
As novas regras de contratação da Petrobras 
LEI 13.303/2016 

 
 

 
Conhecida como “Lei das Estatais” 
 
Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 
suas subsidiárias relacionadas à União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 
 
O Capítulo I trata das Licitações com os seguintes tópicos: 

 Exigência de Licitação 

 Casos de Dispensa 

 Disposições de caráter geral sobre licitações e contratos 

 Normas específicas para obras e serviços 

 Normas específicas para aquisição de bens 

 Procedimentos da licitação 

 Procedimentos auxiliares das licitações 
 
Essa apresentação tem a Petrobras como foco. 
 
CONTEXTO DA LEI – O QUE ELA BUSCA 
 
       Qualificação         Meio Ambiente       Transparência       Acesso irrestrito a dados 
 
Cadastramento Prévio         Acesso irrestrito às Licitações         Favorecimento às MPEs 
 
       Internet            Competitividade         Integridade           Pregão          Publicidade 
 
Regulamentos 
 

 

 
Aspectos Legais 
 
Lei 8.666/93 
Não foi totalmente revogada. Alguns casos permanecem como os descritos na própria Lei 
13.303 (normas penais e parte dos critérios de desempate). 
 
Decreto 2.745/1998.  
É o que regulamenta o sistema de licitações da Petrobras. Ainda estará em vigor até meados 
de 2018, com a seguinte previsão de utilização: 
Projeto-piloto no Espírito Santo – a partir de 05/02/2018 
Restante do país – 15/06/2018 
 

 

 
O que a Petrobras informa sobre o novo sistema: 
 
Cadastramento 
Não deverá sofrer nenhuma alteração; o que irá se modificar e muito é o sistema de 



contratação/compras. 
 
Participação nas licitações  

 Permitida a qualquer empresa mesmo não estando cadastrada na Petrobras 

 Ganhando a oferta, será obrigada a cumprir as exigências destacadas no Edital que 
serão as atuais do cadastro para fornecer o produto/serviço.  

 Prazo de apresentação dos documentos será curto. 

 As empresas já cadastradas receberão as ofertas diretamente em seus e-mails 
cadastrados 

OBS.: Esta é uma das razões para que qualquer empresa que desejar ser fornecedora da 
Petrobras tenha o seu cadastro prévio, pois esse procedimento já a deixará habilitada para 
participar das concorrências. 

 
As compras seguirão a seguinte rotina: 

1. Edital 
No qual serão apresentadas as exigências para aquisição de produtos/serviços 

2. Pregão (procedimento preferencial em atendimento à Lei) 
Petrobras apresenta o valor máximo de compra. A partir deste valor, as propostas 
devem consignar os descontos que serão dados.  

3. Só após essa fase, o ganhador terá que apresentar a documentação exigida pela 
Petrobras dentro de determinado prazo que seguirá a rotina atual de cadastramento. 

4. Na realidade, a Petrobras anuncia que o fornecedor deve se preparar desde o 
lançamento do Edital onde serão anunciadas as condições da licitação. 

5. As ofertas serão publicadas no Diário Oficial. 
 

 
 

 
Os destaques da Lei 13.303 no tocante às Licitações e Compras: 
Estão compreendidos entre os artigos 28 ao 47 
 
        Da exigência da Licitação e dos casos de dispensa e de inexigibilidade  
 
      Contratos com Terceiros 
Art. 28 - Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviço serão precedidos de 
licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30.  
 
§ 1o  Aplicam-se as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar no 123, de 14 
de dezembro de 2006.  
 
OBS.: Aqui entram as microempresas e as empresas de porte pequeno com tratamento 
diferenciado e favorecido. 
 

 

 
      Dispensa das Licitações 
Artigo 29 - É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de 
economia mista: 
 – São apresentadas diversas situações, entre elas: 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00; 
II - para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art49


VIII - aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à 
manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor 
original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a 
vigência da garantia;  
XIII - fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, 
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de 
comissão especialmente designada pelo dirigente máximo da empresa pública ou da sociedade 
de economia mista;  
XV - em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, 
observado o disposto no § 2o;  
 

 

 
       Contratação Direta 
Art. 30 – Contratação direta que será feita quando houver inviabilidade de competição: 
I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo; 
II - contratação de serviços técnicos especializados com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 

 
       Disposições de caráter geral 
Art. 31 - Disposições sobre licitações e os contratos celebrados, citando por exemplo situações 
de sobrepreço e superfaturamento e as suas definições. 
 
Art. 32 – As seguintes diretrizes devem ser observadas: Exemplos. 

V - observação da política de integridade nas transações com partes interessadas. 
V - I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras 
contratadas;  
VI - § 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser realizadas 
exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.  
 
Art. 36. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão promover a pré-
qualificação de seus fornecedores ou produtos, nos termos do art. 64.  
 
Art. 38 – Situações de impedimento de participação de sócios/administradores na composição 
societária. 
 
Art. 39.  Prazos mínimos para apresentação de propostas ou lances, contados a partir da 
divulgação do instrumento convocatório:  
I - para aquisição de bens:  
a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior 
desconto;  
b) 10 (dez) dias úteis, nas demais hipóteses;  
II - para contratação de obras e serviços:  
a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o 
maior desconto;  



b) 30 (trinta) dias úteis, nas demais hipóteses;  
 

 
 

 
Art. 40.  Obrigatoriedade de publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e 
contratos, compatível com o disposto nesta Lei 
 
      Das normas específicas para obras e serviços 
Artigos 42 ao 46 
 
Art. 47 - Na licitação para aquisição de bens, será permitido: 
I – Indicar marca ou modelo (em algumas situações); 
II – Exigir amostra do bem.... desde que justificada a necessidade; 
III - solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob 
o aspecto ambiental, por instituição previamente credenciada.  
 

 
 

 
Art. 48.  Será dada publicidade, em sítio eletrônico oficial na internet de acesso irrestrito, à 
relação das aquisições de bens efetivadas pelas empresas públicas e pelas sociedades de 
economia mista, compreendidas as seguintes informações:   
I - identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida;   
II - nome do fornecedor;   
III - valor total de cada aquisição. 
 
Obs.: Transparência e base para futuras ofertas  
 

 
 

 
        Do procedimento de licitação 
Art. 51 – Obedecerá a seguinte sequência de fases: 
I – Preparação 
II – Divulgação 
III – Apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado; 
IV - Julgamento  
V – Verificação de efetividade dos lances ou propostas; 
VI – Negociação 
VII – Habilitação 
VIII – Interposição de recursos 
IX – Adjudicação do objeto; 
X – Homologação do resultado ou revogação do procedimento 
 
§ 1o  A fase de que trata o inciso VII (habilitação) do caput poderá, excepcionalmente, 
anteceder as referidas nos incisos III a VI do caput, desde que expressamente previsto no 
instrumento convocatório.  
 

 
 



 

 
Art. 52 e 53 - Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou ambos. A Lei 
define esses sistemas e enumera uma série de alternativas para esses tipos de lances. 
 
Art. 54 - Os critérios de julgamento poderão ser os seguintes, devidamente identificados no 
instrumento convocatório: 
I - menor preço; 
II - maior desconto; 
III - melhor combinação de técnica e preço; 
IV - melhor técnica; 
V - melhor conteúdo artístico; 
VI - maior oferta de preço; 
VII - maior retorno econômico; 
VIII - melhor destinação de bens alienados. 
 

 
 

 
Art. 55 – Situações em casos de empate 
 
Art. 56 – Situações de desclassificações 
 
Art. 57 – Negociação de condições mais vantajosas com quem ganhou a licitação 
OBS.: Isto quer dizer que mesmo após a publicação do resultado poderá a Petrobras ainda 
negociar para conseguir mais vantagens. 
 
Art. 58 – Parâmetros da apreciação da habilitação 
I - exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisição 
de direitos e da contratação de obrigações por parte do licitante; 
II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, 
de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório; 
III - capacidade econômica e financeira; 
 

 
 

 
Art. 59 – Fase Recursal 
 
Art. 60 – Homologação do resultado. 
 
Art. 62 – Situações de revogação da licitação por razões de interesses públicos para quem 
dispuser de competência para homologação de resultados 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
       Dos Procedimentos Auxiliares das Licitações 
Art. 63 - São procedimentos auxiliares das licitações regidas por esta Lei: 
I - pré-qualificação permanente; 
II - cadastramento; 
III - sistema de registro de preços; 
IV - catálogo eletrônico de padronização. 
 
II - bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública. 
§ 2o  A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão restringir a participação em 
suas licitações a fornecedores ou produtos pré-qualificados, nas condições estabelecidas em 
regulamento. (Petrobras) 
§ 3o  A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as 
especialidades dos fornecedores. (Petrobras) 
§ 5o  A pré-qualificação terá validade de 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizada a 
qualquer tempo. (Petrobras) 
§ 6o  Na pré-qualificação aberta de produtos, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. 
§ 7o  É obrigatória a divulgação dos produtos e dos interessados que forem pré-qualificados. 
 

 
 

 
Art. 65 - Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação  .... e serão 
válidos por 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo. (Petrobras) 
 
§ 1o  Divulgação ampla dos registros cadastrais que ficarão permanentemente abertos para a 
inscrição de interessados. 
 

 
 

 
Art. 67.  Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras  - sistema 
informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens 
que estarão disponíveis para a realização de licitação. 
Parágrafo único.  O catálogo referido no caput poderá ser utilizado em licitações cujo critério 
de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto (Petrobras) e conterá toda a 
documentação e todos os procedimentos da fase interna da licitação, assim como as 
especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. 
 

 
 

 
Onde se enquadram as Micro e Pequenas Empresas na Lei 13.303 
 
No art. 28 § 1o da Lei 13.303/2016-estabelece que aplicam-se às licitações as disposições 
constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 

 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art49


 
Mas o que diz esses artigos, em resumo ? 
 
Art. 42.  Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista somente na assinatura do 
contrato.  
 
Art. 43.  Documentação com restrição. Prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual 
período, a critério da administração pública, para regularização.  
 
Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
1o  Empate - situações em que as propostas apresentadas pelas MPERs sejam iguais ou até 
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
§ 2o  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual será de até 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço. 

 

 
 

 
Art. 48.  Procedimentos para o tratamento especial às MPEs: 
I - processo licitatório destinado exclusivamente à participação de MPEs cujo valor seja de até 
R$ 80.000,00  
II – exigência nos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, aos 
licitantes a subcontratação de MPEs;   
§ 2o  Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou 
entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às MPEs 
subcontratadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sobre o Cadastramento  

 
Registro Simplificado  

 Família de bens e/ou serviços simplificados, de menor complexidade, geralmente de 
interesse local, de menor porte/valor 

 Requer avaliação apenas nos critérios Legal, Técnico e Integridade. 

 Disponível somente para empresas nacionais 
 
Cadastro Corporativo 

 Famílias de bens e/ou serviços de maior complexidade, porte ou valor 

 Requer avaliação nos critérios Técnico, Gerencial, Econômico, Legal, Integridade, SMS 
e Credenciamento.  

 

 

OS DESTAQUES 
Situação Fiscal da Empresa 
Se estiver inadimplente com o Fisco e não puder parcelar o débito, não prossiga, pois não 
conseguirá obter a Certidão Negativa e nem a Positiva com Efeitos de Negativa. 
 
Classificação do bem/serviço objeto do cadastro 
Atente para a correta classificação do item objeto do cadastro na Lista de Fornecimento da 
Petrobras. Esse exame preliminar já lhe fornecerá elementos da capacidade de sua empresa 
em cumprir todos os requisitos. Se não puder cumpri-los, deixe para uma oportunidade futura. 
 
Adequação ao CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) e ao Objeto Social 
O objeto social do Contrato Social da empresa deve contemplar o segmento das famílias nas 
quais pretende se cadastrar.  
 
Verifique se o Comprovante do CNPJ de sua empresa registra efetivamente as atividades 
descritas no contrato social. 
 
Oportunidades ofertadas 
Se sempre forem declinadas por quaisquer razões e se isso ocorrer frequentemente, 
mantendo-se assim em uma rotina ou seja, declina ou não manda resposta, as empresas 
podem ser eliminados dos convites. Use o Fale Conosco explicando a situação peculiar para a 
Petrobras dando uma justificativa adequada. 
 
Novas instruções sobre o cadastramento face a Lei 13.303 
Espera-se que sejam divulgadas até o início de fevereiro 2018, quando o projeto-piloto no 
Espírito Santo terá início. 
 
Itens Cancelados do Cadastro 
Não haverá migração automática desses itens. Deve-se solicitar a ampliação da nova família 
que será avaliada como se o cadastro dela estivesse sendo feito naquele momento. 
 
Representação comercial nos processos de contratação 
Não há mais possibilidade de uma pessoa física (identificada pelo CPF) representar duas ou 
mais pessoas jurídicas em um mesmo processo de licitação.  
 
 

https://www.petronect.com.br/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Site%20Content%20(Legacy)/Portal2015/APetronect_Avisos.html?id=balanco#restricao
https://www.petronect.com.br/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Site%20Content%20(Legacy)/Portal2015/APetronect_Avisos.html?id=balanco#restricao


Certidão, Registro ou Inscrição na entidade profissional competente (CREA, um exemplo) 
Se este item for exigido no cadastro, a Petrobras, através do seu portal, indica a entidade 
fiscalizadora, cuja certidão/registro/inscrição deve ser apresentada. Sem essa certificação você 
não consegue o cadastro. 
 
Cadastro com muitos itens 
Evite fazer o cadastro com a inclusão de muitos produtos/serviços porque isto exigirá a 
apresentação de uma gama de documentos considerável, principalmente com relação aos 
atestados técnicos. Escolha os principais produtos/serviços. Conseguido o CRCC, peçam a 
ampliação e assim, paulatinamente vão adicionando os demais produtos/serviços.  
 
Critério Legal 
Deixe sempre o Critério Legal por último, pois é a partir dele que a Petrobras irá contar o prazo 
de 1 ano para sua validade. 
 
Para quem já tem o Cadastro 
 A Renovação anual é bem mais simples, normalmente com o Critério Legal e o  
Econômico. Uma revisão também do Critério Integridade poderá ser feita. 
 A Petrobras está fazendo uma revisão do cadastro e, em função dessa revisão é 
possível que os produtos/serviços que você tem cadastrado tenham sido revistos. 
 Na dúvida, ligue 4020-9876 ou pelo “Fale Conosco”. 
 
Veja o alerta que a Petrobras está fazendo através de e-mails: 
“Somente empresas aprovadas nas novas famílias estarão visíveis para futuros processos de 
contratação.” 
 
“Para facilitar a sua consulta, estamos enviando em anexo uma lista de novas famílias, 
pertencentes a uma mesma categoria, que podem ser do seu interesse.” 
 
 “Uma vez identificada uma família de seu interesse, solicite a ampliação pelo Fale Conosco de 
seu Cadastro, preencha o questionário e o envie para avaliação. 
 
“ Fique atento! Apenas mediante a sua solicitação será aberto o questionário de avaliação para 
a nova família. Não existe aprovação automática dos fornecedores hoje aprovados ou 
qualificados nas famílias antigas para as novas famílias.” 
 
“Leia atentamente as instruções específicas de cada família, utilizando obrigatoriamente os 
modelos de atestados de fornecimento disponíveis.” 
 
“Verifique a possibilidade de vinculação de documentos disponíveis em seu cadastro 
(biblioteca de anexos), e/ou junte a nova documentação necessária para aprovação.” 
 
“ Não esqueça de selecionar a Regionalidade de fornecimento das famílias, seguindo o 
caminho: Cadastro na Petrobras > Identificação da Empresa > Fornecimento >Editar Local de 
Fornecimento > Editar.” 
 
Perguntas Frequentes 
Em caso de dúvidas, não deixe de ler as Instruções e as Perguntas Frequentes disponíveis no 
Portal do Cadastro, ou entre em contato pelos Canais de Relacionamento. 
 
 
 



A Importância dos Demonstrativos Contábeis 
Devem ser apresentados conforme a Petrobras exige. Para isso ela disponibiliza instruções 
apropriadas. 
 
Critério Integridade 
Não é mandatório.  
 
Critério SMS 
Em algumas situações também não. 
 
Inclusão das MPEs em situações preferenciais 
As MPEs, assim classificadas de acordo com o Decreto-Lei 123/1996 e não somente as 
empresas do Simples Nacional, serão impactadas de forma significativa, podendo concorrer 
com empresas de maior porte. 
 
Algumas observações: 

Critério Econômico - Demonstrações Contábeis 

 Intermediárias – serão aceitas com algumas restrições. 

 Exigências: BP, DRE e Notas Explicativas que devem estar de conformidade com os 

Pronunciamentos, Interpretações e Orientações do CPC e Resoluções CFC  

 Mesmo as empresas do Simples são obrigadas a apresentar  

 Não serão avaliadas empresas inativas, balanços de abertura, balanços com 

Patrimônio Líquido Negativo (Passivo superior ao Ativo), balanços de empresas 

constituídas há menos de um ano. 

 Demonstrativos dos três últimos exercícios.  

 A Petrobras disponibiliza um modelo próprio de BP e DRE. Sugiro fortemente que as 

empresas utilizem esse modelo, mesmo que tenham um diferente, seguindo as 

instruções específicas.  

 O não cumprimento das normas estabelecidas reprovam o cadastro 

 

      Critério Integridade – Compliance 

A Petrobras considera as seguintes leis em atendimento ao seu programa de compliance: 

Legislação 
    Lei 12.846, de 01 de agosto de 2013 
    Decreto Lei 8.420, de 18 de março de 2015 
    Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA) 
    Lei Sarbanes Oxley, ou SOx, de julho de 2002 
    UK Bribery Act 2010 
 
OBS.: Esta informação é importante porque há uma questão no preenchimento do critério 
sobre o conhecimento que a empresa tem das Leis que regem o programa de compliance. Ela 
aqui não menciona a Portaria 2.279/2015, estabelecida em conjunto pela Controladoria-Geral 
da União (CGU) e Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE) que dispõe sobre a avaliação 
de programas de integridade de MPEs. 

http://sites.petrobras.com.br/CANALFORNECEDOR/PORTUGUES/requisitocontratacao/requisito_integridade_conformidade.asp#09
http://sites.petrobras.com.br/CANALFORNECEDOR/PORTUGUES/requisitocontratacao/requisito_integridade_conformidade.asp#10
http://sites.petrobras.com.br/CANALFORNECEDOR/PORTUGUES/requisitocontratacao/requisito_integridade_conformidade.asp#11
http://sites.petrobras.com.br/CANALFORNECEDOR/PORTUGUES/requisitocontratacao/requisito_integridade_conformidade.asp#12
http://sites.petrobras.com.br/CANALFORNECEDOR/PORTUGUES/requisitocontratacao/requisito_integridade_conformidade.asp#13


 
Obs.: Um sistema de compliance pode ser adequado ao porte da empresa, como no caso de 
uma MPE.  
 

      Critério Legal 
Adequação do objeto social ao CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica)  
O objeto social do Contrato Social da empresa deve contemplar o segmento das famílias nas 
quais pretende se cadastrar.  
 
Certidão, Registro ou Inscrição na entidade profissional competente  
Se este item for exigido no cadastro, a Petrobras, através do seu portal, indica a entidade 
fiscalizadora, cuja certidão/registro/inscrição deve ser apresentada. 
 

      Critério Gerencial 
Avalia o grau de implantação do Sistema de Gestão de Qualidade, valorizando e estimulando a 
certificação segundo a norma 9001 
 
 
   Critério Técnico 
Famílias de Bens / Serviços 
O fornecedor deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) fornecimento nos últimos 10 (dez) anos 
emitido por um cliente para cada uma das famílias pretendidas, salvo orientação mais 
restritiva nas Instruções detalhadas, o que eventualmente pode ocorrer para algumas famílias. 
Obs.: Apresentou atestado de forma correta é nota 10. Não apresentou é zero. 
 

      Critério SMS 
Avalia o grau de implantação do Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
Ocupacional , valorizando e estimulando as certificações segundo as normas ISO 14001 e 
OHSAS 18001. 
 
A Petrobras apresenta os indicadores com as notas respectivas da Certificação ISO 14001 e da 
OHSAS 18001. 
 
Obs.: Para as empresas que tiverem a Iso 14001 e a OHSAS 18001, a Petrobras atribui a nota 
10 automaticamente. 
 
SMS com nota acima de 5 será chamado. 
 

 

 

 
      Critério Econômico 
Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar a situação econômica e financeira 
do fornecedor com base em resultados financeiros da empresa. 
 
Será possível a apresentação das Demonstrações Financeiras intermediárias para a avaliação 



do Critério Econômico, porém com as seguintes condições: 
• Somente serão aceitas as encerradas a partir de 31 de março do ano corrente. 
• Poderá ser apresentada uma Demonstração Financeira intermediaria por ano. 
• Deverão ser apresentadas em conjunto com as Demonstrações Financeiras encerradas do 
ano imediatamente anterior. 
• Deverá constar nas notas explicativas de maneira explícita e sem reservas, conformidade 
com os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações do CPC e Resolução CFC nº 1374/11, 
no formato estabelecido pela Lei 6.404/76 e alterações contidas nas Leis 11.638/07 e 
11.941/09. 
• Deverão ser apresentados, com igualdade de importância, todos os demonstrativos 
contábeis que façam parte do conjunto completo de informes contábeis. 
• Todas as empresas independentemente do seu porte e forma de constituição são obrigadas 
a apresentar os demonstrativos contábeis, incluindo-se aquelas desobrigadas por lei à 
escrituração contábil (MEI e empresas do Simples). 
• Não serão avaliadas empresas inativas, balanços de abertura, balanços com Patrimônio 
Líquido Negativo (Passivo superior ao Ativo), balanços de empresas constituídas há menos de 
um ano. 
• Devem ser apresentados os demonstrativos dos três últimos exercícios.  
 
A Petrobras disponibiliza um modelo próprio de BP e DRE. Sugiro fortemente que as empresas 
utilizem esse modelo, mesmo que tenham um diferente, seguindo as instruções específicas.  
 
Facilita a análise, inclusive para o cálculo de índices e quocientes financeiros extraídos desses 
demonstrativos que irão demonstrar como anda a saúde financeira da empresa. 
 
 
 

 

 
      Critério Integridade – Compliance 
Este critério levantará as informações do fornecedor de bens ou serviços sobre sua reputação, 
idoneidade e transparência na condução de suas práticas negociais e, onde couber, de seus 
administradores, sócios proprietários e acionistas. 
 
A Petrobras considera as seguintes leis em atendimento ao seu programa de compliance: 
Legislação 
    Lei 12.846, de 01 de agosto de 2013 
    Decreto Lei 8.420, de 18 de março de 2015 
    Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA) 
    Lei Sarbanes Oxley, ou SOx, de julho de 2002 
    UK Bribery Act 2010 
 
OBS.: Esta informação é importante porque há uma questão no preenchimento do critério 
sobre o conhecimento que a empresa tem das Leis que regem o programa de compliance da 
empresa que está se cadastrando. Ela aqui não menciona a Portaria 2.279/2015, estabelecida 
em conjunto pela Controladoria-Geral da União (CGU) e Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa (SMPE) que dispõe sobre a avaliação de programas de integridade de microempresa e 
empresa de pequeno porte. 
 
Obs.: O porte da empresa pode determinar o preenchimento do critério Integridade. Uma MPE 
pode ter um sistema de compliance adequado ao seu porte.  

http://sites.petrobras.com.br/CANALFORNECEDOR/PORTUGUES/requisitocontratacao/requisito_integridade_conformidade.asp#09
http://sites.petrobras.com.br/CANALFORNECEDOR/PORTUGUES/requisitocontratacao/requisito_integridade_conformidade.asp#10
http://sites.petrobras.com.br/CANALFORNECEDOR/PORTUGUES/requisitocontratacao/requisito_integridade_conformidade.asp#11
http://sites.petrobras.com.br/CANALFORNECEDOR/PORTUGUES/requisitocontratacao/requisito_integridade_conformidade.asp#12
http://sites.petrobras.com.br/CANALFORNECEDOR/PORTUGUES/requisitocontratacao/requisito_integridade_conformidade.asp#13


 
 

 

 
      Critério Legal 
Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar a regularidade das empresas no 
cumprimento de suas obrigações legais, junto ao mercado, aos órgãos de governo e à 
sociedade. 
 

Adequação ao CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) e ao Objeto Social 

O objeto social do Contrato Social da empresa deve contemplar o segmento das famílias nas 
quais pretende se cadastrar. Para isso se ater a classificação do CNAE. 
 
Certidão, Registro ou Inscrição na entidade profissional competente (CREA, um exemplo) 
Entidades Fiscalizadoras 
Se este item for exigido no cadastro, a Petrobras, através do seu portal, indica a entidade 
fiscalizadora, cuja certidão/registro/inscrição deve ser apresentada. 
 

 

 
      Critério Gerencial 
Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar o grau de implantação do Sistema 
de Gestão de Qualidade, avaliando o compromisso com a qualidade e melhoria contínua, 
valorizando e estimulando a certificação segundo a norma 9001 
 

 

 
      Critério Técnico 
Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar a capacidade técnica, a tradição 
de fornecimento, o porte técnico e eventuais homologações e habilitações específicas do 
serviço ou material objeto da avaliação. 
 
 
 
Famílias de Bens 
O fornecedor deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) fornecimento nos últimos 10 (dez) anos 
emitido por um cliente para cada uma das famílias pretendidas, salvo orientação mais 
restritiva nas Instruções detalhadas, o que eventualmente pode ocorrer para algumas famílias. 
 
Famílias de Serviços 
O fornecedor deve comprovar neste item a realização de ao menos 1 serviço ao longo dos 
últimos 10 anos, salvo orientação mais restritiva nas Instruções Detalhadas, se houver. 
 
Obs.: Apresentou atestado de forma correta é nota 10. Não apresentou é zero. 
 

 

 
      Critério SMS 
Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar o grau de implantação do Sistema 



de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional , valorizando e estimulando as 
certificações segundo as normas ISO 14001 e OHSAS 18001. 
 
A Petrobras apresenta os indicadores com as notas respectivas da Certificação ISO 14001 e da 
OHSAS 18001. 
 
Obs.: Para as empresas que tiverem a Iso 140001 e a OHSAS 18001 a Petrobras atribui a nota 
10 automaticamente. 
 
SMS com nota acima de 5 vai ser chamado 
 
 

 

 

 
     Credenciamento 
Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar os revendedores no processo do 
credenciamento. 
 

 
 

 
Monitoramento do Relacionamento com Fornecedores 

 
A Petrobras definiu alguns indicadores e informações de relacionamento para monitoramento 
dos fornecedores. Estas informações podem ser consideradas para definir participação nos 
processos de licitação. 

São eles: 

•  Índice de Desempenho do Fornecedor – IDF Indicador que representa o desempenho do 
fornecedor em contratos de fornecimento de bens e/ou serviços com a Petrobras.  

A empresa deve manter elevada performance nos fornecimentos para a Petrobras, 
considerando parâmetros como Prazo, Qualidade, Gestão e SMS. 

Notas de 1 a 6. Quanto maior a nota, melhor o desempenho. 
 

•  Status de Ocorrências do Fornecedor – SOF  
Indicador que sinaliza o status do fornecedor em relação a graves ocorrências de cunho 
administrativo e de SMS. 

A empresa deve manter elevada performance nos contratos de fornecimento para a Petrobras, 
considerando questões administrativas, tais como descumprimento de obrigações trabalhistas 
e de SMS. 

Classsificação: Vermelha, Amarela e Verde. 

 

•  Risco Financeiro do Fornecedor – IRFF 
Monitora a situação econômico-financeira da empresa, com informações de bancos de dados 



de proteção ao crédito. 

A empresa deve manter sua saúde financeira em situação compatível com o mercado no qual 
atua. 

•  Grau de Risco de Integridade do fornecedor – GRI  
Apresenta o nível de risco de conformidade ao qual a Petrobras pode estar exposta durante o 
relacionamento com o fornecedor. 
A empresa deve implementar e/ou aprimorar um programa de integridade, documentando  
adequadamente os resultados alcançados.  

Baixo, Médio e Alto Risco. 

 

•  Nota de SMS  
Nota de atendimento aos requisitos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, 
aplicável somente aos serviços cujas famílias requeiram avaliação de SMS. 
A empresa deve explicitar o grau de implementação dos Sistemas de Gestão Ambiental e de 
Segurança e Saúde Ocupacional compatíveis com os riscos associados ao serviço que pleiteia 
prestar. Clique aqui para maiores informações. 

Classificação vai de 1 a 10. Quanto maior a nota, melhor a classificação. 

 

•  Status Cadastral  
Classificação atribuída ao fornecedor no cadastro da Petrobras, considerando suas notas nos 
critérios requeridos na respectiva família.  

A empresa deve preencher corretamente todos os questionários disponibilizados no Portal de 
Cadastro de Fornecedores da Petrobras, em atendimento à documentação solicitada. Clique 
aqui para maiores informações. 

A empresa deve sempre manter as informações de sua responsabilidade atualizadas no Portal 
de Cadastro de Fornecedores da Petrobras, estando atenta às instruções e comunicados nele 
divulgados. O preenchimento desatento do seu questionário de avaliação, bem como, a falta 
de evidências aderentes às instruções de cadastramento pode comprometer seu processo de 
avaliação e, consequentemente sua participação em futuros processos de contratação da 
Companhia. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

https://www.petronect.com.br/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Site%20Content%20(Legacy)/Portal2015/Cadastro_Etapas.html?id=criterios
https://www.petronect.com.br/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Site%20Content%20(Legacy)/Portal2015/Cadastro_Etapas.html?id=status
https://www.petronect.com.br/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Site%20Content%20(Legacy)/Portal2015/Cadastro_Etapas.html?id=status


 

 
O Cadastro de Fornecedores dispõe de uma equipe especializada para esclarecer dúvidas de 
cadastramento pelos Canais de Atendimento, Fale Conosco do Cadastro, atendimento em 
PACs (Postos de Atendimento do Cadastro). 
 
Central de Atendimento 
4020-9876: Capitais, regiões metropolitanas e ligações originadas de telefone celular 0800 282 
8484: Demais regiões 

Para dúvidas operacionais do sistema. Funciona de segunda à sexta, das 8h às 18h, horário de 
Brasília. 
 
Fale Conosco do Cadastro 
Este canal de comunicação é oferecido principalmente para esclarecimento de dúvidas mais 
específicas, sendo direcionado para um especialista da questão levantada. Também pode ser 
utilizado para sugestões, comentários, críticas e elogios de empresas em processo de 
cadastramento. Eventos 
Postos de atendimento e palestras em feiras e eventos por todo o Brasil. 
 
Posto de Atendimento do Cadastro (PAC) 
Proporciona atendimento pessoal e especializado com empresas cadastradas ou interessadas 
em participar do processo de cadastramento. 
Atenção! O atendimento só é possível mediante agendamento prévio. 

 

 
 
Lei 13.303 

Art. 3o  Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com 
criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.  

Parágrafo único.  Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da 
União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa 
pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de 
entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.  

Art. 4o Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com 
direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios ou a entidade da administração indireta.  

 

 

 



Art. 31.  As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades 
de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no 
que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço 
ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do 
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da 
obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.  

§ 1o  Para os fins do disposto no caput, considera-se que há:  

I - sobrepreço quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são 
expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor 
unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, ou ao 
valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada;  

II - superfaturamento quando houver dano ao patrimônio da empresa pública ou da sociedade 
de economia mista caracterizado, por exemplo:  

a) pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;  

b) pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em 
diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança;  

c) por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o 
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;  

d) por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais 
antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo 
contratual com custos adicionais para a empresa pública ou a sociedade de economia mista ou 
reajuste irregular de preços.  

§ 2o  O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia 
deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à 
mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos 
Referenciais de Obras (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas 
as peculiaridades geográficas.  

§ 3o  No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 2o, a 
estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em 
tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública 
federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico 
instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.  

§ 4o  A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão adotar procedimento 
de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de 
empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente identificadas, cabendo a 
regulamento a definição de suas regras específicas.  

§ 5o  Na hipótese a que se refere o § 4o, o autor ou financiador do projeto poderá 
participar da licitação para a execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos 



custos aprovados pela empresa pública ou sociedade de economia mista caso não vença o 
certame, desde que seja promovida a cessão de direitos de que trata o art. 80.  

Art. 32.  Nas licitações e contratos de que trata esta 

 
 

Art. 52. Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou, quando o objeto da 
licitação puder ser parcelado, a combinação de ambos, observado o disposto no inciso III do 
art. 32 desta Lei. 

Art. 52 § 1o  No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. 

§ 2o  No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão 
sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas. 

Art. 53.  Quando for adotado o modo de disputa aberto, poderão ser admitidos: 

I - a apresentação de lances intermediários; 

II - o reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para definição das 
demais colocações, quando existir diferença de pelo menos 10% (dez por cento) entre o 
melhor lance e o subsequente. 

Parágrafo único.  Consideram-se intermediários os lances: 

I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério 
da maior oferta; 

II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de 
julgamento. 

Art. 55.  Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem em que se 
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate: 
I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, 
em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento; 
II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema 
objetivo de avaliação instituído; 
III - os critérios estabelecidos no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2o do 
art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 
IV - sorteio. 
 
Art. 56.  Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua 
efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que: 
I - contenham vícios insanáveis; 
II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 
III - apresentem preços manifestamente inexequíveis; 
IV - se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o § 1o do art. 
57, ressalvada a hipótese prevista no caput do art. 34 desta Lei; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3%C2%A72


V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública ou pela 
sociedade de economia mista; 
VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo 
se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se 
prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. 
§ 1o  A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em 
relação aos lances e propostas mais bem classificados. 
§ 2o  A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para 
aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na 
forma do inciso V do caput. 
§ 3o  Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas 
com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista; ou 
II - valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista. 
§ 4o  Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de sobrepreço, 
deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, 
os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório. 
 

Art. 38.  Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa 
pública ou sociedade de economia mista a empresa:  
I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista 
contratante;  
II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;  
III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade 
federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, 
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;  
IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea;  
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea;  
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de 
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.  
 
Parágrafo único.  Aplica-se a vedação prevista no caput:  
 
I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à 
participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  
a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;  
b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições 
envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;  
c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia 
mista esteja vinculada.  



III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 
gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de 
economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.  
 


