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Regulamento de Compras e Contratações do 

Instituto de Medicina e Projeto – IMP 

 

O Instituto de Medicina e Projeto “IMP”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

sob o CNPJ de nº 04.199.009/0001-24, realizará aquisição de bens, contratação de obras, 

serviços e locações com emprego de recursos públicos conforme este regulamento 

interno, que contém os procedimentos que devem ser adotados para tanto. 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1. O regulamento visa a normatizar a aquisição de bens e a contratação de obras, 

serviços e locações do IMP, através da seleção da proposta mais vantajosa ao 

desenvolvimento de suas atividades, e observados os princípios norteadores deste 

Regulamento de Compras e Contratações. 

 

Art. 2. Em se tratando de compras e contratações destinadas ao exercício de relações 

jurídicas entre o IMP e entes ou entidades da Administração Pública celebrados por 

Contratos de Gestão ou Convênios, serão especialmente observados os princípios da 

impessoalidade, moralidade, publicidade, isonomia, eficiência e economicidade. 

 

Art. 3. Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens de consumo e materiais 

permanentes para o fornecimento de um a só vez ou parceladamente, com a finalidade de 

suprir as necessidades institucionais com materiais e/ou serviços necessários ao 

desenvolvimento de suas atividades. 

 

Art. 4. As compras realizadas pelo IMP deverão, sempre que possível, atender aos 

seguintes objetivos: 

 

I– O princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas 

e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência 

técnica e de garantia oferecidas; 
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II– Condições de aquisição e pagamento semelhantes as do setor privado; 

 

III – Definição das unidades e quantidades em função do consumo e utilização prováveis. 

 

Art. 5. Ao IMP fica assegurado o direito de revogar o procedimento de escolha e recusar-

se a contratar com o vencedor quando este, em contrato anterior com a Instituição ou com 

a Administração Pública, tiver demonstrado incapacidade técnica, administrativa ou 

financeira, má-qualidade do produto ou da prestação de serviço, a critério exclusivo seu, 

sem que isso decorra em direito a indenização de qualquer espécie. 

 

§1º: O critério utilizado pelo IMP, para a não contratação do fornecedor vencedor da 

disputa deverá ser motivado e formalizado, devendo constar o processo relativo ao 

procedimento em questão. 

 

§2º: Os fornecedores participantes de procedimentos de escolha não terão direito à 

indenização em decorrência de qualquer anulação ou revogação superveniente. 

 

Art. 6. O IMP poderá valer-se de mecanismos seguros de transmissão de dados à 

distância, para fechamento de contratos vinculados às suas atividades, devendo manter 

registros dos entendimentos e tratativas realizados e arquivar as propostas recebidas, para 

fins de sua análise pelos órgãos de controle. 

 

DA DISPENSA E DA INEXIGIBILIDADE 

 

Art. 7. O procedimento de seleção poderá ser dispensado, nos casos previstos neste 

Regulamento, e ser inexigível, nas hipóteses de inviabilidade de competição. Poderão 

ainda ser dispensados quando a urgência na contratação demandar maior celeridade, 

sempre de forma motivada e justificada, bem como nos casos abaixo listados: 

 

I – Para a compra de materiais, equipamentos ou gêneros que possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca; 
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II – Para a contratação de serviços técnicos a seguir enumerados exemplificativamente, 

de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização: 

 

(i) Estudos técnicos, planejando e projetos básicos ou executivos; 

 

(ii) Pareceres, perícias e avaliações em geral; 

 

(iii) Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras; 

 

(iv) Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

 

(v) Assessoria jurídica. 

 

III – Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, em especial os negócios 

jurídicos atinentes a oportunidades de negócio, financiamentos, patrocínio, e aos demais 

cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por regras de direito privado. 

 

IV – Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

 

V – Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através 

de empresário, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública; 

 

VI – Para a obtenção de licenciamento de uso de software com o detentor de sua 

titularidade autoral, sem distribuidores, representantes comerciais, ou com um destes na 

hipótese de exclusividade, comprovada esta por documento hábil; 

 

VII – Para a contratação de serviços ou aquisição de bens, em situações atípicas de 

mercado em que, comprovadamente, a realização do procedimento de escolha não seja 

hábil a atender ao princípio da economicidade; 
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VIII – No caso de transferência de tecnologia, desde que caracteriza a necessidade e 

essencialidade da tecnologia em aquisição; 

 

IX – Para a compra ou locação de imóvel destinado ao serviço do IMP, cujas 

características de instalação ou localização condicionem a sua escolha; 

 

X – Para a formação de parcerias, consórcios e outras formas associativas de natureza 

contratual, objetivando o desempenho de atividades compreendidas no objeto social do 

IMP; 

 

XI – Nos casos de competitividade mercadológica, em que a contratação deva ser 

iminente, por motivo de alteração de programação, desde que comprovadamente não haja 

tempo hábil para a realização do procedimento de escolha, justificados o preço da 

contratação e as razões técnicas da alteração de programação; 

 

XII – Na aquisição de bens e equipamentos destinados à pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico aplicáveis às atividades do IMP. 

 

§1º: Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no 

campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que seu trabalho é o mais adequado à 

plena satisfação do objeto do contrato. 

 

§2º: Considera-se como produtor, empresa ou representante comercial exclusivo aquele 

que seja o único a explorar, legalmente, a atividade no local de contratação ou no território 

nacional. 

 

DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES 

 

Art. 8. O procedimento de seleção consistirá das seguintes etapas: 

 



 

Av. Nilo Peçanha, nº 50, Sala 401 
CEP: 22.230-140 – Centro – Rio de Janeiro - RJ 

I - Requisição do objeto; 

 

II – Publicação do instrumento convocatório; 

 

III - Seleção da proposta mais vantajosa. 

 

§1º O procedimento de escolha será iniciado pela requisição do objeto, ato que deverá 

indicar a especificação do objeto a ser contratado, a quantidade, o prazo para a execução 

da obra, serviço ou fornecimento desejado, bem como a justificativa para a contratação. 

A requisição do objeto deve se dar através de ofício, memorando, carta ou e-mail, em 

papel timbrado do IMP, por responsável do setor interessado. 

 

§2º A publicação deve obedecer ao prazo mínimo de 3 (três) dias úteis até o fechamento 

das propostas. 

 

§3º A seleção da proposta mais vantajosa se dará através de meio eletrônico, momento a 

partir do qual será possível o envio de propostas pelos interessados em celebrar o contrato 

com o IMP. 

 

§4º Após o envio das propostas pelos fornecedores, havendo ou não tratativas, o IMP 

verificará se a documentação apresentada atende aos requisitos previstos no instrumento 

convocatório de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-

financeira e regularidade fiscal e trabalhista, e após sua conferência se estabelecerá o 

valor final e as condições de entrega e pagamento. 

 

Art. 9: Até a abertura do procedimento, os fornecedores participantes poderão retirar ou 

substituir a proposta anteriormente apresentada. 

 

Art. 10. O IMP pode selecionar a proposta que não apresente o menor valor, se entender 

mais vantajosa, em funções de aspecto e critérios abaixo estabelecidos: 

 

I – adequação das propostas ao objeto solicitado; 



 

Av. Nilo Peçanha, nº 50, Sala 401 
CEP: 22.230-140 – Centro – Rio de Janeiro - RJ 

 

II – qualidade do produto, garantia e assistência técnica;  

 

III – custos para operação do produto, eficiência e compatibilidade; 

 

IV – custos de transporte e seguro até o local da entrega; 

 

V – prazos de fornecimentos e conclusão; 

 

VI – condições de pagamento; e 

 

VII – outros critérios previstos neste regulamento ou no instrumento convocatório. 

 

Art. 11. Quando da realização do procedimento de escolha, o IMP fará publicar em seu 

sítio eletrônico ou em sítio eletrônico específico, como o Bionexo, o respectivo 

instrumento convocatório. 

 

Art. 12. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo 

mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando não houver alteração das propostas. 

 

Art. 13. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar 

o contrato, deixar de entregar documentação exigida no instrumento convocatório, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 

defesa, ficará impedido de participar dos procedimentos de escolha e de contratar com o 

IMP, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Além disso, será convocado 

o concorrente subsequente para a celebração do contrato, se possível. 

 

DA CONTRATAÇÃO 
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Art. 14. O procedimento de contratação da vencedora se dará da seguinte forma: 

 

I – Ordem de compra ou formalização do instrumento contratual; 

 

II – Recebimento do objeto contratado; 

 

III – Pagamento. 

 

§1º A ordem de compra corresponde ao contrato formal efetuado com o fornecedor e 

encerra o procedimento. Será emitida assim que a seleção da proposta mais vantajosa 

tiver sido concluída, e deve representar fielmente todas as condições em que foi realizada 

a negociação. 

 

§2º Na formalização do instrumento contratual devem constar as condições em que foi 

realizada a negociação. Será utilizado em caso de contratação de obras, serviços ou 

locação. 

 

§3º O recebimento do objeto contratado se dará através de comprovante de recebimento, 

com assinatura de responsável do Instituto. 

 

§4º O pagamento se dará nas condições estabelecidas na proposta final, após as 

negociações. 

 

Art. 15. As compras e contratações deverão obedecer às normas e à padronização dos 

equipamentos e/ou serviços a serem utilizados nas Unidades sob a gestão da instituição 

e, quando for o caso, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo órgão interessado. 

 

Art. 16. O órgão competente poderá realizar relatório com o resultado da avaliação das 

propostas, indicando, as propostas consideradas adequadas às exigências do instrumento 

de Convocação, as razões justificadoras de eventuais inabilitações e desclassificações e a 

ordem final de classificação. 

 



 

Av. Nilo Peçanha, nº 50, Sala 401 
CEP: 22.230-140 – Centro – Rio de Janeiro - RJ 

Art. 17. O IMP poderá promover visitas às dependências do fornecedor que apresentar a 

melhor proposta a fim de comprovar a exatidão das informações contidas nos documentos 

requeridos. 

 

Art. 18. O IMP poderá, mediante decisão fundamentada, revogar o procedimento de 

escolha a qualquer tempo, antes da formalização do respectivo contrato, para atender a 

razões de conveniência, bem como anular o procedimento, se constada irregularidade ou 

ilegalidade, sem que disso resulte, para os participantes, direito a indenização. 

 

Art. 19. Em casos de aquisição de bens, contratação de serviços, obras e locações de até 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), pode ser adotado o Procedimento de Seleção Simplificada. 

 

Parágrafo único: No Procedimento de Seleção Simplificada a contratação será direta, sem 

necessidade de publicação, bastando afixar o aviso de seleção na sede do Instituto, e a 

busca de cotação de ao menos 3 (três) fornecedores. 

 

DA CONTRATAÇÃO DE OBRAS 

 

Art. 20. Para a realização de obras, deverão ser elaborados, previamente, projetos básicos 

e executivos, bem como o cronograma físico-financeiro. 

 

Parágrafo Único: No caso da contratação de obras decorrente de contrato com a 

administração pública, deverá ser observado, ainda, a legislação pertinente, bem como, 

será obrigatoriamente precedido da conclusão, a aprovação pelo órgão da administração 

pública a que se refira o contrato. 

 

Art. 21. Para os fins desse Regulamento, considera-se: 

 

I. Projeto básico – conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão 

adequado. Para caracterização a obra ou o complexo de obras, elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
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adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e definição dos métodos e do prazo de execução; 

 

II. Projeto executivo – conjunto de elementos necessários e suficientes à execução 

completa de obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT; e 

 

III. Cronograma físico-financeiro – documento contendo a previsão de prazo de execução 

de cada etapa da obra e respectivo desembolso financeiro. 

 

Art. 22. Na elaboração dos projetos básicos e executivos deverão ser considerados os 

seguintes requisitos: 

 

I. Segurança; 

 

II. Funcionalidade e adequação ao interesse público; 

 

III. Economia na execução, conservação e operação. 

 

IV. Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da obra ou do serviço; 

 

V. Acessibilidade; 

 

VI. Adoção das normas técnicas adequadas; e 

 

VII. Avaliação de custo, definição de métodos e prazo de execução. 

 

Art. 23. Os interessados deverão apresentar proposta de execução da obra nos moldes do 

projeto de execução, indicando o prazo de execução da obra e o custo total. 
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Parágrafo Único: Somente participará da seleção o fornecedor que indicar o responsável 

técnico pela obra, com competente registro no CREA e comprovada experiência anterior 

em obras de tipo e porte similares. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24. Para fins de documentar e comprovar eventuais e futuros questionamentos acerca 

do procedimento de escolha de fornecedor, o IMP deverá arquivar o procedimento 

administrativo interno que culminou na celebração do contrato. 

 

Art. 25. A disciplina estabelecida neste regulamento poderá, em caso de omissão, ser 

complementada por decisão fundamentada do órgão competente. 

 

Art. 26. O IMP poderá utilizar todos os recursos e tecnologias da informação disponíveis 

para operacionalização dos procedimentos constantes neste regulamento de compras.  

 

Art. 27. O presente Regulamento entra em vigência na data de sua assinatura. 

 

 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2019. 

 

 

 

Alexandre Santos de Abreu 

Diretor Presidente 

Instituto de Medicina e Projeto 


