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1. OBJETIVO 

 

Essa política define as diretrizes para a contratação de serviços de terceiros (Compras), tanto para 

serviços como para produtos/materiais. 

O cumprimento das orientações a seguir é fundamental a partir desta data, sob risco da não liberação 

de recursos para pagamento dos serviços, em caso de descumprimento.  

O processo de compras deverá obedecer a princípios rígidos de equidade e transparência, devendo 

prevalecer valores éticos e de integridade, a garantia dos direitos humanos, inclusive os das crianças e 

adolescentes, e o cumprimento das obrigações legais. A relação com os fornecedores, quando estabelecida, 

será orientada pelo Código de Ética e Conduta Vitális. 

 

 

1. DESCRIÇÃO 

 

1.1. CONDUTA ESPERADA DO CONTRATANTE 

 

É obrigação do contratante (solicitante da compra):  

a. Fazer sempre três cotações, exceto nos casos em que a dispensa de cotação se aplicar (vide 

item 1.5 deste documento);  

b. Os concorrentes devem receber exatamente a mesma solicitação (mesmo e-mail);  

c. Ao final do processo, todos os concorrentes devem receber retorno sobre sua finalização, 

mesmo quando a resposta for a opção por outro concorrente; 

d. Os envolvidos direta ou indiretamente no processo de compra ou contratação não podem 

receber quaisquer vantagens ou benefícios pessoais provenientes de empresas fornecedoras 

ou participantes de processo de compra; 



 

 

 

e. A confidencialidade das informações técnicas e comerciais dos processos de compra ou 

contratação deve ser assegurada, restringindo a divulgação de dados dos proprietários apenas 

para uso interno;  

f. Não é permitida a contratação de fornecedores que tenham parentesco de primeiro grau com 

funcionários (exceto se aprovado pela direção); 

g. Não é permitida a contratação de serviços ou materiais de fornecedores não cadastrados 

conforme procedimento Vitális (exceto em casos emergenciais com a aprovação do superior 

imediato); 

 

1.2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR 

 

A Vitális energia possui procedimento documentado para Qualificação e Avaliação de Fornecedores (MG-

AD.0001 - E-BOOK MANUAL DE FORNECEDORES) 

Todo processo de contratação de serviços ou materiais deverá assegurar que os fornecedores ou 

prestadores de serviço cumpram a legislação 

Com relação ao cumprimento das obrigações legais, a Vitális Energia exige dos seus fornecedores os 

seguintes documentos obrigatórios para início:  

a. Cartão CNPJ; 

b. Certidão Negativa de Débitos (CND – INSS); 

c. Certificado de Regularidade FGTS; 

 Em paralelo deverá ser feita a verificação no SERASA e análise reputacional, conforme (MG-AD.0001 - E-BOOK 

MANUAL DE FORNECEDORES) 

 

https://drive.google.com/open?id=1jeQzAJbNjQKn41fu7HAYA5nUGrcVJRDP8gyxZlhSa44
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1.3. DETALHE DA OPERAÇÃO 

 

O processo de contratação de fornecedores de serviços e materiais deverá seguir os passos abaixo: 

a. Obter o número mínimo de três cotações (exceto contrato guarda-chuva, processo cuja competência 

técnica seja muito específica, único prestador de serviço de uma região ou categoria de produto/serviço 

e emergencial);  

b. Solicitar documentação necessária e exigir o preenchimento do Formulário de cadastro CADASTRO DE 

FORNECEDORES - PIPEFY 

c. Preencher as três cotações e anexá-las aos pagamentos;  

d. Fazer o contrato, caso necessário, e obter as assinaturas; 

e. Obter aprovação da solicitação de pagamento, conforme alçada definida na tabela abaixo: 

f. Enviar para o Contas a Pagar a solicitação de pagamentos aprovada, as três cotações, o contrato original 

(se houver), a nota fiscal e o boleto e preencher o processo no Pipefy. 

 

1.4. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços deverão ser contratados mediante assinatura de contrato (exceto casos permitidos por essa 

política).  

 

1.5. DISPENSA DE COTAÇÃO (EXCEÇÃO) 

 

Estão isentos de cotação os fornecedores que se encaixarem em ao menos um dos critérios abaixo: 

a. contrato guarda-chuva – onde já exista um contrato que regulamente um projeto mais abrangente; 

http://app.pipefy.com/public/form/3qiTPLDP
http://app.pipefy.com/public/form/3qiTPLDP


 

 

 

b. processo cuja competência técnica seja muito específica – onde não haja outro fornecedor com tal 

competência ou até mesmo fornecedor indicado pelo contratante do projeto (cliente); 

c. serviços emergenciais; 

 

1.6. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

O processo de pagamento segue as seguintes etapas: 

Fornecedor devidamente homologado conforme critérios descritos nessa Política e no (MG-AD.0001 - E-BOOK 

MANUAL DE FORNECEDORES) 

a. Todo pagamento só poderá ser realizado se o serviço/material estiver devidamente rastreado no sistema 

Pipefy com toda a documentação devidamente arquivada: 

I. Nota Fiscal/boleto; 

II. Dados da conta bancária (para caso de depósito em conta); 

III. Cotações (salvo se enquadrado nas exceções do item 1.5); 

IV. Documentos específicos de cada projeto 

Todo pagamento deverá ter o link do processo no Pipefy anexado para garantir a rastreabilidade das 

informações. 
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