
PETROBRAS – NOVAS REGRAS DE CONTRATAÇÃO 
LEI 13.303/2016 

 
A apresentação abaixo segue as instruções da Petrobras para atendimento das novas 
regras de contratação, face a Lei 13.303/2016 e foram extraídas do portal da 
Petronect. 
 
Destacamos abaixo alguns tópicos que julgamos importantes e que constam das 
instruções detalhadas da Petrobras em seu portal Petronect. 
 
Por outro lado, reputamos não menos importante a leitura do Regulamento de 
Licitações e Contratos da Petrobras (RLCP). 
 
Carlos Santos 
MBA em Contabilidade IFRS (Normas Internacionais de Contabilidade) - USP 
Assess Consultoria Contábil e Cadastral 
carlos@assesscontabil.cnt.br 
21 99641-8642 
 
A seguir os destaques: 
 
1. Esta Lei atinge todas as empresas públicas e as sociedades de economia mista e  
suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.  
 
2. Todas as contratações devem ser realizadas, via de regra, por meio de licitação 
pública, abertas a qualquer interessado que tenha condições de atender ao edital. 
 
3. Foi elaborado o Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras (RLCP) 
com fins de complementar os dispositivos da Lei. 
 
4. O sistema estará em vigor efetivamente a partir de 15 maio de 2018 para todo 
o Brasil. 
 
5. Encerram-se o CRCC (Cadastro Corporativo) e a DRS (Registro Simplificado), 
entrando em seu lugar o CRC (Certificado de Registro Cadastral) que poderá ser total 
(quando atender a todos os parâmetros de habilitação definidos no artigo 58 da Lei 
13.303/16) ou parcial (quando atender a pelo menos um deles, sem prejuízo de outras 
informações exigidas pela Petrobras.  
 
6. Vantagens da manutenção do CRC 

 É um procedimento auxiliar prévio à contratação que pode ser utilizado quando 
o objeto da licitação necessitar de uma análise técnica mais detalhada, tornando o 
processo mais ágil, uma vez que a avaliação dos requisitos de qualificação técnica 
ocorre de forma antecipada e não durante o processo licitatório. Ressalte-se, porém, 
que em qualquer hipótese é assegurada a igualdade de condições entre os 
concorrentes. 
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 As empresas que estiverem no Cadastro de Fornecedores poderão receber 
notificações informando a disponibilização dos editais, para as famílias relacionadas ao 
objeto da licitação. 

 As licitações podem ser restritas a fornecedores ou bens que tenham atendido 
a todos os requisitos previstos em procedimento auxiliar de pré-qualificação. Nesses 
casos, estará impedido de participar da licitação o interessado que não estiver 
previamente qualificado pela Petrobras. 

 A Lei das Estatais permite que ocorra, em caráter excepcional, a inversão de 
fases no procedimento licitatório. Neste caso, a fase de habilitação poderá anteceder 
as seguintes fases: apresentação de lances; julgamento; verificação de efetividade dos 
lances; e negociação. A opção de adotar a inversão de fases na licitação deverá estar 
descrita expressamente no edital. 
 
7. É obrigação da empresa manter, durante a validade do CRC, o atendimento aos 
requisitos de qualificação exigidas no cadastramento. 
Entendo ser, por exemplo, caso de manutenção das certidões negativas durante todo 
o prazo de vigência do cadastro que é de 1 ano. 
 
8. A Petrobras disponibilizará consulta aos materiais de capacitação sobre o 
funcionamento do portal de contratações e da ferramenta de cadastro. 
 
9. Nas hipóteses previstas na Lei 13.303/16 ainda há a possibilidade de serem 
realizadas contratações diretas. 
 
10. Para licitações de bens e serviços comuns será preferencialmente utilizado o 
rito do pregão. 
 
11. Os Editais de Licitação com todas as suas exigências serão publicados no site da 
Petronect, no Diário Oficial da União ou, ainda poderão ser enviados diretamente às 
empresas previamente cadastradas. 
 
12. Entre outros parâmetros de avaliação será considerada a capacidade 
econômica e financeira dos licitantes (Critério Econômico). Situa-se ainda dentro 
desses parâmetros, os critérios de avaliação, como Legal, Técnico, Técnico-SMS, 
Integridade e Credenciamento. 
 
13. Conforme descrito no RLCP, as empresas com GRI alto não poderão participar 
de procedimentos de contratação, salvo exceções. A critério da Petrobras o GRI alto 
poderá até desclassificar a empresa nos processos de licitações ou poderá ser alterado, 
caso sejam identificados fatos novos ou informações relevantes quanto ao risco de 
integridade. 
 
14. A Petrobras ainda poderá negociar com o vencedor da licitação condições mais 
vantajosas. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm


15. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas ao 
classificado em primeiro lugar, exceto no caso de inversão de fases, previsto como 
excepcionalidade na Lei das Estatais.  
 
16. Mas o que é uma inversão de fases? A Lei das Estatais permite que ocorra, em 
caráter excepcional, a inversão de fases no procedimento licitatório. Neste caso, a fase 
de habilitação poderá anteceder as seguintes fases: apresentação de lances; 
julgamento; verificação de efetividade dos lances; e negociação. A opção de adotar a 
inversão de fases na licitação deverá estar descrita expressamente no edital. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Conheça a nova lei 
 
A nova Lei das Estatais (13.303/16) dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas 
públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
Sancionada em 30 de junho de 2016, a Lei representa um marco regulatório para a 
atuação dessas empresas, com o estabelecimento de procedimentos e 
responsabilidades. Na condição de sociedade de economia mista, nós fazemos parte 
das empresas regidas pela Lei das Estatais, assim como todas as nossas subsidiárias 
brasileiras. 
 
Um dos principais temas trazidos pela nova legislação diz respeito à regulamentação 
das contratações, com alterações e inovações em relação às normas atualmente 
seguidas pela Petrobras. Neste quesito, a Lei 13.303/16 determina que todas as 
contratações devem ser realizadas, em regra, por meio de licitação pública. Isso quer 
dizer que as contratações se darão por meio de licitações que estarão abertas a 
qualquer interessado que tenha condições de atender o edital. Essa novidade amplia a 
participação de fornecedores e a transparência dos processos licitatórios e da gestão 
pública. 
 
A nova legislação revoga o artigo 67 da Lei 9.478/97. Ele era fundamento de validade 
do Decreto 2.745/98, que aprovou o Regulamento do Procedimento Licitatório 
Simplificado da Petrobras, e do Manual da Petrobras para Contratação (MPC). 
------------------------------------------------------------   
 
Regulamento 
 
Para disciplinar as normas gerais de contratação e atender os requisitos do art. 40 
da Lei 13.303/16, foi elaborado o Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras 
(RLCP), complementando os dispositivos da Lei. 
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Esse documento apresenta as novas formas de contratar, as etapas a serem 
percorridas nas licitações, a gestão contratual e os procedimentos auxiliares, inclusive 
o cadastro de fornecedores. O RLCP está disponível para consulta aqui. 
------------------------------------------------------------  
 
Quando mudará? 
 
A Lei 13.303/16 estabeleceu um prazo de 24 meses, a contar da sua data de  
publicação, para que as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas 
subsidiárias se adequassem ao disposto na nova legislação, sendo sua aplicação 
obrigatória a partir de 1º de julho de 2018. Na Petrobras teremos um período de 
transição para a adoção da Lei, com o novo Regulamento de Licitações e Contratos 
Petrobras (RLCP) sendo aplicado em toda a companhia, a partir de 15 de maio de 
2018. 
 
Para avaliar a condução de todo esse processo de transição, vamos iniciar a aplicação 
do novo regulamento de modo progressivo em duas de nossas unidades: a partir de 5 
de fevereiro de 2018 na Unidade de Operações de Exploração e Produção do Espírito 
Santo (UO-ES) e a partir de 2 de abril de 2018 na Unidade de Operações de Exploração 
e Produção do Rio de Janeiro (UO-RIO). A partir dessas datas, todas as oportunidades 
de contratação publicadas pela UO-ES e UO-RIO serão regidas pela nova Lei, com a 
adoção das diretrizes previstas no RLCP. Até 15 de maio de 2018, as demais áreas da 
companhia continuarão contratando com base no Decreto 2.745/98, o Manual da 
Petrobras para Contratação (MPC) 
 
As oportunidades publicadas e os contratos celebrados com base no Decreto 2.745/98 
e no MPC serão por eles regidos até seu encerramento. Para saber mais, clique aqui. 
------------------------------------------------------------- 
 
Tenho contrato vigente com a Petrobras 
 
Os procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados na UO-ES antes do 
dia 5 de fevereiro, na UO-RIO antes do dia 2 de abril e antes de 15 de maio de 2018 no 
restante da Petrobras, permanecem regidos pelo Decreto 2.745/98 e pelo MPC até a 
data do encerramento contratual. Eventuais aditivos poderão ser celebrados após as 
referidas datas, com base na legislação acima mencionada. 
 
Assim, todas as oportunidades de contratação publicadas a partir de 5 de fevereiro 
para a UO-ES, 2 de abril para a UO-RIO e a partir de 15 de maio de 2018 para as demais 
áreas da Petrobras serão regidas pelo que determina a Lei 13.303/16, o RLCP e os 
Padrões Corporativos correspondentes. 
------------------------------------------------------------- 
 
Sou fornecedor: quero me cadastrar 
 
Na Petrobras mantemos registros cadastrais para efeito de habilitação e 
acompanhamento de desempenho de fornecedores. O Cadastro de Fornecedores de 
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Bens e Serviços da Petrobras é o banco de dados que reúne as informações dos nossos 
prestadores de serviços e fornecedores de bens, que tem a finalidade de permitir a 
avaliação prévia das empresas. 
 
O processo de cadastramento de fornecedores é realizado em um sistema 
informatizado disponível no site da Petronect, onde se encontram as regras gerais do 
Cadastro. Ele estará permanentemente aberto aos interessados e será válido, para fins 
de habilitação, por até um ano podendo ser atualizado a qualquer momento. 
 
O Cadastro é estruturado por famílias de fornecimento, considerando as 
peculiaridades do bem a ser fornecido ou serviço a ser prestado. As listas de 
fornecimentos e seus requisitos de qualificação estão disponíveis aqui. 
 
Certificado de registro cadastral 
O resultado do processo de cadastramento é a emissão do Certificado de Registro 
Cadastral (CRC). Trata-se de um certificado emitido pela Petrobras aos fornecedores 
que atenderem a um ou mais critérios aplicáveis à família de interesse. 
 
Apesar de não ser necessário para a participação em nossas contratações, o CRC 
representa benefício: ele poderá ser utilizado para efeitos de habilitação prévia dos 
inscritos em futuros procedimentos licitatórios. Ou seja, os documentos necessários 
para habilitação, desde que sejam compatíveis com as exigências do edital, poderão 
ser total ou parcialmente substituídos pelo CRC. 
-----------------------------------------------------------------   
 
Certificado de Registro Cadastral Total e Parcial 
 
Poderemos emitir aos interessados Certificados de Registro Cadastral Total ou Parcial. 
O CRC será total quando atender a todos os parâmetros de habilitação definidos no 
artigo 58 da Lei 13.303/16, ou parcial quando atender a pelo menos um deles, sem 
prejuízo de outras informações exigidas pela Petrobras. Quando atender a pelo menos 
um desses parâmetros, o CRC será parcial. 
 
É obrigação da empresa manter, durante a validade do CRC, o atendimento aos 
requisitos de qualificação exigidas no cadastramento. 
------------------------------------------------------------   
 
Pré-qualificação 
 
Trata-se de um procedimento auxiliar prévio à contratação que pode ser utilizado 
quando o objeto da licitação necessitar de uma análise técnica mais detalhada. A pré-
qualificação visa tornar o processo de contratação mais ágil uma vez que a avaliação 
dos requisitos de qualificação técnica ocorre de forma antecipada e não durante o 
processo licitatório. 
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A pré-qualificação pode ser parcial ou total, contendo algum ou todos os requisitos de 
habilitação. Em qualquer hipótese é assegurada a igualdade de condições entre os 
concorrentes. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
Convocação de Pré-Qualificação 
 
As pré-qualificações serão divulgadas no site da Petronect por meio de convocação. 
Nela estarão contidos as regras de participação e os requisitos para as empresas se 
qualificarem a fornecer bens ou prestar serviços para a Petrobras. A convocação 
poderá ser publicada mesmo que ainda não exista uma contratação em vista. 
 
As pré-qualificações serão públicas e estarão permanentemente abertas à inscrição de 
qualquer interessado. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Aviso de licitação 
 
Determinadas licitações poderão ser restritas a empresas já pré-qualificadas ou em 
processo de pré-qualificação, e serão realizadas obrigatoriamente por meio de Aviso 
de Licitação no Diário Oficial da União e no site da Petronect. Os avisos informarão o 
objeto contratual a ser licitado, o prazo final para recebimento de pedidos de pré-
qualificação e os possíveis locais de fornecimento para a contratação. 
 
Nesta hipótese, somente poderão participar da futura licitação os prestadores e 
fornecedores que tiverem apresentado a documentação exigida para a pré-
qualificação até a data indicada no Aviso de Licitação, mesmo que a sua avaliação seja 
finalizada posteriormente, e que tenham sido pré-qualificados. 
 
--------------------------------------------------------------   
 
Certificado de pré-qualificação 
 
Ao final do processo de pré-qualificação, serão conhecidos os fornecedores aprovados 
e reprovados. A divulgação do resultado da pré-qualificação ocorrerá no site 
da Petronect, após o período de recurso. As empresas aprovadas poderão ser 
registradas no nosso Cadastro de Fornecedores. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

O papel da Petronect 

A Petronect é a empresa que, dentre outros serviços, disponibiliza o portal de compras 
e contratações utilizado pela Petrobras e a ferramenta do Cadastro de Fornecedores 
de Bens e Serviços. 
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É importante destacar que, apesar do portal de contratações e a ferramenta de 
cadastro estarem hospedados na Petronect, as regras e condições para cadastramento 
e contratação de fornecedores são estabelecidos pela Petrobras. 

Treinamento 

Os interessados em fornecer bens e serviços à Petrobras podem consultar materiais de 
capacitação sobre o funcionamento do portal de contratações e da ferramenta de 
cadastro aqui. 

--------------------------------------------------------------- 
 
 
As formas de contratação da Petrobras 
 
Licitação 
 
A Lei 13.303/16 traz alterações significativas nos nossos procedimentos licitatórios. As 
licitações estarão abertas a qualquer interessado que tenha condições de atender o 
edital e serão processadas preferencialmente por meio eletrônico, de acordo com os 
seguintes procedimentos estabelecidos no Regulamento de Licitações e Contratos da 
Petrobras (RLCP): 

1. modo de disputa aberto; 
2. modo de disputa fechado; 
3. modo de disputa combinado; e 
4. rito do pregão. 

 
Nas hipóteses previstas na Lei 13.303/16 ainda há a possibilidade de serem realizadas 
contratações diretas. 
 

 
 
Modo de disputa aberto 
Os licitantes apresentam suas propostas e, na sequência, ofertam lances públicos e 
sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. O 
edital poderá estabelecer um intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances 
e prever a apresentação de lances intermediários pelos licitantes durante a disputa 
aberta. 
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Modo de disputa fechado 
As propostas serão sigilosas até data e hora designadas para sua divulgação, similar ao 
procedimento atualmente praticado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modo de disputa combinado 
Com a Lei 13.303/16, é possível que os modos de disputa aberto e fechado sejam 
combinados quando o objeto puder ser parcelado. Nessa hipótese, cada parte será 
avaliada conforme as regras do modo de disputa escolhido, nos termos do edital. 
 

 
 
Rito do pregão 
Para licitações de bens e serviços comuns será preferencialmente utilizado o rito do 
pregão. Nesses casos as licitações serão processadas e julgadas por pregoeiro. 
Conforme disposto na Lei 13.303/16, bens e serviços comuns são aqueles que 
possuem padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente 
definidos por meio de especificações usuais no mercado. 
 
Contratação Direta 
Poderão ser realizadas contratações diretas nas hipóteses previstas na Lei 13.303/16: 
inaplicabilidade de Licitação (art. 28, §3º da Lei 13.303/16); Dispensa de Licitação (rol 
taxativo do art. 29 da Lei 13.303/16); e Inexigibilidade de Licitação nos casos de 
inviabilidade de competição (rol exemplificativo do art. 30 da Lei 13.303/16). Essas 
hipóteses são similares às previstas no Decreto 2.745/98. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
O funcionamento de uma licitação 
 
Os meios de divulgação da licitação 
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Nossos editais de licitação para contratações de bens e serviços terão ampla 
publicidade, possibilitando a inscrição de qualquer interessado. Veja onde 
divulgaremos as informações sobre nossas oportunidades: 
 
 
 
 
 

 
 
Site da Petronect 
Nossos editais de licitação, seus respectivos anexos e toda a comunicação relacionada 
ao processo licitatório serão divulgados, na íntegra, no site da Petronect. As 
informações serão mantidas disponíveis para consulta durante o processo licitatório. 
 

 
 
Diário Oficial da União (DOU) 
Será publicado no Diário Oficial da União (DOU) um extrato do edital que conterá a 
descrição sucinta do objeto da licitação e informações de referência para participar da 
licitação. 
 

 
 
Notificações 
As empresas que estiverem em nosso Cadastro de Fornecedores poderão receber 
notificações informando a disponibilização dos editais, para as famílias relacionadas ao 
objeto da licitação. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------   
 
Conteúdo do edital 
O edital de licitação divulgará as regras do procedimento licitatório. Fazem parte do 
documento, entre outros: a especificação técnica, a forma de contratação e 
informações para o envio de propostas. Eventuais modificações no edital serão 
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divulgadas nos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a 
alteração não comprometer a formulação das propostas. 
 
Critérios de julgamento 
As propostas apresentadas serão ordenadas de acordo com o critério de julgamento 
que tiver sido definido no edital, podendo ser indicados: menor preço; maior 
desconto; melhor técnica; melhor combinação de técnica e preço; melhor conteúdo 
artístico; maior oferta de preço; maior retorno econômico; melhor destinação dos 
bens alienados. Entenda como funciona cada um deles: 
 
 

 
 
Menor preço 
Será considerada a proposta de menor preço aquela que representar o menor 
dispêndio para a Petrobras, atendidos aos parâmetros mínimos de qualidade definidos 
no edital. Nesta situação, o ordenamento das propostas será efetuado da menor para 
a maior. 
 

 
 
Maior Desconto 
A proposta de maior desconto também será aquela que representar o menor 
dispêndio para a Petrobras, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos 
no edital. Nesta situação, o ordenamento das propostas será efetuado do maior 
desconto para o menor, em relação ao preço global fixado pela Petrobras no edital. 
Nessa hipótese, o orçamento referencial que, em regra, é sigiloso, será divulgado. 
 

 
 
Melhor Técnica 
A seleção se dá exclusivamente em função da melhor proposta técnica, de acordo com 
os parâmetros objetivos estabelecidos no edital, que definirá ainda o valor do prêmio 
ou da remuneração que será atribuída ao vencedor. Este critério de julgamento poderá 
ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica, 
incluídos os projetos arquitetônicos e excluídos os projetos de engenharia. 
 



 
 
Melhor combinação técnica e preço 
Este critério será utilizado nas licitações em que a avaliação e a ponderação da 
qualidade técnica das propostas forem relevantes aos fins pretendidos pela Petrobras.  
 
As propostas técnicas e de preço apresentadas serão avaliadas segundo fatores de 
ponderação previstos no edital, sendo o fator de ponderação mais relevante limitado a 
70%. O edital estabelecerá pontuação mínima para as propostas técnicas, cujo não 
atingimento implicará desclassificação. 
 

 
 
Melhor conteúdo artístico 
A escolha da melhor proposta se dá exclusivamente em função do julgamento do 
conteúdo artístico apresentado, de acordo com os parâmetros objetivos estabelecidos 
no edital que definirá ainda o valor do prêmio ou da remuneração atribuído ao 
vencedor. Este critério de julgamento poderá ser utilizado para a contratação de 
projetos e trabalhos de natureza artística. 
 

 
 
Maior oferta de preço 
O critério de julgamento pela maior oferta de preço será utilizado no caso de contratos 
que resultem em receita para a Petrobras. Os bens e direitos a serem licitados serão 
previamente avaliados para fixação no edital do valor mínimo de arrematação. 
 

 
 
Maior retorno econômico 
Será considerada a melhor proposta aquela que apresentar o maior retorno 
econômico à Petrobras, por meio da redução de suas despesas correntes. Para efeito 
de julgamento, o retorno econômico é o resultado da economia que se estima gerar 
com a execução do contrato de acordo com a proposta de trabalho, deduzida a 
proposta de preço, ambas apresentadas pelo licitante. A remuneração do contrato vai 



variar de acordo com o percentual da economia de recursos gerada. Serão previstos no 
contrato os impactos na remuneração da contratada nos casos em que não for gerada 
a economia esperada. 
 
 
 

 
 
Melhor destinação dos bens alienados 
Neste critério será obrigatoriamente considerada a repercussão, na sociedade, do uso 
que será dado ao bem alienado, cuja destinação deve ser comprovada pelo 
adquirente. O descumprimento da finalidade resultará na imediata restituição do bem 
ao acervo patrimonial da Petrobras. Não sendo possível a restituição, o adquirente 
deverá indenizar o valor avaliado do bem à Petrobras, além de eventuais perdas e 
danos. 
  
 
Verificação de efetividade 
Após ordenarmos as propostas de acordo com o critério de julgamento estabelecido 
no edital, verificaremos a efetividade da proposta mais bem colocada analisando sua 
aderência em relação aos requisitos estabelecidos no edital. Será desclassificada a 
proposta que: 
 contiver vícios insanáveis; 
 descumprir especificações técnicas descritas no edital; 
 apresentar preços manifestamente inexequíveis; 
 se encontrar acima do orçamento referencial para a contratação, após 
negociação; 
 não possuir sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Petrobras; 
 apresentar desconformidade com outras exigências do edital, salvo se for 
possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se 
prejudique o tratamento isonômico entre os demais licitantes. 
 
Parâmetros de habilitação 
O artigo 58 da Lei 13.303/16 estabelece os parâmetros de habilitação que são usados 
para avaliar se um licitante está ou não habilitado para nos fornecer o bem ou prestar 
o serviço. São eles: 
 Capacidade de assumir os direitos e obrigações previstos no edital; 
 Qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente 
relevantes; 
 Capacidade econômica e financeira; 
 Recolhimento de quantia a título de adiantamento, em licitações que utilizem 
como critério de julgamento a maior oferta de preço. Neste caso, os requisitos de 
qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados. 
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Os parâmetros correspondem, respectivamente, aos critérios avaliados no Cadastro de 
Fornecedores da Petrobras, que são: 
 Critério legal 
 Critério técnico, técnico-SMS e credenciamento 
 Critério econômico 
 
Para ser considerado habilitado, o licitante deverá comprovar o atendimento a esses 
critérios por meio da apresentação de documentos. Estes poderão ser total ou 
parcialmente substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral ou pelo Registro de 
Pré-Qualificação, quando compatível com a exigência para o objeto do contrato, nos 
termos do edital. Se o fornecedor não possuir registro cadastral, poderemos realizar 
sua inscrição utilizando a documentação apresentada na etapa de habilitação. 
 
Critérios do Cadastro de Fornecedores 
Os critérios avaliados no Cadastro de Fornecedores, conforme especificidade da 
família de fornecimento, são os critérios legal, técnico, técnico-SMS, credenciamento e 
econômico. 
 
Critério Legal: Acompanhamos a regularidade das empresas no cumprimento de suas 
obrigações junto ao mercado, aos órgãos de governo e à sociedade. Além da análise 
documental, utilizamos instrumentos que permitem o levantamento de informações 
sobre certidões e documentos emitidos por entidades fiscais. 
 
Critério Técnico: Analisamos a capacidade técnica da empresa para a produção de 
bens ou prestação de serviços, avaliando os recursos necessários para o bom 
desempenho dos bens a serem fornecidos ou dos serviços a serem executados. 
 
Critério Técnico SMS: Verificamos o grau de implementação dos Sistemas de Gestão 
Ambiental e de Segurança e Saúde Ocupacional, segundo as Normas ISO 14001 e 
OHSAS 18001. 
 
Critério Credenciamento: Checamos se um revendedor/distribuidor tem autorização 
para comercializar produtos do fabricante por ele indicado. Além disso, este critério 
garante a realização de inspeções exigidas pela Petrobras e avalia os meios 
disponibilizados pela empresa para que estas ocorram. 
 
Critério Econômico: Por meio de um conjunto de requisitos e indicadores, buscamos 
evidências da solidez econômica da empresa, de forma a assegurar que ela possa dar 
continuidade e concluir o fornecimento de bem ou serviço para a Petrobras. 
 
Critério Integridade: Analisamos, por meio da aplicação da Due Diligence de 
Integridade (DDI), os riscos de integridade aos quais possamos ficar expostos quando 
nos relacionamos com terceiros. 
 
Recolhimento do Adiantamento 
Nas licitações que utilizarem o critério de julgamento por maior oferta de preço, 
poderemos definir como requisito de habilitação a comprovação do recolhimento de 



quantia como garantia, limitada a cinco por cento do valor mínimo de alienação, em 
prazo estipulado no edital. O vencedor perderá a quantia em favor da Petrobras caso 
não efetue o pagamento devido no prazo determinado. 
 
 
 
Matriz de Riscos 
A matriz de riscos é o instrumento contratual que define riscos e responsabilidades 
entre as partes. Ela caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro do contrato em 
termos de ônus financeiro decorrente de eventos que possam vir a ocorrer após 
contratação. Não será permitida a celebração de aditivos para eventos registrados na 
matriz de riscos sob responsabilidade da contratada. 
 
A matriz de riscos deve constar nos contratos de obras e serviços de engenharia 
celebrados nos seguintes regimes de contratação: 
 Semi-integrada: envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto 
executivo e demais operações necessárias para a entrega final do objeto do contrato; 
 Integrada: inclui a elaboração e o desenvolvimento do projeto básico, além do 
executivo, e demais operações necessárias para a entrega final do objeto do contrato. 
 
A cláusula contratual que vai definir riscos e responsabilidades entre as partes deve 
conter, no mínimo, as seguintes informações: 
a) listagem de possíveis eventos não planejados à assinatura do contrato que 
impactem seu equilíbrio econômico-financeiro. No caso de tal evento ocorrer, deverá 
ser prevista a eventual necessidade de efetuar termo aditivo; 
 
b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de 
resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no 
anteprojeto ou no projeto básico da licitação 
 
c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de 
meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-
definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação. 
 
Due Diligence de Integridade (DDI) 
A análise dos riscos de integridade aos quais possamos ficar expostos quando do 
relacionamento com terceiros é realizada por meio da aplicação da Due Diligence de 
Integridade (DDI). Ele corresponde a um dos elementos do nosso programa de 
integridade corporativa, o Programa Petrobras de Prevenção à Corrupção 
 
A DDI subsidia a análise do critério de integridade de terceiros, cujo resultado é 
expresso pela atribuição do Grau de Risco de Integridade (GRI). Ele é representado por 
bandeiras que indicam a variação do GRI: 
 Bandeira verde: GRI baixo; 
 Bandeira amarela: GRI médio; 
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 Bandeira vermelha: GRI alto 
 
Conforme descrito no RLCP, as empresas com GRI alto não poderão participar de 
procedimentos de contratação, salvo exceções. Para conhecê-las, clique aqui. 
 
Se o licitante não possuir GRI atribuído, ele deverá, na fase de habilitação, preencher 
eletronicamente o questionário de Due Diligence de Integridade. O questionário deve 
ser enviado junto com a documentação de suporte, no prazo de apresentação da 
documentação de habilitação. A resposta ao questionário de DDI e o envio de 
documentação comprobatória para avaliação serão condições para habilitação do 
licitante. 
 
Nos casos em que a DDI for concluída e o GRI alto for atribuído no curso do processo 
licitatório, poderemos desclassificar o licitante. Caso identifiquemos novos fatos ou 
informações relevantes quanto ao risco de integridade do fornecedor, poderemos 
alterar o GRI da contraparte, que será considerado no processo licitatório corrente. 
 
O GRI está disponível para consulta no Relatório de Notas e no Painel de 
Monitoramento no ambiente Petronect. Para acessá-lo, é necessário estar logado no 
sistema. 
 
Para conhecer os procedimentos de avaliação da integridade, clique aqui. Para saber 
mais sobre a Due Diligence de Integridade de Fornecedores, clique aqui. 
 
Necessidade de pré-qualificação 
As licitações podem ser restritas a fornecedores ou bens que tenham atendido a todos 
os requisitos previstos em procedimento auxiliar de pré-qualificação. Nesses casos, 
estará impedido de participar da licitação o interessado que não estiver previamente 
qualificado pela Petrobras. 
 
O procedimento de pré-qualificação é público e estará permanentemente aberto à 
inscrição de qualquer interessado. Para saber mais sobre o procedimento de pré-
qualificação, clique aqui. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
Etapas de licitação 
 
Envio de propostas/lances 
As propostas ou lances serão recebidos em dia e hora previstos no edital e na 
oportunidade, disponíveis no site da Petronect. Quando se tratar de licitação pelo 
modo de disputa aberto ou pelo rito do pregão, os preços inicialmente apresentados 
serão ordenados conforme critério de julgamento definido no edital, podendo os 
licitantes apresentar novos preços na etapa de lances. 
 
Julgamento e verificação da efetividade 
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Nas fases de julgamento e de verificação da efetividade, ordenamos as propostas de 
acordo com o critério de julgamento e analisamos a aderência da proposta mais bem 
colocada em relação aos requisitos estabelecidos no edital e seus anexos. 
 
Sendo constatado que o primeiro colocado não cumpriu todas as exigências 
estabelecidas, ele será desclassificado e será promovida a verificação da proposta 
subsequente, respeitado o ordenamento original. 
 
Negociação 
Confirmada a aderência da proposta aos requisitos definidos no edital e seus anexos, 
negociaremos condições mais vantajosas com quem a apresentou. Quando o preço do 
primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento 
referencial, negociaremos com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente 
estabelecida. Caso não seja obtido, com nenhum dos licitantes, valor igual ou inferior 
ao orçamento referencial para a contratação, a licitação será revogada. 
 
Habilitação 
Nesta fase, vamos avaliar as exigências que devem ser atendidas para comprovar a 
idoneidade e a capacidade do licitante para execução do objeto da licitação. A 
habilitação para contratação de bens e serviços será analisada a partir dos parâmetros 
do artigo 58 da Lei 13.303/16 e seus respectivos critérios. Eles estão 
apresentados aqui. 
 
Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas ao classificado em 
primeiro lugar, exceto no caso de inversão de fases, previsto como excepcionalidade 
na Lei das Estatais. Quando houver inabilitação do primeiro colocado, serão requeridos 
e avaliados os documentos dos licitantes subsequentes, por ordem de classificação. 
 
Os documentos requeridos na etapa de habilitação poderão ser total ou parcialmente 
substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral ou pelo Registro de Pré-
Qualificação, quando compatível com a exigência para o objeto do contrato, nos 
termos do edital. 
 

 
 
Aquisição de direitos e contração de obrigações – critério legal 
O critério de habilitação legal avalia o atendimento pelo licitante às exigências de 
regularidade jurídica solicitadas na fase de habilitação. 
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Qualificação Técnica - Critério Técnico 
O critério técnico analisa a capacidade técnica da empresa para a produção de bens 
e/ou prestação de serviços. Podem compor as exigências de qualificação técnica 
documentos que comprovem a experiência no fornecimento, a adequação dos 
sistemas de gestão de qualidade, ambiental e de segurança e saúde ocupacional, bem 
como anotações referentes ao desempenho em contratos anteriores, além do 
credenciamento para revenda. 
 
 
 
 

 
 
Capacidade econômica e financeira - Critério econômico 
O critério econômico verifica a solidez econômica do licitante, de forma a assegurar a 
condição financeira para concluir o fornecimento do bem ou serviço previsto no edital. 
O atendimento a esse requisito será avaliado com base em indicadores contábeis, 
extraídos dos documentos exigidos do licitante (balanço patrimonial, demonstração do 
resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa). 
 
Para conhecer os documentos necessários para comprovar as habilitações legal, 
técnica e econômica, acesse a lista de fornecimento no site da Petronect. 
Caso o licitante já possua o Registro de Pré-Qualificação ou Certificado de Registro 
Cadastral total ou parcial, ele substituirá os documentos requeridos na etapa de 
habilitação, quando compatível com a exigência para o objeto do contrato, nos termos 
do edital. Por isso o Registro Cadastral tem grande importância para os interessados 
em participar de oportunidades de contratação da Petrobras. 
 
Se o fornecedor não possuir registro cadastral, poderemos realizar sua inscrição 
utilizando a documentação apresentada na etapa de habilitação. 
 
Para entender como funciona o processo de Registro Cadastral, clique aqui. 
 
Recurso 
A fase recursal é única e acontece após o término da habilitação. Os recursos deverão 
ser apresentados no prazo de cinco dias úteis contados da divulgação do 
encerramento da fase, devendo ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da 
comissão de licitação ou do pregoeiro. 
 
A divulgação dos recursos interpostos será realizada no dia útil seguinte ao 
encerramento do prazo de apresentação de recursos, estipulado acima, podendo os 
licitantes apresentarem impugnações aos recursos interpostos no prazo de cinco dias 
úteis contados da divulgação dos recursos. 
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Excepcionalmente, em casos de licitação com inversão de fases, os licitantes poderão 
apresentar recursos após a habilitação e após a verificação de efetividade. 
 
 
 
Homologação, revogação ou anulação 
Finalizada a fase recursal, poderemos homologar o resultado, revogar o procedimento 
ou anulá-lo. Em caso de homologação, convocaremos o licitante vencedor para 
assinatura do instrumento contratual. 
 
Quando houver anulação ou revogação da licitação após iniciada a apresentação de 
propostas, os licitantes poderão manifestar interesse em contestar. Será concedido o 
prazo de cinco dias úteis, contados da divulgação da anulação ou revogação da 
licitação. 
 
A contestação será dirigida, por intermédio da comissão de licitação ou do pregoeiro, à 
autoridade hierarquicamente superior àquela que praticou o ato contestado. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------    
 
O funcionamento de um contrato 
 
Gestão contratual 
Com a gestão e a fiscalização do contrato, poderemos verificar o cumprimento das 
obrigações das partes, visando assegurar que as atividades sejam executadas de 
acordo com o estipulado no contrato. Disponibilizaremos para conhecimento público, 
por meio eletrônico, informações sobre a execução dos contratos firmados e sobre os 
bens adquiridos, nos termos da Lei 13.303/16. 
 
Em regra, o prazo máximo dos contratos não poderá exceder a cinco anos, incluindo 
eventuais aditivos de prorrogação. Os casos de exceção estão previstos na Lei das 
Estatais. 
 
Multas 
Os contratos poderão conter previsão de multas, em caso de inadimplência contratual, 
nos termos do Direito Privado e da Lei das Estatais. 
 
Sanções Administrativas 
Estão previstas as seguintes sanções administrativas, de acordo com a gravidade do 
ato praticado: 

 Advertência; 
 Multa administrativa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato; 
 Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar 

com a Petrobras e suspensão e impedimento de inscrição cadastral, por prazo 
não superior a dois anos. 
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Os processos para aplicação das sanções administrativas serão conduzidos por uma 
Comissão para Análise de Aplicação de Sanções (Caase). As multas administrativas 
poderão ser descontadas das garantias dos contratos, se cabível. 
 
 
Aditivos 
No curso de sua vigência, o contrato poderá ser alterado mediante a celebração de 
aditivos, em razão de: 

 Fatos que possam vir a ocorrer após a contratação; 
 Oportunidades que imponham a revisão das estipulações iniciais; 
 Necessidade de correção de erros materiais. 

 
Não será permitida a celebração de aditivos para eventos registrados na matriz de 
riscos sob responsabilidade da contratada. 
 
Garantias 
Nas contratações em que for exigida a prestação de garantias, caberá ao contratado 
optar por uma das seguintes modalidades: 

 Caução em dinheiro; 
 Seguro-garantia; 
 Fiança bancária. 

 
As garantias estarão limitadas a 5% do valor do contrato, podendo chegar a 10% em 
contratos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------    
 
 
DÚVIDAS FREQUENTES 
 
O que é uma licitação com inversão de fases? 

A Lei das Estatais permite que ocorra, em caráter excepcional, a inversão de fases no 
procedimento licitatório. Neste caso, a fase de habilitação poderá anteceder as 
seguintes fases: apresentação de lances; julgamento; verificação de efetividade dos 
lances; e negociação. A opção de adotar a inversão de fases na licitação deverá estar 
descrita expressamente no edital. 
 
Quais os benefícios de possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) para os 

interessados em participar de processos licitatórios? 

Apesar de não ser necessário para a participação em nossas contratações, a obtenção 
do CRC traz benefícios aos interessados em participar de futuros processos licitatórios. 

O CRC poderá ser utilizado para efeitos de habilitação prévia dos inscritos em futuros 
procedimentos licitatórios. Ou seja, os documentos necessários para habilitação 
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poderão ser total ou parcialmente substituídos pelo CRC, para as exigências do edital 
compatíveis com as de cadastramento. 

Além disso, as empresas que estiverem em nosso Cadastro de Fornecedores, para as 
famílias relacionadas ao objeto da licitação, poderão receber notificações informando 
a disponibilização dos editais de licitações. 

É necessário fazer parte do Cadastro de Fornecedores para participar das licitações da 
Petrobras? As licitações estarão abertas a qualquer interessado que tenha condições 
de atender às exigências do edital e serão processadas, preferencialmente, por meio 
eletrônico. 

Apesar de não ser necessário para a participação em nossas contratações, a obtenção 
do Certificado de Registro Cadastral (CRC) traz benefícios aos interessados em 
participar de futuros processos licitatórios. 

O CRC poderá ser utilizado para efeitos de habilitação prévia dos inscritos em futuros 
procedimentos licitatórios. Ou seja, os documentos necessários para habilitação 
poderão ser total ou parcialmente substituídos pelo CRC, para as exigências do edital 
compatíveis com as de cadastramento. 

Além disso, as empresas que estiverem em nosso Cadastro de Fornecedores, para as 
famílias relacionadas ao objeto da licitação, poderão receber notificações informando 
a disponibilização dos editais de licitações. 
 
Quais as diferenças entre Registro Cadastral e Pré-qualificação? E quando será 

adotada a pré-qualificação? 

Registro Cadastral - O Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras tem 
a finalidade de permitir a avaliação prévia das empresas, podendo ser utilizado para 
efeitos de habilitação prévia dos inscritos em futuros procedimentos licitatórios. Ou 
seja, os documentos necessários para habilitação poderão ser total ou parcialmente 
substituídos pelo CRC, para as exigências do edital compatíveis com as de 
cadastramento. 

Não é necessário que a empresa tenha CRC para participar dos nossos processos 
licitatórios. 

Pré-qualificação – Trata-se de um procedimento auxiliar prévio à contratação que 
pode ser utilizado quando o objeto da licitação possuir requisitos de habilitação que 
demandem uma análise técnica mais detalhada. A pré-qualificação visa tornar o 
processo de contratação mais ágil porque a avaliação dos requisitos de qualificação 
técnica ocorre de forma antecipada, e não durante o processo licitatório. 

A divulgação de licitações precedidas de pré-qualificação será realizada 
obrigatoriamente por meio de Aviso de Licitação no Diário Oficial da União e no site 
da Petronect. Os avisos informarão o objeto contratual a ser licitado, o prazo final para 
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recebimento de pedidos de pré-qualificação e os possíveis locais de fornecimento para 
a contratação. 

As licitações poderão ser restritas aos pré-qualificados. Nesta hipótese, o Aviso de 
Licitação trará a previsão de que somente poderão participar da futura licitação os 
interessados que tiverem apresentado a documentação exigida para a pré-qualificação 
até a data indicada no Aviso de Licitação e cuja documentação for aprovada, mesmo 
que a sua avaliação seja finalizada posteriormente. 

Quando o licitante será considerado habilitado? Para ser considerado habilitado, o 
licitante deverá comprovar o atendimento aos requisitos de habilitação por meio da 
apresentação de documentos. 

Estes documentos poderão ser total ou parcialmente substituídos pelo Certificado de 
Registro Cadastral ou pelo Registro de Pré-Qualificação, quando compatível com a 
exigência para o objeto da contratação, nos termos do edital. Se o licitante não possuir 
registro cadastral para o objeto, o atendimento às exigências deverá ser comprovado 
mediante documentação apresentada na etapa de habilitação. 
 
Qual o prazo para apresentação das propostas em licitações? 

Os procedimentos licitatórios e de pré-qualificação observarão os prazos mínimos 
legais (Art 39 - Lei 13.303/16) para apresentação das propostas, contatos da 
publicação do edital da licitação. 
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