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1. HISTÓRICO DE REVISÃO 

 

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

00 08/03/2019 Edição Inicial 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 
Com a instituição do Grupo de Trabalho, mediante Portaria n.º 199, de 13 de 

agosto de 2018, formado por uma equipe multiprofissional, foi estabelecida uma 

metodologia onde, em encontros semanais, foram promovidos estudos, debates e até 

benchmarking de regulamentos de outros órgãos, no intuito de assimilar e/ou adequar 

as rotinas e práticas internas deste Hospital Universitário às novas diretrizes do referido 

Regulamento. 

A partir dessa construção coletiva, foi consolidado este Manual de Licitações 

e Contratos, que traz em sua estrutura as fases do processo licitatório, sendo descrito 

nos itens 6.1 a 6.8 toda a fase interna, incluindo o novo fluxo da fase preparatória, 

definição das áreas demandantes, quais setores/unidades irão compor a equipe de 

planejamento, padronização de materiais, dentre outros assuntos relevantes a esta fase. 

No item 6.9 é descrito a fase externa do processo, detalhando cada etapa e 

como proceder em cada uma delas. Torna-se relevante destacar a elaboração do 

fluxograma do Sistema de Registro de Preço, além da definição de documentos 

referentes às certificações que devem existir em todos os processos.  

Considerando algumas particularidades existentes na Administração Pública, 

os itens 6.10 e 6.11 descrevem outras modalidades de contratação como: dispensa e 

inexigibilidade de licitação, adesão à ata de registro de preço, coparticipação, 

credenciamento. 

Já o item 6.12 traz os aspectos referente ao contrato, desde a formalização 

até a execução e fiscalização contratual e, finalizando o manual, o item 6.13 trata sobre 

diálogos competitivos. 
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3. OBJETIVO 

 
Promover a implementação do Regulamento de Licitações e Contratos da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no âmbito do Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Maranhão, a partir da definição de rotinas internas 

administrativas e procedimentos de controle, no que diz respeito aos processos 

licitatórios e contratações do HU-UFMA. 

 

4. DIRETRIZES 

 
Este manual possui como diretrizes para sua elaboração: 

1) Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH que, conforme 

prevê em seu artigo 1º, tem por objetivo definir e disciplinar o procedimento das 

licitações e contratações de serviços, inclusive de engenharia e de publicidade, à 

aquisição, à locação, à alienação de bens e execução de obras, bem como de 

administração de contratos no âmbito da Ebserh, nos termos da Lei nº 13.303, de 

30.06.2016 e do Decreto nº 8.945, de 27.12.2016. 

2) Lei nº 13.303, de 30 de Junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto 

jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, 

abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de 

produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a 

atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de 

prestação de serviços públicos. 

 

5. FLUXOS 

 

o APÊNDICE I – Fluxograma Fase Inicial 

o APÊNDICE II– Fluxograma Padronização de Materiais 

o APÊNDICE III – Fluxograma Adesão à Ata de Registro de Preço 

o APÊNDICE IV – Licitação Dispensável 
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o APÊNDICE V – Inexigibilidade 

o APÊNDICE VI – Fluxograma Credenciamento 

6. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

 

6.1 Planejamento da Contratação 

 
Trata-se da fase inicial aos processos licitatórios de aquisição de bens e 

serviços para o HU-UFMA/EBSERH, objetivando uma melhor definição do objeto a ser 

contratado. 

 

6.1.1 Das Áreas Requisitantes 

 
São setores (ou Unidade, no caso da Unidade de Apoio Operacional) 

responsáveis pela gestão da demanda, definição do objeto, justificativa da necessidade, 

confecção da RM – Requisição de Material / RS – Requisição de Serviços, formalização 

do DOD – Documento de Oficialização da Demanda e elaboração do Termo de 

Referência ou Projeto Básico, sendo os elencados a seguir: 

1. Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação;  

2. Setor de Apoio Diagnóstico; 

3. Setor de Apoio Terapêutico; 

4. Setor de Farmácia Hospitalar; 

5. Setor de Engenharia Clínica; 

6. Setor de Hotelaria Hospitalar;  

7. Setor de Infraestrutura Física;  

8. Setor de Suprimentos; e 

9. Unidade de Apoio Operacional. 

 

6.1.2 Da Equipe de Planejamento 

 
Equipe de colaboradores designados, mediante Portaria, para realizar a 

análise do processo de contratação de bens e serviços e emissão do Relatório de 

Estudos Preliminares para elaboração do Termo de Referência/Projeto básico. 

Os colaboradores dos setores abaixo relacionados serão responsáveis por: 
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1. Unidade de Compras 

a) Realização da pesquisa de mercado e definição de valor estimado; 

b) Realização das cotações para contratações diretas (Dispensa de Licitação, 

Inexigibilidade de Licitação e Adesão à Atas de Registro de Preços); 

c) Publicações de contratações diretas no Diário Oficial da União e no sítio próprio 

do HUUFMA; 

d) Análise final da instrução processual da fase inicial da contratação. 

 
2. Setor de Suprimentos 

a) Análise dos históricos de consumo do (s) itens objeto da contratação; 

b) Análise da demanda por parte de outros setores consumidores dos itens 

requisitados. 

 

3. Unidade de Contratos 

a) Análise e indicação de cláusulas e sanções que subsidiarão o Termo de 

Referência; 

b) Análise e indicação quanto à necessidade de formalização de Termo de 

Contrato, no caso das contratações diretas (Dispensas e Inexigibilidades de 

Licitação); 

c) Análise e confecção da Matriz de Riscos. 

 
4. Unidade de Licitações  

a) Análise e indicação da modalidade de contratação a ser seguida; 

b) Indicação da qualificação e habilitação técnica que deverá constar no Termo de 

Referência/Projeto Básico, com base na análise dos itens;  

c) Análise da instrução processual da fase final da contratação. 

 
5. Área Requisitante e Integrante Administrativo: 

a) Coordenação/condução das atividades dos demais membros; 

b) Análise da demanda das Áreas Demandantes sob sua responsabilidade, 

conforme histórico de consumo dos itens requisitados; 

c) Realização do Estudo Técnico Preliminar inicial e definitivo; 
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d) Elaboração do Termo de Referência preliminar e definitivo1. 

 
6. Técnico Responsável 

a) Explicitar, no Termo de Referência ou Projeto Básico, as normativas legais que 

embasam os aspectos técnicos necessários para aquisição/contratação; 

b) Emissão de pareceres técnicos em relação ao objeto, quando na análise de 

amostras; 

c) Manifestar-se mediante impugnações, esclarecimentos e recursos durante 

processo licitatório, no que se referir a aspectos técnicos da 

aquisição/contratação. 

 

6.2 Documentos de Planejamento 

 
São documentos essenciais ao processo de planejamento da contratação, 

onde estará contida todas as informações relevantes para a execução do serviço ou 

objeto a ser adquirido pelo HU-UFMA/EBSERH. 

São os norteadores do procedimento licitatório ou contratação direta, sendo 

eles: o Documento de Oficialização da Demanda (DOD), o Estudo Técnico Preliminar 

(ETP) e o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB). 

 

6.2.1 Documento Oficialização de Demanda - DOD 

 
Refere-se ao documento que será encaminhado pela Área Requisitante, 

conforme Apêndice VII deste Manual, com informações necessárias para início do 

processo de contratação de serviço ou aquisição de material, onde nele deverá conter: 

1. Identificação da Área Requisitante, com nome do chefe da unidade/setor e 

outras informações adicionais; 

2. Indicação da Área Demandante, de acordo com a Portaria de Designação da 

Equipe de Planejamento específica para o tipo de material/serviço, com nome 

                                                           
1 Entretanto, cabe ressaltar que, se a demanda do HUUFMA for solicitada por vários 

setores/unidades, será da área requisitante a responsabilidade de uniformizar as demandas nesses 

instrumentos de gestão. 
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da Unidade/Serviço Demandante, nome do (s) Técnico (s) responsável (is): pela 

demanda e nome do Integrante Administrativo; 

3. Informação do objeto, com descrição sucinta do objeto da aquisição/contratação; 

4. Análise de Risco: Fase de Planejamento (Apêndice VIII), desenvolvido 

previamente pela Equipe de Planejamento; 

5. Informação da modalidade da licitação; 

6. Motivação/Justificativa, quanto à necessidade da contratação e demonstrativo 

de resultados a serem alcançados com a contratação, bem como os possíveis 

prejuízos para a Administração quanto a sua não efetivação; 

7. Alinhamento Estratégico, explicitando os objetivos estratégicos e necessidades 

elencadas de acordo com o Planejamento Estratégico do HUFFMA: PDE ou PDI. 

 

6.2.2 Estudo Técnico Preliminar - ETP 

 
Consiste no documento elaborado pela Equipe de Planejamento, com 

informações relevantes para a Área Requisitante elaborar o Termo de Referência ou 

Projeto Básico, conforme Apêndice IX do presente Manual.  

No relatório deve constar: 

a) Descrição sucinta do objeto da aquisição, de acordo com o especificado no DOD; 

b) Requisição de Material (RM) / Requisição de Serviços (RS), contendo o número 

da Requisição e o Número Único do Documento (NUD) – SEI; 

c) A identificação da Equipe de Planejamento, bem como o número da Portaria que 

a designou, mediante o Número Único do Documento (NUD) – SEI; 

d) Motivação/Justificativa para a contratação, bem como demonstrativo de 

resultados a serem alcançados com a aquisição, conforme descrito no DOD; 

e) Histórico de Consumo/Indicador de Demanda descrevendo a estimativa das 

quantidades a serem adquiridas com base no Relatório de Consumo Institucional 

dos últimos meses/anos (conforme período analisado); 

f) Descrição Detalhada do Objeto, contendo tabela de itens, fazendo constar o 

código CATMAT, a descrição e o quantitativo global por item; 

g) Modalidade de Contratação; 
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h) Pesquisa de Preços, com valores de referência de acordo com pesquisa de 

mercado; 

i) Análise de Riscos: Fase de Planejamento, desenvolvido previamente pela 

Equipe de Planejamento, informando o Número Único do Documento (NUD) -

SEI; 

j) Declaração de Viabilidade da Aquisição. 

 

6.2.3 Termo de Referência e Projeto Básico 

 
São instrumentos de gestão obrigatórios e necessários para as contratações 

públicas. Eles deverão ser elaborados a partir de estudos técnicos preliminares e devem 

conter elementos necessários para caracterização do objeto, de forma precisa e 

detalhada, para que resulte em uma contratação com eficiência econômica e jurídica.  

Entre as finalidades do Termo de Referência e Projeto Básico estão:  

a) Explanar as reais necessidades da Administração;  

b) Aferir o custo financeiro da contratação, ou seja, levantar uma prévia estimativa 

do preço para a contratação;  

c) Servir de orientação para a formulação da proposta do licitante;  

d) Servir de orientação para o gerenciamento e fiscalização do contrato;  

e) Evitar ao máximo os problemas com obras mal construídas, compras erradas, 

desperdício do dinheiro público, condições de armazenamento inadequadas, 

entre outras. 

No âmbito do HU-UFMA/EBSERH utilizar-se-á o Termo de Referência para a 

aquisição de bens/materiais permanentes e de consumo e o Projeto Básico para a 

contratação de serviços comuns. 

O Termo de Referência e Projeto Básico deverá conter os seguintes tópicos: 

a) Objetivo; 

b) Objeto; 

c) Justificativa; 

d) Descrição detalhada dos objetos; 

e) Execução dos serviços, quando necessário; 
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f) Proposta de Preço; 

g) Qualificação Técnica; 

h) Garantia do objeto, quando necessário; 

i) Disponibilidade Orçamentária; 

j) Recebimento do objeto, quando necessário; 

k) Enquadramento do objeto como comum; 

l) Valor estimado; 

m) Mapa de Risco, quando necessário; 

n) Obrigações da contratada e contratante; 

o) Critérios de Sustentabilidade Ambiental; 

p) Sanções; 

q) Gestão e fiscalização; 

r) Liquidação e pagamento; 

s) Garantia contratual; 

t) Disposições Gerais; 

u) Anexos. 

 
PONTOS RELEVANTES PARA ELABORAÇÃO DO TR E PR 

 
I. Da Definição do Objeto  

 
O objeto da licitação, e do contrato dela decorrente, deve ser definido pela 

Área Requisitante de forma sucinta e clara, devendo especificá-lo por meio de critérios 

técnicos úteis e necessários para assegurar HU-UFMA/EBSERH alto padrão de 

qualidade, desempenho e sustentabilidade em suas contratações, de acordo com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e normas internacionais 

relacionadas ao objeto, quando aplicável, e sob a diretriz de ampliação da 

competitividade.  

1. A especificação do objeto ocorre com a descrição das suas: 

a) Características básicas: que são aquelas relacionadas à natureza e às 

funcionalidades elementares do objeto; 
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b) Características complementares: que são aquelas relacionadas às 

necessidades peculiares da empresa, diferenciais agregados aos objetos que 

maximizam o seu padrão de qualidade e o seu desempenho; 

c) Características de sustentabilidade: em suas dimensões social, econômica e 

ambiental, quando aplicáveis. 

2. Além disso, há necessidade de atentar para as condições do objeto, como 

exemplo, a questão do fornecimento de materiais e mão de obra pela licitante, 

bem como a necessidade de montagem e instalação do objeto. 

3. Outros pontos que precisam ser observados na definição do objeto são as 

condições de mercado, padrões tecnológicos vigentes e os atos normativos que 

possam regulamentar o objeto que será contratado. 

4. O objeto da contratação deve ser padronizado no sistema informatizado do 

PANDORA, após aceite das Comissões de Padronização do HU-UFMA/EBSERH, 

conforme o caso, assim como ser incluso no catálogo eletrônico de padronização 

de compras, serviços e obras do HU-UFMA/EBSERH. 

5. Nos casos de conhecimento mais apurado do objeto licitado ou do mercado 

específico, poderá ser realizada audiência ou consulta pública por solicitação da 

Equipe de Planejamento da contratação. A audiência pública consiste na 

realização de reunião pública com a participação do mercado fornecedor e demais 

interessados, sendo precedida de publicação na imprensa oficial. 

 
II. Da justificativa 

 
A Área Requisitante deverá apresentar os motivos pelos quais a aquisição do 

material ou a contratação do serviço irá suprir a necessidade da Administração. Dessa 

forma, deverá elencar: 

a) Motivação da contratação; 

b) Benefícios que resultarão da contratação; 

c) Relação entre a contratação e o planejamento existente do HU-UFMA/EBSERH; 

d) Justificativa para o agrupamento de itens em grupos, pois a regra é o 

parcelamento; 

e) Natureza do serviço, se é continuado ou não e se a mão de obra será exclusiva; 
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f) Regime de contratação; 

g) Referências a estudos preliminares, se houver. 

 
III. Da Descrição Detalhada do Objeto 

 
É necessário especificar dimensões, unidades de medidas, quantidades e 

demais especificações que se tornem necessárias.  

 
IV. Da Execução dos Serviços 

 
Será detalhada a forma que os serviços serão prestados, os prazos de início 

da execução e da entrega dos serviços, o local de prestação do objeto contratado, e 

demais detalhamentos necessários para orientar a execução dos serviços. 

 
V. Da Qualificação Técnica 

 
Consiste em documentos para habilitação técnica como, por exemplo, 

atestados que comprovem aptidão de desempenho de atividades pertinentes e 

compatíveis em características  

com o objeto da licitação e, além disso, poderá ser cobrado, desde de que justificado, 

outros documentos estritamente indispensáveis para assegurar que as licitantes terão 

condições de cumprir o objeto licitado. 

Observação: A vistoria prévia ou visita técnica é facultativa ao tipo de material e/ou 

serviço a ser contratado. 

 
VI.  Do Parcelamento 

1. Caberá o parcelamento do objeto, desde que observadas as seguintes diretrizes: 

a) visar a ampliação e a participação de licitantes, sem perda de economia de 

escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites do Art. 79, incisos I 

e II do RLC da Ebserh; 

b) não haja prejuízos técnicos e administrativos, inclusive no que tange à gestão 

dos contratos; 
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c) que na aquisição de bens ou serviços seja viável a divisão do objeto por item ou 

em lotes; 

d) seja garantida o aproveitamento das particularidades do mercado local, visando 

à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de 

qualidade; 

e) observar o dever de buscar a ampliação da competitividade e de evitar a 

concentração de mercado. 

2. A decisão sobre parcelamento do objeto é do gestor da Área Requisitante, que 

pode ser subsidiada pela Equipe de Planejamento da contratação, tendo como 

parâmetros as vedações contidas no §2º do Art. 27 do RLC da Ebserh. 

 

6.3 Fase Inicial -  Passo a Passo 

 
A seguir, serão descritas as etapas iniciais para o processo de 

contratação/aquisição (Apêndice I): 

1. A Área Requisitante iniciará o processo requisitório no Sistema Eletrônico de 

Informação (SEI), através do preenchimento do Documento de Oficialização da 

Demanda (DOD), contendo informações descritas no item 2.3.1, colocando o 

processo com Nível de Acesso como “Restrito” e Hipótese Legal “Documento 

Preparatório” (Art. 7º, § 3º, da Lei 12.527/2011). Após abertura do processo 

requisitório, este deverá ser relacionado ao processo que deu origem à Portaria 

de Designação da Equipe de Planejamento da sua Área Requisitante, definida 

no Item 2.1; 

2. Caso a demanda seja iniciada mediante solicitação, via memorando, pela Área 

Demandante, a Área Requisitante deverá, ainda, relacionar o processo de 

demanda ao processo requisitório;  

3. Ao processo requisitório deverão ser incluídos o DOD (assinado pelo chefe da 

Área Requisitante), a Requisição de Material ou Requisição de Serviços 

(conforme o caso), o Estudo Técnico Preliminar prévio e o Termo de 

Referência, ou Projeto Básico, preliminar. Em seguida, o processo requisitório 

deverá ser encaminhado à Divisão a qual a Área Requisitante esteja 

subordinada, para conhecimento, análise quanto à aderência ao PDE/PDI e 
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parecer quanto à nova demanda, com posterior envio à Unidade de Compras 

para realização da pesquisa de preços; 

4. Após emissão do Mapa de Preço, sendo este aprovado pela Equipe de 

Planejamento, o Estudo Técnico Preliminar deverá ser atualizado e assinado 

por todos os membros da Equipe de Planejamento; 

5. Em seguida, a Requisição de Material/Requisição de Serviços e o Termo de 

Referência/Projeto Básico deverão ser atualizados e assinados pela Área 

Requisitante; 

6. Posteriormente, o processo deverá ser devolvido à Unidade de Compras para 

análise e manifestação quanto à composição processual;  

7. Ao ser encaminhado para o Setor de Administração, será realizada a análise 

crítica do processo e registro para controle interno. O setor também irá 

manifestar-se quanto ao Orçamento Sigiloso, afastamento ou não da 

destinação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte e sobre 

afastamento da intenção de registro de preço; 

8. Em seguida, o processo seguirá para a Divisão Administrativa e Financeira 

para informação da disponibilidade dos recursos orçamentários, alinhados aos 

valores estimados, e análise da Requisição com posterior deliberação expressa 

do elemento de despesa e respectivo subitem, baseado no (s) item (ns) objeto 

(s) de aquisição; 

9. O processo requisitório será encaminhado à Gerência Administrativa 

(Autoridade Competente), para ciência e aprovação, encaminhando-o à 

Unidade de Licitação para realização de procedimento licitatório2, ou ao Setor 

                                                           
2 Notas:  

1 - Na quantidade estimada para SERVIÇOS, especificar todos os possíveis itens que ensejam diretamente 

nos custos da contratação (e que necessitem de pesquisa de mercado), exemplo: mão-de-obra, materiais, 

insumos, equipamentos, dentre outros. 

2 - No caso de aquisição de SERVIÇOS, a pesquisa de preço deverá ser encaminhada para a Comissão 

de Elaboração e Análise de Planilha de Custos do Hospital Universitário (Portaria n.º 92/2016) para 

elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preço do objeto a ser contrato. 

3 -  Quando se tratar de MATERIAL, anexar Requisição de Material junto ao Termo de Referência. 
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Jurídico nos casos das contratações diretas e adesões ou coparticipações, 

encerrando-se, assim, a fase de Planejamento da Contratação. 

 
Observação 1: Após encerramento da fase de lances, o Pregoeiro deverá informar 

à Área Requisitante para atualizar o Nível de Acesso do processo requisitório para 

“Público”. 

Observação 2: O Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação 

(SGPTI) será a única área a encaminhar o processo requisitório para análise e 

aprovação da Superintendência do HU-UFMA, por estar subordinado a esta 

diretamente. 

 

6.4 Da Padronização de Materiais, Medicamentos e Equipamentos 

 
Refere-se ao processo de pré-qualificação de materiais, medicamentos e 

equipamentos a partir das necessidades dos usuários, analisado por comissão 

institucional com propósito específico, seguindo as seguintes etapas (Apêndice II): 

1. A Área Demandante solicita Formulário de Inclusão de novo Item à Comissão de 

Padronização para preenchimento e juntada de documentos necessários para 

fundamentação e justificativa quanto à necessidade do material, devendo ser 

caminhado para o chefe da Divisão/Gerência dar o aceite quanto à nova inclusão; 

2. Após o aceite, toda a documentação será encaminhada para a Comissão designar 

Equipe Técnica que irá analisar a proposta de inclusão e emitir parecer preliminar 

que será apresentado em Reunião Ordinária da Comissão para aprovação, 

mediante votação; 

3. Caso seja aprovado, o novo item será encaminhado para Superintendência para 

homologação e posterior inclusão no rol de materiais padronizados e 

comunicação à Área Demandante quanto o aceite; 

4. Caso negativo, será apenas realizado a comunicação formal à área Demandante. 

                                                           
4 - Nos casos de dispensa de licitação, após aprovação por parte do Gerente Administrativo, o Termo de 

Referência/Projeto Básico será encaminhado ao Setor Jurídico para manifestação quanto à regularidade 

do procedimento e posterior envio à Unidade de Apoio Corporativo para reconhecimento da contratação. 
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6.4.1 Das Comissões de Padronização do HU-UFMA / EBSERH 

 
As Comissões de Padronização do HU-UFMA/EBSERH são responsáveis 

pela aprovação de propostas de padronização de materiais, medicamentos e 

equipamentos ainda não pertencentes ao catálogo da instituição. 

Compete às Comissões de Padronização do HU-UFMA/EBSERH: 

1. Ser responsável pelo desenvolvimento e pela supervisão da política e práticas 

de seleção e uso racional de materiais, medicamentos e equipamentos no 

hospital; 

2. Elaborar padronização dos itens de uso contínuo, utilizando o método 

descritivo, possibilitando a orientação do processo licitatório; 

3. Elaborar e atualizar a cada 02 (dois) anos ou quando houver necessidade, a 

relação dos materiais e equipamentos padronizados; 

4. Prestar assessoria técnica referente ao catálogo e marcas aprovadas; 

5. Analisar, testar e emitir parecer técnico dos materiais e equipamentos; 

6. Estabelecer critérios e instrumentos técnicos para análise e avaliação contínua; 

7. Assegurar que os materiais e equipamentos a serem adquiridos pela instituição 

estejam dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela Comissão; 

8. Criar um banco de dados com o registro dos pareceres emitidos3; 

9. Promover a divulgação de informações relacionadas ao catálogo de materiais 

e equipamentos sempre que houver alterações; 

10. Construir indicadores de qualidade e de produtividade de utilização dos itens 

padronizados; 

                                                           
3 NOTAS: 

5 - A Área Demandante deve decidir pela padronização de bens e serviços, com as devidas justificativas técnicas 

que indiquem, dentre outros aspectos, a racionalização das atividades administrativas, de modo a evitar 

incompatibilidade de ordem técnica entre bens e serviços contratados pela empresa, a redução de custos diretos 

e indiretos, a otimização de treinamento, integração e compartilhamento de trabalho e experiências. 

6 - Por conveniência da Unidade Demandante, de forma justificada, poderá indicar marca para fins de propiciar 

melhor adequação da padronização do objeto. 
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11. O catálogo de materiais, medicamentos e equipamentos deve ser divulgado em 

sítio eletrônico e disponibilizados para a pré-qualificação de marcas para cada 

item padronizado. 

 

6.4.2 Segmentação  

 
Consiste no agrupamento de materiais similares em segmentos específicos 

objetivando melhoria no processo de padronização e pré-qualificação de fornecedores 

e marcas, sendo que no HU-UFMA/EBSERH são: 

 

I. Para Materiais 

 
a) Materiais laboratoriais; 

b) Materiais de imagenologia; 

c) Instrumentais Cirúrgicos; 

d) Materiais e Reagentes Transfusionais; 

e) Equipamentos Médicos, odontológicos e laboratoriais; 

f) Materiais de manutenção de equipamentos; 

g) Medicamentos;  

h) Degermantes; 

i) Saneantes; 

j) Parenteral; 

k) Curativos Especiais; 

l) Equipamentos de Informática, Rede e Softwares; 

m) Material elétrico e eletrônico; 

n) Material de áudio e vídeo; 

o) Nutrição enteral e fórmula infantil; 

p) Materiais de manutenção de bens móveis e imóveis; 

q) Gases; 

r) Máquinas e Equipamentos (exceto, Equipamentos Médicos e de Informática); 

s) Materiais químicos; 

t) Mobiliário em geral; 
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u) Materiais médico-hospitalares; 

v) OPME; 

w) Materiais de Reabilitação Profissional; 

x) Material de Expediente; 

y) EPI’s; 

z) Material Educativo e Esportivo; 

aa) Combustíveis e lubrificantes automotivos. 

bb) Acondicionamento e embalagens. 

 

II. Para Serviços 

 
a) Integral (com dedicação exclusiva de mão-de-obra e insumos); 

b) Por posto de trabalho (com dedicação exclusiva de mão-de-obra); 

c) Por produtividade (sem dedicação exclusiva de mão-de-obra e com insumos). 

 

ÁREA REQUISITANTE GRUPO DE MATERIAL GRUPO DE SERVIÇO 

 

Setor de Apoio Diagnóstico 

Patologia 

Laboratório 

Hemodinâmica 

UDI 

Métodos Gráficos 

 

 

 

 

 Materiais laboratoriais; 

 Materiais de imagenologia. 

 

 

 

Serviços pertinentes ao 

setor 

 

Setor de Apoio Terapêutico 

Unidade Transfusional 

UPME 

Anestesia 

 

 

Instrumentais Cirúrgicos; 

Materiais e Reagentes 

Transfusionais. 

 

Serviços pertinentes ao 

setor 

 

 

Setor de Engenharia Clínica 

Equipamentos Médicos, 

odontológicos e 

laboratoriais; 

Materiais de manutenção 

de equipamentos 

pertinentes ao setor. 

 

 

Serviços pertinentes ao 

setor 
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ÁREA REQUISITANTE GRUPO DE MATERIAL GRUPO DE SERVIÇO 

Setor de Farmácia 

Hospitalar 

Medicamentos,  

Curativos Especiais, 

Degermantes, 

Saneantes e  Parenteral. 

 

Serviços pertinentes ao 

setor 

Setor de Gestão de 

Processos e Tecnologia 

da Informação 

Equipamentos de Informática, 

Rede e Softwares; 

Material elétrico e eletrônico; 

Material de áudio e vídeo. 

 

 

Serviços pertinentes ao 

setor 

Setor de Hotelaria 

Hospitalar 

Nutrição enteral e fórmula 

infantil 

 

Serviços pertinentes ao 

setor 

Setor de Infraestrutura 

Física 

Materiais de manutenção de 

bens móveis e imóveis; 

Gases 

Máquinas e Equipamentos 

(exceto, Equipamentos 

Médicos e de Informática) 

Materiais químicos; 

Mobiliário em geral. 

 

Serviços pertinentes ao 

setor 

Setor de Suprimentos Materiais médico-hospitalares; 

OPME 

Materiais de Reabilitação 

Profissional. 

 

 

Unidade de Apoio 

Operacional. 

Material de Expediente; 

EPI’s; 

Material Educativo e 

Esportivo; 

Combustíveis e lubrificantes 

automotivos; 

Acondicionamento e 

embalagens. 

Serviços de suporte ao 

HU-UFMA 

       
     Quadro 1: Correlação das Áreas Demandantes com a segmentação de materiais. 
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6.5 Pré-Qualificação de Fornecedores  

 

É o processo que antecede à licitação e que tem por finalidade identificar os 

fornecedores que reúnam condições de habilitação e de qualificação técnica exigidas 

para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e 

condições previamente estabelecidos e bens que atendam às exigências técnicas e de 

qualidade estabelecidas pelo HU-UFMA/EBSERH.  

Tal processo será público e permanentemente aberto a inscrição de qualquer 

interessado. Sua validade é de 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizada a 

qualquer tempo. 

1. O Certificado de Registro Cadastral fornecido aos pré-qualificados nos atos 

preparatórios à contratação substitui os documentos exigidos para a 

contratação processada dentro do seu prazo de validade, ficando, porém, 

assegurado ao HU-UFMA / EBSERH o direito de estabelecer novas exigências, 

bem como comprovação da capacidade operativa atual da empresa, 

compatível com o objeto a ser contratado. 

2. Será divulgada, no site do HU-UFMA / EBSERH, a relação dos fornecedores 

interessados que forem pré-qualificados durante a validade do Certificado de 

Registro Cadastral. 

3. Qualquer pessoa que conheça fatos que afetem o registro e classificação dos 

pré-qualificados pode impugná-lo, a qualquer tempo, total ou parcialmente, 

desde que apresente à Comissão de Licitações as razões da impugnação. 

4. Desde que expressamente previsto no instrumento convocatório, o HU-UFMA 

/ EBSERH poderá restringir a participação a fornecedores ou produtos pré-

qualificados em suas licitações, inclusive podendo se valer de limites dos 

indicadores alcançados na classificação. 

5. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os 

requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada, 

em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. 

 

DOS PROCEDIMENTOS PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
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I. Habilitação 

 
1. Para efeito da organização e manutenção da pré-qualificação, deve ser 

disponibilizado, em sítio eletrônico do HU-UFMA/EBSERH na internet, 

permanentemente, instrumento convocatório de chamamento de pessoas, físicas 

ou jurídicas, ou consórcios interessados, indicando a documentação a ser 

apresentada para comprovar: 

a) Habilitação jurídica; 

b) Qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente 

relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no 

instrumento convocatório; 

c) Qualificação econômica e financeira; 

d) Regularidade fiscal (Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) 

e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e trabalhista; 

2. A Unidade de Compras deve promover o enquadramento, comunicando ao 

interessado o resultado, que pode pedir reconsideração, desde que a requeira, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresentando novos elementos, atestados ou outras 

informações que justifiquem a classificação pretendida; 

3. As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, 

devem atender, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos 

anteriores mediante documentos equivalentes, traduzidos por tradutor 

juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

 

II. Fases da Pré-qualificação 

 
1. Definição dos segmentos específicos para cadastro; 

2. Publicação de edital; 

3. Solicitação de cadastros por parte dos fornecedores; 

4. Análise de pedidos; 

5. Publicação do Banco de Fornecedores Pré-qualificados. 
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III. Segmentos 

 
1. Os interessados pré-qualificados devem ser registrados em cadastro e 

classificados segundo a segmentação especificada no subitem 2.4.1.3. 

 

IV. Prazos 

 
1. A pré-qualificação deve ser atualizada, periodicamente, pelo menos 01 (uma) vez 

por ano; 

2. O Certificado de Registro Cadastral terá validade de 12 (doze) meses. 

 

V. Classificação 

 
1. O HU-UFMA/EBSERH realizará a classificação conforme avaliação periódica de 

indicadores com base em análise de qualidade no atendimento das requisições 

de serviços e materiais. 

 

VI. Suspensão e Cancelamento do Cadastro 

 

1. O Certificado de Registro Cadastral pode ser suspenso quando o pré-qualificado: 

a) Faltar ao cumprimento de condições ou normas legais ou contratuais; 

b) Apresentar, na execução de contrato celebrado com o HU-UFMA / EBSERH, 

desempenho considerado insuficiente conforme os critérios de avaliação do HU-

UFMA / EBSERH; 

c) Estiver requerida a sua recuperação judicial; ou 

d) Deixar de renovar, no prazo que lhe for fixado, documentos com prazo de 

validade vencido. 

2. Os pré-qualificados podem ter seus Certificados de Registro Cadastral 

cancelados: 

a) Por decretação de falência, dissolução ou liquidação da empresa; 
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b) Se a empresa for declarada suspensa do direito de participar de licitação e 

impedida de contratar com o HU-UFMA/EBSERH; 

c) Se a empresa for declarada impedida do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública Federal; 

d) Pela prática de qualquer ato ilícito; ou 

e) A requerimento do interessado.  

3. A suspensão do Certificado de Registro Cadastral deve ser feita pela Unidade de 

Compras, por iniciativa própria ou por meio de provocação de qualquer unidade 

do HU-UFMA/EBSERH, mediante comunicação ao interessado, fixando prazo e 

condições a serem atendidas para restabelecimento do certificado. 

4. O cancelamento do Certificado de Registro Cadastral deve ser determinado pela 

Unidade de Compras, com base em justificativa da unidade administrativa 

interessada. 

5. O pré-qualificado que tiver suspenso ou cancelado o Certificado de Registro 

Cadastral não pode celebrar novos contratos com o HU-UFMA/EBSERH, nem 

obter adjudicação de obra, serviço, fornecimento ou concessão de uso, enquanto 

durar a suspensão ou cancelamento. 

6. Pode ser exigida garantia complementar da contratada, cujo Certificado de 

Registro Cadastral tenha sido suspenso ou cancelado, para manutenção do 

contrato em execução. 

 

6.6 Pré-Qualificação de Marcas 

 
O HU-UFMA/EBSERH pode realizar, anteriormente à fase licitatória, 

procedimento de pré-qualificação permanente de interessados para cadastro de marcas 

para materiais e equipamentos padronizados, que atendam às exigências técnicas e de 

qualidade estabelecidas em Edital de pré-qualificação, com as seguintes considerações: 

1. Possibilidade de restrição nas licitações para apresentação de materiais cujas as 

marcas já estejam pré-qualificadas até a data da abertura das propostas, desde 

que previsto em edital. 
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2. Os fornecedores interessados em pré-qualificar modelos e marcas, deverão 

atender aos requisitos estabelecidos em Edital de pré-qualificação disponível no 

sítio eletrônico do HU-UFMA/EBSERH; 

3. As marcas e modelos de produtos pré-qualificados ficarão disponíveis para 

consulta aos interessados no sítio eletrônico do HU-UFMA/EBSERH. 

 

6.7 Da Pesquisa de Preço para demandas em geral, exceto para obras e serviços de 

Engenharia 

 
1. A pesquisa de preço deve ser baseada nos termos da IN/MPOG Nº 03/2017, 

combinada com a IN/MPOG Nº 05/2014, de forma a viabilizar a formação de um 

“cesto” de preços, com no mínimo três valores, associando os seguintes 

parâmetros de consulta: 

a) Contratos similares e anteriores firmados pelo HU-UFMA/EBSERH; 

b) Pesquisa direta com os fornecedores, por e-mail ou outros meios 

eletrônicos. 

c) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos ou outros 

veículos de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso. 

d) Contratos similares e anteriores firmados por outras empresas públicas ou 

sociedades de economia mista ou órgãos e entidades da Administração 

Pública, cujas informações podem ser obtidas em portais de compras 

governamentais ou equivalentes, dentre os quais o endereço eletrônico 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br, ou por meio de empresas 

especializadas que ofereçam recursos de busca e sistematização com 

emprego de tecnologia da informação; 

2. O orçamento deve ser definido pela equipe de planejamento através do Mapa de 

Preços (Figura 1) com a média dos preços obtidos pela pesquisa de mercado, 

excluídos os que apresentarem desvios relevantes, superiores em 30% ou 

inferiores 70% à média dos preços levantados nas propostas. 
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              Figura 1 – Mapa de Preços 

 

3. A pesquisa pode ser realizada por e-mail ou qualquer outro meio de comunicação 

digital, devendo levar em consideração, no mínimo, 3 (três) cotações, conferindo-

se prazo razoável para o oferecimento de orçamentos, salvo situações 

excepcionais devidamente justificadas, baseadas em restrições de mercado. 

4. Considera-se justificada a obtenção de menos de três propostas, com a 

comprovação do envio do pedido de cotação a três fornecedores, cadastrados ou 

não no segmento pertinente ao objeto que atuem no mesmo segmento ou nos 

casos de restrições de mercado, devidamente justificado. 

5. Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, 

deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo 

administrativo. 

6. Excepcionando-se as licitações internacionais, os dados e informações 

pesquisados somente devem ser levados em consideração se relativos a 

contratos vigentes ou cujas vigências tenham se encerrado em prazo de até 180 

(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa, ainda que sejam corrigidos. 

7. A pesquisa de preços é válida por 180 (cento e oitenta) dias, devendo, nesse 

interregno, ser publicado o edital, salvo situações excepcionais devidamente 

justificadas, baseadas em restrições de mercado. Acaso o prazo seja 

ultrapassado, a pesquisa deve ser refeita. 

8. A pesquisa de mercado pode ser flexibilizada em casos devidamente justificados 

em razão de restrições de mercado ou de urgência, realizando-se contatos diretos 

com fornecedor e seus representantes, a fim de obter as informações disponíveis, 
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com a obrigação de reduzir a termo todas as tratativas, indicando interlocutores, 

datas e meios de comunicação utilizados. 

9. No caso de terceirização de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, a 

pesquisa referida ao Art. 1º deve ser precedida de elaboração de planilha por parte 

da unidade da equipe de planejamento baseada nos custos diretos e indiretos 

decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, previstos em lei 

ou em acordo, convenção ou dissídio coletivo. 

 

6.8 Pesquisa de Preço de Referência de Obras e Serviços de Engenharia 

 
1. Serão utilizadas na composição do custo global de referência as composições dos 

custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou 

iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi, 

exceto: 

a) Os serviços e obras de infraestrutura de transporte; 

b) Os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser 

considerados como de construção civil.  

2. A Equipe de Planejamento poderá desenvolver novos sistemas de referência de 

custos, desde que demonstrem sua necessidade por meio de justificativa técnica 

e os submetam à aprovação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

que serão aplicáveis no caso de incompatibilidade de adoção das composições 

de custos unitários já citados acima incorporando-se às suas composições de 

custo unitário os custos de insumos constantes do Sinapi e Sicro; 

3. Em caso de inviabilidade da definição dos custos tanto pela composição de 

preços unitários, quanto pelos novos sistemas de referência de custos, a equipe 

de planejamento poderá elaborar a estimativa de custo global apurado por meio 

da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada 

por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicações técnicas 

especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de 

mercado; 
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4. Na elaboração dos orçamentos de referência, a equipe de planejamento poderá 

adotar especificidades locais ou de projeto na elaboração das respectivas 

composições de custo unitário, desde que demonstrada a pertinência dos ajustes 

para a obra ou serviço de engenharia a ser orçado em relatório técnico elaborado 

por profissional habilitado;  

5. Os custos unitários de referência da administração pública poderão, somente em 

condições especiais justificadas em relatório técnico elaborado por 

profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu 

mandatário, exceder os seus correspondentes do sistema de referência adotado, 

sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle, dispensada a compensação 

em qualquer outro serviço do orçamento de referência;  

6. O preço global de referência será o resultante do custo global de referência 

acrescido do valor correspondente ao BDI (Benefícios e despesas indiretas), que 

deverá evidenciar em sua composição, no mínimo: 

a) Taxa de rateio da administração central; 

b) Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos 

aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado; 

c) Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

d) Taxa de lucro.    

7. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto 

da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de 

materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por 

empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual 

significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de 

BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens. 

8. No caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e materiais em que o 

contratado não atue como intermediário entre o fabricante e a Administração 

Pública ou que tenham projetos, fabricação e logísticas não padronizados e não 

enquadrados como itens de fabricação regular e contínua nos mercados nacional 

ou internacional, o BDI poderá ser calculado e justificado com base na 

complexidade da aquisição. 
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9. A anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias 

deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive de suas 

eventuais alterações.  

10. Os critérios de aceitabilidade de preços deverão constar do edital de 

licitação para contratação de obras e serviços de engenharia.  

11. A minuta de contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a 

especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao 

monitoramento e ao controle das obras.  

6.8.1 Da formação dos preços das Propostas e Celebração de Aditivos  

 
1. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global e de 

empreitada integral, deverão ser observadas as seguintes disposições para 

formação e aceitabilidade dos preços: 

a) na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão 

ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos 

sistemas de custos de referência previstos neste Regulamento, desde que o 

preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma 

físico-financeiro do contrato, observado o preço global de referência, fiquem 

iguais ou abaixo dos preços de referência da administração pública obtidos na 

elaboração do Orçamento de referência, assegurado aos órgãos de controle 

o acesso irrestrito a essas informações; e 

b) deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância 

do contratado com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação 

e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer 

das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 

técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu 

conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse 

percentual para verificação do limite previsto nos aditivos dos Pregões. 

2. Para o atendimento dos critérios de aceitabilidade de preços serão definidos em 

relação aos preços globais e de cada uma das etapas previstas no cronograma 

físico-financeiro do contrato, que deverão constar do edital de licitação. 
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3. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 

aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.  

4. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço unitário e tarefa, 

diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 

poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos 

aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência 

utilizado na forma deste Regulamento, assegurada a manutenção da vantagem 

da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação. 

5. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento 

específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável 

pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, observado o disposto no art. 14 e 

mantidos os limites do previsto no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993. 

 

6.9 Do Procedimento Licitatório 

 
É o procedimento formal em que se convoca, mediante condições 

estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas 

para o oferecimento de bens e serviços. 

 

6.9.1 Responsabilidade do Agente de Licitação/Comissão de Licitação 

 
1. O credenciamento, a habilitação e as propostas, referentes aos processos 

licitatórios previstos neste Manual, serão processados e julgados por Agente de 

Licitação e/ou Comissão de Licitação composta de, no mínimo, três integrantes 

titulares e dois suplentes, designados pela Superintende do HU-UFMA/EBSERH. 

2. O ato designará, ainda, dentre os Membros e Agentes de Licitação de que trata o 

caput deste artigo, o Presidente da Comissão e respectivo Presidente Substituto.  

3. Os Agentes de Licitação e sua Equipe de Apoio serão designados dentre os 

colaboradores da Comissão de Licitação do HU-UFMA/EBSERH. 

4. Poderão integrar ou prestar assistência à Comissão de Licitação e/ou Agentes de 

Licitação de que trata este artigo, representantes das áreas interessadas no objeto 
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da licitação e da área técnica responsável pela elaboração dos projetos ou 

especificações. 

5. Os integrantes da Comissão de Licitação responderão solidariamente por todos 

os atos praticados no curso do procedimento licitatório, salvo se posição individual 

divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na 

reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

6. À Comissão de Licitação e ao Agente de Licitação compete: 

a) coordenar o processo licitatório; 

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado 

pelo setor responsável pela sua elaboração; 

c) conduzir a sessão pública na internet; 

d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 

instrumento convocatório; 

e) dirigir a etapa de lances; 

f) verificar e julgar as condições de habilitação; 

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

h) indicar o vencedor do certame; 

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e 

propor a homologação. 

7. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas 

as fases do processo licitatório. 

 

6.9.2 Benefícios a Micro e Pequenas Empresas 

 
1. Serão preservadas todas as prerrogativas garantidas na lei n.º 13.303, 

observando-se as seguintes legislações: 

a) Lei complementar 123/06; 

b) Lei complementar 147/14; 

c) Decreto 8.538/14. 
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2. Os benefícios aqui concedidos devem seguir o disposto no decreto nº 8.538/15 

bem como o disposto na Lei Complementar nº 123/06; 

3. Em licitações ou em disputas de lotes ou itens que não ultrapassem R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) deve-se admitir em edital apenas a participação de 

microempresas ou empresas de pequeno porte. 

4. Em licitações para registro de preços, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

deve ser delimitado em face das estimativas de quantitativos previstas para o 

órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

5. As licitações, lotes e itens referidos no item 1 deste Artigo que forem desertas ou 

fracassadas devem ser repetidas ou objeto de novas licitações, admitindo-se a 

participação de qualquer agente econômico que atenda às condições do edital, 

sem qualquer tipo de restrição de acesso para favorecer microempresa e empresa 

de pequeno porte, não se aplicando o inciso III do Artigo 29 da Lei n. 13.303/2016. 

6. Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível cujos valores 

ultrapassarem R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o edital deve reservar cota de até 

25% (vinte e cinco por cento) do objeto e somente admitir na disputa por tais cotas 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

7. O percentual da cota reservada deve ser definido de modo proporcional a R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), de modo que o valor estimado para a cota reservada 

não ultrapasse tal montante. 

8. O disposto no item 6 deste Artigo não impede a contratação das microempresas 

ou das empresas de pequeno porte na totalidade do objeto. 

9. O edital de licitação com cota reservada deve prever: 

a) na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, que esta pode ser 

adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos 

licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado 

da cota principal; 

b) se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, que a 

contratação das cotas deve ocorrer pelo menor preço; 

c) em licitações para registro de preço ou com previsão de entregas parceladas, 

deve ser priorizada a aquisição dos produtos da cota com menor preço. 
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10. Licitações com restrições de acesso para favorecer microempresas e empresas 

de pequeno porte devem ser realizadas em benefício da empresa (que promove 

a licitação e o contrato), conforme inciso III do Artigo 49 da Lei Complementar n. 

123/06, com o intuito de ampliar a competitividade.  

11. O gestor da Unidade de Licitações tem competência discricionária para afastar o 

tratamento diferenciado e simplificado em favor de microempresas e empresas de 

pequeno porte quando não vislumbrar benefício para a empresa, podendo ser 

subsidiado pela área técnica nesta decisão. 

12. O tratamento diferenciado e simplificado em favor de microempresas e empresas 

de pequeno porte também pode ser afastado quando não houver um mínimo de 

3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 

empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 

 

6.9.3 Sistema de Registro de Preço 

                                                                                                                      
O Registro de Preços pode ser adotado nas seguintes hipóteses: 

a) quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

b) quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 

parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida 

ou em regime de tarefa; 

c) quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de uma unidade, serviço ou coordenadoria; 

d) quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pelo HU-UFMA/ EBSERH4. 

 
 
 

                                                           
4 O processamento do Registro de Preços deve observar o disposto no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 

2013. 
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6.9.4 Certificações exigidas para o Objeto 

 
1. O HU-UFMA/EBSERH na licitação para aquisição de bens, poderá, de forma 

motivada: 

a) Solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, 

pertinente ao objeto a ser contratado, inclusive sob o aspecto ambiental, por 

instituição previamente acreditada pelo Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), com a devida justificativa, que 

deve indicar a aderência técnica da certificação, demonstrando que as 

exigências e critérios para a certificação guardam relação de pertinência com 

o alto padrão de qualidade, desempenho e sustentabilidade definidos pela 

empresa. 

b) O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a 

adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

ou a certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo 

Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Sinmetro).  

2. Se o agente econômico não dispuser dos referidos certificados nem de 

possibilidade de obtê-los dentro do prazo de publicidade do edital, por razões que 

não lhe sejam imputáveis, deve-se prever a admissão de outros meios de prova 

sobre o alto padrão de qualidade, desempenho e sustentabilidade dos seus bens 

e serviços, por meio de documentos ou diligências que atestem a prática de 

medidas equivalentes às exigidas no âmbito do sistema de certificação. 

 

I. Habilitação Jurídica 

 
3. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

4. Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6. Instrumento Público ou Particular de Procuração, este com firma reconhecida para 

o representante legal da licitante. 

Observação: Os documentos elencados nos subitens 1 e 2 deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

II. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 
1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

2. Cópia do Cartão de Cadastro da Pessoa Física (CPF) do titular (Firma Individual), 

sócio (Sociedades Comerciais) ou Diretor (Sociedades por Ações / Sociedades 

Civis); 

3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal 

ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto desta licitação; 

4. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, ou do 

Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos: 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais   e à 

Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com 

b) efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante; 

c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito 

negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão 

de Não Contribuinte; 

d) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito 

negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão 

de Não Contribuinte. 

 

III. Qualificação Econômica – Financeira 
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1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

2. Comprovação da boa situação financeira da empresa, por intermédio de 

documento que demonstre o cálculo dos índices contábeis maiores que 1 (um) 

para Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), a serem 

extraídos das demonstrações contábeis citadas no subitem anterior, resultantes 

da aplicação das seguintes fórmulas: 

a) LIQUIDEZ GERAL 

 

                                    

b) SOLVÊNCIA GERAL 

 

                                   

c) LIQUIDEZ CORRENTE 
 

                            

3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar registrados 

no órgão competente, na forma da Lei e assinados por Contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade; 
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4. A comprovação do capital social mínimo ou patrimônio líquido não inferior a 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, a qual será exigida somente no 

caso do licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos 

índices liquidez geral, liquidez corrente e solvência geral, calculados e informados 

pelo SICAF, não atendendo aos índices referidos no inciso V, item 7 da IN – MARE 

05/09, devendo ser feita através do Balanço e / ou Contrato Social, devidamente 

registrado no órgão competente (em original ou cópia autenticada); 

5. As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas 

em memorial de cálculos juntado ao balanço; 

6. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 

correspondente; 

7. Certidão negativa de falência, concordatas, recuperações judiciais e 

extrajudiciais, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do 

prazo de validade (original ou cópia autenticada). 

 

IV. Qualificação Técnica 

 
1. Em licitações de alta complexidade técnica, que envolvem riscos técnicos e 

econômicos elevados, assim qualificadas pelo gestor da unidade técnica 

mediante as devidas justificativas técnicas, é permitido exigir que os atestados de 

capacidade técnica profissional e operacional comprovem experiência contínua 

ou não na execução de atividades semelhantes ao objeto licitado, observado o 

item 2, seguinte, pelo período de até 5 (cinco) anos. 

2. É permitido que os atestados de capacidade técnica profissional e operacional 

demandam comprovação de execução de objeto similar em tempo compatível ao 

previsto no termo de referência, no anteprojeto ou no projeto básico para a 

execução do objeto da licitação. 

3. Os atestados de capacidade técnica profissional e operacional devem ser emitidos 

ou visados por entidade profissional competente nos casos em que envolvam 

profissões e atividades regulamentadas. 
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4. A comprovação da qualificação técnico-profissional deve ser realizada por meio 

de documentos hábeis que demonstrem que o licitante possui vínculo com o 

profissional a que faz referência o atestado, admitindo-se contrato social, estatuto 

social ou documento constitutivo, ata de eleição de diretores, carteira de trabalho, 

contrato ou declaração de contratação. 

5. É proibida a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos em nome 

de empresa coligada ou pertencente ao mesmo grupo econômico da licitante, 

salvo se devidamente justificado pelo gestor técnico e permitido expressamente 

no edital. 

6. O agente de licitação pode exigir, em diligência, que os atestados de capacidade 

técnica profissional e operacional sejam acompanhados de documentos que 

corroborem o seu teor, como cópias de contratos, medições, notas fiscais, 

registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos. 

7. A exigência de atestado de visita é excepcional e deve ser justificada pela unidade 

de gestão técnica no sentido de que o conhecimento físico e presencial das 

peculiaridades do local da execução do objeto do contrato é de utilidade relevante 

para a compreensão dos encargos técnicos e para a formulação das propostas, 

sendo insuficiente a descrição escrita dessas peculiaridades no termo de 

referência, no anteprojeto ou no projeto básico. Nos demais casos, a visita pode 

ser sugerida, porém não considerada obrigatória. 

8. O agente de licitação pode exigir, em diligência, que os atestados de capacidade 

técnica profissional e operacional sejam acompanhados de documentos que 

corroborem o seu teor, como cópias de contratos, medições, notas fiscais, 

registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos. 

9. Somente devem ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a 

conclusão do contrato ou, tratando-se de prestação de serviços contínuos, se 

decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido 

firmado para ser executado em prazo inferior. 

10. A exigência de atestado de visita é excepcional e deve ser justificada pela unidade 

de gestão técnica no sentido de que o conhecimento físico e presencial das 

peculiaridades do local da execução do objeto do contrato é de utilidade relevante 
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para a compreensão dos encargos técnicos e para a formulação das propostas, 

sendo insuficiente a descrição escrita dessas peculiaridades no termo de 

referência, no anteprojeto ou no projeto básico. Nos demais casos, a visita pode 

ser sugerida, porém não considerada obrigatória. 

11. O agente de licitação pode exigir, em diligência, que os atestados de capacidade 

técnica profissional e operacional sejam acompanhados de documentos que 

corroborem o seu teor, como cópias de contratos, medições, notas fiscais, 

registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos. 

12. Somente devem ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a 

conclusão do contrato ou, tratando-se de prestação de serviços contínuos, se 

decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido 

firmado para ser executado em prazo inferior. 

13. A exigência de atestado de visita é excepcional e deve ser justificada pela unidade 

de gestão técnica no sentido de que o conhecimento físico e presencial das 

peculiaridades do local da execução do objeto do contrato é de utilidade relevante 

para a compreensão, técnicos e para a formulação das propostas, sendo 

insuficiente a descrição escrita dessas peculiaridades no termo de referência, no 

anteprojeto ou no projeto básico. Nos demais casos, a visita pode ser sugerida, 

porém não considerada obrigatória. 

14. Somente devem ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a 

conclusão do contrato ou, tratando-se de prestação de serviços contínuos, se 

decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido 

firmado para ser executado em prazo inferior.  

 

6.9.5 Publicidade e Divulgação 

 
1. O aviso com o resumo do edital da licitação, o extrato do contrato e aditivos dele 

decorrentes deverão ser publicados no Diário Oficial da União e em Portal 

eletrônico mantido pelo HU-UFMA/EBSERH na internet. 

2. Demais atos e procedimentos do processo, serão divulgados exclusivamente por 

meio eletrônico, nos termos definidos no instrumento convocatório. 
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3. A empresa pode publicar o extrato do edital em outros meios, como, por exemplo, 

jornais comerciais, sítios e publicações especializadas. 

4. Os prazos de publicidade dos editais, previstos nos incisos do caput do Artigo 39 

da Lei n. 13.303/2016, contam-se do dia seguinte ao da publicação no Diário 

Oficial da União e no sítio eletrônico da empresa, o que ocorrer por último, 

computando-se o dia do vencimento. 

5. Serão mantidas no sítio eletrônico do HU-UFMA/EBSERH todas as informações 

concernentes a processos licitatórios, os respectivos instrumentos convocatórios, 

resultados dos certames, bem como todos os contratos e aditivos celebrados, de 

maneira a assegurar a identificação dos objetos contratados, o valor das 

contratações e qualificação sucinta das pessoas contratadas. 

6. Serão observados os seguintes prazos mínimos para a apresentação de 

propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento convocatório: 

a) Para aquisição e alienação de bens: 

I. 5 (cinco) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor 

preço ou o maior desconto; 

II. 10 (dez) dias úteis, nas demais hipóteses; 

b) Para contratação de obras e serviços: 

I. 15 (quinze) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o 

menor preço ou o maior desconto; 

II. 30 (trinta) dias úteis, nas demais hipóteses; 

III. 45 (quarenta e cinco) dias úteis para licitação em que se adote como 

critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinação de técnica e 

preço, bem como para licitação em que haja contratação semi-integrada ou 

integrada. 

7. No caso de inversão de fases, os prazos mínimos citados no parágrafo anterior 

devem ser utilizados como referência para a abertura da fase de habilitação. 

8. As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de 

divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, 

exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas. 
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9. A contagem do prazo de apresentação das propostas deve ser realizada a partir 

da data de divulgação do instrumento convocatório, excluindo-se o dia do início e 

incluindo-se o dia do vencimento. 

 

6.9.6 Apresentação das Propostas 

 
1. Na apresentação das propostas, poderão ser adotados os modos de disputa 

aberto ou fechado, ou, quando o objeto da licitação puder ser parcelado, a 

combinação de ambos. 

2. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento 

adotado, onde poderá ser admitido: 

a) A apresentação de lances intermediários, quais sejam: 

I. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento 

pelo critério da maior oferta; 

II. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais 

critérios de julgamento. 

b) O reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para definição 

das demais colocações, quando existir diferença de pelo menos 10% (dez por 

cento) entre o melhor lance e o subsequente. 

3. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão 

sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas. 

 

6.9.7 Julgamento e Desempate 

 
1. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: 

a) Menor Preço; 

b) Maior Desconto; 

c) Melhor combinação de técnica e preço; 

d) Melhor Técnica; 

e) Melhor Conteúdo Artístico; 

f) Maior Oferta de Preço; 

g) Maior Retorno Econômico; 



 
 
 
 

Tipo do 

Documento 
MANUAL MA.SEAD.001 – Página 39/82 

Título do 
Documento 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
DO HU-UFMA / EBSRH 

Emissão: 08/03/2019 Próxima revisão: 

08/03/2021 
Versão: 00 

 
h) Melhor Destinação de Bens Alienados. 

2. Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento 

convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto. 

3. Na hipótese de adoção dos critérios referidos nas alíneas c, d, e e g do item 1, o 

julgamento das propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros 

específicos, definidos no instrumento convocatório, destinados a limitar a 

subjetividade do julgamento.   

4. Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no 

instrumento convocatório. 

5. O critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor 

dispêndio para o HU-UFMA/EBSERH, atendidos os parâmetros mínimos de 

qualidade definidos no instrumento convocatório. 

6. Os custos indiretos, relacionados às despesas de manutenção, utilização, 

reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser 

considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente 

mensuráveis, conforme parâmetros definidos no instrumento convocatório. 

7. O critério de julgamento por maior desconto terá como referência o preço global 

fixado no instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas 

propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos. 

8. No caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear 

sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que deverá 

obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório. 

9. Para os demais objetos, o desconto linear, total ou parcial, poderá ser exigido 

conforme definido no instrumento convocatório. 

10. O critério de julgamento pela melhor combinação de técnica e preço será utilizado 

quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que 

superarem os requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório 

forem relevantes aos fins pretendidos. 

11. No julgamento pelo critério de melhor combinação de técnica e preço, deverão ser 

avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos 



 
 
 
 

Tipo do 

Documento 
MANUAL MA.SEAD.001 – Página 40/82 

Título do 
Documento 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
DO HU-UFMA / EBSRH 

Emissão: 08/03/2019 Próxima revisão: 

08/03/2021 
Versão: 00 

 
licitantes, segundo fatores de ponderação objetivos previstos no instrumento 

convocatório. 

12. O fator de ponderação mais relevante será limitado a 70% (setenta por cento). 

13. Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a 

pontuação das propostas técnicas. 

14. O instrumento convocatório pode estabelecer pontuação mínima para as 

propostas técnicas, cujo não atingimento implicará desclassificação. 

15. O critério de julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo artístico 

poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza 

técnica, científica ou artística, incluídos os projetos arquitetônicos. 

16. O critério de julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo artístico 

considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas 

pelos licitantes, segundo parâmetros objetivos inseridos no instrumento 

convocatório. 

17. Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a 

pontuação das propostas nas licitações para contratação de projetos. 

18. O critério de julgamento pela maior oferta de preço será utilizado no caso de 

contratos que resultem em receita para o HU-UFMA/EBSERH. 

19. Poderá ser requisito de habilitação a comprovação do recolhimento de quantia 

como garantia, limitada a 5% (cinco por cento) do valor mínimo de 

arrematação. 

20. Na hipótese do item anterior, o licitante vencedor perderá a quantia em favor do 

HU-UFMA/EBSERH caso não efetue o pagamento devido no prazo estipulado. 

21. Os bens e direitos a serem licitados pelo critério de maior oferta serão previamente 

avaliados para fixação do valor mínimo de arrematação. 

22. Os bens e direitos arrematados serão pagos à vista, em até 01 (um) dia útil 

contado da data da assinatura da ata lavrada no local do julgamento ou da 

data de notificação, salvo se o instrumento convocatório prever de forma 

diferente. 

23. O instrumento convocatório poderá prever que o pagamento seja realizado 

mediante entrada em percentual não inferior a 5% (cinco por cento), no prazo 
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referido no item anterior, com pagamento do restante no prazo estipulado no 

mesmo instrumento, sob pena de perda, em favor do HU-UFMA/EBSERH, do 

valor já recolhido. 

24. O instrumento convocatório estabelecerá as condições para a entrega do bem ao 

arrematante. 

25. No critério de julgamento pelo maior retorno econômico as propostas serão 

consideradas de forma a selecionar a que proporcionar a maior economia para O 

HU-UFMA/EBSERH decorrente da execução do contrato.   

26. O instrumento convocatório deverá prever parâmetros objetivos de mensuração 

da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo 

da remuneração devida ao contratado. 

27. Quando não for gerada a economia prevista no lance ou propostas, a diferença 

entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da 

remuneração do contratado. 

28. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior 

à remuneração do contratado, será aplicada sanção prevista em contrato. 

29. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico é o resultado da 

economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida 

a proposta de preço. 

30. Nas licitações que adotem o critério de julgamento pelo maior retorno econômico, 

os licitantes apresentarão: 

a) Proposta de trabalho, que deverá contemplar: 

I. As obras, serviços ou bens, com respectivos prazos de realização ou 

fornecimento; 

II. A economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida 

associada à obra, bem ou serviço e expressa em unidade monetária. 

b) Proposta de preço, que corresponderá a um percentual sobre a economia que 

se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade 

monetária. 

31. Na implementação do critério melhor destinação de bens alienados, será 

obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo instrumento 
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convocatório, a repercussão, no meio social, da finalidade para cujo atendimento 

o bem será utilizado pelo adquirente. 

32. O descumprimento da finalidade a que se refere o caput deste artigo resultará na 

imediata restituição do bem alcançado ao acervo patrimonial do HU-

UFMA/EBSERH, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor 

do adquirente. 

 

6.9.8 Verificação da Efetividade dos Lances 

 
1. O agente de licitação deve avaliar se a proposta do licitante melhor classificado 

atende às especificações técnicas, demais documentos e formalidades exigidas 

no edital, podendo ser subsidiado pela unidade de gestão técnica no que se referir 

ao atendimento das questões técnicas relacionadas ao objeto da licitação ou de 

documentos com informações de ordem técnica que podem impactar a sua 

execução. 

2. O agente de licitação, com os subsídios técnicos de agente ou equipe de apoio 

designados pela unidade de gestão técnica, desde que previsto no edital, pode 

realizar prova de conceito ou analisar amostras, com a finalidade de aferir a 

conformidade da proposta do licitante melhor classificado com as especificações 

técnicas exigidas no edital. 

3. Nos casos de prova de conceito ou de amostras deve observar o seguinte: 

a) a avaliação deve ser realizada e é vinculada aos requisitos técnicos 

expressamente exigidos no termo de referência, anteprojeto ou projeto 

básico para a prova de conceito ou amostras; 

b) a avaliação deve ser tecnicamente motivada. 

4. O agente de licitação dispõe de competência discricionária para conceder prazo 

para a reapresentação ou correção de defeitos identificados na avaliação da prova 

de conceito e das amostras. 

5. A decisão do agente de licitação prevista no item 4 deste Artigo deve levar em 

consideração o tempo necessário para as correções em contraste com a 

celeridade processual, a natureza e a dimensão dos defeitos identificados, 
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especialmente se é viável tecnicamente que sejam corrigidos com agilidade, e a 

obtenção da melhor proposta técnica e econômica. 

 

I. Proposta Inexequível 

 
1. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis, aqueles que não venham a 

ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentos que comprovem que os 

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 

estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

2. Para efeito de demonstração da exequibilidade dos preços na forma do item 

anterior, não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 

e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a 

demonstrar a adequação do preço proposto em face dos custos que incidirão 

sobre a execução do contrato, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa 

na proposta. 

3. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as 

propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores:  

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 

por cento) do valor do orçamento estimado para a contratação; ou  

b) valor do orçamento estimado para a contratação. 

4. Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de 

sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que 

considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos 

no instrumento convocatório.  

5. Se houver indícios de inexequibilidade do preço ofertado, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, 
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para fins de comprovação de sua viabilidade econômica, podendo-se adotar, 

dentre outros, os seguintes procedimentos: 

a) intimação do licitante para a apresentação de justificativas e comprovações 

em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

b) verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças 

normativas em dissídios coletivos de trabalho; 

c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e 

Ministério da Previdência Social; 

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

f) verificação de ou verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo 

licitante 

g) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos 

de pesquisa; 

 

 

 

 

 

II. Desclassificação da Proposta 

 
1. Após a fase de julgamento, o agente de licitação deve verificar a efetividade dos 

lances ou propostas, devendo desclassificar, em decisão motivada, apenas as 

propostas que contenham vícios insanáveis. 

2. São vícios sanáveis, entre outros, os defeitos materiais atinentes à descrição do 

objeto da proposta e suas especificações técnicas, incluindo aspectos 

relacionados à execução do objeto, às formalidades, aos requisitos de 

representação, às planilhas de composição de preços, à inexequibilidade ou ao 

valor excessivo de preços unitários quando o julgamento não é realizado sob o 

regime de empreitada por preço unitário e, de modo geral, aos documentos de 
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conteúdo declaratório sobre situações pré-existentes, desde que não alterem a 

substância da proposta. 

3. O agente de licitação não deve permitir o saneamento de defeitos em propostas 

apresentadas com má-fé ou intenção desonesta, como aqueles contaminados por 

falsidade material ou intelectual ou que tentem induzir o agente de licitação a erro.  

4. O agente de licitação deve conceder prazo adequado, recomendando-se 01 (um) 

dia útil, prorrogável por igual período, para que o licitante corrija os defeitos de 

sua proposta, podendo o edital dispor de prazo distinto, de acordo com o objeto;  

5. O agente de licitação, na hipótese do item anterior, deve indicar expressamente 

quais aspectos da proposta ou documentos apresentados junto à proposta devem 

ser corrigidos. 

6. A correção dos defeitos sanáveis não autoriza alteração do valor final da proposta, 

exceto para oferecer preço mais vantajoso para a empresa. 

7. Se a proposta não for corrigida de modo adequado, o agente de licitação dispõe 

de competência discricionária para decidir pela concessão de novo prazo para 

novas correções. 

8. O agente de licitação deve verificar a efetividade das propostas dos demais 

licitantes, de acordo com a ordem de classificação e aplicando-se os mesmos 

critérios, acaso a proposta vencedora do julgamento seja desclassificada. 

9. Se todos os licitantes forem desclassificados, dada a constatação de defeitos 

insanáveis em todas as propostas apresentadas, o agente de licitação deve 

declarar a licitação fracassada. 

10. No julgamento das propostas levar-se-á em consideração os critérios objetivos 

definidos no edital, os quais não devem contrariar as normas e princípios 

estabelecidos por este Regulamento. 

11. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 

subjetivo ou reservado, bem como oferta de vantagem não prevista no edital, 

preço baseado nas ofertas das demais licitantes, que possam, ainda que 

indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes. 

12. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) 
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dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 

escoimadas das causas referidas neste item. 

 

6.9.9 Negociação 

 

1. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação 

na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da 

desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a HU-

UFMA/EBSERH deverá negociar condições mais vantajosas com quem o 

apresentou. 

2. Ainda que a proposta do primeiro classificado esteja abaixo do orçamento 

estimado, deverá haver negociação com o licitante para obtenção de condições 

ainda mais vantajosas.   

3. A negociação de que trata o parágrafo primeiro deverá ser feita com os demais 

licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro 

colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado. 

4. Se depois de adotada a providência referida no parágrafo segundo deste artigo 

não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, 

será revogada a licitação. 

6.9.10 Recursos 

 

O recurso será dirigido à autoridade que praticou o ato recorrido, a qual 

apreciará sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar ou não sua decisão no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis e fazê-lo subir à segunda instância administrativa, 

devidamente motivado, caso mantenha sua decisão, devendo a decisão final ser 

proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

1. Do resultado final da licitação, após declaração do licitante vencedor, será aberta 

a frase recursal. 

2. Primeiro abre-se prazo para qualquer licitante manifeste a intenção em recorrer, 

de forma motivada, indicando contra qual decisão recorrer e por quais motivos 

(campo próprio do sistema). 
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3. Após lavrar a ata, é dado prazo para licitante manifestar interesse em recorrer e 

terá 05 dias uteis para apresentar as razões, o que após imediatamente, terá 05 

dias uteis para apresentar contrarrazões (quem queira). 

 

Observação 3: Na contagem dos prazos estabelecidos neste manual, exclui-se o dia 

do início e inclui-se o do vencimento. No caso de pregão o procedimento é o mesmo, 

mudando apenas o prazo que é de 03 (três) dias úteis. 

Observação 4: Na contagem dos prazos estabelecidos neste manual, exclui-se o dia 

do início e inclui-se o do vencimento. 

 

6.9.11 Parecer Jurídico 

 
1. As minutas de editais de licitação, bem como dos instrumentos contratuais, 

convênios e congêneres, serão previamente examinadas e aprovadas pela 

Assessoria Jurídica do HU-UFMA/EBSERH, sob pena de ilegalidade. 

2. Não cabe ao Setor Jurídico se manifestar sobre temas não jurídicos, tais como 

técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade, sem prejuízo da 

possibilidade de emitir opiniões ou fazer recomendações sobre tais questões. 

3. O parecer jurídico é opinativo, pelo que o gestor da Unidade de Licitações ou 

Autoridade Competente pode decidir não acatar suas conclusões, o que deve 

fazer motivadamente. 

 

6.9.12 Responsabilidade de Autoridade Competente 

 
1. Se houver recurso, a Autoridade Competente deve realizar a adjudicação e 

homologação da licitação. 

2. Se não houver recurso, a declaração de vencedor realizada pelo agente de 

licitação equivale e faz as vezes da adjudicação, cabendo a homologação à 

autoridade competente. 

3. Após a adjudicação, o procedimento licitatório será encerrado e os autos 

encaminhados à autoridade superior, que poderá: 

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de vícios supríveis; 
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b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por 

provocações de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do 

procedimento viciado; 

c) Revogar o procedimento por motivo de interesse público decorrente de fato 

superveniente que constitua óbice manifesto incontornável; ou 

d) Homologar o procedimento e autorizar a celebração do contrato. 

 

6.9.13 Anulação do Processo Licitatório 

 
1. Anular a licitação por ilegalidade, salvo as situações em que: 

a) o vício de legalidade for convalidável; 

b) o vício de legalidade não causar dano ou prejuízo à empresa ou a terceiro; 

c) o vício de legalidade não contaminar a totalidade do processo de licitação, 

caso em que deve determinar ao agente de licitação o refazimento do ato 

viciado e o prosseguimento da licitação. 

2. O vício de legalidade é convalidável se o ato por ele contaminado puder ser 

repetido sem o referido vício, o que ocorre, dentre outros casos, com vícios de 

competência e tocantes às formalidades. 

3. A revogação ou anulação da licitação, depois da fase de apresentação de lances 

ou propostas, depende da concessão de prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os 

licitantes interessados ofereçam manifestação. 

 

6.10 Outras Modalidades de Contratação 

 
As contratações com terceiros, como regra, serão precedidas de licitação nos 

termos da Lei nº 13.303/2016, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30 que 

tratam, respectivamente, das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Além disso, há a hipótese da adesão à ata de registro de preços, esta forma 

de contratação consiste na possibilidade de um órgão ou entidade que não participou 

do procedimento licitatório aderir à ata e adquirir os bens e serviços licitados por órgão 

diverso. 
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6.10.1 Adesão à Ata de Registro de Preço 

 
1. A Adesão à Ata de Registro de Preços tem como objetivo aquisição de itens de 

pregões gerenciados por outros órgãos federais. Todavia, é oportuno ressalvar 

que a regra é licitar por meio de intenso e contínuo planejamento das Unidades, 

de forma a antever necessidades e demandas, evitando urgências geradas pela 

falta de planejamento (Apêndice III). 

2. O procedimento é regulamentado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 

alterado pelo Decreto Nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.  

3. A adesão é possível desde atenda as seguintes observações: 

a) A ARP deverá estar vigente; 

b) O edital da licitação deve estar em conformidade com a Lei Federal Nº 13.303, 

de 30 de junho de 2016; e ser gerido por outro órgão federal; 

c) Previsão no edital da licitação da possibilidade de adesão por qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 

d) A entidade que faz a licitação deve ser consultada e autorizar a adesão; 

e) A entidade que promoveu a licitação somente poderá autorizar a adesão 

mediante a apresentação de estudo preliminar realizado pela entidade 

solicitante para demonstrar o “ganho de eficiência, a viabilidade e a 

economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de 

registro de preços”; 

f) A entidade promotora da licitação deve aprovar o estudo realizado pela 

entidade interessada na adesão e que, depois de aprovado, tal estudo deve 

ser publicado no Portal de Compras do Governo Federal. 

g) Deverá ser verificada a disponibilidade orçamentária, imprescindível para 

cobrir a despesa com a contratação pretendida; 

h) O aderente somente pode contratar 50% do registrado na ata e a soma de 

todas as adesões não pode ultrapassar o dobro do registrado na ata. 

 

I. Etapas para a Realização da Adesão 
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1. Realizar estudos preliminares; 

2. Consultar a Ata Vigente de interesse; 

3. Enviar solicitação de adesão ao Órgão Gerenciador juntamente com os Estudos 

Preliminares; 

4. Consultar as certidões e/ou impedimentos do fornecedor previsto para 

fornecimento do serviço ou material; 

5. Enviar Ofício de solicitação ao fornecedor previsto para fornecimento do serviço 

ou material; 

 
6. Confirmar a aprovação dos pedidos; 

7. Encaminhar o processo à Administração do HUUFMA para análise e aprovações 

da contratação. 

 

6.10.2 Dispensa/Inexigibilidade 

 
 
1. As hipóteses de contratação dos Artigos 29 (Dispensa) e 30 (Inexigibilidade) da 

Lei n. 13.303/2016 devem observar o seguinte procedimento (Apêndices IV e V): 

a) A equipe de planejamento deve elaborar Termo de Referência/Projeto 

Básico, descrevendo o objeto e suas características técnicas, orçamento, 

eventuais exigências técnicas que devem ser cumpridas pelo contratado, os 

critérios para a escolha do contratado, as condições de execução da 

contratação, destacando-se prazos de execução e recebimento, com as 

justificativas sobre o cabimento da contratação direta e demais motivações 

que forem consideradas cabíveis; 

b) No caso de obras e serviços de engenharia, a equipe de planejamento deve 

apresentar projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso, 

devidamente aprovado e assinado; 

c) A equipe de planejamento deve promover cotação de preços, 

preferencialmente por meio eletrônico, conforme a política de pesquisa de 

preço deste manual; 
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d) O pedido de cotação deve ser acompanhado do termo de referência ou do 

projeto básico e indicar o prazo para a apresentação de proposta. 

e) A equipe de planejamento deve selecionar o fornecedor de acordo com os 

critérios definidos no termo de referência, cabendo-lhe, conforme o caso, 

negociar condições mais vantajosas e exigir documentos de qualificação 

técnica e econômico-financeira; 

f) A seleção do fornecedor cuja proposta não é a de menor preço deve ser 

justificada pela equipe de planejamento. 

g) O Setor de Administração deve avaliar se o procedimento realizado pela 

equipe de planejamento apresenta as informações necessárias e, se não for 

o caso, diligenciar junto à equipe de planejamento para que o processo seja 

revisado; 

h) O fornecedor selecionado deve ser convocado para assinar o instrumento de 

contrato ou instrumento equivalente no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a 

contar da data da convocação, prorrogáveis por igual período, salvo situações 

excepcionais, sob pena de sujeição às sanções previstas no instrumento 

contratual. 

i) O extrato do contrato deve ser publicado no sítio eletrônico do HU-

UFMA/EBSERH, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de assinatura do 

contrato, contendo o nome e o CNPJ do fornecedor, o objeto, prazo e valor do 

contrato. 

2. A seleção de fornecedor cuja proposta não é a de menor preço, à exceção dos 

casos de inviabilidade de competição, pode ser justificada em razão de critérios 

previamente definidos no pedido de cotação, com observância ao princípio da 

proporcionalidade, abrangendo aspectos qualitativos do objeto, prazo, 

experiência, metodologia de execução, condições de pagamento, questões de 

sustentabilidade, custos indiretos e aderência à política da Rede Ebserh. 

3. No caso de locação de imóvel específico a atender as necessidades do HU-

UFMA/EBSERH é dispensável o Projeto Básico ou Termo de Referência, sendo 

necessária documentação contendo justificativa fundamentada da escolha do 

imóvel a ser locado. 
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I. Justificativa de Preço 

 
1. Nos casos de contratação direta prescritos nos incisos I e II do caput do Artigo 30 

da Lei n. 13.303/2016 (Inexigibilidade), diante da inviabilidade de competição, a 

justificativa de preços pode ser realizada por meio da comparação da proposta 

apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros entes 

públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos, sendo dispensável a 

cotação de preços a que faz referência à alínea “c” do item 3  dos Procedimentos 

para Contratação Direta deste Regulamento. 

2. Nos casos de contratação direta previstos no inciso II (serviços técnicos 

especializados) do caput do Artigo 30 da Lei n. 13.303/2016, a justificativa de 

preços, em caso de inexistência de outros preços praticados pela futura 

contratada, poderá se dar através da comparação com valores cobrados para a 

realização de outros trabalhos de dificuldade e complexidade semelhante, ainda 

que tratem de assuntos e notórios especialistas distintos. 

3. Em caso de recusa justificada do fornecedor em apresentar contratos pretéritos 

ou em execução, ou ainda notas fiscais com objeto devidamente identificável, sob 

a alegação de cláusula de confidencialidade ou outra razão, a equipe de 

planejamento pode adotar, dentre outras, as seguintes providências: 

a) Avaliar, por meio de pesquisa de mercado, se existe outro fornecedor capaz 

de atender às demandas da empresa e, em caso positivo, solicitar-lhe 

proposta; 

b) Obter declaração da futura contratada, sob pena da Lei, de que o preço 

proposto é o que pratica, bem como, na mesma declaração, as razões de 

justificativa da recusa em apresentar contratos pretéritos ou notas fiscais com 

o objeto devidamente identificável. 

 

II. Comprovação de Exclusividade 

 
1. Na hipótese do inciso I (aquisição de BENS de fornecedores exclusivos) do Artigo 

30 da Lei n. 13.303/2016, a exclusividade deve ser aferida por meio de pesquisa 
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de mercado, devendo-se juntar aos autos do processo administrativo, no que 

couberem, os seguintes documentos: 

a) Declarações ou documentos equivalentes emitidos preferencialmente por 

entidades sindicais, associações ou pelo próprio fabricante, na hipótese de 

representante exclusivo, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, que 

indiquem que o objeto pretendido é comercializado ou fabricado por 

determinado fornecedor de modo exclusivo; 

b) Outros contratos ou extratos de contratos firmados pelo fornecedor, com o 

mesmo objeto pretendido pela empresa, com fundamento no inc. I do Artigo 

30 da Lei n. 13.303/2016 ou sob qualquer outro fundamento que lhe reconheça 

a exclusividade; 

c) Consultas direcionadas a outros fornecedores, dedicados ao mesmo ramo ou 

que atuem na mesma área de especialização, por e-mail ou qualquer outro 

meio de comunicação, desde que seja reduzida ao termo, com solicitação de 

indicação de eventuais produtos que tenham as mesmas funcionalidades do 

objeto pretendido pela empresa; 

d) Declarações de especialistas ou de centros de pesquisa sobre as 

características exclusivas do objeto pretendido pela empresa; 

 

e) Justificativa fundamentada pela equipe de planejamento sobre a necessidade 

do objeto pretendido pela empresa. 

 

 

 

III. Contratação de Serviços Jurídicos 

 
É admitida a contratação direta de serviços jurídicos para situações como: 

a) Atendimento de demandas específicas, que exijam conhecimentos 

aprofundados acerca do objeto a ser contratado, opiniões legais, pareceres, 

atuação em mediação, arbitragem ou processos judiciais e administrativos, 

especialmente perante órgãos de controle; 
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b) Atendimento de demandas específicas, notadamente as que podem suscitar 

qualquer espécie de conflito de interesses entre a empresa e os advogados 

empregados da empresa, notadamente no que diz respeito à defesa dos 

interesses da empresa em Juízo Trabalhista; 

c) Diante da insuficiência de advogados para fazer frente à demanda da 

empresa. 

 

6.11 Credenciamento 

 
Espécie de cadastro em que se inserem todos os interessados em prestar 

certos tipos de serviços, conforme regras de habilitação e remuneração prefixadas pela 

própria Administração Pública. Todos os credenciados celebram, sob as mesmas 

condições, contrato administrativo, haja vista que, pela natureza do serviço, não há 

relação de exclusão, isto é, o serviço a ser contratado não precisa ser prestado com 

exclusividade por um ou por outro, mas é prestado por todos5. 

1. As contratações decorrentes de credenciamento devem ser fundamentadas no 

caput do Artigo 30 da Lei n. 13.303/2016 e pressupõem demanda da empresa de 

contratar todo o universo de credenciados, sem relação de exclusão e 

exclusividade, devendo atender os seguintes requisitos: 

a) Caracterização da contratação e dos possíveis prestadores; 

b) Justificativa do preço;   

c) Razão da escolha dos prestadores para a complementação da rede de 

serviços de saúde ou credenciamento de todos os prestadores de serviços de 

saúde no âmbito da sua gestão, considerando as referências pactuadas 

regionalmente;  

d) Valores de referência de remuneração. 

2. O processo de credenciamento deverá observar as etapas iniciais referentes ao 

processo de contratação (Apêndice VI); 

3. O Termo de Referência deverá conter: 

a) o objeto e suas características técnicas,  

                                                           
5 Joel de Menezes Niebhu 
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b) as exigências mínimas que devem ser cumpridas pelos credenciados, 

inclusive de qualificação técnica e, se for o caso, econômico-financeira e fiscal;  

c) os preços que devem ser pagos pelos serviços e/ou bens, bem como as 

condições de pagamento;  

d) as hipóteses que ensejam o descredenciamento e aplicação de penalidades;  

e) o prazo do credenciamento e as condições de sua renovação, sendo permitido 

que, a qualquer tempo, interessados requeiram o credenciamento ou o 

descredenciamento, de acordo com as regras estabelecidas no instrumento 

convocatório;  

f) as formalidades, os procedimentos e os prazos para o credenciamento e para 

o descredenciamento, inclusive para impugnação ao edital de 

credenciamento;  

g) as normas de caráter operacional sobre o credenciamento, especialmente as 

que devem ser observadas pelos credenciados;  

h) os critérios para a contratação dos credenciados, inclusive, se for o caso, por 

meio de sorteio para a definição da ordem de contratação e as condições de 

execução da contratação, destacando-se prazos de execução e recebimento, 

com as justificativas sobre o cabimento do credenciamento, conforme 

pressupostos previstos no item anterior e outras que forem consideradas 

pertinentes;  

4. A Unidade de Licitações deve elaborar edital de credenciamento, em acordo com 

as disposições do Termo de Referência, indicando: 

a) O edital de credenciamento deverá ser submetido à Assessoria Jurídica do 

HU-UFMA/EBSERH e aprovado pelo gestor da Unidade de Licitações;  

5. A Unidade de Licitações deverá publicar o edital de credenciamento no sítio 

eletrônico do HU-UFMA/EBSERH e, se entender conveniente, noutros veículos, 

de modo a permitir o cadastramento de novos interessados a qualquer tempo;  

6. A Unidade de Licitações é responsável sobre os pedidos de credenciamento e 

análise da documentação exigida no edital, devendo publicar as decisões, em até 

5 (cinco) dias úteis, no sítio eletrônico do HU-UFMA/EBSERH, da qual cabe 



 
 
 
 

Tipo do 

Documento 
MANUAL MA.SEAD.001 – Página 56/82 

Título do 
Documento 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
DO HU-UFMA / EBSRH 

Emissão: 08/03/2019 Próxima revisão: 

08/03/2021 
Versão: 00 

 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis e eventuais contrarrazões também no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

7. O agente econômico, cujo pedido de credenciamento for aceito, deve assinar 

termo de credenciamento, com indicação do objeto, prazo, preço e demais 

condições, em até 5 (cinco) dias úteis, salvo situações excepcionais, sob pena de 

sujeição às sanções previstas no edital de credenciamento. 

8. O HU-UFMA/EBSERH publicará em seu sítio eletrônico lista atualizada dos 

credenciados;  

9. Fica facultada a constituição de comissão de credenciamento para análise da 

habilitação, pela área de gestão de licitações.  

 

6.12 Contrato 

 

6.12.1 Celebração do Contrato  

 
1. Homologada a licitação, o adjudicatário deve ser convocado para assinar o termo 

de contrato em até 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período. 

2. A assinatura do contrato, de seus aditivos e de qualquer outro documento 

pertinente à sua execução pode ser realizada eletronicamente.  

3. Assinado o instrumento de contrato, a sua execução e a execução de suas etapas 

podem ser submetidas à condição suspensiva, como a apresentação de garantia, 

liberação de área e obtenção de licenças ambientais e urbanísticas. 

4. Em casos de obras e serviços, pode-se condicionar a execução do contrato e de 

suas etapas à expedição de ordens de serviços. 

 

6.12.2 Duração, Cláusulas, Prazos e Ajustes 

 
1. A duração do contrato deve ser fixada expressamente no instrumento de contrato 

ou documento equivalente, de acordo com as práticas de mercado, no interesse 

da empresa, conforme decisão do gestor da unidade técnica. 

2. O edital deve distinguir: 

a) prazo de execução: prazo que o contratado dispõe para executar a sua 

obrigação;  
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b) prazo de vigência: prazo do contrato, contado do momento em que ele é 

considerado apto a produzir efeitos até que todos os seus efeitos sejam 

consumidos, inclusive recebimento e pagamento por parte da empresa, 

excetuando-se o prazo de garantia técnica. 

3. As renovações contratuais, sejam por extensão do prazo de execução ou 

prorrogação do prazo de vigência, bem como os reajustes e repactuações, acaso 

previstas no instrumento de contrato ou documento equivalente e com a 

aquiescência do contratado, devem ocorrer por decisão do agente de fiscalização 

administrativa, e devem ser formalizadas por apostilamento, sem necessidade da 

celebração de termo aditivo6. 

4. Recurso em relação a aplicação de sanção ou rescisão será no prazo 10 (dez) 

dias úteis a contar da data da comunicação do ato, nos casos de aplicação de 

sanções ou rescisão do contrato. 

5. Inexistência de efeitos suspensivos segue a regra geral, porém, a autoridade 

competente (Gerência Administrativa), pode atribuir tal efeito desde que 

fundamente, pode atribuir tal efeito. 

 

6.12.3 Comunicação entre Empresa e Contratado 

 
1. Qualquer comunicação pertinente ao contrato, a ser realizada entre a empresa e 

o contratado, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciência de 

decisão sancionatória ou sobre rescisão contratual, deve ocorrer por escrito, 

preferencialmente por e-mail. 

2. As partes contratantes devem indicar no instrumento de contrato ou documento 

equivalente os seus e-mails, por meio dos quais receberão as comunicações 

referidas no item 1, devendo comunicar eventuais alterações. 

 

                                                           
6 Ex: O prazo de execução do objeto desta contratação é de até 5 (cinco) meses, contados a partir da data de 

assinatura do instrumento contratual, respeitados os prazos das parcelas definidas no cronograma de 
execução, e o prazo de vigência é de 7 (sete) meses, também contados a partir da data de assinatura do 
instrumento contratual. Caso o objeto seja concluído antes do prazo limite de execução, o prazo de vigência 
deverá respeitar a proporção estabelecida em 3.1, ou seja, 02 (dois) meses de diferença, no máximo, 
respeitado o limite de 7 (sete) meses, contados da assinatura do contrato 
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6.12.4 Assinatura Digital 

 
Todos os documentos pertinentes ao contrato, inclusive o próprio instrumento 

de contrato e aditivos, podem ser assinados digitalmente, com autenticidade 

reconhecida pelo certificado digital ICP-Brasil, e enviados, entre as partes, por meio 

eletrônico. 

 

6.12.5 Execução/Fiscalização 

 
A gestão e a fiscalização do contrato consistem na verificação da 

conformidade da sua correta execução e da alocação dos recursos necessários, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do pactuado, devendo ser exercido pelo 

Gestor do Contrato designado pelo HU-UFMA/EBSERH, que será auxiliado pelos 

Fiscais Técnicos e Fiscais Administrativos do contrato, cabendo ao responsável legal 

ou preposto da Contratada o acompanhamento dessas atividades. 

1. Em razão da especificidade do contrato, quando envolver complexidade e mais 

de uma especialidade, ou por questões de conveniência do HU-UFMA/EBSERH, 

a fiscalização da execução contratual poderá ser realizada por meio de um grupo 

ou comissão de profissionais do HU-UFMA/EBSERH, designados previamente 

pelo Chefe da Área Requisitante ou Unidade de Contratos.  

2. Para obras e serviços de engenharia, a critério do HU-UFMA/EBSERH, a 

fiscalização ou acompanhamento técnico poderá se realizar por empresa 

contratada para este fim ou por meio de convênio ou parcerias com outros órgãos 

ou instituições. 

3. A Contratada deverá designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, 

que a representará e se responsabilizará por todos os aspectos técnicos e legais, 

devendo efetuar o acompanhamento continuo e periódico da execução do 

contrato. 

4. As partes anotarão em registro próprio devidamente carimbado e assinado, todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
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5. As partes deverão adotar procedimentos e métodos de gestão que assegurem o 

cumprimento dos requisitos preconizados na Licitação, Contrato, Termo de 

Referência, Projetos e Especificações - sempre de acordo com as normas e 

legislação pertinentes.  

6. Eventuais necessidades de alteração no projeto, especificações ou nas 

quantidades deverão obrigatoriamente ser formalizadas tempestivamente para 

que não ocorra situação de comprometimento de recursos sem a respectiva 

cobertura financeira e prazos contratuais. 

7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Gestores e/ou 

Fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção 

das medidas necessárias e convenientes. 

8. É dever do representante ou preposto da Contratada: 

a) zelar pela manutenção, durante todo o período de execução do contrato, das 

condições estabelecidas no Instrumento Convocatório e das Normas 

Regulamentadoras e Legislação correlata do Meio Ambiente e Segurança e 

Medicina de Trabalho, como também da regularidade fiscal e obrigações 

trabalhistas; 

b) zelar pela execução ou fornecimento do objeto contratual em conformidade 

com as normas técnicas vigentes e manuais do HU-UFMA/EBSERH; 

c) zelar pela plena, total e perfeita execução do objeto contratado. 

9. O detalhamento da competência e demais atividades pertinentes aos Gestores e 

Fiscais do Contrato estão estabelecidas na Norma Regulamentadora sobre o 

procedimento de gestão e fiscalização dos contratos administrativos no 

âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. 

 

6.12.6 Sanções, Rescisões e Recursos  

 
I. Sanções 

 
1. Advertência (as condutas devem estar especificadas no edital e no contrato); 
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2. Multa (moratória e compensatória) na forma prevista no instrumento convocatório 

e no contrato, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

nem inferior a  

2%, nem superior a 5% do valor do Contrato. 

3. Suspensão temporária: 02 anos; 

4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF; 

5. A reincidência da sanção de advertência poderá ensejar a aplicação de 

penalidade de suspensão (devendo constar no edital e no contrato). 

 

II. Rescisões 

 
1. O inadimplemento contratual de ambas as partes contratantes autoriza a rescisão, 

que deve ser formalizada por distrato. Se a rescisão é no interesse da empresa, 

deve ser antecedida do processo administrativo. 

2. Antes da rescisão deverá haver ponderação analisando os seguintes fatores: 

a) impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos 

benefícios do empreendimento; 

b) riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do 

atraso na fruição dos benefícios do empreendimento; 

c) motivação social e ambiental do empreendimento; 

d) custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas; 

e) despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já 

executados; 

f) despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades; 

g) possibilidade de saneamento dos descumprimentos contratuais; 

h) custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos; 

i) empregos diretos e indiretos perdidos em razão da paralisação do contrato; 

j) custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato; 

k) custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. 
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3. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 

condições de habilitação pelo contratado pode dar ensejo à rescisão contratual, 

sem prejuízo das demais sanções. 

4. Na hipótese do item 3, a empresa pode conceder prazo para que a contratada 

regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob 

pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da 

empresa de corrigir a situação. 

 

III. Recurso em relação a aplicação de sanção ou rescisão  

 
1. A empresa terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da comunicação 

do ato, nos casos de aplicação de sanções ou rescisão do contrato. 

2. Inexistência de efeitos suspensivos- regra geral, porém a autoridade competente 

(Gerência Administrativa), pode atribuir tal efeito desde que fundamente, pode 

atribuir tal efeito. 

 

6.12.7 Matriz de Risco 

 
A Matriz de Risco é a cláusula contratual onde será definido os riscos e 

responsabilidades entre as partes. Caracterizará o equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes 

à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações, conforme Anexo I: 

a) Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, 

impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de 

eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência; 

b) Estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das 

contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em 

obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente 

delineadas no anteprojeto de engenharia ou no projeto básico da licitação; 

c) Estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade 

das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em 

obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução 
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e a solução pré-definida no anteprojeto de engenharia ou no projeto básico da 

licitação. 

 

6.12.8 Convênio 

 

Convênio é o instrumento destinado a formalizar e a disciplinar a transferência 

de recursos financeiros, ou qualquer outro meio de colaboração, e que tenha como 

partícipe, de um lado, o HU-UFMA/EBSERH, e do outro, pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas, para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, 

educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao 

fortalecimento da marca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, que 

deve observar as normas de licitação e contratação previstas na Lei n.º 13.303/2016 e 

no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, no que couber. 

 

6.12.9 Pagamento 

 
O pagamento é condicionado ao recebimento parcial ou definitivo, conforme 

previsto no instrumento de contrato ou documento equivalente, e deve ser efetuado 

mediante a apresentação de Nota Fiscal, da Fatura ou documento equivalente pela 

contratada, que deve conter o detalhamento do objeto executado. 

1. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente deve 

ser indicado expressamente no instrumento de contrato ou documento 

equivalente, recomendando-se que seja em, no máximo, 30 (trinta) dias úteis. 

2. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 

exclusivamente por esse HU-UFMA/EBSERH, o valor devido deve ser acrescido 

de atualização financeira, que deve ser definida em contrato. 

3. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deve 

ocorrer quando o contratado: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a 

qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 



 
 
 
 

Tipo do 

Documento 
MANUAL MA.SEAD.001 – Página 63/82 

Título do 
Documento 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
DO HU-UFMA / EBSRH 

Emissão: 08/03/2019 Próxima revisão: 

08/03/2021 
Versão: 00 

 
c) não arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus 

empregados, quando dedicados exclusivamente à execução do contrato. 

4. Não é permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas 

contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à 

prestação de serviços, salvo nas hipóteses previstas em contrato e devidamente 

justificadas pela unidade de gestão técnica, em que o pagamento antecipado 

propiciar sensível economia de recursos ou representar condição indispensável 

para a obtenção do bem ou para assegurar a prestação do serviço. 

5. É permitido descontar dos créditos da contratada qualquer valor relativo à multa, 

ressarcimentos e indenizações, sempre observado o contraditório e a ampla 

defesa. 

6. O contratado faz jus ao pagamento pelos préstimos executados e recebidos, ainda 

que o contrato ou aditivo seja nulo ou ainda que o contratado não mantenha as 

condições de habilitação. 

 

6.13 Diálogo Competitivo com Agentes Econômicos 

 
1. O diálogo competitivo, por convite ou amplo, é restrito a contratações em que o 

HU-UFMA/EBSERH:  

a) vise a contratar objeto que envolva, pelo menos, uma das seguintes 

condições:  

I. inovação tecnológica ou técnica;  

II. possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou  

III. possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no 

mercado;  

b) verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que 

possam vir a satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes 

aspectos:  

I. a solução técnica mais adequada;  

II. os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; ou  

III. a estrutura jurídica ou financeira do contrato; e  
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IV. considere que os modos de disputa aberto e fechado não permitem 

apreciação adequada das variações entre propostas. 

2. Na hipótese de diálogo competitivo por convite, serão observadas as seguintes 

etapas:  

a) Delimitação do universo de empresas aptas a concorrerem ao certame, 

preferencialmente com base em fontes independentes;  

b) Encaminhamento, às empresas selecionadas, de acordos de 

confidencialidade para participação no processo;  

c) Envio de solicitações de informação (Request for Information – RFI) às 

empresas que responderem aos acordos de confidencialidade, contendo as 

necessidades e as exigências já definidas pelo HU-UFMA/EBSERH;  

d) Encaminhamento, às empresas que responderam aos acordos de 

confidencialidade, de solicitações de proposta (Request for Proposal – RFP) 

a serem apresentadas em Sessão de Avaliação, com base em especificações 

técnicas atualizadas diante das informações recebidas;  

e) Realização de Sessão de Avaliação com as empresas que retornarem as 

RFP, permitindo a defesa das propostas e a entrega da documentação;  

f) Avaliação, pela equipe de planejamento da contratação e por banca 

especialmente designada, das propostas apresentadas na Sessão de 

Avaliação, utilizando critérios objetivos e subjetivos para cada um dos objetos 

pretendidos;  

g) Ranqueamento das empresas, a partir dos escores obtidos na etapa anterior;  

h) Caso reste alguma dúvida sobre qual a melhor solução apresentada, 

realização de uma rodada de refinamento das propostas com número reduzido 

de empresas (Final Proposal Revision – FPR); e  

i) Seleção da empresa com melhor escore obtido.  

3. Na hipótese de diálogo competitivo amplo, os critérios empregados para pré-

seleção dos interessados deverão ser previstos em edital, devendo o rito 

subsequente seguir as etapas previstas para o diálogo competitivo por convite.  

4. As seguintes diretrizes serão observadas nos diálogos competitivos:  
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a) quando da publicação do instrumento convocatório, o HU-UFMA/EBSERH 

divulgará apenas suas necessidades e as exigências já definidas;  

b) é vedada a divulgação de informações de modo discriminatório que possa 

implicar vantagem para algum interessado; 

c) o HU-UFMA/EBSERH não poderá revelar a outros interessados as soluções 

propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um interessado sem 

o seu consentimento;  

d) o diálogo poderá ser mantido até que o HU-UFMA/EBSERH identifique a 

solução que atenda às suas necessidades;  

e) o diálogo poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada 

fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas;  

f) o HU-UFMA/EBSERH abrirá prazo não inferior a 20 (vinte) dias para que os 

interessados apresentem suas propostas finais, que deverão conter todos os 

elementos necessários para a realização do projeto;  

g) o HU-UFMA/EBSERH poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às 

propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação ou 

distorçam a concorrência entre as propostas;  

h) o diálogo competitivo será conduzido por equipe de planejamento da 

contratação composta de pelo menos 3 (três) colaboradores, entre 

empregados, servidores cedidos ou em exercício no HU-UFMA/EBSERH;  

i) a banca de avaliação será composta de pelo menos 5 (cinco) colaboradores, 

entre integrantes de órgão estatutário, empregados, servidores cedidos ou em 

exercício no HU-UFMA/EBSERH;  

j) a Auditoria Interna e os órgãos de controle poderão acompanhar e monitorar 

os diálogos. 
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