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1. OBJETIVO  

 A presente Política de Contratação e Aprovação de Despesas tem como objetivo 

apresentar orientações institucionais esperados na condução dos negócios da Copagaz, em 

relação à contratação de serviços de terceiros (Compras), tanto para serviços como para 

produtos e nas demais ações necessárias relacionadas.  

A Copagaz, signatária do Pacto Global das Nações Unidas e promotora de seus 

princípios e valores, exprime por meio desta política o objetivo de construir, repactuar e 

qualificar o conjunto de procedimentos administrativos e financeiros institucionais, bem 

como ampliar sua transparência e facilitar seu cumprimento.  

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

da não liberação de recursos institucionais para pagamento dos produtos e 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 das crianças e adolescentes, e o cumprimento das obrigações legais.  

A Copagaz contribuirá com a formação de seus fornecedores no que tange à gestão 

empresarial socialmente responsável e de atendimento a critérios de sustentabilidade. 

 

2. APLICAÇÃO  

Esta Política é aplicável a todos os Colaboradores da Copagaz, independentemente 

do nível hierárquico, da função e do cargo exercidos e da localidade em que se encontram. 

Ressaltamos que a presente política é válida em todas as localidades de atuação da 

Companhia. 

Caso as disposições da legislação local, em qualquer local em que a Companhia ou 

filial desenvolva suas atividades, sejam mais restritivas que as disposições desta Política, 

serão aplicáveis as disposições da legislação mais restritiva. 

Esta Política será supervisionada, implementada e aplicada pela área responsável 

pelo Compliance, com apoio total e engajamento da Diretoria da Copagaz. 

 



 

 
POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO E APROVAÇÃO DE 

DESPESAS 
 

  
 

 
 

DATA: 16/09/2019 VERSÃO: V06 - pág. 3/10 - 

 

3. DIRETRIZES GERAIS  

Dado o comprometimento com o fortalecimento dos controles internos, a Copagaz 

padronizou os procedimentos de alçadas de pagamento e de aprovação de despesas. 

Sendo assim, o Colaborador deve observar as alçadas de aprovação estabelecidas para seu 

cargo.  

Além disso, sempre que houver qualquer tipo de conflito de interesses em 

determinada contratação, o superior imediato deverá ser envolvido, bem como a área 

responsável por Compliance, observando-se o disposto na Política de Conflito de 

Interesses. 

Os níveis de alçada não estão restritos somente às transações monetárias, como 

também a quaisquer remanejamentos, alterações, renovações e/ou contratações. 

Eventuais situações não previstas serão analisadas e aprovadas pela área responsável da 

Matriz em conjunto com o Compliance.  

 

4. CONTRATAÇÕES 

As contratações de Terceiros devem ser adotados observando-se a Política de Análise 

de Antecedentes (Background Check) e Avaliação Prévia (Due Diligence) de Terceiros.  

A área responsável pela contratação deverá, após a aprovação da contratação, formaliza-

la por escrito, através de contrato previamente revisado pelo Jurídico e Compliance, 

prevendo, inclusive, cláusula anticorrupção conforme previsto no Anexo II da Política 

Anticorrupção. 

A seguir, listaremos as obrigações do contratante (solicitante da compra):  

a) Fazer sempre três cotações, exceto nos casos em que a dispensa de cotação se 

aplicar.  

b) Retornar, ao final do processo, para todos os concorrentes com a resposta sobre 

o vencedor, mesmo que a opção tenha sido por outro concorrente.  

c) 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 ou contratação da Copagaz.  

d) 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.  
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e) Não é permitida a contratação de fornecedores que tenham parentesco de 

primeiro grau com empregados ou prestadores de serviço.  

f) Não é permitida a contratação de ex-funcionários até seis meses após o término 

do Contrato de Trabalho, seja como profissional autônomo, seja como pessoa jurídica.  

g) Sempre que possível, privilegiar fornecedores locais, micro e pequenas empresas 

e empreendimentos da economia solidária como forma de apoio ao desenvolvimento 

econômico sustentável.  

h) Sempre que possível, priorizar empresas que possuam certificações 

socioambientais.  

Haverá a dispensa de formalização da contratação por meio de contrato quando (i) 

for derivativo de serviços essências de único fornecedor homologado; (ii) serviço ou 

fornecimento não continuo abaixo de R$ 100 mil. 

Serviços que for abaixo de R$ 100 mil deverão ter acordo comercial. 

 

5. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES 

Os princípios de ética, diversidade, respeito ao meio-ambiente e de direitos 

humanos, presentes nos contratos da Copagaz, servem de base para essa política, que 

define como procedimento de contratação a escolha de seus fornecedores por meio de 

concorrência. Também é nosso compromisso que todas as políticas e normas de 

procedimentos sejam orientadas pelas seguintes diretrizes:  

a) É imperativo aos colaboradores envolvidos em processo de compras ou 

contratação assegurar-se de que os fornecedores ou prestadores de serviço da Copagaz 

cumpram a legislação, mediante todos os mecanismos de consultas pertinentes.  

b) Assegurar-se de que os fornecedores ou prestadores não utilizam trabalho infantil, 

ou forçado ou obrigatório, ou degradante para a realização das suas atividades, 

respeitando a dignidade do trabalhador e os valores sociais do trabalho, com aplicação dos 

preceitos previstos na Constituição Federal, Declaração dos Direitos Humanos e OIT, 

informando aos fornecedores ou prestadores de serviço de que estes deverão assinar 

contratos, quando aplicável, com cláusulas específicas sobre o assunto. É desejável a 

observação dos critérios relacionados ao trabalho decente também na relação das 

empresas com sua cadeia de valor.  
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c) O critério primordial para escolha do fornecedor será o menor preço. Em casos 

excepcionais em que um fornecedor mais caro esteja sendo contratado, deverá ser 

explicitada a justificativa quanto aos outros critérios (menor impacto ambiental, prazo, 

qualidade, prestadores de serviço local ou da economia solidária, conforme item “g” da 

Conduta do Contratante).  

d) Garantir que se enquadrem na Política de Análise de Antecedentes e Avaliação 

Prévia. 

 

5.1. HABILITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES: 

Todos os candidatos a futuros Fornecedores deverão realizar cadastro junto ao 

Departamento de Compras da Copagaz, preenchendo o “Formulário de Fornecedor” – 

Anexo, bem como enviando os atos constitutivos, cartão de CNPJ, Inscrição Estadual, etc. 

Para que haja a homologação da empresa como Fornecedora junto a Copagaz, ela 

deverá atender aos requisitos técnicos, administrativos, financeiros, legais, 

socioambientais e de governança requeridos de acordo com a especificidade da sua 

respectiva área de atuação. 

Empresas consideradas de alto impacto para as atividades da Copagaz passarão por 

critérios de homologação específica de acordo com o segmento, atividade e valor a ser 

contratado, sendo necessário avaliação da área técnica, do Compliance e aprovação 

expressa da Diretoria. Nesse processo, poderão ser realizadas visitas às instalações do 

Terceiro e serão exigidas licenças específicas para o exercício da atividade. 

Deverão ser observados os critérios específicos para a homologação dos 

fornecedores de materiais e serviços utilizados no envase de GLP, manutenção de 

equipamentos nas bases de engarrafamento, instalações industriais, equipamentos para 

instalações industriais e manutenção, e instalação de equipamentos de Auto Tanque 

(Bobtail), exceto parte rodante, que encontram-se no Manual de Fornecedores. 

Quanto aos Fornecedores com contratos ativos, será necessário que a área gestora 

do Fornecedor contratado verifique se o mesmo se enquadra na nova política de 

contratação, devendo providenciar junto ao mesmo o respectivo enquadramento. 
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5.2. COTAÇÕES, CONCORRÊNCIAS E CONTRATAÇÃO: 

O Departamento Requisitante envia as especificações técnicas e volumes ao 

Departamento de Compras. Este por sua vez, verifica na sua base de dados, se há 

fornecedores homologados cujos produtos e/ou serviços oferecidos atendam aos 

requisitos técnicos. 

Selecionados os Fornecedores aptos, será enviado pedido de cotação aos 

respectivos Fornecedores, com as devidas especificações técnicas e comerciais. 

Recebidas as cotações dos Fornecedores, o Departamento de Compras e o 

Departamento Requisitante analisam os aspectos técnico-comerciais. 

Após análise dos pedidos de cotação, dar-se-á início as negociações, fechando 

acordo com o fornecedor que tenha o melhor preço, devendo estar de acordo com as 

condições técnicas, comerciais e fiscais acordados durante a negociação, formalizando 

através de instrumento jurídico pertinente. 

Durante a vigência do contrato, o Contratante manterá um (ou mais) gestor técnico 

de relacionamento por categoria de produto/serviço fornecido. Sua função será 

acompanhar as entregas e avaliar o desempenho, conforme abaixo: 

a) Critérios para Avaliação de Desempenho: 

- Realizar a avaliação após a primeira compra; 

- Registrar as Não Conformidades quanto a:  

o  Falta de Qualidade;  

o  Não Pontualidade.  

Nota: Cada registro contará como uma “Não conformidade” e a soma de 3 (três) Registros 

determinará o descredenciamento do Fornecedor. 

Terminada a vigência, os contratos podem passar por revisão total ou parcial de suas 

condições. 

 

6. DISPENSA DE COTAÇÃO 

Não haverá exigência de concorrência com três cotações, quando já houver um 

contrato; nos casos de compras e contratações emergenciais; e nos casos de especialidade. 

Esses casos excepcionais são explicitados a seguir:  
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A) EMERGENCIAL:  

Caracteriza contratação emergencial, a urgência de atendimento de situação que 

possa ocasionar prejuízo ou comprometer o trabalho e que não pôde ser prevista 

antecipadamente. Nos casos emergenciais serão necessárias a explicitação detalhada da 

razão pela qual a situação está sendo caracterizada como tal, no próprio formulário de 

requisiçãoexceção, sendo necessária aprovação da Diretoria.  

B) CONTRATOS EM ANDAMENTO:  

Para prestadores de serviços com contratos em andamento não será necessário 

realizar concorrência durante a sua vigência, porém a cada renovação contratual ou 

compra, a área contratante será responsável pela formalização de novo contrato ou 

aditivo, fazendo inclusive as três cotações necessárias.  

C) ESPECIALIDADE:  

Poderão ser contratados fornecedores com a justificativa de especialidade nos casos de 

serviços, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos 

ou prestados por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca. 

 

7. FLUXO DE OPERAÇÃO: 

O fluxo a ser seguido para compras e contratações deve ser:  

a) Requisição de Compra;  

b) Obter o número mínimo de três cotações; 

c) Pedido de Compra;  

d) Obter aprovação da solicitação de pagamento, conforme alçada abaixo: 

 

FLUXO DE AUTORIZAÇÃO: VALORES:  

Filial / Departamento de Compras / 

Gestor Centro Custo 

Até R$ 50.000,00 
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Filial / Departamento de Compras / 

Gestor Centro Custo / Diretoria 

Maior que R$ 50.000,00 

Filial / Departamento de Compras / 

Gestor Centro Custo / Diretoria / 

Vice-Presidente 

Maior que R$ 50.000,00 (Investimentos) 

 

e) Obtenção dos documentos necessários do prestador de serviços de acordo com o 

escopo da contratação;  

f) Formalização de Contrato com a empresa escolhida, quando cabível. 

 

8. ALÇADAS EM EXCEPCIONALIDADES  

No caso de impedimento dos titulares das alçadas, independente do motivo, o 

processo de aprovação seguirá por seus respectivos substitutos ou pelos ocupantes das 

alçadas imediatamente superiores, quando for o caso. 

No caso de eventual requisição de pagamento sem a nota fiscal, este só poderá ser 

efetuado mediante apresentação de justificativa pelo solicitante, que estará sujeita à 

análise da área responsável por Compliance para deliberação do responsável pela 

autorização do pagamento. 

Em Compra de Materiais e Contratação de Serviços, no caso em que não for possível 

a cotação com, no mínimo, três fornecedores de materiais ou serviços, deverá ser 

apresentada uma justificativa fundamentada para aprovação do Responsável, que estará 

sujeita à aprovação da área responsável por Compliance. 

Em casos de Compra de Materiais e Contratação de Serviços 

Emergenciaiscontratação sem concorrência, a área solicitante deve enviar e-mail ao 

Responsável contendo justificativa detalhada, juntamente com o Formulário de Exceção, e 

para obter aprovação da Diretoria, que estaráestando sujeita à aprovação da área 

responsável por Compliance. 
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9. APROVAÇÃO DE DESPESAS RELACIONADOS À CONTRATAÇÕES 

No caso de ter previsão contratual para reembolso de gasto, este deve estar 

estritamente relacionado com a realização de transações ou operações exigidas pela 

atividade da Copagaz, podendo estar relacionado ao processo e/ou manutenção da 

contratação. 

Somente serão aceitos e reembolsados os gastos comprovados por documentos 

originais e com validade fiscal (notas fiscais, cupons fiscais, recibos de táxi e declarações de 

uso de transporte público, bilhetes de ônibus intermunicipais), devidamente quitados, sem 

rasuras ou adulterações, no período compreendido pela viagem e/ou serviço externo, 

emitidos preferencialmente em nome da empresa e quando não for possível, em nome do 

viajante ou “Ao Consumidor”. 

Os documentos listados acima deverão vir acompanhados de uma justificativa do 

gasto junto com as informações do Colaborador, que deverá manter esse registro.  

As requisições de reembolso serão analisadas pela área responsável pela 

contratação, e eventualmente por Compliance. 

São despesas não reembolsáveis: 

(i) Bebidas alcoólicas; 

(ii) Itens de farmácia: produtos de higiene pessoal e medicamentos; 

(iii) Móveis e utensílios (ativo); 

(iv) Compras de material existente em estoque; 

(v) Despesas de terceiros (familiares, amigos e convidados) não relacionados ao 

trabalho; 

(vi) Viagens/passeios de turismo que correm antes, durante ou depois da 

viagem (despesas de transporte, hospedagem, alimentação, etc.); 

(vii) Lavanderia (salvo caso em que a viagem ultrapasse 5 dias). 

 

10. VIOLAÇÕES 

Todos os Colaboradores têm o dever de reportar prontamente qualquer violação ou 

suspeita de violação à presente Política.  

Aquele que descumprir as diretrizes contidas nessa política, estará sujeito as medidas 

cabíveis e, em sendo necessário, os fatos serão reportados às autoridades policiais 
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competentes conforme a avaliação da área responsável por Compliance em conjunto com 

a Alta Administração. 

A área responsável pelo Compliance, em conjunto com a Diretoria ou a área 

responsável, avaliará outros casos que eventualmente não tenham sido abarcados nesta 

política. Todas as situações identificadas ou reportadas, assim como os desdobramentos 

consequentes, serão avaliadas com a criticidade devida e estrita observância dos direitos 

das partes envolvidas por essas mesmas instâncias.  

As sanções internas poderão variar, conforme a natureza e a gravidade da infração, 

desde advertência até o desligamento para o Colaborador que violar a presente política. 

No caso de Terceiros que cometam atos em desconformidade com esta política, a violação 

poderá resultar no rompimento contratual.  

Em todos as circunstâncias de suspeita de violação à presente política, a área 

responsável por Compliance será acionada para a devida apuração e, em conjunto à 

Diretoria, adotarão as medidas cabíveis.  

 

11. DÚVIDAS E DENÚNCIAS 

Qualquer dúvida relacionada aos termos desta política, entre em contato com a área 

responsável por Compliance, no e-mail compliance@copagaz.com.br. 

Suspeitas de violação ao disposto nesta política devem ser encaminhadas ao Canal de 

Denúncias- https://copagaz.eticca.com.br/denuncia ou e-mail copagaz@eticca.com.br ou 

telefone através do 0800-71-777-25. 

 

12. VIGÊNCIA 

A presente política passa a vigorar em 16 de setembro de 2019, substituindo 

quaisquer orientações, normas ou políticas anteriores sobre o tema, podendo ser extinta a 

qualquer momento por decisão da Copagaz. 

mailto:compliance@copagaz.com.br
https://copagaz.eticca.com.br/denuncia
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