
HABILITAÇÃO 
 
 

Marcelo Silveira de Castro 

 
Comissão de Licitações 

 



HABILITAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO 

 
I - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
* - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
* - Ato constitutivo, estatuto 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; 
 
* - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
 
* - 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; 
 

  



HABILITAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO 

 
II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão 
Conjunta Positiva com Efeito de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;  
 
c) Certificado de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito Negativo, 
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
 

  



HABILITAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO 

 
III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a) Registro ou Inscrição em Órgão de Classe; 
 
b) Autorização Sanitária (AFE ou Alvará Sanitário);  
 
c) Atestados de Capacidade Técnica; 
 
d) Requisitos previstos em Lei Especial, quando for o caso. 
 

  



HABILITAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO 

 
IV – QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA E FINANCEIRA: 
 
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 substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três (03) 
meses da data de apresentação da proposta. 
 
  
 

  



HABILITAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO 

 
CRC/HCPA OU SICAF: 
 
 a) Os documentos solicitados poderão ser substituídos no todo ou em parte com a apresentação do 
CRC/HCPA (Certificado de Registro Cadastral – Hospital de Clínicas de Porto Alegre) ou do SICAF (Sistema 
de Cadastro de Fornecedores – Governo Federal).  
 
 b) O prazo de Validade do CRC/SICAF é de 1 ano. 
 
c) Os documentos com prazo de validade vencido ou não contemplados nos mesmos, devem ser 
apresentados juntamente com o CRC/HCPA ou o SICAF.  
 
  
 

  



LICITAÇÃO  

CADASTRO SEI 

 

O fornecedor vencedor do certame deve realizar previamente à formalização do Contrato ou Ata de Registro 
de Preço o cadastro de usuário externo no SEI – Sistema Eletrônico de Informações. 
 
Cadastrar a Pessoa Física sócio e/ou representante com poderes para assinar o Contrato ou Ata de Registro 
de Preço. 
 
- DOCUMENTAÇÃO: 
a)RG e CPF ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação); 
b)Contrato Social ou Procuração; 
c)Termo de Concordância. 
 
 
 
 
 
  
 

  



 
Serviço de Planejamento 

 
Luciane Magalhães 

 
 
 

  



 
✓Analise de mercado 

 Pesquisa de preços 

 Oportunidades de melhores negócios 

 Abertura do processo Licitatório 

 
 
✓Analise da demanda interna e prazos 

 
 
✓Mapa de Riscos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Planejamento das Licitações: 



✓Registro de Preços 

 
✓Contrato 

 
✓Compra única 

 
✓Credenciamento 

Tipos de Contratação: 



Valor Compras por grupo: 

Grupo Material 2017 2018 

MEDICAMENTOS 38.320.914,68 37.848.046,58 

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 29.217.618,76 28.340.864,44 

MATERIAL ORTESE E PROTESE 19.692.633,69 19.929.896,10 

MAT LABORATÓRIO/DIAGNÓSTICO 13.250.431,62 13.002.426,87 

GENEROS ALIMENTICIOS 11.072.965,08 9.991.607,79 

MATERIAIS DE PATRIMONIO 4.579.528,81 8.958.225,35 

HIGIENE E LIMPEZA 2.682.997,22 2.887.299,35 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.505.044,04 2.780.068,45 

INSTRUMENTAL CIRURGICO 444.664,16 1.797.294,47 

ROUPARIA 1.595.422,60 1.625.596,10 

MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSOS 1.369.535,42 1.519.531,64 

SANEANTES 849.065,09 1.077.305,70 

MATERIAIS ENGENHARIA 1.203.281,57 986.719,91 

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
EMBALAGENS 

675.101,76 986.223,23 

GASES 987.185,57 963.575,15 

INSUMOS PARA EQUIPAMENTO MÉDICO 716.754,03 900.333,72 

MATERIAL P/ EQUIPAMENTO ELÉTRICO E 
ELETRÔNICO 

619.806,00 890.486,11 

UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA COPA E COZINHA 1.118.031,35 816.738,26 

INSTALAÇÕES 847.563,00 785.325,14 



Valor compras por grupo:  
Grupo Material 2017 2018 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 346.712,20 334.447,59 

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 20.355,00 280.000,00 

MATERIAIS DE INFORMÁTICA 657.232,21 234.154,84 

UNIFORMES 502.601,37 167.219,60 

ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE, 
INCLUSIVE ALIMENTOS 

86.135,60 73.406,40 

EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE 36.608,19 61.620,11 

MATERIAL METALURGIA PREDIAL 65.160,05 54.146,68 

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 42.029,83 44.535,08 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 40.320,88 29.989,01 

MATERIAL ODONTOLOGICO 24.433,58 24.013,27 

MATERIAL QUIMICO 28.525,89 22.664,60 

FERRAMENTAS 11.172,18 9.864,21 

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA 15.126,75 8.407,50 

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E 
OUTROS 

9.000,00 8.167,34 

MATERIAIS DE JARDINAGEM E OUTROS 1.522,40 8.135,00 

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 13.308,00 5.613,30 

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 2.311,00 4.784,00 

MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULO 3.400,00 843,00 

MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS 690,00 

MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO 
VETERINÁRIO 

42.054,83 372,50 

PROD.INTER.FARMACIA INDUSTRIAL 1.822,50 

Total geral 133.698.376,91 137.460.638,39 



Proporção do consumo - 2018: 



Cronograma das Licitações - 2019: 

Jan/ Fev Março/Abril Maio/ Junho Julho Agosto Set/Out Nov/Dez 

  

MMH+Acess Med + Nutrição 
OPME+ 

instrumental 

Laboratorio + 
Serviços+ 
Odonto 

Higiene+ 
Quimica+ Mat 

edu+ 
Grafica+Unifor

mes+ 
EPI+Rouparia+ 

Outros 

Eng 

investimentos  



 
Luciane Camillo de Magalhães 

lmagalhaes@hcpa.edu.br 
planejamento-suprimentos@hcpa.edu.br   
Fone: (51) 33598404 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obrigada,  



Entenda como participar dos processos de 
contratação do    HCPA  

Luana Baptista Rodrigues Pires 
lbrodrigues@hcpa.edu.br 

serviçodecompras@hcpa.edu.br 
51 33598235 

 
 
 

mailto:lbrodrigues@hcpa.edu.br
about:blank


  
 
 
 
 
 
 
 

A. Dados de Compras HCPA 

B. Etapas da licitação 

C. Plataformas  eletrônicas  de Acesso – Compras HCPA 

D. Como estar habilitado para participar das licitações do HCPA?  
 
 
 

Entenda como participar dos processos de contratação 
do HCPA 



Dados  de Compras HCPA 

  
 
 
 
 
 
 
 

Compra em valor (R$) 2017 Consumo : 

Compra em volume de processos 2017: 

Fonte IG HCPA 



Dados  de Compras HCPA – Grupo de material (R$) 
2017  

Fonte IG HCPA 



Dados  de Compras HCPA – Categoria fornecedor  

Fonte IG HCPA 



Dados  de Compras HCPA – Categoria fornecedores  

Fonte IG HCPA- SEBRAE 



Etapas da Licitação - HCPA 



O que é licitação? 

É o procedimento administrativo formal utilizado no âmbito da 

Administração Pública que visa escolher , entre diversos interessados, 

aquele que apresentar a proposta mais vantajosa para a celebração de 

determinado contrato ( fornecimento, serviços e obras)de acordo com 

critérios objetivos de julgamento previamente estabelecidos em edital. 

 

 
 
 
 
 
 

Etapas da Licitação - HCPA 

(menor preço, qualidade e legalidade) 
 



Porque fazer licitação? 
 A CF fundamentou em seu Art. 37 Inc. XXI a obrigatoriedade de procedimento 
licitatório nas contratações da Administração Pública. 
 

Quais leis regulamentam? 
Anteriormente a Lei 8.666/93 e atualmente a Lei das Estatais 13.303/16, e o 
pregão pela Lei 10.520/02. 
 

Quem precisa fazer licitações? 
Órgãos da administração direta, indireta (empresas públicas e Sociedade de 
Economia Mista), entre outros  
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma empresa pública. 

Quem pode vender para o HCPA? 

Qualquer empresa que atenda aos requisitos do edital. Devem estar em dia com 

os documentos fiscais, trabalhista e econômico financeiro, entre outros. 

As aquisições tem por objetivo: 
✓assegurar a seleção da proposta mais 
vantajosa, ( menor preço, qualidade e 
legalidade) 
✓evitar operações em que se caracterize 
sobre preço ou superfaturamento, ( 
conhecimento de mercado e gestão de 
contratos) 
 

Etapas da Licitação - HCPA 



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

 
 

 
Fases do processo licitatório: 
 
1.Preparação 

2.Divulgação 

3.Disputa de lances 
4.Julgamento 

5.Verificação da efetividade das propostas 
6.Negociação 

7.Habilitação 

8.Interposição de recursos 
9.Adjudicação do objeto 

10.Homologação ou revogação  do procedimento 

 

Etapas da Licitação - HCPA 



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

 
 

 
✓Preparação 

Etapas da Licitação - HCPA 



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

 

✓Preparação 

✓ Descrever, dimensionar e justificar a necessidade da contratação;  

✓ Elaboração do Termo de referencia; 

✓ Realizar pesquisa de preços prévia para verificação de orçamento e critério de 

aceitabilidade de preços, e mercado existente. 

✓ Elaboração de edital  com critério de julgamento, requisitos de habilitação, direito e 

deveres entre licitantes e órgão da administração. 

 

Etapas da Licitação - HCPA 



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

1.Painel de preços,   http://paineldepreços.planejamento.gov.br 

2.Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos 

nos 180 dias anteriores a data da pesquisa de preços  

3. Pesquisa em mídia especializada, sitos eletrônicos especializados ou 

domínio amplo com data e hora de acesso.  

4. Pesquisa com fornecedores com no máximo 180 dias 

5. Preços praticados em contratações anteriores nos últimos 12 meses 

devidamente atualizado pelos índices oficiais. 

 

Etapas da Licitação - HCPA 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ 
 

Etapas da Licitação - HCPA 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/


§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

A pesquisa de preços com fornecedores é realizada através da plataforma Bionexo 
classificada como Estimativa de Preços . 

Etapas da Licitação - HCPA 



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

Etapas da Licitação - HCPA 



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

 

 
✓Divulgação 

 

Etapas da Licitação - HCPA 



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

✓Divulgação 

✓ Publicação em DOU  

✓ Para aquisições de bens : mínimo 05 dias uteis * 

✓ Para contratação de obras e serviços: mínimo 15 dias uteis * 

✓ Aviso ao cadastro de fornecedores  do HCPA e que respondem  pesquisa prévia 

de preços; 

✓ Disponibilidade de edital para consulta em site HCPA e plataforma de disputa; 

 
https://www.hcpa.edu.br/venha-para-o-hcpa/licitacoes 

 
*quando o julgamento for menor preço  ou maior desconto 

 

Etapas da Licitação - HCPA 

https://www.hcpa.edu.br/venha-para-o-hcpa/licitacoes
https://www.hcpa.edu.br/venha-para-o-hcpa/licitacoes
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https://www.hcpa.edu.br/venha-para-o-hcpa/licitacoes 
 

Etapas da Licitação - HCPA 

https://www.hcpa.edu.br/venha-para-o-hcpa/licitacoes
https://www.hcpa.edu.br/venha-para-o-hcpa/licitacoes
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Etapas da Licitação - HCPA 



https://www.publinexo.com.br/publinexo/jsp/publico/pb_painel_pregoes.jsp 

 
 

Consultando o ID disponível junto ao site do HCPA é possível verificar a data/horário  
limite de acolhimento de propostas e data/horário da disputa de lances 

Etapas da Licitação - HCPA 

https://www.publinexo.com.br/publinexo/jsp/publico/pb_painel_pregoes.jsp


https://www.publinexo.com.br/publinexo/jsp/publico/pb_painel_pregoes.jsp 

 . 

Etapas da Licitação - HCPA 

https://www.publinexo.com.br/publinexo/jsp/publico/pb_painel_pregoes.jsp
https://www.publinexo.com.br/publinexo/jsp/publico/pb_painel_pregoes.jsp


§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/ 

 

Etapas da Licitação - HCPA 

https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/
https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/
https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/
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§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/ 

 

Etapas da Licitação - HCPA 

https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/
https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/
https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/
https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/
https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/


§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

 

 
3.Disputa de lances 

 

Etapas da Licitação - HCPA 



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

 

✓Disputa de lances 
 

✓ Na ocasião da publicação do edital será informada a data limite para cadastro de 

propostas bem como data e horário para disputa de lances. 

✓ ATENÇÃO: Não participarão da disputa quem não cadastrar proposta 

 
 
Data início da sessão de disputa 

 
 

Disputa de Lances- HCPA 

Link para Plataforma Publinexo 



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

1. Acesso o site www.bionexo.com,  

2. Selecione a solução “Publinexo Público”, em seguida “Cadastre-se”. 

3. Insira o CNPJ de sua empresa, e clique em “Confirmar”. 

4. Preencher e concordar com  termos de responsabilidade de veracidade de dados 

cadastrados; 

5. Insira os dados solicitados para cadastro da Empresa e a categoria de Fornecimento.; 

6. Crie um login e senha para acesso 

Disputa de Lances- HCPA 

http://www.bionexo.com/


✓“Novos Pregões” estão disponíveis as opções para 
localizar os Pregões com ou sem registro de preço. 

 
 
✓Para Acessar o Pregão e visualizar o conteúdo do 

Pregão, o usuário deve clicar nos campos ID, ou 
Título/Comprador, campos em azul.  

 

Disputa de Lances- HCPA 



• Ao abrir o pregão, estão disponíveis as informações do processo. 

Disputa de Lances- HCPA 



• Termo de Responsabilidade, e as Declarações: 

• Realize o download do Edital na opção “Ver Edital” 

Disputa de Lances- HCPA 



• Para inserir suas propostas preencha os campos obrigatórios: Valor Unitário; Qtd 
na Embalagem; Marca. 

 
• Clique em “Enviar Resposta” 

Disputa de Lances- HCPA 

ATENÇÃO: SOMENTE DECLARAR A MARCA DO PRODUTO , A EMPRESA NÃO PODE SER IDENTIFICADA 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 



 

✓ A consulta dos Pregões com propostas registradas ficam 
disponíveis em “Meus Pregões”, localizado no menu do lado 
esquerdo da Plataforma. 

  

✓ A garantia de confirmação da inserção de sua proposta é a 
mensagem abaixo: 

 

Disputa de Lances- HCPA 



✓Fase de Abertura das Propostas: pregoeiro abre as propostas  e realiza análise.  

✓Atingido o Horário determinado para início da fase de lances o status fica como 

“Iniciada Sessão de Disputa”.  

 
Clique no título do Pregão para acessar a disputa. 
 
 

Disputa de Lances- HCPA 



Disputa de Lances- HCPA 

   Exemplo: Tela de disputa    



Disputa de Lances- HCPA 

 
✓ Nos casos de Empate Ficto, fica disponível na aba “Desempate ME/EPP” para o 

fornecedor que se enquadra no previsto na Lei complementar 123/2006, ofertar nova 
proposta.  



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

 

4.Julgamento 

5.Verificação da efetividade das propostas -  em relação 

a preço e demais condições da proposta. 

6.Negociação 

 
 
 
 

Etapas da Licitação  



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

7. Habilitação 
 

 

Etapa da licitação 



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

7. Habilitação 

✓ JURÍDICA  - Contrato Social* 

✓FISCAL: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União  

e FGTS * 

✓TRABALHISTA:  CNDT* 

✓CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA: ( Balanço Patrimonial  , DRE )* 

✓Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;  

✓Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico 

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.  

 

 

 
 
 

Etapa da licitação 

* ESSES DOCUMENTOS PODEM SER SUBSTITUITOS PELO CRC  HCPA E SICAF 



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

 

✓Declarar no sistema eletrônico Publinexo  que: 

 

 
 
 

Etapa da licitação – Habilitação  



§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 
realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  

9. Interposição de recursos 

10. Adjudicação do objeto – pela autoridade competente  

11. Homologação ou revogação  do procedimento  

 
 

 
 

Etapa da licitação 



 

 

Art. 29.  É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e 

sociedades de economia mista:  

I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais),  

II - para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

XV- nos casos de emergência / urgência  

 ( 18 Incisos) 

Art. 30.  A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de 

competição 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exceção a licitação 



Plataformas  eletrônicas  de 
Acesso – Compras HCPA 



Organograma  do Serviço de Compras 

Serviço de Compras 

Pesquisa de Preços  Compra Direta  Pregão  

• 2 Analistas  
• 2 Assistente II 

• 8  Compradores ( Analista + 
Assistente)  

• 1 Assistente II 

• 7  Pregoeiros ( Analista + 
Assistente)  

Plataformas  eletrônicas  de Acesso – Compras HCPA 

As plataformas são gratuitas e acesso ilimitado 

Pesquisa de Preços : 
 
https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/ 
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ 
 

Licitação: 
 
https://www.publinexo.com.br/publinexo/jsp/inscrfor/inscr_fornecedorCNPJ.jsp 

Telefone: (11) 4210-1060  
E-mail: suporte@bionexo.com 

 

Assinatura de Atas e Contratos: 
 
 
https://www.hcpa.edu.br/venha-para-o-hcpa/licitacoes/cadastro-licitacoes 
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Plataformas  eletrônicas  de Acesso – Compras HCPA 

Compra Direta: 
 
https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/ 
Telefone: (11) 4210-1060  
E-mail: suporte@bionexo.com 

 
 

E-mail institucional:  
comprasmedicamentos@hcpa.edu.br 
compraspesquisa@hcpa.edu.br 
compraslaboratorio@hcpa.edu.br 
comprasengenharia@hcpa.edu.br 
comprasservicos@hcpa.edu.br 
comprasopme@hcpa.edu.br 
comprasmaterialmedicohospitalar@hcpa.edu.br 
comprasapoio@hcpa.edu.br 
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Como estar habilitado para 
participar das licitações do HCPA?  



Como estar habilitado para participar das licitações 
do HCPA?  

 
✓Acompanhar  os prazos referente a publicação de editais pelo site do HCPA; 

✓Ter regularidade de tributos federais, Fundo de Garantia (FGTS), e Débitos Trabalhistas 

(CNDT); 

✓Não ter impedimento para participar de licitações no âmbito da esfera federal; 

✓Ser cadastrado no Cadastro de fornecedores do HCPA ou SICAF; 

✓Verificar no site do HCPA se sua  marca e  o modelo do produto que deseja cotar estão pré-

qualificadas, caso não esteja efetuar o processo de qualificação de produtos. 

 



https://www.hcpa.edu.br/venha-para-o-hcpa/licitacoes/cadastro-licitacoes 
 

Como estar habilitado para participar das licitações 
do HCPA?  
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Como estar habilitado para participar das licitações 
do HCPA?  
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Pesquisa de Preços   Licitação  

Dispensa   

Ata ou Contrato  

Como estar habilitado para participar das licitações 
do HCPA?  



Tutorial - Documentação para Credenciamento 
https://www.youtube.com/watch?v=4-5NpCs0Klo 

 
Tutorial - Cadastro de Usuários 
https://www.youtube.com/watch?v=t0x3cV-uEWI 
 
Tutorial - Documentação 
https://www.youtube.com/watch?v=wgr5JFwCIdI 
 
Tutorial - Cadastro de Produtos 
https://www.youtube.com/watch?v=lbIxN5bX-ms 
 
Tutorial - Análise de Respostas 
https://www.youtube.com/watch?v=EoErTT9Bhhg 

 
Tutorial - Responder Cotação 
https://www.youtube.com/watch?v=cm8MwhmDZsE 

 

Tutorial Bionexo – you tube 
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Luana Baptista Rodrigues Pires 
lbrodrigues@hcpa.edu.br 

serviçodecompras@hcpa.edu.br 
51 33598235 

 
 
 

Obrigada! 
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