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A DIRETORIA DO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA – IMIP, no 

uso de suas atribuições legais e estatutárias e por deliberação de seus membros, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de aprovar o regulamento próprio com os procedimentos que 

devem ser adotados para a contratação de obras, serviços, compras e alienações; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer normas e procedimentos para a aquisição de bens 

e serviços, bem assim para a contratação de obras e alienações, visando assegurar a contínua 

provisão do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP, suas filiais e as 

unidades por ela geridas, de forma a atender suas necessidades; 

 

RESOLVE aprovar o REGULAMENTO para a contratação de obras, serviços, compras e alienações do 

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP, nos moldes adiante delineados. 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Art. 1º Toda aquisição de materiais de consumo, bens, obras e serviços obedecerá aos princípios 

básicos da impessoalidade, moralidade, economicidade, eficiência e qualidade, tendo em vista a 

sua adequação às finalidades dos bens e serviços necessários ao cumprimento da missão do 

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP. 

CAPÍTULO II 

DOS FORNECEDORES E SUAS QUALIFICAÇÕES 

SEÇÃO I 

 DA QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES DE PRODUTOS E INSUMOS 
 



Art. 2º O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP somente realizará 

compras de produtos e insumos em geral de empresas previamente cadastradas em seu setor de 

compras, salvo as exceções previstas neste regulamento. 

Art. 3º Para o cadastramento de empresas que se interessarem em fornecer produtos e insumos 

para a Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP deverão ser apresentados 

os seguintes documentos: 

I - Atos constitutivos, contrato social ou estatuto, e última alteração contratual ou ata de 

assembléia de eleição da diretoria, na hipótese de sociedade anônima, tudo devidamente 

registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente; 

II - Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF; 

III - Registro na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária para empresas fornecedoras de 

medicamentos e OPM; 

IV - 03 (três) cartas de recomendação de outras empresas para as quais o interessado já tenha 

fornecido seus produtos; 

V - Comprovação de que não possui pendências quanto à entrega de produtos e insumos perante o 

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP, por meio da apresentação de 

certidão negativa expedida pelo almoxarifado desta Instituição; 

Art. 4º Após a apresentação dos documentos previstos no artigo anterior, o fornecedor será 

cadastrado no Sistema Informatizado de Gestão Hospitalar integrado e estará apto a participar dos 

processos de aquisição de produtos e insumos. 

Art. 5º A qualificação dos fornecedores e a execução do procedimento de compras de produtos e 

insumos serão de responsabilidade da unidade de Materiais e Compras, do Instituto de Medicina 

Integral Professor Fernando Figueira – IMIP. 

SEÇÃO II 

DA QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E 

DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Art. 6º Para o cadastramento de empresas que se interessarem em fornecer serviços e de obras de 

construção civil deverão ser exigidos os seguintes documentos: 

 



I – Atos constitutivos, contrato social ou estatuto, e última alteração contratual ou ata de 

assembléia de eleição da diretoria, na hipótese de sociedade anônima, tudo devidamente 

registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente; 

II - Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF; 

III - Comprovante de qualificação do responsável técnico perante o respectivo órgão profissional, 

bem como o comprovante de quitação da anuidade em vigor; 

IV - 03 (três) cartas de recomendação de outras empresas para as quais o interessado já tenha 

fornecido seus serviços. 

Art. 7º O cadastramento de empresas como fornecedoras de serviços e obras de construção civil 

poderá se dar previamente, ou durante o processo de seleção e contratação dos respectivos 

serviços. 

Art. 8º A qualificação dos fornecedores e a execução do procedimento de contratação de serviços e 

obras serão de responsabilidade da Área de Compras e Aquisições, do Instituto de Medicina 

Integral Professor Fernando Figueira – IMIP. 

CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE PRODUTOS OU INSUMOS 

SEÇÃO I 

DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE AQUISIÇÃO E DE ALIENAÇÃO 

 

Art. 9º As compras de produtos ou insumos serão realizadas, em regra, mensalmente, para o 

atendimento de uma demanda estimada de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. Poderá haver variações nesse prazo a depender da demanda dos serviços 

prestados e dos níveis de estoque de cada produto. 

Art. 10. Após a identificação da necessidade de aquisição de determinado(s) produto(s) pelo centro 

de custo que o utiliza, a Área de Compras e Aquisições preparará uma lista dos produtos e insumos 

que se pretende adquirir, contendo as suas especificações, as quantidades desejadas, bem como o 

respectivo código do produto.  

Art. 11. A lista de produtos referida acima deverá ser enviada por meio físico, digital (e-mail) ou por 

fac-símile para pelo menos 03 (três) fornecedores previamente cadastrados, com a indicação de 



data e hora para que as propostas de preço, prazo de pagamento e fornecimento do produto sejam 

entregues ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP. 

Art. 12. Até a data e hora previamente designadas os fornecedores deverão entregar, por meio 

físico, digital (e-mail) ou por fac-símile, suas propostas, contendo os preços, prazos de pagamento e 

entrega, devendo obrigatoriamente constar ao lado de cada produto o respectivo código 

previamente informado pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP. 

Art. 13. Recebidas as propostas de cada fornecedor, os preços, prazos de entrega e de pagamento 

serão julgados de forma a designar qual o fornecedor que apresentou o melhor preço por cada 

item. 

Art. 14. Em caso de empate de preços por item, o responsável pela análise das propostas utilizará 

os seguintes critérios de desempate: 

I - Prazo de pagamento mais longo; 

II - Prazo de entrega da mercadoria mais curto. 

Art. 15. Se o nível de estoque de cada produto estiver abaixo do desejável, o critério de desempate 

poderá ser invertido para dar prioridade ao prazo de entrega mais curto. 

Art. 16. O fornecedor que apresentou o melhor preço para determinado item só não será declarado 

vencedor da tomada de preços, caso o produto por ele apresentado não seja considerado 

tecnicamente adequado para utilização pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 

Figueira – IMIP, fato que deverá ser justificado por parecer técnico firmado pelo setor responsável 

pela sua utilização e aprovado pela Coordenação Geral. 

Art. 17. Resolvidos os empates e demais questões que envolvam a análise de preços, bem como 

mantida a conveniência e oportunidade da aquisição, serão geradas as respectivas Ordens de 

Compras para os fornecedores que tiverem apresentado a melhor proposta em cada item. 

Art. 18. Uma via da Ordem de Compra é enviada ao fornecedor e outra via é enviada para o 

Almoxarifado correspondente, conforme a natureza do produto adquirido. 

Art. 19. O Almoxarifado correspondente deverá acompanhar a entrega dos produtos e gerar 

relatórios de atrasos e não atendimento, caso os respectivos fornecedores deixem de atender ao 

prazo de entrega previamente estabelecido nas propostas. 



Art. 20. Após o recebimento dos produtos pelos Almoxarifados correspondentes, e devidamente 

conferidos quanto às suas características e atestada a sua conformidade com o pedido, as notas 

fiscais serão enviadas ao Setor Financeiro para programar o pagamento. 

SEÇÃO II 

DO PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES 

 

Art. 21. Excepcionalmente, em casos de justificada urgência, nas hipóteses em que tecnicamente 

não se justifique a competição, na hipótese de comprovadamente não haver mais de um 

interessado no fornecimento do produto ou serviço, ou para produtos de valor inferior ao 

constante no item 01 da Tabela de Valores Base prevista no Art. 42, a Área de Compras e 

Aquisições poderá dispensar o procedimento ordinário previsto no Art. 9º e seguintes deste 

regulamento. 

Art. 22. Para a realização de compras em caráter de urgência, devidamente justificado, e para as 

compras com valor global inferior ao constante no item 02 da Tabela de Valores Base prevista no 

Art. 42, a Área de Compras e Aquisições poderá adotar procedimento simples de aquisição direta 

de fornecedores já cadastrados. 

Art. 23. Nas hipóteses de aquisição de produtos ou insumos que sejam fornecidos por um só 

fornecedor, ou cujas especificações técnicas indiquem a conveniência da aquisição direta de 

determinada empresa, o processo de compra deverá ser instruído com cópia de parecer técnico e 

autorização expressa do Coordenador Técnico, e a aquisição poderá se dar por negociação direta 

com o respectivo fornecedor. 

Art. 24. Nos casos de alienações, deverão ser seguidos os mesmos moldes constantes no Art. 9º e 

seguintes e no Art. 21 e seguintes. 

Art. 25. O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP deverá contratar com o 

pretenso adquirente que oferecer a proposta mais vantajosa, mediante consulta a pelo menos 03 

(três) interessados em adquirir o objeto da alienação, observados os juros, prazos e modalidade de 

alienação oferecidos na proposta, mantida a conveniência e oportunidade da alienação. 

CAPÍTULO IV 

DO PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E 

DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE MENOR COMPLEXIDADE 

 



Art. 26. Sempre que possível, a contratação de obras e de serviços de qualquer natureza deverá ser 

realizada com fornecedores previamente cadastrados. 

Art. 27. O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP poderá, a seu critério, 

formar equipes técnicas de funcionários, servidores lotados na Unidade, ou por meio da 

contratação de mão-de-obra temporária, para executar diretamente os serviços de manutenção e 

reparos, tanto predial como de equipamentos. 

Art. 28. Na hipótese prevista no artigo anterior, os serviços serão realizados diretamente pela 

equipe formada para tal finalidade, sob a supervisão e controle dos responsáveis pela gestão de 

manutenção e de obras da própria unidade. 

Art. 29. Caso seja identificada a necessidade de realização de determinado serviço de manutenção, 

predial ou de equipamentos, ou de obras de construção civil que não possam ser atendidas pela 

equipe do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP, o setor competente 

enviará solicitação ao setor de manutenção responsável que iniciará o procedimento de 

contratação de empresa terceirizada para a realização do serviço. 

Art. 30. Para a contratação de serviços ou de obras o setor competente deverá solicitar proposta 

prévia de, no mínimo, 03 (três) empresas especializadas na execução do respectivo serviço ou obra. 

Art. 31. As propostas deverão conter o escopo dos serviços a serem realizados, o prazo de 

execução, o valor e a forma de pagamento. 

Art. 32. A proposta vencedora será aquela que apresentar o menor preço e que atenda as 

características dos serviços solicitados, incluindo o atendimento de prazo razoável para a execução 

dos serviços. 

Art. 33. Após a escolha da proposta mais vantajosa, o fornecedor será convocado para a assinatura 

do contrato e para iniciar os serviços contratados, assegurado ao Instituto de Medicina Integral 

Professor Fernando Figueira – IMIP o direito de cancelar o procedimento de seleção antes da 

assinatura do contrato, desde que justificadamente, caso sua conveniência e/ou oportunidade 

tenha se esvanecido. 

Art. 34. O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP poderá contratar 

empresas para a prestação de serviços continuados, caso tal modalidade de contratação seja 

indicada tecnicamente e se demonstre economicamente mais favorável. 



Art. 35. O procedimento previsto nos artigos anteriores poderá ser dispensado para a contratação 

de serviços e de obras de valor global inferior ao constante no item 03 da Tabela de Valores Base 

prevista no Art. 42, ou para aqueles considerados emergenciais pelo gestor responsável pela 

contratação. 

Parágrafo único. A dispensa deverá ser objeto de justificativa firmada pelo gestor competente e 

pelo Coordenador Geral. 

Art. 36. Para as obras de construção civil as empresas contratadas deverão apresentar, por ocasião 

dos pagamentos, prova de quitação das Contribuições Previdenciárias, além dos demais tributos 

incidentes em qualquer etapa da prestação do serviço, e dos depósitos de FGTS dos respectivos 

empregados destacados para a realização dos serviços contratados, sem o que poderá o Instituto 

de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP reter os pagamentos enquanto não se 

apresentem os referidos documentos. 

CAPÍTULO V 

DO PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ALTA 

COMPLEXIDADE 

 

Art. 37. Considera-se obra de construção civil de alta complexidade aquelas cujo valor global supere 

ao constante no item 04 da Tabela de Valores Base prevista no Art. 42. 

Art. 38. Para a contratação de obras de alta complexidade a Coordenação Geral deverá 

primeiramente aprovar o projeto básico da obra que conterá os seguintes elementos: 

I - Elementos suficientemente claros para identificar a natureza e necessidade da realização da 

obra; 

II - Indicação do custo da obra e o destaque de recursos suficientes para a sua execução; 

III - Definição de prazo para conclusão da obra ou suas etapas, bem como um cronograma de 

desembolso financeiro por etapas; 

IV - Definição da forma de contratação, se por empreitada global ou por lavor (contratação de mão-

de-obra). 

Art. 39. Aprovado o projeto básico com as características acima indicadas, a Coordenação 

autorizará o início da seleção de empresas para a realização dos serviços, que se dará na forma de 

tomada de preços, onde se avaliará de forma criteriosa a qualificação técnica das empresas, em 



conjunto com as propostas financeiras, classificando-se a mais vantajosa como aquela que 

apresente o melhor custo orçado e atenda aos requisitos técnicos previamente definidos pela 

Coordenação. 

Art. 40. Para cada obra de alta complexidade deverão ser tomadas propostas de pelo menos 03 

(três) empresas especializadas. 

Art. 41. Encerrada a fase de avaliação das propostas e declarada a vencedora, a empresa 

selecionada será chamada para firmar o contrato e iniciar a execução do objeto contratado, 

assegurado ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP o direito de 

cancelar o procedimento de seleção antes da assinatura do contrato, desde que justificadamente, 

caso sua conveniência e/ou oportunidade tenha se esvanecido. 

CAPÍTULO VI 

DA TABELA DE VALORES BASE 

 

Art. 42. Para os fins deste regulamento, adota-se por valores de referência, por ocasião dos 

pagamentos, os previstos na tabela abaixo. 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

1. Valor base de compras excepcionais R$ 10.000,00 

2. Valor base de compras em urgência R$ 5.000,00 

3. 
Valor base para dispensa de procedimento ordinário de aquisição para 
serviços 

R$ 5.000,00 

4. Valor base mínimo para obras de alta complexidade R$ 150.000,00 
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