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LISTA DE ABREVIAÇÕES, CONCEITOS E SIGLAS 

Comprador – colaborador responsável pela gestão das necessidades de compras ou 
contratações, que contempla desde a atividade de prospecção de fornecedores até a 
emissão de um Pedido de Compra; 

Contrato – instrumento jurídico e comercial que tem por objetivo estabelecer os termos 
e condições da contratação e fixar os direitos e obrigações entre as partes; 

Valor –para fins desta Política, o “Valor” do Pedido inclui não apenas a obrigação 
financeira como pagamento pelos bens ou serviços (em sua totalidade, representando 
o valor de todas as prestações em contratos recorrentes), mas também obrigações de 
natureza diversa como multas e penalidades contratuais; 

Bens e serviços críticos – itens que em geral só podem ser atendidos por um 
fornecedor, visando não ter problemas que gerem impactos negativos a compras e à 
empresa. A relação comprador-vendedor, é dominada pelo fornecedor, estabelecendo 
assim, um nível moderado de interdependência; 

Bens e serviços estratégicos – itens de extrema dependência do comprador, 
geralmente caracterizados por escassez e dificuldades logísticas. A relação entre 
comprador e fornecedor é vista como crítica, já que se estabelece um nível elevado de 
dependência; 

Bens e serviços alavancáveis – itens que representam uma grande participação no 
lucro da empresa (negócio de compras), e há vários fornecedores disponíveis, o que 
determina bom nível de qualidade.  

Requerimento Compras – solicitação para registro de Pedido de Compra para 
aquisição de Material ou Serviço; 

Pedido de Compra – documento para formalizar as condições negociadas entre a 
Companhia e o fornecedor, autorizando o recebimento físico e/ou fiscal do item e/ou 
serviço adquirido; 

Compra Urgente – compras que, pela urgência da situação, podem estar dispensadas 
não seguir do processo normal de Compras, seguindo procedimento próprio, descrito 
nesta Política; 

Prestador Serviço e Fornecedor Homologado – fornecedores que foram submetidos e 
aprovados nos processos de “Homologação e Monitoramento de Fornecedores” e 
“Gestão de Prestadores de Serviços”. São submetidos a homologação todos os 
fornecedores de materiais e serviços críticos ao negócio ou que podem representar 
riscos de imagem/reputação associados a TC Traders Club S.A.;  
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1. OBJETIVOS 

Este documento deve servir de diretriz para todos os nossos Colaboradores – 
o que inclui nossos sócios, administradores e empregados, envolvidos no processo 
de compras no TC Traders Club S.A. e demais empresas do grupo. 

 

2. REFERÊNCIAS 

• Código de Conduta e Ética 
• Política de Contratação de Terceiros 

• Política de Governança de Dados 

• Regulamento Interno de Documentos de Fornecedores e Prestadores de Serviço;  

• Procedimento de Homologação e Monitoramento de Fornecedores;  
• Procedimento de Gestão de Prestadores de Serviço;  

• Planilha de Fornecedores Homologados;  
• Requerimento Inicial;  

• Política de Contas a Pagar;  

 

3. ABRANGÊNCIA 

As normas aqui contidas devem ser aplicadas a todos os Colaboradores – o 
que inclui nossos sócios, administradores e empregados do TC Traders Club S.A. e 
demais empresas do grupo. 
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4. ÁREAS ENVOLVIDAS E RESPONSABILIDADES 

4.1 ÁREA DE COMPRAS 

• Receber e negociar os Requerimentos de Compras das áreas Solicitantes de 
acordo com as diretrizes desta Política; 

• Receber os Pedidos de Compra, conferir, e encaminhar ao Financeiro para 
emissão do pagamento; 

• Comunicar e tratar as irregularidades e diferenças de quantidades das compras 
realizadas. 

• Acompanhar o cumprimento de prazos de entrega negociados é da área de 
Compras. 

• Comunicar a área de infraestrutura e faciliteis em caso de atraso de entrega, para 
que seja avaliada a possibilidade de escassez de material e necessidade de ações 
emergenciais para o ressuprimento. 

4.2 FINANCEIRO 

• Receber as notas fiscais, conferir e realizar o pagamento. 

4.3 JURÍDICO 

• Elaborar e revisar os acordos de confidencialidade, contratos de compra e 
contratação de prestadores e fornecedores. 

4.4 COMPLIANCE 

• Realizar o procedimento de diligência dos contratados nos casos especificados 
nesta Política. 

4.5. ÁREAS SOLICITANTES 

• Fazer a gestão dos contratos de compra; 

• Receber e conferir bens e serviços solicitados. 

 

5. DIRETRIZES GERAIS 

A Política de Compras do TC tem como diretrizes básicas: 
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• Garantir que as aquisições de produtos e serviços sejam realizadas de acordo 
com esta política e centralizadas na área de Compras. 
 

• Todas as contratações devem ter autorização do Diretor da área e do Diretor 
Financeiro. Na ausência deste, do Diretor de Operações; 

 

• Para compra de itens não críticos, que apresentam baixa complexidade do 
fornecimento e baixa representatividade econômica e financeira para a empresa, 
como itens de copa e cozinha, material de escritório e demais itens de 
suprimentos, não será necessário o envolvimento do departamento Jurídico. 

 

• Todas as contratações devem observar o plano de alçadas constante do Anexo 
I desta Política; 

 

• Para os processos de compras que envolvam a divulgação de informações 
confidenciais do TC, os fornecedores devem assinar o Acordo de 
Confidencialidade (NDA) antes do envio das especificações, plantas e demais 
documentos necessários para o orçamento. Em caso de dúvidas sobre a 
necessidade de assinatura prévia do NDA, o Colaborador deverá consultar a sua 
Diretoria e o Jurídico; 

 

• Assegurar que as aquisições sejam realizadas com fornecedores, produtos e 
serviços previamente homologados/qualificados, com concorrência, no mínimo 
entre três empresas e definição pela melhor proposta técnico-comercial, ou 
ainda sem concorrência, nos casos de comprovada necessidade formalizada e 
referendada na Solicitação de Compra; 

 
• Promover concorrências em condições de iguais oportunidades entre os 

fornecedores de produtos e serviços, por meio de um processo de homologação, 
qualificação e verificação de aderência a requisitos técnicos, organizacionais, 
econômico-financeiros e socioambientais; 

 

• Garantir a existência de especificação completa e detalhada para todos os 
produtos e serviços necessários para atender ao TC. A especificação deverá 
conter todos os requisitos determinantes da escolha do fornecedor; 

 
• Assegurar que as situações não previstas, ou não aderentes a esta política, 

sejam submetidas à apreciação e deliberação da Diretoria Executiva; 
 

• Assegurar a segregação de atribuições e rastreabilidade nas diversas fases 
operacionais e decisórias do processo, garantindo transparência; 

 

• Respeitar os princípios do “Código de Conduta e Ética do TC”, políticas, normas 
internas e atender as legislações aplicáveis às suas atividades; 
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• Garantir que o processo de compras estabelecido suporte a integridade e a 
continuidade das operações; 

 
• Garantir que os dados cadastrais e contratuais dos fornecedores sejam 

utilizados exclusivamente para os fins a que se propõem; 
 

• Cumprir as exigências e obrigações estabelecidas nos Contratos e/ou Pedidos 
de Compra; 

 
• As áreas solicitantes devem manter constante acompanhamento da execução 

dos contratos, seja dos aspectos de qualidade, preço, disponibilidade e 
atualização da tecnologia. 

 

5.1. DIRETRIZES ESPECÍFICAS RELATIVAS À SELEÇÃO DE FORNECEDORES 

O TC definiu como política de contratação a escolha de seus fornecedores por 
melhor proposta técnico/comercial a qual engloba: qualidade, preço e prazo. Deste 
modo, podem ser aceitas compras que não se enquadram no menor valor, porém, 
cumpre a necessidade do solicitante quanto à qualidade e prazo de entrega. 

 

É imperativo aos colaboradores envolvidos em processo de compras ou 
contratação assegurar-se de que os fornecedores ou prestadores de serviço da TC 
cumpram a legislação, mediante todos os mecanismos de consultas pertinentes. Com 
relação ao cumprimento das obrigações legais, o TC exige dos seus fornecedores o 
preenchimento completo e a apresentação dos documentos e certidões necessárias, 
sendo que a responsabilidade por verificá-las é do colaborador da área de Compras 
responsável pela condução do processo de contratação. 

 

5.2. DISPENSA DE COTAÇÃO 

Não haverá exigência de concorrência, com três cotações, nos casos de 
compras e contratações: para (i) valores inferiores a R$ 5.000,00; (ii) quando já houver 
um “contrato guarda-chuva”; (iii) nos casos de especialidade e (iv) nos casos de 
compras e contratações urgentes.  

 
• Valores inferiores a R$ 5.000,00 – Compras e contratações de valores inferiores 

a R$ 5.000,00(cinco mil reais) são dispensadas de concorrência, desde que os 
pagamentos não se refiram a parcelas de um mesmo produto ou serviço, o prazo 
mínimo de pagamento é D+5 dias úteis contados após as aprovações 
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necessárias, através de boleto ou conta corrente do fornecedor ou prestador de 
serviços. 

 

• “Contrato guarda-chuva” – Para fornecedores e prestadores de serviços 
recorrentes, não será necessário realizar concorrência a cada contratação ou 
compra. Nesses casos, a área de Compras junto a cada área Solicitante é 
responsável pela elaboração do “contrato guarda-chuva” institucional, a ser 
renovado a cada 12 meses, com exceção de contratos com prazo pré-definido 
superior a um ano (ex.: aluguel). O processo para o estabelecimento do “contrato 
guarda-chuva” também requer três cotações. A lista atualizada dos 
fornecedores que possuem contrato guarda-chuva encontra-se com a área de 
Compras. Caso não haja contrato guarda-chuva para o produto e/ou serviço 
procurado, a área de Compras deve ser contatada para análise da necessidade 
de elaboração de um contrato. 

 
• Especialidade – Poderão ser contratados fornecedores com a justificativa de 

especialidade, desde que explicitada e caracterizada como tal na Solicitação de 
Compra e aprovada pelos Diretores da área Solicitante e Financeiro, respeitando 
as alçadas de aprovação previstas nesta Política, nas seguintes situações: 

 

(i) Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca; 

 
(ii) Para contratação de profissional ou empresa com notória 

especialização, ou seja, aqueles cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 
técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o 
mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

 
• Urgência – Caracteriza urgência a necessidade de atendimento urgente de 

situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer o trabalho e que não 
pôde ser prevista antecipadamente. Deve ser usado somente em caráter 
excepcional. Nestes casos, será necessária a explicitação detalhada da razão 
pela qual a situação está sendo caracterizada como tal, na Solicitação de 
Compra e a aprovação, por e-mail, dos Diretores da área Solicitada e Financeiro, 
respeitando as alçadas de aprovação previstas no anexo de alçadas. 
 
Na ausência do Diretor Financeiro, o Presidente deve aprovar as compras em 
caráter de urgência, conforme o disposto nesta Política. 
 



 

8 

 

 

Alguns serviços que possam ser urgentes: 
 

• Serviços Jurídicos; 

• Consultorias e assessorias técnicas; 

• Patrocínios; 

• Compras estratégicas e/ou confidenciais; 

• Compras urgentes realizadas fora do expediente do setor de Compras. 

 

5.3. DIRETRIZES RELATIVAS A CONTRATOS 

Se a contratação ou compra for referente a um produto, bem ou serviços e 
atender a um ou mais dos seguintes itens, será necessária a elaboração e a assinatura 
de um contrato: 

 
• nas situações de risco que comprometam a segurança e a continuidade dos 

serviços da TC, tais como: prazo, sigilo, confiabilidade, funcionalidade, 
propriedade intelectual, direitos autorais, imagem, trabalhista, ambiental, risco 
de não entrega, etc.; 

 

• para “contratos guarda-chuva”; 

 

• a compra prevê entregas parceladas (obras ou serviços); 

 

• para compras de bens e serviços a partir de R$ 5.000,00(cinco mil reais); 
 

• contratações com pagamentos recorrentes (mensais). 
 

Os contratos deverão explicitar com clareza, no mínimo, a qualificação das 
partes, o objeto, os documentos que se aplicam ao instrumento, os prazos de entregas, 
a vigência, os valores, as condições de pagamento, as obrigações e direitos das partes, 
as possibilidades de rescisão e distrato, as penalidades, multas compensatórias, 
direitos de propriedade intelectual, cláusulas apropriadas de proteção de dados, SLA 
(quando aplicável), sigilo, confidencialidade e o foro. 

 

Na renovação do contrato, será verificado se o preço estabelecido pelo 
contratado corresponde ao valor praticado no mercado. Se o preço do contratado for 
superior ao valor verificado no mercado, a TC poderá: 
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• Convidar o contratado a repactuar seus preços, adequando-o ao valor de 
mercado; ou 
 

• Encerrar o contrato e realizar novo processo de compra. 
 

Outros instrumentos, tais como convênios de cooperação técnica, acordos de 
cooperação, acordos de confidencialidade, entre outros, poderão ser firmados com 
organizações públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, visando o alcance de 
objetivo comum entre a TC e seus parceiros. 

 

O valor a ser pago deve ser negociado pela área de Compras e as condições de 
pagamento devem ser explicitadas no contrato, sendo que a última parcela deve ser 
paga após a realização completa do serviço ou a entrega da compra. 

 

Importante: Todos os contratos de compra e contratação de bens e serviços 
devem ser negociados pela área de Compras, elaborados e revisados pela área Jurídica 
(quando aplicável) e geridos pela área Solicitante, com exceção da modalidade de 
Compras Urgente. 

 

5.4. FLUXO OPERACIONAL 

O fluxo a ser seguido para compras e contratações não dispensados de 
concorrência está detalhado a seguir: 

 

• Recebimento da Solicitação de Compras 

A área de Compras recebe a Solicitação de Compras das áreas Solicitantes, com 
as devidas especificações, caracterizações e requisitos, para bens e serviços. 

 

Todas as solicitações devem ser encaminhadas ao e-mail compras@tc.com.br, 
e a área de Compras se encarregará das tratativas internas. 

 

Todas as solicitações têm um prazo de 2 (dois) dias úteis para serem 
analisadas. Após análise e aceitação, a solicitação segue para o processo de cotação, 
sendo que em caso de não aceitação será devolvida à área Solicitante. 

 

• Processo de Cotação 

mailto:compras@tc.com.br
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Uma vez aceita a solicitação de compra, inicia-se o processo de cotação através 
de uma Solicitação de Proposta e Cotação, contendo as especificações do objeto da 
compra, enviada aos fornecedores que participarão do processo. 

 

Obtém-se o número mínimo de três cotações (exceção feita ao contrato “guarda-
chuva”, especialidade, emergência e valores menores de R$ 5.000(cinco mil reais)) 
junto aos fornecedores participantes, com especificação de preço, qualidade, prazo de 
entrega e condições comerciais. 

 

O prazo de finalização da cotação é de 30(trinta) dias úteis, após esta etapa do 
processo, sujeito à qualificação do fornecedor. 

 

• Qualificação de Fornecedor 

Para receber o pedido de compra em contratos cujo valor supere R$ 5.000(cinco 
mil reais), o Fornecedor escolhido deve estar qualificado/homologado para o 
fornecimento dos produtos e/ou serviços. 

 

Com o apoio das áreas técnicas, a área de Compras tem a responsabilidade de 
homologar, qualificar e desqualificar fornecedores quanto a capacitação comercial e 
cadastral. 

 

As compras de materiais ou a contratação de serviços críticos somente podem 
ser realizadas por meio de fornecedores homologados de acordo com critérios 
técnicos e comerciais estabelecidos nos documentos “Regulamento Interno de 
Documentos de Fornecedores e Prestadores de Serviço”, “Procedimento de 
Homologação e Monitoramento de Fornecedores” e, “Procedimento de Gestão de 
Prestadores de Serviço” e “Política de Governança de Dados e Política de Contratação 
de Terceiros (Dados) e Anexos”. 

 

• Due Diligence 

A área de Compliance é responsável pela condução do processo de diligência e 
aprovação da contratação, para os contratos com valores acima de R$ 5.000(cinco mil 
reais). 

 

O processo deve ser realizado após a definição da melhor proposta, que, em 
caso de desqualificação por desconformidade com esta Política, deverá passar a 
análise da segunda mais bem colocada e assim sucessivamente. 
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O processo de análise de terceiros irá considerar: 

 

I - Ausência de informações negativas em consultas a bases de dados sobre 
corrupção, sanções e assemelhados; 

II - Ausência de processos judiciais envolvendo corrupção, suborno, fraude a 
licitações etc.; e 

III - Ausência de informações desabonadoras, na mídia local e/ou estrangeira, 
sobre a Empresa, seus sócios e administradores. 

 

No caso de fornecimento de serviços que envolvam o tratamento de dados 
pessoais de pessoas vinculadas ao TC, nos termos da Política de Governança de Dados 
e Política de Contratação de Terceiros, a área de Compliance deverá avaliar a aderência 
do fornecedor à legislação de proteção de dados e às políticas TC. 

 

A área solicitante será a responsável pelo envio do Questionário de Avaliação de 
Terceiros, a qual deverá ser encaminhada para preenchimento pelo fornecedor e, após 
recebida, encaminhada para análise pelo Compliance para avaliação de risco. 

 

O Compliance tem um prazo de 2(dois) dias úteis para retornar as análises feitas.  

 

• Aprovação da Compra 

Obtidas as cotações, escolhida a melhor proposta, estando o Fornecedor 
qualificado/homologado, e o processo aprovado será formalizado um contrato junto ao 
Fornecedor, se necessário, e colhidas as assinaturas dos representantes legais da TC, 
conforme definido nesta Política, e do Fornecedor. 

 

Importante: Nenhum pedido de compra ou contratação poderá ser emitido(a) 
sem a formalização do respectivo contrato, quando este documento for obrigatório. 

 

6. COMPANHIAS ADQUIRIDAS 

 

As companhias adquiridas fazem parte do grupo TC e, portanto, devem seguir as 
regras dessa Política, exceto a SENCON que possui diretrizes próprias, mas devendo 
sempre reportar suas despesas mensalmente ao Diretor Financeiro do TC. 
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Os pagamentos devem ser enviados para o setor Financeiro do TC através do e-
mail pagamentos@tc.com.br com descrição da operação para tratativas internas. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 Alteração 

Esta Política deve ser revisada anualmente, ou em menor período, em caso de 
alterações relevantes identificadas pelo setor elaborador do documento, e deve ser 
obrigatoriamente aprovado pelo Conselho de Administração da TC Traders Club S.A.  

 

7.2 Conflito 

No caso de conflito entre qualquer item desta Política e do Estatuto, 
prevalecerá o disposto neste último. E no caso de conflito entre qualquer item desta 
Política e de leis e regulamentos, prevalecerá o disposto nestes últimos.  

Os casos omissos serão decididos pelo Presidente, Diretor Financeiro e 
Diretor de Operações do TC. 

 

7.3 Autonomia 

Caso qualquer item desta Política seja considerado inválido, ineficaz ou ilegal, 
a sua disposição será limitada, sempre e quando possível, para que a validade, 
eficácia e legalidade dos demais itens não sejam afetados. 

 

7.4 Vigência 

Esta Política entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Administração e será divulgada na forma prevista nas leis e nos regulamentos a ela 
aplicados.  

 

 

 

 

mailto:pagamentos@tc.com.br
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ANEXO I 

Alçadas de Aprovação de Pedido de Compras 

Valor Aprovadores Áreas 

Até R$ 5.000,00 Diretor da Área + Diretor 
Financeiro 

Dispensa de cotação 
Dispensa de atuação do Jurídico 

Dispensa de atuação do 
Compliance 

Acima de R$ 

5.000,01 
Diretor da Área + 
Diretor Financeiro 

Cotação pela área de Compras 
Avaliação do contrato pelo Jurídico 

Due Diligence pelo Compliance 

Aprovações no 

Banco 
Diretor Financeiro 

Cotação pela área de Compras 
Avaliação do contrato pelo Jurídico 

Due Diligence pelo Compliance 

 

 

 

 

 

 

 

 


