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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
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A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS. 
INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM certificado pelo Ministério da 
Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,CNPJ 
21.140.068/0001-46 conforme o processo de MJ Nº. 08071.026483/2014-54 e Despacho da 
Secretaria Nacional de Justiça, de 04/12/2014, publicado no Diário Oficial da União do dia 
08/12/2014, de acordo com a Lei nº. 9.790/99 institui o presente Regulamento Interno para reger os 
procedimentos que serão adotados na contratação de bens e serviços pela OSCIP para cumprimento 
dos objetivos do Termo de Parceria firmado, consoante previsão do art. 14 da Lei nº. 9.790/99 e 
art.21 do Decreto nº. 3.100/99, nos termos que seguem: 

 
Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º -  Este  Regulamento  tem  por  objetivo  definir  os  critérios  e  as  condições  a serem  
observadas  pelo  Instituto Associação Social Senhor do Bonfim, neste ato denominada apenas por 
Associação, para  a  realização  de  compras  e  aquisições  de quaisquer  bens;  na  contratação  de  
quaisquer  prestador de serviços pessoa física ou jurídica,  inclusive de  engenharia,  alienações  e  
locações,  destinadas  ao  regular  atendimento  das necessidades institucionais e operacionais da 
entidade na execução do Termo de Parceria firmado com o Poder Público.  
Parágrafo Primeiro- Desde já se estabelece que, por força de qualificação técnica de notória 
especialização, devidamente comprovada, os profissionais integrantes do quadro de associados e 
colaboradores legitimados através de Atas do Instituto Senhor do Bonfim poderão ou não esta 
submetidos às exigências dos processos de seleção deste Regulamento. 
Parágrafo Segundo- Este Regulamento se aplica a todos os dispêndios financeiros do Instituto, 
inclusive os realizados por unidades descentralizadas. 
Parágrafo Terceiro  -  Este  Regulamento  se  aplica  aos  desembolsos  financeiros  da 
ASSOCIAÇÃO efetivados  com  recursos  públicos  repassados  por  meio  de  Termo  de Parceria.   
Parágrafo Quarto- Será Inexigível a contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização que se enquadrarem nas seguintes 
especificações: estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; pareceres, perícias 
e avaliações em geral; assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 
fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; patrocínio ou defesa de causas 
judiciais e/ou administrativa; treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e restauração de obras de 
arte e bens de valor histórico; 
 I - As Inexigibilidades referidas no Parágrafo Terceiro deste artigo serão publicadas no site do 
Instituto ou quadro de avisos ou jornal de grande circulação ou em Diário Oficial. 
Art.2º - As aquisições ou compras de bens e as contratações de obras e serviços necessários às 
finalidades do Termo de Parceria com a ASSOCIAÇÃO reger-se-ão  pelos princípios  da  
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  eficiência  e razoabilidade,  além  de  outros  
definidos  pelo  Termo de  Parceria  e/ou  Regimento Interno da entidade.  
Art. 3º - O  cumprimento  das  normas  deste  Regulamento  destina-se  a  selecionar dentre  as  
propostas  apresentadas  a  mais  vantajosa  ao  Termo  de  Parceria, mediante julgamento objetivo.  
 Art. 4º - Todo o processo de compras, contratações e locações de que trata este Regulamento deve 
estar  devidamente  documentado,  a  fim  de  facilitar  futuras prestações  de  contas  e  auditorias  e  
fiscalizações  por  parte  do  Órgão  Estatal Parceiro e pelos demais responsáveis pelo controle e 
fiscalização dos Termos de Parceria.   

 
 
 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Página 02Barreiras, 15 de agosto de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 
 

Capítulo II – Das Disposições Preliminares 
Art. 5º - Os procedimentos para as aquisições e contratações regidas por este Regulamento, sempre 
deverão observar os seguintes princípios fundamentais: I - Moralidade e a Boa-fé das regras, 
instrumentos, atos e julgamentos utilizados ou exercitados em todos os Processos Administrativos, 
vedando-se comportamentos ou procedimentos que contrariem valores da ética comercial; II - 
Probidade refere-se à honestidade no procedimento ou à maneira criteriosa de cumprir os deveres 
contratuais; III - Impessoalidade e Objetividade da seleção, impositivos de que a análise e a escolha 
da melhor proposta se faça em razão de características qualitativas previamente definidas, mediante 
critérios objetivos que impeçam a subordinação do resultado exclusivamente a considerações 
subjetivas dos encarregados do processo; IV - Economicidade que versa sobre o compromisso 
indeclinável de encontrar a solução mais adequada economicamente na gestão da coisa pública; V - 
Isonomia no tratamento e nas oportunidades conferidas aos fornecedores de materiais, bens, 
engenharia, locação e serviços cadastrados e em situação de regularidade, que se disponham a 
participar do processo seletivo; VI - Publicidade dos Processos Administrativos que forem 
realizados e do seu resultado, com a divulgação de todas as especificações, condições, critérios e 
prazos relativos aos bens, obras ou serviços a serem contratados, viabilizando-se a apresentação do 
maior número possível de propostas dentre os fornecedores regularmente cadastrados; VII - 
Legalidade versa sobre a necessidade de se proceder em conformidade com as leis vigentes; VIII - 
Razoabilidade versa sobre a obediência aos critérios aceitáveis do ponto de vista racional, tendo o 
administrador a liberdade de adotar a providência mais adequada dentre aquelas cabíveis, não 
podendo ele, portanto, transpor os limites estabelecidos em lei; IX - Busca pela vantagem da 
aquisição ou contratação pretendida, evidenciando-se em qualquer caso, os resultados positivos da 
relação custo x benefício, mediante quadro analítico dos itens qualitativos que informem cada 
proposta, comparativamente com as necessidades a serem supridas; X - Eficiência, que intui na 
busca de ações que contribuam para o pleno alcance dos objetivos. 
Parágrafo Único- A contratação  de  serviços,  inclusive  de  engenharia,  serviços,  aquisição, venda 
e locação de bens efetuar-se-ão mediante Seleção de Fornecedores, sendo dispensado  tal  
procedimento  nos  casos  expressamente  previstos  neste Regulamento.   
Art. 6º - A participação na Seleção de Fornecedores implica a aceitação integral e irretratável dos 
termos do Ato Convocatório, dos elementos técnicos e instruções fornecidas aos interessados  da 
ASSOCIAÇÃO,  bem  como  na  observância  deste Regulamento e normas aplicáveis.   
Art. 7º - A realização de  Seleção de Fornecedores  não  obriga  a ASSOCIAÇÃO a formalizar o 
contrato, podendo a mesma ser anulada pela Coordenação-Executiva da ASSOCIAÇÃO ou pela 
pessoa a quem ele delegar poderes para tanto.  
Parágrafo Único  -  Caso  seja  anulado  o  procedimento  de  Seleção  de Fornecedores,  a  
Coordenação-Executiva  da  ASSOCIAÇÃO ou  pela  pessoa  a  quem  ele delegar poderes para 
tanto, exporá a motivação mediante justificativa.   

Capítulo III – Dos Procedimentos de Compras 
Art. 8 - O procedimento  de  compra  deverá  respeitar  o  disposto  neste Regulamento  de  
Compras,  o  Estatuto  Social,  o  Regimento  Interno  e  a  legislação pertinente.  
Art. 9 - Deve ser constituído  um  Cadastro  de  Fornecedores  de  Materiais  e Serviços  com  
indicação  das  principais  características  técnicas,  comerciais  e financeiras dos produtos 
oferecidos.  
Parágrafo Único - Caberá ao dirigente máximo da ASSOCIAÇÃO, ou a quem ele delegar, elaborar  
e  manter  atualizado  o  Cadastro  de  Fornecedores  a  que  se  refere  este artigo.  
Art.10 - O Ato Convocatório  estabelecerá,  em  cada  caso,  os  procedimentos  a serem  utilizados  
para  apresentação  das  propostas  pelos  participantes interessados e a forma de seleção do 
fornecedor, podendo também ser utilizados meios eletrônicos e a Internet.   
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Parágrafo Único - No ato convocatório deverá constar a  descrição detalhada do objeto que o 
ensejou, bem como datas, prazos, valores e tudo o que for relevante para  que  se  garanta  o  pleno  
atendimento  do  solicitado,  além  de  garantir  a isonomia e impessoalidade do referido 
procedimento.   
Art. 11 - A Inexigibilidade de seleção de fornecedores poderá ocorrer nos seguintes casos: I - 
estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; II - pareceres, perícias e 
avaliações em geral; III - assessorias e/ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias; IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; V - patrocínio ou 
defesa de causas judiciais e/ou administrativas; VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; VII 
- restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 
Art. 12 - O processo de inexigibilidade ou de pesquisa de mercado, relatados neste regulamento 
serão instruídos, no que couber, com os seguintes elementos: a) razão da escolha do fornecedor ou 
executante; b) justificativa do preço. c) documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais 
os bens serão alocados.  
Parágrafo Único –  Caso  não  compareça  qualquer  fornecedor  interessado,  da ASSOCIAÇÃO 
deverá reabrir o procedimento de compras desde que isso não lhe cause prejuízo.  Havendo o  risco  
de  prejuízo,  este  procedimento  fica  dispensado  e  a contratação  pode  ser  direta  com  os  
interessados,  desde  que  mantidas  as condições estabelecidas no Ato Convocatório.  
Art. 13 – Os processos de contratação e compra conterá pelo menos os seguintes documentos: 
I – Documentação inerente ao processo de compra ou contratação de serviços com a justificativa; 
II – Dados que levaram a seleção do fornecedor ou executante e justificativa do preço praticado; 
III – Documentação comprobatória do recebimento do bem, serviço ou obra;  
IV - Documentação contábil concernente aos pagamentos; 

Capítulo IV – Das Modalidades 
Art. 13 - Para os fins deste Regulamento, constituem modalidades de compras:  
I.  Pesquisa de  Preço:  deverão  ser  pesquisados  os  preços  de  03  (três) fornecedores, entre 
cadastrados ou não cadastrados, que orçarão o requisitado e informarão da ASSOCIAÇÃO os 
valores por e-mail, fax ou formulário próprio;  
II. Concorrência: deverá ser produzido um Ato Convocatório, publicado no site da ASSOCIAÇÃO 
com  prazo  mínimo  de  três  dias  úteis  para  apresentação  de  propostas. A ASSOCIAÇÃO 
deverá  encaminhar  o  ato  convocatório  por  e-mail  aos  seus  fornecedores cadastrados  na  
respectiva  área  de  fornecimento  e  recolher  no  mínimo  03  (três) propostas orçamentárias, entre 
cadastrados ou não cadastrados, para embasar a seleção;  
III. Concorrência especial: deverá ser produzido um Ato Convocatório, publicado no site da 
ASSOCIAÇÃO com prazo mínimo dez dias úteis para apresentação das propostas. A 
ASSOCIAÇÃO deverá encaminhar o ato convocatório por e-mail  aos  seus fornecedores  
cadastrados  na  respectiva  área  de  fornecimento  e  recolher  no mínimo 03 (três) propostas 
orçamentárias para embasar a seleção.  
IV – Inexigibilidade: Em virtude de especialização, competência e geografia; 
Parágrafo Único – De forma alternativa às  modalidades  apresentadas,  fica  instituída  a 
possibilidade de seleção de propostas por meio eletrônico, na Internet, através da adoção de pregão 
eletrônico ou procedimento similar, desde que haja observância dos princípios constantes do Termo 
de Parceria e/ou Regimento Interno.  

Capítulo V – Dos Limites 
Art. 14  -  São  limites  para  a  dispensa  e  para  as  modalidades  dos  processos formais de compra 
e contratação:  
I. Dispensa - até o valor de 05 (cinco) salários mínimos vigentes por mês, inclusive;  
II.  Pesquisa de Preço  –  a  partir  de  05 (cinco) salários mínimos vigentes até R$15.000,00 (quinze 
mil reais) por mês, inclusive;  
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III. Concorrência - a partir de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais) por mês, inclusive; 
IV. Concorrência especial – a partir de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês.   

Capítulo VI – Do Julgamento das Propostas 
Art. 15 - No julgamento das propostas serão considerados os seguintes critérios:  
I. Adequação das propostas ao objeto do Ato Convocatório;  
II. Qualidade;  
III. Preço; 
IV. Prazos de fornecimento ou de conclusão;  
V. Condições de pagamento; VI. Outros critérios previstos no Ato Convocatório.  
§  1º  -  É  vedada  a  utilização  de  critérios  de  julgamento  que  possam  favorecer qualquer 
proponente.  
§ 2º - Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de 
valor zero.  
§  3º  -  No  exame  do  preço,  serão  consideradas  todas as  circunstâncias  de  que resultem em 
vantagem para o Termo de Parceria.  
§  4º  -  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  não atenderem  às exigências  do Ato 
Convocatório.  
§  5º  -  Ao  final  do  processo,  os  fornecedores  que  participaram  da  seleção  serão notificados  
do  resultado,  sendo-lhes  facultado,  ainda,  o  acesso  aos  termos  da proposta vencedora.   
Art. 16 - Será obrigatória a justificativa, por escrito, da Coordenação-Executiva do INSTITUTO ou  
a  quem  este  delegar  a  prática  de  atos  administrativos,  sempre  que  não houver  opção  pela  
proposta  de  menor  preço,  mas  que atenda  adequadamente  à descrição do objeto do 
procedimento.  

Capítulo VII – Dos Contratos 
Art. 17 - Os contratos firmados com base neste Regulamento estabelecerão, com clareza e precisão, 
as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do Edital, Termo de Referencia e 
Minuta do Contrato e demais documentos vinculados ao processo.  
Art. 18  -  A  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  por  parte  do  contratado acarretará  a  sua  
rescisão,  respondendo  a  referida  parte  com  as  consequências contratuais e as previstas em lei.  
Art. 19 - Para os fins deste Regulamento, consideram-se como adimplemento da obrigação  
contratual  a  entrega  do  bem,  a  prestação do  serviço,  assim  como qualquer  outro  evento  
contratual  em  plenas  condições  de  uso,  aproveitamento  e adequação ao contratado cuja 
validade seja atestada pelo INSTITUTO.   

Capítulo VIII – Dos Procedimentos Para Contratações de Prestadores de Serviços Pessoa Física 
Art. 20 - O departamento responsável pelas contratações será o Setor Administrativo.  
Parágrafo  Único  -  Na  ausência  de  um  setor,  a  Coordenação-Executiva  deverá indicar um 
responsável. 
Art. 21  -  Toda  demanda  de  contratação  de  prestadores de serviços pessoa física ou 
trabalhadores  empregados  e estagiários deverá ser enviada ao Setor Administrativo. 
 Art. 22  -  A  seleção  dos  trabalhadores  será  embasada  em  pelo menos um ou  mais  dos 
seguintes procedimentos:  
I. Análise de currículos;  
II. Entrevistas.  
Parágrafo Único - A vaga demandada será disponibilizada no sítio da ASSOCIAÇÃO com no 
mínimo cinco dias úteis de antecedência à contratação, bem como poderá ser divulgada por  outros  
meios  que  o  responsável  pelo  Setor  Administrativo  julgar necessários.  
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Capítulo IX – Disposições Finais 
Art. 23 - Às disposições de que trata este Regulamento aplica-se, supletivamente, o  Estatuto  e  o  
Regimento  Interno  da  ASSOCIAÇÃO,  desde  que  os  mesmos  não contrariem  os  dispositivos  
legais  pertinentes  à  celebração  do  Termo  de  Parceria que originou este documento.   
Art. 24  -  Os  casos  omissos  neste  Regulamento  serão  decididos  pela Coordenação-Executiva 
da Associação, devidamente justificados.   
Art. 25b - O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação.  
  

Barreiras - BA, 01 de Janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 

Débora Vilácia Campos Paiva Costa de Sousa  
Presidente 


