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Portaria nQ 0512019 - DE 

O Diretor Executivo da Fadepe, no uso das atribuições quê lhe confere o artigo 
24, inciso 1 combinado com inciso VI, do estatuto social, e 1) considerando a estrutura 
administrativo-operacional interna da Fundaçãó, especialmente a melhoria no controle dos 
processos internos da Fadepe; li) considerando a prerrogativa da celeridade rios processos 
administrativos dos projetos executados pela Fundação; e III) considerando a flexibi J idade 
dada pela legislação vigente, destacadamente, o disposto no artigo 36 do DecÊeto flQ 
8.241/2014 

RESOLVE: 

CAPÍTULO 1 - DAS. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1. Regulamentar as contratações realizadas pela Fadepe, tanto em âmbito dos 
projetos executados com base no decreto nQ 8.241/2014, quanto da Gestora. 

§12 . Considera-se contratação qualquer aquisição de 'bens e contratação de obras e 
serviços. 

§2Q. Considera-se contratações de projetos aquelas realizadas no âmbito.de algum projeto 
de ensino, pesquisa, extênsão, inovação, desenvolvimento institucional, científico e 
tecnológico, artístico e cultural, com dotação orçamentária própria e fomentador(es) 
específico(s). 

§32. Considera-se contratação da Gestora aquela realizada com os recursos advindos do 
ressarcimento a que a Fundação faz jus nos projetos que executa, para o custeio das 
operações e/ou investimentos necessários à manutenção ou desenvolvimento das 
operações, ou ainda advindos de outras ações que a Fadepe realizar não enquadráveis 
como projetos para fins da lei nQ 8.95811994. 

CAPÍTULO II- DA HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES 

Art22 . Para contratação nos projetos, fica regulamentada a ,  habilitação dos fornecedores, 
regulando-se o artigo 24 do Decreto nQ 8.241/2014, de modo que os documentos de 
habilitação para as contratações deverão observar o disposto nos parágrafos seguintes: 

§1v. Para as contratações com valor de até R$ 40000,00 (quarenta mil reais) serão 
solicitadas, apenas, como comprovantes de regularidade, a Certidão de Débitos Relativos 
a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, a Certidão de Regularidade do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviços, a Certidão Negativa de Débitós Trabalhistas e a 
ausência de registro no Cadastro Nacional de Empresas lnidônas e Suspensas (CEIS). 

§2. Para as demais contratações será necessária a comprovação de regularidáde conforme 
os artigos 19 a 22, do decreto n 2  8.241/2014., 

• Art. 32•  As contrataçõesda Gestora serão subsidiadas por Certidão Negativa de Débito 
conjunta com a Receita Federal e o INSS; regularidade perante ao FGTS; Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas; e ausência de registro no CEIS. 

CAPITULO III - DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL 
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Art. 0• As contratações dos projetos serão instruídas conforme dispõe o Decreto nQ 
8.241/2014, tanto para as seleções públicas quanto para as contratações'diretas, sendo o 
parecer jurídico emitido: 

1) 	para todas as seleções públicas; 

II) para as compras acima de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) ou 
abaixo desse valor que tenham entregas parceladas; 

III) para as contratações de serviços acima de R$ 1.760,00 (mil setecentos e 
sessenta reais). 

Parágrafo Único. Faz-se sempre necessária a composição do preço de mercado, formado 
por, no mínimo, três orçamentos, sendo as propostas convalidadas em orçamentos, quando 
aferidas em até três meses anteriores à contratação,salvo se a proposta determinar outro 
prazo. 

Art. 5Q•  As contratações da Gestora, serão formalizadas 'por meio de solicitação com 
justificativa e pesquisa de mercado e serão encaminhados para a Assessoria Jurídica para 
visto e análise das regularidades do procedimento, não havendo confecção de parecer 
formal. 

W. As solicitações, bem como suas respectivas justificativas, serão confeccionadas pelos 
responsáveis de áreas ou quem estes designarem para tal, conforme o interesse na 
demanda.' 

§2. Considera-se pesquisa de mercado a comprovação de preço realizada por, no mínimo, 
três orçamentos, sendo considerados orçamentos válidos também, aqueles obtidos via 
sítios eletrônicos. 

§3Q. Não sendo possível a constatação de três orçamentos, será aceita, excepcionalmente, 
para a instrução processual, a comprovação de tentativas e/ou "não cotamos" ou outro 
meio idôneo, por meio do qual fique comprovada a efetiva busca por cotações. 

1 Art. 6. Estão autorizadas contratações via internet, desde que: 

1) 	não haja outro meio para a contratação em questão; ou 

II) 	esteja comprovada a economicidade.. 

Parágrafo Primeiro. Para realização das contratações descritas no capLit deverá 
primeiramente ser verificada a hipótese de faturamentà com o fornecedor, este não sendo 
possível, fica autorizado o uso do cartão de crédito nacional, para as contratações até o 
limite de R$20.000,00  (vinte mil reais). 

Parágrafo Segundo. A modalidade descrita'nesse artigo será utilizada para as contratações 
da Gestora ou dos projetos, neste caso, apenas quando houver concordância do 
fomentador. 

Art. 7Q •  Para todas as contratações poderá ser dispensada a formalização de instrumento 
de contrato até o limite de R$40.000,00  (quarenta mil reais). 

CAPÍTULO IV - DAS COMPRAS DE PEQUENO VULTO 

Art. W. Considerando-se a Lei nQ 8.958/1994, especialmente o artigo 4-D em seu parágrafo 
1, e o Decreto nQ 8.241/14, especialmente os artigos 36 e 39, são' compras de pequeno 
vulto aquelas excepcionais e emergenc'iais limitadas a R$ 800,00 (oitocentos reais). 

§1v. Para análise do quantitativo referenciado devem ser consideráds, as solicitações 
executadas na mesma sub-rubrica, durante o exercício financeiro. 

§2v. Fica dispensada tanto a'apresentação de documentos comprobatórios de regularidade 
listados nos artigos 19 a 22 do Decreto nQ 8.241/14, quanto a análise jurídica , do 
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LIÁ 
procedimento, de modo que os processos serão compostos por solicitação com justificativa 
circunstanciada, pesquisa de mercado, quando possível, e o pedido de compra. 

§3Q. Poderá ser disponibilizado cartão de crédito pré-pago para cobertura de despesas 
emergenciais, realizadas diretamente pelo coordenador de projeto, de forma excepcional, 
sendo o crédito condicionado à autorização da solicitação, conforme justificativa 
apresentada. 

CAPITULO V— DO USO DO CARTÃO DE CRÉTIDO 

Art. 9Q•  A utilização de cartão de crédito na execução das cumpras nacionais está 
autorizada de maneira excepcional e justificada, nos seguintes casos: 

• 	 1. 	Para compras via internet quando esta for a única ou a melhor condição de 
mercado. 

II. Para compras em que o forhecedór exija garantia de crédito. 

III. Para compras de pequeno vulto, quando necessário pela natureza da 
contratação. 

Parágrafo Único. Caso surja alguma necessidade que não esteja elencada dentre as 
previstas acima, com o ciente da direção, poderá ser adotado o mesmo trâmite. 

Art. 109 . Para as compras internacionais está autorizado o uso do cartão de crédito, desde 
que comprovda a economicidade desta forma de pagamento. 

Art. 11. A utilização de cartão de crédito implica, tão somente, na forma de pagamento 
aplicada, sendo mantidas as determinações quanto à correta instrução processual, de 
acordo com a modalidade da aquisição. 

• 	
- • CAPÍT.ULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Os casos omissos serão definidos, pela Direção Executiva da Fadepe, que diante da 
avaliáção di conveniência e oportunidade administrativa decidirá sobre o trâmite,. 
podendo para tanto, retolher informações junto às 'áreas técnicas.  

Art. 13. Fica revogada qualquer disposição anterior ou em contrário. 

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

	

. 	Juiz de Fora, 13 de maio de 2019. 

	

:sé Humbe V. Lima Júnior 	• 
Diretor Executivo 

Fadpe 	• 
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