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O Diretor Executivo da Fadepe, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 24, inciso 1, do estatuto social, e, considerando a estrutura administrativo-

operacional interna da Fundação, 

RESOLVE: 

Art. 1. Regulamentar as contratações da Fadepe/Gestora. 

Parágrafo Único. Considera-se contratação da Gestora aquela realizada com os recursos 
advindos do ressarcimento a que a Fundação faz jus nos projetos que executa, para seu 
custeio, ou ainda advindos de outras ações que a Fadepe realizar não enquadráveis 
como projetos para fins da lei n 8.958/1994. 

Art. 2. As contratações da Gestora serão formalizadas por meio de Solicitação com 
Justificativa; Pesquisa de Mercado e Aval da Assessoria Jurídica. 

Parágrafo Primeiro. As Solicitações, bem como suas respectivas Justificativas, serão 
confeccionadas pelos Gerentes e Assessores ou quem estes designarem para tal, 
conforme o interesse na demanda. 

Parágrafo Segundo. 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. 

Parágrafo Terceiro. 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. 

Art. 3Q  Fica dispensada a apresentação de documentos comprobatórios de regularidade 
para as contratações ocorridas até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais). 

Parágrafo Único. A partir do valor referenciado no caputas contratações serão subsidias 
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. 

Art. 42  Estão autorizadas as contratações via internet, desde que: 

- não haja outro meio para a contratação em questão; ou 

II - esteja comprovada a economicidade. 

Parágrafo Único. Para realização das contratações descritas no caput deverá 
primeiramente ser verificada a hipótese de faturamento 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). 
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Art. 59  Caso surja alguma necessidade que não esteja elencada nesta Portaria, a Direção 
Executiva, diante da avaliação das oportunidades de mercado, decidirá sobre o trâmite. 

Art. 6. A presente Portaria entra em vigor nesta data. 

Juiz de Fora, 21 de novembro de 2017. 

José Humberto Viana Lima Junior 
Diretor Executivo da Fadepe 
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