
   

  

REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

O presente regulamento aplica-se às compras e contratações de serviços pela AMA – 
Associação de Amigos do Autista- em todas suas unidades de atendimento - 
especialmente para aquelas realizadas com Recursos Públicos recebidos por força de 
Instrumentos de Convênios ou congêneres. 

 As compras serão centralizadas no Setor de compras em datas pré-estabelecidas 
ou sob-demanda, desde que previamente autorizada pela Gerência Administrativa, 
Superintendência ou pela Coordenação Geral; 

Caracterização: 

Para fins do presente documento, considera-se: 

COMPRA toda aquisição remunerada de materiais de consumo e bens permanentes para 
fornecimento, com a finalidade de suprir a AMA com os materiais e prestação de serviços 
necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 
interesse da AMA, por meio de processo de terceirização, tais como: conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
serviços técnicos especializados, etc. 

1. A compras ou contratação de serviços serão dividas por frequência e por 
valor: 

a. Frequência: 

i. Rotineiras, ou seja, aquelas que são realizadas com frequências que podem variar 
de semanal a quinzenal, mensal e até semestral. 

ii. Pontuais, ou seja, aquelas que são feitas sob demanda, ou seja, toda vez que surge 
uma necessidade específica e não rotineira 

b. Por valor: 

i. Até R$200,00; 

 Podem ser feitas sem prévia autorização, e sem cotação de preço, desde que 
não sejam rotineiras. 

 Podem ser feitas sem nota fiscal, desde que previamente autorizado pela 
Gerência Administrativa ou Superitendencia ou Coordenação Geral; 

ii. Acima de R$200,0 e menos do que R$10.000,00; 

 Para compras enventuais: 

o Precisam de autorização da Gerência Administrativa ou Superintendência 
ou Coordenação Geral e de cotação de preço com 3 fornecedores; 

o Dispensa de emissão de nota fiscal apenas com autorização expressa da 
Gerência Administrativa ou Superitendencia ou Coordenação Geral; 

 Para compra de rotina: 

o Para os valores pré-estalecidos na tabela 1, que variarem no máximo 5% 
para cima, não será necessário obter autorização da Gerência Administrativa ou 
Superitendencia ou Coordenação Geral. As compras precisam apenas serem 
registradas no documento de controle de compras (ANEXO l). 

i. Caso a variação se repita por 2 meses seguidos, os valores de referência 
deverão ser rediscutidos ou as quantidades reajustadas. Neste caso, 



   

  

precisará ser solicitada a autorização da compra no terceiro mês, caso a 
variação permaneça. 

iii. Acima de R$10.000,00 (Parcelados ou à vista); 

 Precisam de autorização da Diretoria da AMA. Registrado em ata de reunião; 

 Precisam de autorização e de cotação de preço com 3 fornecedores; 

 Dispensa de emissão de nota fiscal apenas com autorização expressa da 
Diretoria da AMA; (devem conter contrato de prestação de serviço) 

2. Pesquisas de preço: 

Todas compras seguirão o seguinte critério para pesquisas de preços: 
 

Descrição Pesquisa de preço Tipo de Pesquisa de preço 

Até R$200,00 - frequente 
Necessário 

Escolha de fornecedor 
específico (*) ou pontual 

Até R$200,00 - pontual Dispensado N/A 

Acima de R$200.00 - frequente 
Necessário 

Escolha de fornecedor 
específico (*) 

Acima de R$200,00 - pontual 
Necessário 

3 preços / específico para a 
compra 

 
(*) Fornecedores poderão ser escolhidos para as compras por um período não superior a 6 

meses desde que o procedimento abaixo seja seguido: 

 Pesquisa de preço entre 3 fornecedores; 

 Para esta pesquisa serão solicitados os mesmos produtos, marcas e quantidades; 

 Será levado em conta o valor de frete, se houver; 

 O fornecedor deverá sempre dar o preço levando em conta a necessidade de 
emissão de documento fiscal, ou seja, levando em conta qualquer imposto que ele 
tenha que pagar; 

 O fornecedor obrigatoriamente precisa fornecer NF. Em casos específicos, desde 
que autorizado expressamente, o fornecedor poderá apresentar: 

o Recibo de profissional autônomo; 

 Será escolhido o menor preço, levando-se em conta o valor global da proposta, 
incluindo o custo de transporte e: 

o Forma de pagamento: Os pagamentos deverão ocorrer 
necessariamente através de boleto, cheque, dinheiro, ou PIX. 

o Prazo de entrega: Dependendo da urgência, poderão ser escolhidos 
fornecedores mais caros que façam entrega imediata do material; 

o Facilidade de entrega nas unidades: Devido ao difícil acesso da 
unidade de Parelheiros, o fator entrega sempre deverá ser observado;  

o Credibilidade mercadológica da empresa proponente; 

o Quantidade e qualidade do produto: Os produtos entregues deverão 
ser da mesma marca, modelo e/ou descrição que originalmente foram 
cotados no ato da escolha do fornecedor; 

o Assistência técnica: Não deverão se comprados produtos ou 
contratados serviços que não tenham assistência técnica no município de 
São Paulo; 

o Garantia dos produtos: Não deverão se comprados produtos ou 
contratados serviços que não tenham garantia mínima de: 

 1 ano para produtos eletrônicos e mobiliários  

 Mínimo 3 meses para serviços de manutenção predial ou de 



   

  

equipamentos; 

 Caso seja um processo de escolha de um fornecedor para 6 meses, depois de 
escolhido, será registrada uma ata de pesquisa de preço (ANEXO ll), contendo: 

o Ofertas dos fornecedores, 

o Descrição do processo de pesquisa de preço, indicando o vencedor; 

o Nome completo de quem fez a pesquisa de preço; 

o Autorização da Gerência Administrativa; 

o Prazo de validade da pesquisa de preço. 

o Contrato de prestação de serviço 
 

3. Processo e responsabilidades 

O procedimento de compras ou contratação de serviços terá inicio com o recebimento da 
solicitação e deverá conter as seguintes informações: 

 Quantidade a ser adquirida; 

 Descrição do material a ser comprado: 

o Nome, Marca, Quantidade, Descrição como: Tamanho, cor, medidas, 
modelo e Links na internet para verificarmos o modelo; 

 Em caso de solicitação de serviços: 

o Descrição do que precisa ser feito com: Fotos, prazo e urgencia. 
 

Passo Responsabilidade Requisitos 

Solicitação de 
Compras 

Responsáveis (*) 

Os solicitantes ao fazer pedidos de 
compras, indicarão, na primeira vez, as 
características do material que será 
comprado. Tamanho, cor, medidas, marca, 
modelo, quantidade, etc... 

Seleção de 
fornecedores 

Responsável por compra 
Os solicitantes poderão fazer a indicação 
de fornecedores para ajudar no processo 
de busca. 

Solicitação de 
orçamentos 

Responsável por compra 
 

Apuração da melhor 
oferta  Responsável por compra 

 

Aprovação de 
compra/contratação 

Gerencia Adm / 
Superintendente / 

Coordenação Geral (*)  
Emissão do pedido 
de compra Responsável por compra 

 
Registro de ata de 
escolha de 
forncedor por 6 
meses 

Responsável por compra 

 
 
(*) Responsáveis: Pessoas autorizadas a fazerem pedido de compra são: 

 Coordenadores de unidade; 
 Supervisores, desde que com a autorização por escrito do coordenador de 

unidade; 
 Coordenador Geral; 
 Gerente Adminstrativo; 



   

  

 Superintente. 
 Diretoria da AMA para compras acima de 10 mil reais. 

4. Processo de confirmação de compra realizada: 

Após aprovada a compra, o Setor de Compras informará, via e-mail, aos requisitantes e 
aos setores da recepção das unidades, informando a data prevista de entrega e lista de 
material comprado para conferência do material comprado ou serviço adquirido. 

5. Processo de confirmação de recebimento de material ou serviço, 

 Ao fazer a recepção do material, os responsáveis pela recepção mandarão um 
email aos solicitantes avisando da entrega do material; 

 O Pedido de Compra correspondente ao contrato formal efetuado com o 
fornecedor. Ao encerrar o procedimento de compras, deve-se representar 
fielmente todas as condições em que foi realizada a negociação; 

 As notas fiscais ou recibos e boletos, serão encaminhadas por email, no mesmo 
dia para o setor financeiro via email e fisicamente no próximo malote, em 
envelope fechado, endereçado ao departamento; 

 Fica de responsabilidade do departamento de compra informar ao financeiro, o 
caso de cancelamento ou falta de entrega de produto e serviços, para que não 
seja realizado o pagamento. 

6. E-mails e contatos: 

Departamento Nome E-mail 

Financeiro Gabriela / Susy financeiro@ama.org.br 

Compras Rosana Bem compras@ama.org.br 

Coordenador Geral Francincy Mancini francinymancini@ama.org.br 

Coordenação de unidade - Cambuci Carolina Ramos carolinaramos@ama.org.br 

Coordenação de unidade - Parelheiros Ana Cristina anacristinanogueira@ama.org.br 

Coordenação de unidade - Residência Camila Bacha camilabacha@ama.org.br 

Coordenação de unidade - Pinel Tamires Gomes tamiresgomes@ama.org.br 

Superintendência Ana Maria Serrajordia anamaria@ama.org.br 

Gerencia Administrativa Rafael Olivares rafaelolivares@ama.org.br 

Responsável por receber compras Cambuci Aparecida Oliveira aparecidaoliveira@ama.org.br 

Responsável por receber compras Cambuci Cleide  

Responsável por receber compras Teodoreto Yasmyn Silva yasmynsilva@ama.org.br 

Responsável por receber compras Parelheiros Silvio Junior silviojunior@ama.org.br 

Responsável por receber compras Parelheiros Patricia Santos patriciasantos@ama.org.br 

 



   

  

7. Calendários de compras: 

 

Descrição Data Passos Responsável Observação 

Papelaria 

20 de cada mês Solicitar material Coordenadores das unidades 
Através de Formulários (vide 
anexo)  

 Avaliar solicitação Coordenador geral 

Avaliar se os materiais 
solicitados estão corretos ou 
se precisa fazer alguma 
adequação.  

 Aprovar solicitação Coordenador geral 

Aprovação deverá ser 
formalizada através de 
documento devidamente 
assinado.  

27 de cada mês Enviar para compra Responsável por compra 

Mandar um email para 
compras@ama.org.br com a 
lista ajustada.  

 

Dar baixa nos materiais que temos em 
estoque Responsável por compra 

A pessoa responsável dará 
baixa nos itens que temos em 
estoque e deverá manter um 
controle atualizado desses 
itens.  

 Fazer cotação Responsável por compra   

 

Se necessário enviar para aprovação da 
Gerência / Coordenadora Geral Responsável por compra 

Formalizar por email e juntar 
a solicitação.  

 Depois de aprovado, fazer  comprar Responsável por compra 

Agendar a entrega dos 
materiais nas respectivas 
unidades.  

 
Avisar aos interessados da compra 
realizada Responsável por compra   

 Conferir o material entregue 
Responsável por receber 
compra   

 

Avisar o responsável de compra que a 
compra foi entregue 

Responsável por receber 
compra 

Mandar email para quem 
solicitou a compra e/ou 
organizar para a entrega do 
mesmo nas unidades  

 Enviar NF e boleto para os financeiro 
Responsável por receber 
compra 

Mandar e-mail para 
financeiro@ama.org.br  

 
  



   

  

 
 
 
São Paulo, 03 de dezembro de 2021. 
 

 
Descrição Data Passos Responsável Observação Valor pré-aprovado 

Manutenção predial  

20 de cada mês Identificar a nescessidade da manutenção Coordenador da unidade 
Através de Formulários (vide 
anexo)   

 Avaliar solicitação Coordenador da Geral  
Avaliar a urgência e 
nescessidade da solicitação.   

 Aprovar solicitação Coordenador da Geral 

Aprovação deverá ser 
formalizada através de 
documento devidamente 
assinado   

27 de cada mês Enviar para o departamento de compra Responsável pelo setor  

Coordenador Geral deverá 
mandar um e-mail para 
compras@ama.org.br com a 
solicitação devidamente 
assinada. 

  

 Fazer cotação Responsável por compra  
Seguir regras conforme o 
regulamento.    

 

Se necessário enviar o orçamento para 
aprovação da Gerência/ Coordenador da 
Geral Responsável por compra     

 
Depois de aprovado, poderá confirmar 
com o prestador de serviço. Responsável por compra 

Agendar com o prestador de 
serviços e informar quem ele 
deverá procurar nas unidades.   

 Avisar aos solicitantes do serviço  Responsável por compra 

Avisar ao solicitante o que foi 
combinado com o prestador 
de serviço e agendar com o 
motorista para levar o carro.   

 
Informar sobre a conclusão do trabalho ao 
responsável de compras 

Responsável por acompanhar o 
prestador de serviços 

Mandar e-mail para 
compras@ama.org.br   

 Enviar NF e boleto para o financeiro Responsável por compra 
Mandar e-mail para 
financeiro@ama.org.br   

  



   

  

 
 

Descrição Data Passos Responsável Observação Valor pré-aprovado 

Manutenção Veículo  

20 de cada mês Identificar a nescessidade da manutenção Responsável pelo veiculo     

  Avaliar solicitação Coordenador da Geral  
Avaliar a urgência e 
nescessidade da solicitação.   

  
Aprovar solicitação Coordenador da Geral 

Aprovação deverá ser 
formalizada através de 
documento devidamente 
assinado   

27 de cada mês 

Enviar para o departamento de compra Responsável pelo setor  

Coordenador Geral deverá 
mandar um e-mail para 
compras@ama.org.br com a 
solicitação devidamente 
assinada. 

  

  Fazer cotação Responsável por compra  Seguir regras conforme o 
regulamento.    

  

Se necessário enviar o orçamento para 
aprovação da Gerência/ Coordenador da 
Geral 

Responsável por compra  

    

  
Depois de aprovado, poderá confirmar 
com o prestador de serviço. Responsável por compra 

    

  
Solicitar ao responsavel pelo veiculo que  
leve ao local definido 

Responsável por compra 
    

  
Informar sobre a conclusão do trabalho ao 
responsável de compras 

Responsável pelo veiculo 
    

  Enviar NF e boleto para o financeiro Responsável por compra 
Mandar e-mail para 
financeiro@ama.org.br   

  



   

  

 
 

Descrição Data Passos Responsável Observação Valor pré-aprovado 

Guloseima (Pecs) 

20 de cada mês Solicitar material Coordenadores das unidades 
Através de Formulários (vide 
anexo)  

 Avaliar solicitação Coordenador geral 

Avaliar se os materiais 
solicitados estão corretos ou 
se precisa fazer alguma 
adequação.  

 Aprovar solicitação Coordenador geral 

Aprovação deverá ser 
formalizada através de 
documento devidamente 
assinado.  

27 de cada mês Enviar para compra Responsável por compra 

Mandar um email para 
compras@ama.org.br com a 
lista ajustada.  

 

Dar baixa nos materiais que temos em 
estoque Responsável por compra 

A pessoa responsável dará 
baixa nos itens que temos em 
estoque e deverá manter um 
controle atualizado desses 
itens.  

 Fazer cotação Responsável por compra   

 

Se necessário enviar para aprovação da 
Gerência / Coordenadora Geral Responsável por compra 

Formalizar por email e juntar 
a solicitação.  

 Depois de aprovado, fazer  comprar Responsável por compra 

Agendar a entrega dos 
materiais nas respectivas 
unidades.  

 
Avisar aos interessados da compra 
realizada Responsável por compra   

 Conferir o material entregue 
Responsável por receber 
compra   

 

Avisar o responsável de compra que a 
compra foi entregue 

Responsável por receber 
compra 

Mandar email para quem 
solicitou a compra e/ou 
organizar para a entrega do 
mesmo nas unidades  

 Enviar NF e boleto para os financeiro 
Responsável por receber 
compra 

Mandar e-mail para 
financeiro@ama.org.br  

 
  



   

  

Descrição Data Passos Responsável Observação Valor pré-aprovado 

Extras 

20 de cada mês Solicitar material Coordenadores das unidades 
Através de Formulários (vide 
anexo)  

 Avaliar solicitação Coordenador geral 

Avaliar se os materiais 
solicitados estão corretos ou 
se precisa fazer alguma 
adequação.  

 Aprovar solicitação Coordenador geral 

Aprovação deverá ser 
formalizada através de 
documento devidamente 
assinado.  

27 de cada mês Enviar para compra Responsável por compra 

Mandar um email para 
compras@ama.org.br com a 
lista ajustada.  

 

Dar baixa nos materiais que temos em 
estoque Responsável por compra 

A pessoa responsável dará 
baixa nos itens que temos em 
estoque e deverá manter um 
controle atualizado desses 
itens.  

 Fazer cotação Responsável por compra   

 

Se necessário enviar para aprovação da 
Gerência / Coordenadora Geral Responsável por compra 

Formalizar por email e juntar 
a solicitação.  

 Depois de aprovado, fazer  comprar Responsável por compra 

Agendar a entrega dos 
materiais nas respectivas 
unidades.  

 
Avisar aos interessados da compra 
realizada Responsável por compra   

 Conferir o material entregue 
Responsável por receber 
compra   

 

Avisar o responsável de compra que a 
compra foi entregue 

Responsável por receber 
compra 

Mandar email para quem 
solicitou a compra e/ou 
organizar para a entrega do 
mesmo nas unidades  

 Enviar NF e boleto para os financeiro 
Responsável por receber 
compra 

Mandar e-mail para 
financeiro@ama.org.br  

 
  



   

  

Descrição Data Passos Responsável Observação Valor pré-aprovado 

Medicamentos 

20 de cada mês Solicitar material Coordenadores das unidades 
Através de Formulários (vide 
anexo)  

 Avaliar solicitação Coordenador geral 

Avaliar se os materiais 
solicitados estão corretos ou 
se precisa fazer alguma 
adequação.  

 Aprovar solicitação Coordenador geral 

Aprovação deverá ser 
formalizada através de 
documento devidamente 
assinado.  

27 de cada mês Enviar para compra Responsável por compra 

Mandar um email para 
compras@ama.org.br com a 
lista ajustada.  

 

Dar baixa nos materiais que temos em 
estoque Responsável por compra 

A pessoa responsável dará 
baixa nos itens que temos em 
estoque e deverá manter um 
controle atualizado desses 
itens.  

 Fazer cotação Responsável por compra   

 

Se necessário enviar para aprovação da 
Gerência / Coordenadora Geral Responsável por compra 

Formalizar por email e juntar 
a solicitação.  

 Depois de aprovado, fazer  comprar Responsável por compra 

Agendar a entrega dos 
materiais nas respectivas 
unidades.  

 
Avisar aos interessados da compra 
realizada Responsável por compra   

 Conferir o material entregue 
Responsável por receber 
compra   

 

Avisar o responsável de compra que a 
compra foi entregue 

Responsável por receber 
compra 

Mandar email para quem 
solicitou a compra e/ou 
organizar para a entrega do 
mesmo nas unidades  

 Enviar NF e boleto para os financeiro 
Responsável por receber 
compra 

Mandar e-mail para 
financeiro@ama.org.br  

 
  



   

  

Descrição Data Passos Responsável Observação Valor pré-aprovado 

Material de limpeza 

20 de cada mês Solicitar material Coordenadores das unidades 
Através de Formulários (vide 
anexo)  

 Avaliar solicitação Coordenador geral 

Avaliar se os materiais 
solicitados estão corretos ou 
se precisa fazer alguma 
adequação.  

 Aprovar solicitação Coordenador geral 

Aprovação deverá ser 
formalizada através de 
documento devidamente 
assinado.  

27 de cada mês Enviar para compra Responsável por compra 

Mandar um email para 
compras@ama.org.br com a 
lista ajustada.  

 

Dar baixa nos materiais que temos em 
estoque Responsável por compra 

A pessoa responsável dará 
baixa nos itens que temos em 
estoque e deverá manter um 
controle atualizado desses 
itens.  

 Fazer cotação Responsável por compra   

 

Se necessário enviar para aprovação da 
Gerência / Coordenadora Geral Responsável por compra 

Formalizar por email e juntar 
a solicitação.  

 Depois de aprovado, fazer  comprar Responsável por compra 

Agendar a entrega dos 
materiais nas respectivas 
unidades.  

 
Avisar aos interessados da compra 
realizada Responsável por compra   

 Conferir o material entregue 
Responsável por receber 
compra   

 

Avisar o responsável de compra que a 
compra foi entregue 

Responsável por receber 
compra 

Mandar email para quem 
solicitou a compra e/ou 
organizar para a entrega do 
mesmo nas unidades  

 Enviar NF e boleto para os financeiro 
Responsável por receber 
compra 

Mandar e-mail para 
financeiro@ama.org.br  

 
  



   

  

Descrição Data Passos Responsável Observação Valor pré-aprovado 

Compras EPI’s 

20 de cada mês Solicitar material Coordenadores das unidades 
Através de Formulários (vide 
anexo)  

 Avaliar solicitação Coordenador geral 

Avaliar se os materiais 
solicitados estão corretos ou 
se precisa fazer alguma 
adequação.  

 Aprovar solicitação Coordenador geral 

Aprovação deverá ser 
formalizada através de 
documento devidamente 
assinado.  

27 de cada mês Enviar para compra Responsável por compra 

Mandar um email para 
compras@ama.org.br com a 
lista ajustada.  

 

Dar baixa nos materiais que temos em 
estoque Responsável por compra 

A pessoa responsável dará 
baixa nos itens que temos em 
estoque e deverá manter um 
controle atualizado desses 
itens.  

 Fazer cotação Responsável por compra   

 

Se necessário enviar para aprovação da 
Gerência / Coordenadora Geral Responsável por compra 

Formalizar por email e juntar 
a solicitação.  

 Depois de aprovado, fazer  comprar Responsável por compra 

Agendar a entrega dos 
materiais nas respectivas 
unidades.  

 
Avisar aos interessados da compra 
realizada Responsável por compra   

 Conferir o material entregue 
Responsável por receber 
compra   

 

Avisar o responsável de compra que a 
compra foi entregue 

Responsável por receber 
compra 

Mandar email para quem 
solicitou a compra e/ou 
organizar para a entrega do 
mesmo nas unidades  

 Enviar NF e boleto para os financeiro 
Responsável por receber 
compra 

Mandar e-mail para 
financeiro@ama.org.br  

 
  



   

  

Descrição Data Passos Responsável Observação Valor pré-aprovado 

Camisetas 

20 de cada mês Solicitar material Coordenadores das unidades 
Através de Formulários (vide 
anexo)  

 Avaliar solicitação Coordenador geral 

Avaliar se os materiais 
solicitados estão corretos ou 
se precisa fazer alguma 
adequação.  

 Aprovar solicitação Coordenador geral 

Aprovação deverá ser 
formalizada através de 
documento devidamente 
assinado.  

27 de cada mês Enviar para compra Responsável por compra 

Mandar um email para 
compras@ama.org.br com a 
lista ajustada.  

 

Dar baixa nos materiais que temos em 
estoque Responsável por compra 

A pessoa responsável dará 
baixa nos itens que temos em 
estoque e deverá manter um 
controle atualizado desses 
itens.  

 Fazer cotação Responsável por compra   

 

Se necessário enviar para aprovação da 
Gerência / Coordenadora Geral Responsável por compra 

Formalizar por email e juntar 
a solicitação.  

 Depois de aprovado, fazer  comprar Responsável por compra 

Agendar a entrega dos 
materiais nas respectivas 
unidades.  

 
Avisar aos interessados da compra 
realizada Responsável por compra   

 Conferir o material entregue 
Responsável por receber 
compra   

 

Avisar o responsável de compra que a 
compra foi entregue 

Responsável por receber 
compra 

Mandar email para quem 
solicitou a compra e/ou 
organizar para a entrega do 
mesmo nas unidades  

 Enviar NF e boleto para os financeiro 
Responsável por receber 
compra 

Mandar e-mail para 
financeiro@ama.org.br  

 


