo de Garantia

situação regular no cumprimento

por

dos encargos

sociais instituidos por lei.

Art. 15. Os documentos
excluem

outros

que,

a que se referem os arts. 12 a 14, deste Regulamento,
a juízo

da

SORRI-SJCAMPOS,

poderão

ser

exigidos

não
dos

interessados.

§ 10 Os documentos

necessários à habilitação poderão ser apresentados

em original ou

por qualquer processo de cópia autenticada.

§ 20 Os documentos em questão poderão ser dispensados, no todo ou em parte, no caso
de fornecimento

de bens para pronta entrega.

Capítulo IV
DOS CONTRATOS
Da Formalização

e da Execu~ão dos Contratos

Art. 16. Os contratos firmados com base neste Regulamento estabelecerão,
e precisão, as condições

com clareza

para sua execução, expressas em cláusulas que definam os

• direitos, obrigações e responsabilidades

das partes, em conformidade

edital e da proposta a que se vinculam.
dispensa ou de inexigibilidade

Parágrafo único. Os contratos decorrentes

de procedimento,

as autorizou e da correspondente

com os termos do
de

deverão atender aos termos do ato que

proposta.

Art. 17. Os contratos firmados com base neste Regulamento

poderão ser alterados, por

acréscimos ou supressões de seu objeto, mediante prévio acordo entre as partes.

Art. 18. Aos corítratos de que trata este Regulamento
geral dos contratos e as disposições de direito privado.

aplicam-se os princípios da teoria
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Art. 19. A inexecução total ou parcial do contrato acarreta a sua rescisão, respondendo
parte que a causou com as conseqüências

Art. 20. É dispensável
SORRI-SJCAMPOS,

a

contratuais e as previstas em lei.

o termo de contrato e facultada a sua substituição,

a critério da

nos casos de compra com entrega imediata e integral de bens ou de

execução dos serviços.

Art.

21.

O contratado

é responsável

por danos

causados

à SORRI-

diretamente

SJCAMPOS ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

Art. 22. Para os fins deste Regulamento,

considera-se como adimplemento

da obrigação

contratual a entrega do bem, a prestação do serviço, a realização da obra, assim como
qualquer outro evento contratual cuja validade seja atestada pela SORRI-SJCAMPOS.

Art. 23. A SORRI-SJCAM,POS

'poderá rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento,

serviço

ou obra que, a seu juizo, esteja em desacordo com o contrato.

Capítulo V
DAS DISPOSiÇÕES

FINAIS

Art. 24. Às contratações

de que trata este Regulamento

aplica-se,

supletivamente,

o

Estatuto da SORRI-SJCAMPOS.

Art.

25. Os casos omissos

SORRI-SJCAMPOS

neste Regulamento

serão decididos

e a Comissão Executiva, submetendo-se

pelo Presidente

da

suas decisões à posterior

apreciação do Conselho Fiscal.
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Art. 26. Este Regulamento entrará em vigor após a aprovação pelo Conselho.

Art. 27. Ficam revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos-SP, 01 de Agosto de 2018.

