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REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES AMAZON.LAB 

  

  

Este Regulamento estabelece os 

procedimentos que deverão ser seguidos 

para a realização de aquisições de bens 

e/ou contratações de serviços.  

  

  

CAPÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS  

  

Art. 1º – As aquisições e contratações serão realizadas observando as disposições deste 

Regulamento, atendendo os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, 

da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da 

razoabilidade e do julgamento objetivo, da transparência e a busca permanente da qualidade 

e durabilidade.  

  

Art. 2º – As aquisições e contratações visarão selecionar a melhor proposta e será processada 

em estrita conformidade com o presente Regulamento.  

  

Art. 3º –  É Vedado:  

  

I. Admitir, prever, incluir ou tolerar em seus atos, contratos ou outros documentos 

relacionados às compras de bens e/ou contratações de serviços, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem a competição; ou regras que estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da natureza jurídica ou domicílio do fornecedor, ou 

de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante à obtenção do melhor 

atendimento.  

II. Utilização de recursos de um projeto para cobrir a insuficiência de caixa de outro 

projeto. 

 

CAPÍTULO II – DAS DEFINIÇÕES  

  

Art. 4º –  Para os fins deste Regulamento, considera-se:  

  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – entidades dedicadas às atividades administrativas de 

natureza pública, em especial aquelas do governo federal, estadual e municipal.  
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BENS OU SERVIÇOS COMUNS – são aqueles que não carecem de especialidade técnica 

para sua análise e que se encontram disponíveis para avaliação objetiva entre seus 

similares, por comparação de qualidade e/ou quantidade.  

 

BENS OU SERVIÇOS RESIDUAIS – aqueles não compreendidos na qualificação de comuns.  

  

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – colegiado composto de no máximo 03 (três) integrantes da 

instituição, com o pressuposto de examinar e julgar todos os documentos e 

procedimentos relativos às compras de bens e/ou contratações de serviços.   

   

COMPRAS – toda aquisição remunerada de bem, para fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente.  

  

CONTRATAÇÕES – negócio jurídico firmado com o interessado para a realização de 

compras de bens e/ou contratações de serviços.  

  

FORNECEDOR – pessoa física ou jurídica capaz de fornecer produto ou prestar serviço.  

  

FORNECEDOR EXCLUSIVO – única pessoa física ou jurídica capacitado ou habilitado a 

fornecer determinado bem ou serviço, ou que detenha representação exclusiva no 

Estado de Mato Grosso ou distribuição nacional.  

  

HOMOLOGAÇÃO – o ato pelo qual o responsável, após verificar a regularidade do 

procedimento do Regulamento, ratifica o resultado da realização das compras de bens 

e/ou contratações de serviços;  

  

INTERESSADO – pessoa física ou jurídica interessada em fornecer ou prestar serviços, 

nos termos deste Regulamento.   

 

REQUISITANTE – pessoa física vinculada ao projeto solicitante da realização de compras 

de bens e/ou contratações de serviços.  

  

CAPÍTULO III – DAS MODALIDADES E LIMITES.  

  

Art. 5º – Ficam definidas as modalidades para realização de compras de bens e/ou 

contratações de serviços:  

  

I. COTAÇÃO – modalidade a ser realizada entre quaisquer interessados para compras de 

bens e/ou contratações de serviços comuns, desde que passíveis de comparação com 

outros similares no mercado e sem necessidade de avaliação específica ou por técnico.  
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II. CONVITE – modalidade realizada entre interessados do ramo pertinente ao objeto, 

escolhidos e convidados em número mínimo de 03 (três), com antecedência mínima de 

2 (dois) dias, cuja convocação se dará de forma pública, com a finalidade de possibilitar 

maior participação de interessados;  

 

III. COMPROMETIMENTO – modalidade na qual poderá tomar como fornecedor, pessoa 

física ou jurídica, aquele já vencedor em certame com a Administração Pública ou 

assemelhada, comprometendo-se quanto ao mesmo valor.  

 

  

Art. 6º – Para realização de compras de bens e/ou contratações de serviços serão adotadas as 

modalidades conforme os limites:   

  

I. As modalidades de cotação e comprometimento serão adotadas até o limite de R$ 

100.000,00.  

  

II. A modalidade de convite será adotada até o limite de R$ 300.000,00.  

  

  

§1º. O parcelamento do valor das compras de bens e/ou contratações de serviços não alterará 

a modalidade, exceto quando o somatório das parcelas não ultrapassar o limite fixado.  

  

Art. 7º – A Comissão de Avaliação será nomeada sempre que as compras de bens e/ou 

contratações de serviços a exigirem, incumbindo-a de:  

  

I. Ter sempre o principal objetivo a seleção da melhor opção a atender o Projeto.  

  

II. Cumprir e fazer cumprir os princípios fixados neste Regulamento.  

  

III. Elaborar a convocação necessária a dar ciência aos interessados da necessidade do 

Projeto quanto as compras de bens e/ou contratações de serviços;  

  

IV. Receber, analisar e julgar, mediante decisão, as documentações e os recursos dos 

interessados.  

  

  

CAPÍTULO IV – DOS PROCEDIMENTOS  
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Seção I – Das disposições gerais  

  

Art. 8º – Os atos e documentos decorrentes dos procedimentos estabelecidos neste 

Regulamento não serão considerados sigilosos, sendo franqueado acesso ao público, inclusive 

as propostas.  

  

Art. 9º – As compras de bens e/ou contratações de serviços terão sua divulgação no sítio do 

AMAZON.LAB,com resumo do objeto e indicação da forma de obtenção da integralidade das 

informações.  

  

Art. 10º – A divulgação das compras de bens e/ou contratações de serviços visando ampliar a 

participação do maior número de interessados, observando para a modalidade aplicada.  

  

Art. 11º – As comunicações relativas as compras de bens e/ou contratações de serviços serão 

sempre realizadas por meio passível de comprovação, preferencialmente por meio eletrônico 

ou e-mail.  

  

Art. 12º O início do procedimento dar-se-á sempre pelo preenchimento do formulário de 

compras de bens e/ou contratações de serviços, devendo conter:  

  

I.  Para compras de bens:  

  

a. Nome do requisitante e função.  

  

b. Data da solicitação e limite para atendimento.  

  

c. As razões ou fundamentos para a compra;  

  

d. A indicação do quantitativo em estoque do mesmo bem ou similar, com a identificação da 

marca e modelo, justificando se este atende ao fim que se destina.  

  

e. As características e especificações necessárias à identificação do bem, permitindo a 

comparação entre fabricantes ou fornecedores.  

  

f. A quantidade a comprar.  

  

g. O valor necessário a atender à requisição  

  

II.  Para contratações de serviços:  
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a. Nome do requisitante e função.  

  

b. Data da solicitação e limite para atendimento.  

  

h. As razões ou fundamentos para a contratação, especificando todos os detalhes 

necessários a compreender a finalidade da contratação;  

  

i. A indicação de eventual anterior contratado, precisando se atendeu ao fim que foi 

contratado.  

  

j. As características e especificações necessárias à identificação do serviço, permitindo a 

comparação entre outros fornecedores.  

  

  Art. 13º – O formulário de requisição de compras de bens e/ou contratações de serviços será 

preenchido pelo requisitante e apresentado ao superior hierárquico, cabendo a este a 

avaliação e adequação e, estando apto, remeterá ao setor de compras.  

  

Art. 14º – O setor de compras fará a conferência final e estando de acordo com este 

Regulamento, observará que;  

  

I. De R$ 5.000,00 até R$ 50.000,00 deverá ser aprovado por 01 (um) dos Gerentes do 

Projeto.  

  

II. Acima de R$ 50.000,00, deverá ser aprovado unanimemente por todos os 

gerentes do Projeto. 

 

  

Art. 15º O formulário de requisição de compras de bens e/ou contratações de serviços é 

documento interno do Projeto, devendo o setor de compras consolidar as necessidades do 

requisitante no formulário de pedido, que deverá conter:  

  

I.  Para compras de bens:  

  

a. As características e especificações que permita ao fabricante ou fornecedor identificar o 

produto pretendido.  

  

b. A quantidade pretendida.  
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c. A forma e periodicidade de fornecimento.  

  

d. A forma de pagamento.  

  

II.  Para contratações de serviços:  

  

a. As especificações e detalhes necessários ao prestador compreender o objeto;  

  

b. A forma e periodicidade da prestação.  

  

c. O prazo para cumprimento  

  

d. A forma de pagamento.  

  

Art. 16º – O procedimento de compras de bens e/ou contratações de serviços será autuado e 

numerado, contendo os documentos relativos, entre estes: pedido, aprovação, publicações, 

habilitações, propostas, decisões, recursos e outros que serão juntados à medida de sua 

ocorrência e necessários a convalidar a observância aos princípios fixados por este 

Regulamento.  

  

Seção II – Da Cotação  

  

Art. 17º – A modalidade de cotação será adotada em observância ao limite fixado e apenas 

para bens ou serviços comuns, sob a condução do setor de compras.  

  

Art. 18º – A divulgação deverá ser feita com antecedência mínima de 05 (cinco) dias no sítio 

do AMAZON.LAB com as informações necessárias aos interessados à compreensão do objeto, 

disponibilizando o formulário de pedido em arquivo pdf e formas de contato para obtenção 

dos detalhes e solução de dúvidas.  

  

Art. 19º – A cotação deverá ser obtida junto a no mínimo 03 (três) fornecedores notoriamente 

conhecidos.  
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Art. 20º Das cotações obtidas, será elaborado relatório sintético de cotação, identificando-se 

preços, marcas, características, quantidades e apurando-se o melhor custo benefício, sendo 

apresentado para homologação dos responsáveis, conforme os limites fixados no art. 17º.  

  

Seção III – Do Convite  

  

Art. 21º – A modalidade de convite será adotada em observância ao limite fixado, para bens 

ou serviços, comuns ou residuais, sob a condução da Comissão de Avaliação.  

  

Art. 22º – Com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a divulgação da modalidade de convite 

deverá ser feita no sítio do AMAZON.LAB, com resumo do objeto e indicação da forma de 

obtenção da integralidade das informações.  

  

Art. 23º – O convite será feito junto a no mínimo 03 (três) fornecedores, que, não atingido o 

mínimo fixado, caberá à Comissão de Avaliação fazer uma única vez novo anúncio, obrigando-

se a realizar com os interessados que se habilitarem.   

  

Art. 24º – Será considerado como aceitação do convite pelo interessado o envio da proposta 

de preços por este à Comissão de Avaliação via eletrônica ou e-mail.   

  

Art. 25º – Recebidas as propostas, a Comissão de Avaliação elaborará relatório sintético do 

convite, classificando-as e divulgando os nomes dos interessados e os preços propostos, 

indicando aquele convidado com a melhor proposta.  

  

Art. 26º – Da divulgação do resultado do convite, caberá no prazo de 02 (dois) dias ao 

interessado convidado a melhor atender, remeter a documentação de habilitação à Comissão 

de Avaliação, facultando-se aos demais interessados fazerem por uma única vez nova 

proposta a fim de melhor atender.   

  

§1º. Conjuntamente com a nova proposta, deverá o interessado convidado encaminhar a 

documentação de habilitação exigida para a modalidade de convite.  

  

§2º. Havendo nova proposta que melhor atenda, deverá a Comissão de Avaliação comunicar 

ao interessado primeiro classificado a fazer nova contra oferta, para em seguida 

proceder à nova classificação e elaborar decisão final, declarando o interessado 

convidado com a melhor proposta.   

  

§3º. Na decisão final da Comissão de Avaliação que declara o interessado convidado com a 

melhor proposta a atender, deverá constar a classificação dos demais e as propostas 
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feitas e será comunicada aos interessados, não cabendo a interposição de recurso ou 

nova proposta.  

  

Art. 27º São documentos necessários a encaminhar à Comissão de Avaliação para fins de 

habilitação na modalidade de convite:  

  

I. Pessoa física: cédula de identidade e cadastro de pessoa física;   

  

II. Pessoa jurídica: contrato social, formulário de empresário individual ou estatuto social e 

ata de eleição da diretoria em vigor, e cartão CNPJ, com indicação de ativa  

  

III. Comprovante de registro ou inscrição na entidade profissional competente e 

documentos de capacidade de desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação;  

  

I. Certidão de regularidade fiscal federal, estadual e municipal do domicílio da pessoa jurídica 

ou física.  

  

IV. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor do 

domicílio da pessoa jurídica ou física.  

  

V. Certidão emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho quanto a inexistência de débitos 

trabalhistas.  

  

Art. 28º – As documentações de habilitação dos interessados serão recebidas, analisadas e 

julgadas na ordem de classificação constante da decisão final da Comissão de Avaliação.   

  

§1º. A análise da documentação de habilitação será em fase única, em que: havendo a 

inabilitação do primeiro lugar, procederá à análise do segundo, seguindo até haver a 

habilitação, sendo declarada a melhor proposta a atender o interessado habilitado.  

  

§2º. A decisão de habilitação será comunicada aos interessados, iniciando a fase de recursos 

na forma do Capítulo VI deste Regulamento.  

  

§3º. Vencida a fase de recurso e não havendo a interposição de recurso, será comunicado aos 

interessados a inexistência de interesse recursal, dando por concluído o convite e posto 

para homologação do responsável, conforme este Regulamento.  
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Art. 29º – A homologação do convite é ato exclusivo do responsável pela aprovação, pelo qual 

se autoriza a contratação com o interessado o fornecimento do bem ou do serviço comum ou 

residual.  

  

Art. 30º – O fornecimento dos bens ou serviços comuns ou residuais serão realizados na forma 

e modo determinados no formulário de pedido e por este Regulamento.  

  

 

  

Seção IV – Do Comprometimento  

    

Art. 31º – A modalidade de comprometimento será adotada para as compras de bens e/ou 

contratações de serviços, independente dos valores, desde que sejam vantajosas ao Projeto, 

observando:  

  

I. Para confirmação da vantajosidade será adotado o procedimento de cotação.  

  

II. Confirmada a vantagem, será convocado o fornecedor a manifestar quanto ao 

comprometimento de fornecer no mesmo valor e condições.  

  

III. O fornecedor que se comprometa a atender apresentará a documentação exigida 

conforme a modalidade fixada para o valor contratado, passando a reger por este 

Regulamento.  

  

 

  

CAPÍTULO V – DA INEXIGIBILIDADE  

 

Art. 32º – A convocação não será exigível quando houver inviabilidade de competição, em 

especial:  

  

I. na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros diretamente de produtor ou 

fornecedor exclusivo;  

  

II. nas contratações de serviços com empresa ou profissional com experiência ou  

especialização;  

  

III. nas contratações de profissional de qualquer setor artístico;  

  

IV. na permuta ou dação em pagamento de bens, observada a avaliação atualizada;  
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V. na doação de bens.  

  

CAPÍTULO VI – DOS RECURSOS  

  

Art. 33º – Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias das decisões de:   

  

I. julgamento das propostas;   

  

II. habilitação ou inabilitação do interessado;  

  

III. anulação ou revogação da convocação;  

  

IV. rescisão do contrato;   

  

V. aplicação das penas fixadas em contrato;  

  

Parágrafo único: faculta-se aos interessados, mediante manifestação unânime de renúncia ao 

prazo de recurso, procedendo à fase seguinte.  

  

Art. 34º – O recurso deverá ser por escrito e dirigido à Comissão de Avaliação, via protocolo 

físico ou e-mail, contendo toda a matéria de fato e direito, com a documentação que o 

interessado entenda necessária.  

  

Art. 35º – Recebido o recurso, será procedida a admissibilidade, atribuído o efeito suspensivo 

e estando apto, será aberto aos demais interessados o prazo de 05 (cinco) dias para resposta.  

  

Parágrafo único: A não apresentação de recurso ou resposta precluirá ao interessado o direito 

de manifestação no procedimento.  

  

Art. 36º – Das manifestações dos interessados será o procedimento tomado e decidido pela 

Comissão de Avaliação, que o responderá em até 10 (dez) dias.   

  

Art. 37º – Aplicar-se-á aos procedimentos deste Regulamento:  

  

I. os prazos serão contados em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do 

vencimento.  
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II. os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil 

seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente comercial não ocorra, for 

encerrado antes ou iniciado depois das 19h00 de Brasília ou houver indisponibilidade da 

comunicação eletrônica.  

  

III. as comunicações serão realizadas pessoalmente mediante ato ou lavratura de ata, ou 

via eletrônica ao e-mail fornecido pelo interessado.  

  

CAPÍTULO VII – DOS CONTRATOS  

  

Art. 38º – O instrumento de contrato é obrigatório independente da modalidade, salvo 

quando se tratar de bens para entrega imediata ou para as compras realizadas por via 

eletrônica ou pela internet.  

  

Art. 39º – A convocação deverá assegurar o direito de cancelar o procedimento, antes de 

assinado o contrato, desde que justificado.  

  

Art. 40º – A convocação deverá assegurar ao interessado a ciência integral do contrato antes a 

ser assinado em caso de homologação.  

  

Art. 41º – As compras de bens e/ou contratações de serviços serão realizadas na forma e 

modo determinados por este Regulamento.  

  

Art. 42º – O contratado poderá subcontratar partes do objeto contratual, se admitido no 

instrumento convocatório e no respectivo contrato e desde que mantida sua responsabilidade 

perante o contratante, sendo vedada a subcontratação com participantes que tenham 

figurado como proponente no certame.  

  

Art. 43º – Os contratos poderão ser aditados quando:  

  

I. da necessidade de prorrogação, fazendo por igual e sucessivos períodos fixado  

inicialmente; e   

  

II. nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se fizerem necessários, em até 

50% (cinquenta por cento) do valor inicial  

  

Art. 44º – A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 

poderá acarretar ao participante as seguintes penalidades, previstas no instrumento 

convocatório:  
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I. perda do direito à contratação;  

  

II. perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas 

oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório;  

  

III. suspensão do direito de participar de certames ou contratação, por prazo não superior a 

2(dois) anos.  

  

Art. 45º – O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará ao 

contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas no instrumento convocatório ou no contrato. 

  

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Art. 46º – O pagamento será efetivado ao fornecedor somente mediante a apresentação da 

nota fiscal correspondente.  

  

 

 

 

  


