Associação Brasileira de Tecnologia de Luz
Síncrotron
REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO,
COMPRA E ALIENAÇÃO

Aprovado pelo Conselho de Administração em 17/06/2005.

1

ÍNDICE

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS ......................................................................................................... 3
CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES GERAIS...................................................................................... 3
CAPÍTULO III – DAS DEFINIÇÕES ............................................................................................ 4
CAPÍTULO IV - SELEÇÃO DE FORNECEDORES .................................................................... 5
CAPÍTULO V - ALIENAÇÃO....................................................................................................... 7
CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS...................................................................................... 7

Aprovado pelo Conselho de Administração em 17/06/2005.

2

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS
1. Este regulamento estabelece os critérios adotados pela Associação Brasileira de Tecnologia
de Luz Síncrotron na contratação de obras, serviços, materiais, componentes, bens móveis,
equipamentos e contratação de manutenção e alienação de bens duráveis ou não necessários às
suas atividades, a serem realizadas fielmente dentro dos princípios básicos da moralidade, da
probidade, da economicidade e da busca permanente da qualidade, durabilidade e adequação às
finalidades propostas de obras, serviços, materiais, componentes e equipamentos necessários ao
cumprimento da missão da Associação.
.

CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES GERAIS
1.
A Contratação de obras e serviços e a aquisição e alienação de bens efetuar-se-ão mediante
Seleção de Fornecedores, sendo dispensável tal procedimento nos casos expressamente previstos
neste Regulamento.
2.
A realização de Seleção de Fornecedores não obriga a ABTLuS a formalizar o contrato,
podendo a mesma ser anulada, sem que caiba direito aos participantes de pleitear qualquer
indenização.
3.
Previamente à homologação, a ABTLuS poderá exercitar o direito de negociar as condições
das ofertas, com a finalidade de maximizar resultados.
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CAPÍTULO III – DAS DEFINIÇÕES
Para fins deste Regulamento, entende-se por:
ALIENAÇÃO - Transferência de domínio de bens móveis ou imóveis a terceiros;
ATO CONVOCATÓRIO - Instrução contendo o objeto e as condições de participação na Seleção
de Fornecedores;
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO – Documento que estabelece o compromisso de
entrega de produtos entre a ABTLuS e fornecedor contratado.
COTAÇÃO – Resposta dada pelo fornecedor a um Pedido de Orçamento no processo de Seleção
de Fornecedores;
COMPRA - A aquisição de materiais, componentes, equipamentos, produtos, serviços, móveis,
imóveis;
CONTRATO - Documento que estabelece os direitos e obrigações da ABTLuS e do fornecedor
contratado;
ELEMENTOS TÉCNICOS - Informações relativas a projetos, plantas, cálculos, memórias
descritivas, especificações e normas técnicas, padrões de qualidade, durabilidade e desempenho,
marcas ou modelos de componentes e equipamentos;
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO – A 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 o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato;
OBRAS - Todos os trabalhos de engenharia e arquitetura que resultem na criação, recuperação ou
modificação de bem imóvel da Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron ou por ela
administrado, mediante construção e fabricação, ou ainda que tenham como resultado qualquer
transformação do meio ambiente;
PREÇO MAIS VANTAJOSO - Entende-se aquele que leva em conta elementos e fatores que,
para a ABTLuS, possam afetar o custo final, tais como: condição de pagamento, eficiência,
garantia, menor preço, prazo de entrega, qualidade do produto, qualificação da equipe técnica,
manutenção, transporte e custo de assessoramento.
MODELO DE DECISÃO: A decisão pelo Preço Mais Vantajoso deverá ser realizada com base
na análise comparativa de parâmetros devidamente quantificados em objetivos obrigatórios características indispensáveis para o adequado fornecimento do produto ou serviço - e
ponderados relativamente em objetivos desejáveis - características de comparabilidade e
decisivas para a identificação da melhor escolha.
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SELEÇÃO DE FORNECEDORES - Processo para contratação, compras e alienação realizadas
mediante critérios definidos no Pedido de Orçamento, Especificação Técnica, Ato Convocatório;
SERVIÇO - a prestação de qualquer trabalho intelectual, técnico ou manual;
SERVIÇOS ESPECIAIS - pesquisa e desenvolvimento de materiais, componentes e/ou
equipamentos, protótipos ou cabeças-de-série, cujas especificações técnicas exijam
desenvolvimento tecnológico especializado por parte do fornecedor ou por este em conjunto com
a ABTLuS, que resultem na elevação do patamar científico e tecnológico da indústria nacional, e
cujos produtos finais devam ser homologados tecnicamente pela ABTLuS;
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - cessão, pela ABTLuS, de tecnologias por ela
desenvolvidas ou desenvolvidas em parcerias, para exploração por empresas públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras, contra o pagamento de taxas, participação acionária ou nos
lucros ou qualquer outra modalidade de compensação patrimonial ou financeira.

CAPÍTULO IV - SELEÇÃO DE FORNECEDORES
1. A Seleção de Fornecedores será realizada com a participação de no mínimo de 03 (três)
fornecedores, previamente convidados pela ABTLuS por meio de Pedido de Orçamento,
Especificação Técnica ou Ato Convocatório.
2. A adjudicação será feita para por meio de Contrato ou Autorização de Fornecimento à
empresa que apresentar o Preço mais Vantajoso para a ABTLuS obedecendo os critérios do
Pedido de Orçamento, Especificação Técnica ou Ato Convocatório definidos no Modelo de
Decisão.
3. Para obtenção de Cotação serão válidos todos os meios de comunicação, inclusive os obtidos
via Internet.
4. A dispensa de Seleção de Fornecedores poderá ser realizada em caráter excepcional,
mediante autorização prévia do Diretor Geral da ABTLuS nos seguintes casos:
4.1. Operação envolvendo concessionária de serviços públicos e o objeto do contrato for
pertinente ao da concessão;
4.2. Operação envolvendo empresas públicas, entidades paraestatais, organizações sociais,
universidades ou centros de pesquisa nacionais;
4.3. Aluguel ou aquisição de imóvel destinado a uso próprio;
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4.4. Aquisição de equipamento e componentes cujas características técnicas sejam
específicas em relação aos objetivos a serem alcançados, mediante comprovação de
Relatório Técnico;
4.5. Aquisição de materiais, equipamentos ou serviços diretamente do produtor, empresa
ou representante comercial exclusivo, devendo a comprovação de exclusividade ser
feita por atestado fornecido por órgão de registro do comércio do local em que se
realiza a licitação, pelo Sindicato, Federação ou pelas entidades equivalentes;
4.6. Complementação de obras ou serviços e aquisição de materiais, componentes e/ou
equipamentos para substituição ou ampliação, já padronizados pela ABTLuS.
4.7. Compras, execução de obras ou serviços ou alienação de bens que envolvam valores
estimados inferiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo vetados desmembramentos.
O valor acima é referente ao mês de dezembro de 2004 e será atualizado
mensalmente conforme Índice Geral de Preços no Mercado – IGP-M, ou que vier a
substituir.
4.8. Contratação de serviços especiais e aquisição de produtos desenvolvidos para a
Associação e/ou em projetos de pesquisa e desenvolvimento conjuntos com a
Associação, por ela homologados;
4.9. Na contratação realizada para transferência de tecnologia e para o licenciamento de
direito de uso ou de exploração de criação protegida;
4.10. Contratação de serviços profissionais especializados e firmas de notória
especialização;
4.11. Emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízos à ABTLuS ou comprometer-se a segurança de pessoas, obras,
serviços ou equipamentos;
4.12. Não acudirem interessados à Seleção de Fornecedores;
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CAPÍTULO V - ALIENAÇÃO
1. É vedada a alienação de bens imóveis pertencentes à União e administrados pela ABTLuS,
sem prévia autorização do órgão supervisor do Contrato de Gestão, caso em que os recursos
oriundos da alienação somente poderão ser empregados em investimentos.
2. A alienação de bens pertencentes à ABTLuS será precedida de avaliação de seu valor de
mercado, dispensada a Seleção de Fornecedores nos seguintes casos;
2.1 Dação em pagamento;
2.2 Dação, permitida exclusivamente para fins de interesse social, educacional ou
científico;
2.3 Permuta.
3. A alienação de bens integrantes do patrimônio da ABTLuS, cujo valor contábil exceda a R$
20.000,00 (vinte mil reais), dependerá de prévia autorização do Conselho de Administração,
valor referente ao mês de dezembro de 2004 que será atualizado mensalmente pelo IGPM –
Índice Geral de Preços no Mercado ou o que vier a substituir.
4. A alienação de bens integrantes do patrimônio da ABTLuS, com valor contábil igual ou
inferior à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dependerá de prévia autorização do Diretor Geral da
ABTLuS, valor referente ao mês de dezembro de 2004 que será atualizado mensalmente pelo
IGPM – Índice Geral de Preços no Mercado ou o que vier a substituir.

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1.

Os atos necessários ao cumprimento deste Regulamento, ressalvados os casos de
competência do Conselho de Administração, serão definidos pelo Diretor Geral.

2.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral da ABTLuS.

3.

Fica revogado o Regulamento anteriormente aprovado pelo Conselho de Administração da
ABTLuS em Ata datada de 04 de fevereiro de 1998, publicado no Diário Oficial da União
em 16 de março de 1998 página 78, seção 3.

4.

O presente Regulamento entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial da
União.
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