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1. OBJETIVO 

1.1. Este Manual define procedimentos que regulam o processo de compras de 
mercadorias e bens, bem como a aquisição de serviços de qualquer natureza, 
destinados ao pleno funcionamento do SPAC. 

1.2. O objetivo é normatizar os processos de compras e o relacionamento com 
fornecedores de forma a segregar funções, estabelecer responsabilidades e 
definir níveis de competência administrativa na aprovação e na aquisição de 
produtos e serviços. 

1.3. Tais procedimentos e normas visam garantir a correta aplicação, 
acompanhamento e controle da execução orçamentária do Clube. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Este Manual se aplica à Sede e à filial em Santo Amaro do Clube Atlético São 
Paulo (SPAC), bem como a todos seus departamentos envolvidos direta ou 
indiretamente em quaisquer procedimentos de compras de bens ou serviços. 

2.2. A aplicação do procedimento de compras será atribuída a todas as Naturezas 
de compra, a saber: 

A. Produtos para revenda (Alimentos e Bebidas); 
B. Materiais e equipamentos de manutenção e Infraestrutura; 
C. Materiais e equipamentos de esportes; 
D. Serviços (Terceiros, Consultorias, etc.); 
E. Departamento De Pessoal (Mão de Obra Temporária, etc...); 
F. Taxas, impostos e obrigações; 
G. Investimentos; 
H. Demais compras. 

2.3. Quanto aos Tipos, definem-se: 
A. Compras à vista; 
B. Compras à prazo; 
C. Compras com Cartão de Crédito; 
D. Caixinha; 
E. Reembolso de Despesas; 
F. Serviços recorrentes; 
G. Ativo Imobilizado (investimentos). 
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3.  PROCEDIMENTO DE COMPRAS 

3.1. A partir da demanda de uma determinada Gerência do Clube por produtos ou 
serviços inicia-se o processo de compra; 

3.2. O demandante deverá analisar previamente características técnicas e valor 
estimado do bem ou serviço. Após esta análise o demandante deverá, junto a 
Controladoria Financeira, analisar se a compra está contemplada em 
orçamento ou não; 

4. COMPRAS CONTEMPLADAS EM ORÇAMENTO: 

4.1. Até o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), podem ser efetuadas apenas com a 
aprovação do Gerente da Área, baseadas em simples pesquisa de preços; 

4.2. Entre R$ 1.000,00 (hum mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), somente 
podem ser efetuadas com a aprovação do Gerente da Área e do Gerente de 
Administração e Finanças; 

4.3. Acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), somente podem ser efetuadas com 
aprovação do Gerente da Área, Gerente de administração e Finanças e pelo 
Diretor responsável; 

4.4. Caso uma determinada compra ou serviço exceda acima de 10% do valor 
orçado, faz-se necessário aprovação do Presidente para sua concretização. O 
acréscimo de despesa exige que a Controladoria Financeira indique de onde 
realocará o recurso, de forma a preservar o Orçamento aprovado. 

4.5. Através de e-mail e arquivos eletrônicos o demandante da despesa deve 
realizar os registros necessários no sistema SAP para salvaguardar histórico de 
cotação; 

4.6. Para a sequência do processo, é necessário a apresentação de no mínimo 2 
(duas) e idealmente 3 (três) cotações para compras de produtos ou serviços; 

4.7. Selecionado o fornecedor o demandante inicia o processo de compra. É 
mandatória a inclusão das Solicitações e Pedidos de Compras no sistema ERP 
SAP Business One. 

4.8. Para compras específicas e serviços especializados, mediante justificativa 
técnica e aprovação do Diretor da área, será dispensado o processo de 
cotação; 

 

 

 



 
SPAC | CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO 

 
Descrição Manual de Execução Orçamentária do SPAC 
N.º 2020.001 
Data:  
Elaborado por: Rodrigo Veiga | UP - Controladoria 

 

SPAC | Clube Atlético São Paulo - Rua Visconde de Ouro Preto, 119, Consolação – CEP 01303-060 – (11) 3217-5944 – R. 205 | 235 – email: 
atendimento@spac.org.br 

 

5. COMPRAS NÃO CONTEMPLADAS EM ORÇAMENTO: 

5.1. Até o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês/Gerência: aprovação do Gerente 
da área e do Gerente de Administração e Finanças; 

5.2. Acima R$ 1.000,00 (mil reais) até R$ 10.000,00 por mês/Gerência: aprovação 
do Presidente com ratificação da Diretoria. 

5.3. Acima de R$ 10.000,00: mediante prévia autorização da Diretoria. 

5.4. Em todos os casos, é necessário que a Controladoria Financeira indique, 
previamente, de onde realocará o recurso financeiro, de forma a preservar o 
Orçamento aprovado. 

5.5. As compras não contempladas em orçamento deverão seguir os mesmos 
procedimentos operacionais das compras previamente orçadas. 

6. INVESTIMENTOS 

6.1. Os valores destinados para a realização dos Investimentos poderão ser 
realocados entre as obras determinadas e aprovadas, exigindo aprovação da 
Diretoria e sempre com prévia anotação da Controladoria Financeira, de forma 
que o montante total não exceda o valor aprovado no Orçamento. 

7. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS EMERGÊNCIAIS 

7.1. Compras emergenciais podem ser dispensadas de cotação, sendo que até o 
valor de R$ 1.000 podem ser autorizadas pelo Diretor responsável e acima 
desse valor pelo Presidente. 

7.2. Serão consideradas emergenciais as solicitações que: 

7.3. Evitem situações de risco e propiciem segurança aos colaboradores e 
associados; 

7.4. Evitem prejuízos financeiros inesperados ao SPAC ou coloquem em risco seu 
patrimônio; 

8. NORMAS DE CONDUTA DOS EXECUTORES DO ORÇAMENTO DO SPAC: 

8.1. O Código de Conduta Ética do Profissional do SPAC envolvido em qualquer 
procedimento de Compras tem por objetivo principal servir como orientação 
aos colaboradores no exercício de suas atribuições, de forma a garantir a lisura 
e a integridade nos processos de aquisição e no relacionamento com 
fornecedores de produtos e serviços. 

8.2. Abrangência: a observância e cumprimento das orientações firmadas nesta 
Norma de Conduta são extensíveis e aplicáveis a todos os colaboradores do 
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SPAC que executam qualquer atividade relacionada à aquisição de produtos e 
serviços, de forma pontual ou como parte da atribuição do seu cargo, tais 
como: compras diretas, compras de pequeno valor ou emergenciais, 
envolvendo ou não contatos com fornecedores. 

8.3. VALORES E PRINCÍPIOS ÉTICOS a integridade e Conflito de Interesses – O 
conflito de interesses, no processo de aquisição, acontece principalmente nas 
situações em que a atuação do Profissional, no relacionamento com 
fornecedores, coloca a busca de benefícios próprios ou de terceiros à frente 
dos interesses da Organização. 

8.4. Uso de informações confidenciais - uso de itens de propriedade do SPAC para 
assuntos de interesse pessoal ou de terceiros, salvo quando autorizado, e 
pleitear, com base em seu cargo, descontos em aquisições de bens ou serviços, 
para uso ou consumo de caráter pessoal. 

8.5. A aceitação de presentes oferecidos por fornecedores pode comprometer a 
capacidade de julgamento e imparcialidade do Profissional de Compras, bem 
como a isenção, lisura e transparência sobre os procedimentos de compras. 

8.6. Não deverão ser aceitos presentes oferecidos por empresas fornecedoras, 
bem como por quaisquer dos seus funcionários, que possam representar 
relacionamento impróprio ou prejuízo financeiro ou de reputação para o SPAC. 

8.7. Podem ser aceitos brindes institucionais publicitários contendo logomarca, tais 
como canetas, chaveiros, agendas, porta cartões, etc., desde que não possua 
valor agregado relevante. 

8.8. Eventos Sociais – Devido aos contatos comerciais entre o Profissional do SPAC 
e os fornecedores, podem surgir convites para eventos sociais. 

8.9. Repetidos convites podem caracterizar conflito de interesses, cabendo ao 
profissional envolvido avaliar cada situação, recusando-os caso perceba que 
possam representar relacionamento impróprio ou qualquer tipo de influência 
sobre sua decisão na contratação do serviço ou aquisição de materiais ou 
produtos. 

8.10. O colaborador do SPAC envolvido em processo de compras deverá:  

8.10.1. Contribuir de todas as maneiras para melhorar os resultados da 
Organização; 

8.10.2. Tratar os fornecedores com isenção e profissionalismo, rejeitando 
qualquer tentativa ou mesmo aparência de favorecimento; 

8.10.3. Pautar as negociações por critérios objetivos que levem em conta 
qualidade, preço, prazo e aspectos socioambientais; 
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8.10.4. Manter confidencialidade sobre os procedimentos internos ou sobre 
qualquer informação obtida em razão do exercício da função; 

8.10.5. E zelar para que os fornecedores participantes das concorrências ou 
contratados resguardem a confidencialidade das informações; 

8.10.6. Comunicação – A comunicação em todos os canais utilizados deve 
ocorrer de forma clara e objetiva, devendo o Profissional do SPAC; 

8.10.7. Não divulgar, sob qualquer pretexto, informações pessoais aos 
fornecedores, tais como endereço, telefones residencial e celular e e-mail; 
comunicar-se com o fornecedor preferencialmente nas dependências da 
Organização, utilizando sempre o seu próprio ramal e e-mail comercial; 

8.10.8. Ao atender pedidos de informação sobre atividades de compras, 
fornecê-las apenas quando o assunto for da sua competência direta; se não 
for o caso, remeter o interlocutor à fonte de informação mais adequada. 

9. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. Cabe à Gerência de Administração e Finanças do SPAC, junto com a 
Controladoria Financeira, elaborar regularmente o Relatório Mensal da 
Execução Orçamentária, a ser remetido à Diretoria Executiva e, por esta, 
ao Conselho Deliberativo. 

9.2. Trimestralmente a Gerência de Administração e Finanças deverá 
consolidar o Relatório de Indicadores de Resultado, capaz de medir a 
performance e avaliar o custo-benefício em cada uma das áreas de 
atuação do Clube. 
 
 

São Paulo, 05 de novembro de 2020. 


