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ASSOCIACAO BEN EFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA

REGULAMENTO DE cOMPRAs E cONTRATAcoEs DE snRVIcos Do HPM

cApiruLO I - DlsposlcoEs GERAls

Art.  1°  -  0  presente  regulamento  aplica-se  as  compras,  contratap6es  de  obras  e  Servicos,
inclusive   especializados,   alienap5es   destinadas   ao   regular   atendimento   das   necessidades
institucionais    e    operacionais   realizadas   no   gerenciamento   do   Contrato   de    Gestao   n°
07/SSP/SPG/SC/2012.

Paragrafo primeiro - As aquisic6es sefao centralizadas no Setor de Compras, pertencentes a
area administrativa e financeira, subordinada a Diretoria Financeira da ABEPOM.

Paragrafo  segundo  -  Todos  os  dispendios  feitos  pelo  IIfM  reger-se-ao  pelos  principios  da
moralidade,     boa-fe,     probidade,     impessoalidade,     economicidade,     eficiencia,     isonomia,
publicidade, razoabilidade e do julgamento objetivo, alem da busca pemanente de qualidade e
durabilidade, ben como pela adequagao ao interesse pbblico.

Art. 2° - Todo processo de aquisicao, contratapao e locapao de que trata este Regulamento deve
estar devidamente documentado, a fim de facilitar o acompanhamento, o controle e a fiscalizacao
conforme previsto no Contrato de Gestao n° 07/SSP/SPG/SC/2012.

CAPITUL0 11 - DAS COMPRAS

Art.  3°  -  Considera-se  compra  toda  aquisigao  remunerada  de  bens  de  consumo  e  materiais
permanentes para fomecimento de rna s6 vez ou parceladamente, com a finalidade de suprir as
necessidades do HPM, com os materiais necessinos ao desenvolvimento de suas atividades.

cApiruLO Ill _ DAs OBRAs

Art. 4° - Considera-se obra toda coustrngao ou ampliap5o nas edificap6es ou terreno de posse ou
propriedade do IIfM.

cApiruLO IV _ DOs sERVIcOs

Art.  5°  -  Cousidera-se  servi9o todas  as atividades  destinadas  a obter deterndnada utilidade de
interesse do IIPM, inclusive reformas ou recuperap6es de edificapdes.
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CApiTULO V - DAS DISPONIBILIZACA0 DE ESPACOS PARA ATENDIMENTO

Art.  60  -  Considera-se  disponibilizapao  de  espago  para atendimento  a  lavratura do  Termo  de
Credenciamento,  pelo  qunl  uma  das  partes,  mediante  pagamento  de  taxa  de  utilizapao,  se
compromete  a atender  o  pdblico  alvo  do  IIPM,  conforme  previsto  no  Contrato  de  Gestao  n°
07/SSP/SPG/SC/2012, durante certo lapso de tempo.

Parf grafo dnico - A Gerencia Administrativa do IIPM devefa expedir as minutas dos Termos
de Credenciamento contendo as normativas a serem adotadas, bern como os prazos de vigencia
conforme  o  interesse  pdblico,  nas  areas  de  especialidade  contidas  no  Contrato  de  Gestao  n°
07/SSP/SPG/SC/2012.

cApiruLO VI - DOs pROcEDIMENTOs

Secao I -Do Procedimento de Compras e Contrata¢ao

Art.  70  - 0 procedimento de compras e contratapao compreende  o cumprimento das seguintes
etapas:

I - Solicitapao de compras;
11 - Qunlificapao de fomecedores;
Ill - Pedido de Cotapao e/ou Coleta de pregos;
IV - Apurapao da melhor oferta;
V - Emissao de ordem de compra.

Art. 8° - A Sdapao de fomecedores sera realizada em duas modalidades:

I - Pedido de Cotapao;
11 - coleta de Pregos.

Art.  90  -  As  modalidades  referidas  no  artigo  anterior serao  determinadas  em  fungao  do  valor
estimado de cada contratacao, conforme especificado abaixo:

I  ~  Pedido  de  Cotapfro:  Quando  o  valor  dor  inferior  a  15  (quinze)  saldrios  minimos,
devendo haver cotapao de 03 (tres) oxpamentos;

11 -Coleta de Precos: Atraves do Ato Convocatorio, quando o valor estimado for superior
a 15 (quinze) salarios minimos.

Pardgrafo  primeiro  -  Para  qualquer  das  modalidades  previstas  neste  regulamento  somente
poderao participar da Selegao de Fomecedores, as empresas legalmente constituidas.
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Parfgrafo segundo - 0 ato Convocat6no descrevefa os procedimentos a serem utilizados para a
apresentapao das propostas pelos participantes interessados e a forma de Selecao do Fomecedor,
admitidos lances sucessivos dos participantes, podendo tambem ser utilizados meios eletr6hicos
e a internet.

Art. loo - Previamente a adjud]capao de uma proposta, a ABEPOM podefa exercitar o direito de
negociar  as  condi9des  das  ofertas,  com  a  finalidade  de  maximizar  resultados  em  terinos  de
qunlidade e preco.

Art.   110   -   0   Setor   de   Compras   devefa   selecionar   criteriosamente   os   fomecedores   que
participarao de selecfro, considerando idoneidade, qunlidade e menor custo, al6m da garantia de
manutengao, reposieao de pe¢as e atendimento de urgencia, quando for o caso.

Parfgrafo  dnico  -  Para  fins  deste  inciso,  considera-se  o  menor  custo  aquele  que  resulta  da
verificacao  e  comparacao  do  somatorio  de  fatores  utilizados  para  determinar  o  menor  prego
avaliado,  que  al6m  de  termos  monetarios,  encerran  urn  peso  relativo  para  a  avaliapao  das
propostas envolvendo, entre outros, os seguintes aspectos:

I - Custos de transporte e seguro ate o local da entrega;
11 - Foma de pagamento;
Ill - Prazo de entrega;
IV - Custos para operapao dos produtos, eficiencia e compatibilidade;
V -Durabilidade do produto;
VI - Credibilidade mercadoldgica da empresa proponente;
VII - Disponibilidade de servi9os;
VIII -Eventual necessidade de treinamento do pessoal;
K - Qualidade do produto;
X -Assistencia tecnica;
XI - Garantia dos produtos;
XII -. Qualidade no servico executado;
XIII - Mao de obra qunlificada.

Art. 12° - A melhor oferta sera apurada considerando-se os principios contidos no inciso anterior
do  presente  regulamento  e  sera  apresentado  ac  responsavel  pelo  Setor  de  Compras,  a  quem
competifa,  exclusivamente,  aprovar  a  realizapao  da  compra  ou  contratapao,  com  despachos
devidamente fundamentado.

Paragrafo  primeiro  -  Para  o julgamento  das  propostas  e  apurapao  da  melhor  oferta  serao
considerados os seguintes criterios:

I -Adequapao das propostas ao objcto do Ato Convocatorio;
11 -Qunlidade;

.Ill -Pre9o;
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IV - Prazos de fomecimento ou de conclusao;
V - Condieao de pagamento;
VI - Outros crit6rios previstos neste regulanento.

Parfgrafo  segundo  - Para  apurap5o  e  apresentapao  da melhor oferta,  poderao  ser utilizadas
todas as formas de realizapao de neg6cios disponiveis na internet, como a consulta a sites, portals
de  compras,  servicos  e  fomecedores,  assim  como,  portals  de  pregao  eletr6nico,  ou  outras
modalidades que vierem a ser desenvolvidas.

Art. 13° -A ordem de compra corresponde ao ato fomal a ser efetuado com o fomecedor para
autorizacao da aquisicao.

Se¢ao 11 - Da Dispensa de Se[e¢ao de Fornecedor

Art.14° -A dispensa de selecao de fomecedores podch ocorrer mos seguintes casos:

I - Operapao envolvendo concessionaria de servicos pdblicos;
11 - Operap6es envolvendo empresas pbblicas, entidade paraestatais, entidades  sem fins

lucrativos  na area de  pesquisa cientifica e  tecnol6gica,  organizap5es  socials,  universidades  ou
centros de pesquisa ptlblicos nacionais;

Ill - Aquisicao de materials, equipanentos ou servicos diretamente do produtor, empresa
ou representante comercial exclusivo;

IV - Compras, execngao de obras ou servi9os de bens que envolvam valores estimados
iguais  ou  inferiores  a 02  (dois)  salinos  minimos,  que  deverao  ser adquiridos  atraves  de  nota
fiscal;

V -Emergenciais, quando caracterizada a urg6ncia de atendimento de situapao que possa
ocasionar  prejuizos  de  forma  geral  em  especial  a  populapao  a  ser  atendida  no  IIPM,  ou
comprometendo a seguranca de pessoas, obras, servicos ou equipamentos.

Secao Ill -Fornecedor Exc]usivo

Art.  150  -  A  prestapfro  de  servicos  ou  compra  de  bens  de  consumo  e  materials  permanentes
fomecedores/prestadores com exclusividade por urn inico fomecedor esfa dispensada das etapas
definidas das Compras e Contratos previstos neste regulamento.

Art.   16°   -   A   condicao   de   fomecedor   exclusivo   sera   comprovada   atrav6s   de   carta   de
exclusividade apresentada pe]o fomecedor, renovada a cada seis meses.
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cApiruLO VII - DA CONTRATACAO DE OBRAs

Art. 17° -Para a reahzapao de obras deverao ser elaborados previamente os projetos bdsicos ou
executivos,  bern como  cronograma  fisico-financeiro,  de  acordo  com  os  criterios e  limites  das
tabelas de precos vigentes no mercado e ainda:

a.    Projeto  bdsico  -  conjunto  de  elementos  necessarios  e  suficientes  com  nivel  de
precisao adequndo, para caracterizar a obra, ou o complexo de obras, elaborado com
base nas  indicaodes dos estudos tecnicos preliminares,  que  assegurem a viabilidade
t6cnica  e  o  adequndo  tratamento  do  impacto  ambiental  do  empreendimento,  e  que
possibilite  a  avaliapao  do  custo  da  obra  e  definicfro  dos  m6todos  e  do  prazo  de
execngao;

b.   Projeto  executivo  -  conjunto  de  elementos  necessalios  e  suficientes  a  execugao
completa da obra,  de acordo com as nomas pertinentes da Associapao Brasileira de
Normas Tecnicas - ABNT;

c.    Cronograma fisico-financeiro ~ documento contendo a previsao de prazo de execugao
de cada etapa da obra e respectivo desembolso financeiro.

Art.  18°  -  Na  elaborapao  dos  projetos  bdsicos  ou  executivos  devefao  ser  considerados  os
seguintes requisitos:

a.    Seguranca;
b.    Funcionalidade e adequapao ao interesse pdblico;
c.    Economia na execapao, conservapao e operapao;
d.    Acessibilidade;
e.    Adogao de normas tecnicas adequadas;
f.    Fafilidade na execucfro, conservapao e operapao, sem prejuizo da obra ou servigo;
9.    Avaliapao de custo, defini9ao de metodos, materials e prazo de execucfo;
h.   Respeito as regras de seguranga do trabalho.

Art.  19°  -  0  inicio  da  execucao  da  obra  contratada  por  intermedio  deste  regulamento,  sera
obrigatoriamente  precedido  da  aprovapao  da  execucao  pela  CAF -  Comissao  de  Avaliapao  e
Fiscalizapao, conforme previsto no Contrato de Gestao n° 07/SSP/SPG/SC/2012.

Art. 20° - 0 processo de contratapao da empresa devefa obedecer as seguintes etapas:

I - Selecao;
11 - Apuracfro da melhor proposta;
Ill - Celebra9ao do contrato.

Art. 21° -Para escolha das empresas que irao participar da selegfro, deverao ser considerados os
regimes de contratapao, a idoneidade da empresa, a qualidade e o menor custo.

ABEroM
Associacao Beneficente des Militares Estaduais de Santa Catariha

CNPJ -73.360.539/cool-25 - Organizagao Social Decrcto Nr 1.006 de 05/06/2012
Rua Alan  Kardec,  157, Agron6mica,  Floriandpolis -SC, CEP 88.025-100

Fone:  (48) 2107-0200    E-mail:  presidente@abepom.org.br
Site: www.abepom.org. br



®
ABEPOM

ASSOCIAcfio BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA

Art. 22° - A empresa selecionada devefa apresentar proposta de execngfro da obra mos moldes do
projeto  de  execucao,  indicando  o  prazo  de  execapao  da  obra  e  o  custo  total.  Deveri  ainda,
apresentar os seguintes documentos:

I -C6pia do contrato social registrado najunta comercial ou no 6rgfro competente;
11 - C6pia dos tres ultimos balan9os;
Ill ~ Certid6es pdblicas de inexistencia de debitos (muricipais, estaduais, federals, INSS,

GFTS e trabalhista);

Parigrafo dnico - Somente participafa da selecao a empresa que atender todos os requisitos do
presente artigo.

Art. 23° - 0 contrato de empreitada regular-se-a pelas suas clausulas, pelo direito civil e pelos
principios da teoria geral dos contratos.

Art.  240  -  A  execngao  da  obra deved ser fiscalizada de  modo  sistematico  e pemanente  pela
instituicao, fazendo-se cumprir rigorosamente os prazos, condicdes e especificapdes previstas no
projeto de execapao.

CAPITUL0 VIII -DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 250 - Aplica-se a contratapao de servicos, no que couberem, todas as regras estabelecidas no
presente regulamento.

Art. 26° - Os casos omissos do presente regulamento serao resolvidos de comum acordo com as
partes  envolvidas,  com  base  mos  principios  gerais  do  direito,   ouvidos  os   setores  tecricos
competentes.

Art.  27°  -  As  normas  e  valores  estabelecidos  no  presente  instrumento  poderao  ser  revistos  e
atualizados  conforme  o  caso,  sempre  com  aprovapao  pela  CAF  -  Comissao  de  Avaliapao  e
Fiscaliza95o, conforme previsto no Contrato de Gestao n° 07/SSP/SPG/SC/2012.

Art. 280 - 0 presente regulamento entra em vigor na data de sua assinatura.

Florian6polis, 07 de janeiro de 2019.
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