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OBJETIVO

Trata da padronização de tarefas para o envio de amostras para avaliação de produtos ofertados em
processos licitatórios no âmbito do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Edital
Memorandos de Solicitação de Amostra/de Encaminhamento de Amostra ao Demandante
Memorandos de resultado da análise das amostras – aprovação e inadequação/recusa.

GLOSSÁRIO

Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
HC-UFTM - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
PE – Pregão Eletrônico
POP – Procedimento Operacional Padrão
SRP – Sistema de Registro de Preço
TCU – Tribunal de Contas da União
UL – Unidade de Licitações

APLICAÇÃO
Unidades Organizacionais do HC-UFTM
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LISTAS DE ANEXOS
FIGURA 1 – MODELO DE MEMORANDO PARA SOLICITAÇÃO DO ENVIO DE AMOSTRA.
FIGURA 2 – MODELO DE MEMORANDO DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA AO DEMANDANTE/REQUERENTE.
FIGURA 3 – MODELO DE MEMORANDO DE RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS
– APROVAÇÃO.
FIGURA 4 – MODELO DE MEMORANDO DE RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS
– INADEQUAÇÃO/RECUSA.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A solicitação de amostra para avaliação tem a finalidade de permitir ao setor demandante/requerente
a possibilidade de analisar o produto ofertado pelo licitante e de conhecê-lo, a fim de verificar se o
mesmo se enquadra nos padrões de qualidade dos materiais utilizados nas dependências do HCUFTM.
O procedimento de avaliação de amostras em Pregões para contratação de bens e suprimentos consiste
na apresentação, por parte do licitante, de uma unidade ou mais de amostras dos produtos ofertados,
seguida da realização de testes pelo solicitante da licitação.

Jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU)
“Restrinja a apresentação de amostras, quando necessária, aos licitantes provisoriamente classificados em primeiro lugar, e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no respectivo instrumento convocatório,
nos termos do art. 45 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 4º, inciso XVI, da Lei 10.520/2002 e o art. 25, § 5º, do Decreto
5.450/2005.”
Acórdão 2749/2009 Plenário...
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Faça constar dos editais, detalhadamente, os critérios de
avaliação, as atividades de aferição de compatibilidade,
bem assim os planos, casos e relatórios de teste, quando
se tratar de objeto cuja aceitação esteja sujeita a esses
procedimentos, viabilizando, sempre que demandado por
licitantes, a inspeção às amostras apresentadas, a fim de
que os interessados verifiquem a compatibilidade com as
exigências contidas no edital, em atenção ao art. 40, incisos VII e XVI da Lei nº 8.666/1993 e garantindo a eficácia
ao princípio da publicidade consagrado no caput do art.
3º da citada lei.
Acórdão 1512/2009 Plenário

O TCU afirma que a Prova de Conceito objetiva verificar se a solução apresentada satisfaz as exigências do ato convocatório, a exemplo de características técnicas, qualidade, funcionalidade desejada e
desempenho do produto. (TCU, 2010).

2. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

2.1. Análise da Proposta e Documentos de Habilitação

O demandante do processo licitatório deverá analisar a proposta e documentos de habilitação do licitante, ora classificado em primeiro lugar, e verificará se a proposta e documentos apresentados atendem ao solicitado em edital.
Após ter ciência de que o licitante atende ao solicitado e verificado de que não é do conhecimento do
requisitante a marca e produto ofertado pela empresa, se estiver previsto no instrumento convocatório
a possibilidade de solicitação de amostra, o setor demandante poderá assim o fazer.
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2.2. Solicitação da Amostra

O setor que requereu a licitação, após verificado que não é de seu conhecimento o produto ofertado
pelo licitante, enviará a Unidade de Licitações (UL) um memorando (Anexo 1) solicitando o envio
de amostra na quantidade que achar necessário para analisar o material ofertado.
Ressalte-se que o quantitativo deverá ser coerente com o quantitativo que se pretende registrar, no
caso de pregão pelo sistema de registro de preço (SRP) e/ou adquirir no caso de pregão eletrônico
(PE).
O pregoeiro realizará a solicitação da amostra via chat (forma de conversação à distância em tempo
real), através da publicação do memorando do setor demandante e informará o prazo de envio previsto
em edital, normalmente de 02 (dois) dias úteis. Este prazo poderá ser prorrogado desde que o licitante
faça a solicitação de prorrogação, via e-mail, dentro do período a ele estipulado e a justificativa aceita
pelo pregoeiro.
A solicitação de prorrogação e a concordância ou não com o pedido será publicado no chat do pregão.

2.3 Recepção da Amostra
A amostra, quando não entregue pessoalmente na UL, sito à Rua Castro Alves, 152, Bairro Abadia,
CEP: 38.025-380 – Uberaba - (MG), deverá ser encaminhada via correio ou similar. Nestes últimos
casos, deverá ser enviado, via e-mail licitacao.hctm@ebserh.gov.br, o código de rastreio para que
seja possível acompanhar o envio e entrega do produto. Neste e-mail deverá conter:
a) Nome da empresa;
b) CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
c) Itens enviados;
d) Telefone para contato;
e) Número do Pregão; e
f) Data do envio.

POP/Unidade de Licitações/04/2018

Envio de Amostra para Avaliação

Versão 1.0

Página 10 de 20

2.4 Não cumprimento do prazo de envio da amostra pelo licitante

O não cumprimento do prazo para envio da amostra acarretará na recusa da proposta do licitante para
o item, bem como aplicação das sanções administrativas, previstas em edital.
Não caberá ao licitante ressarcimento do valor da amostra ou custo qualquer de apresentação da
mesma. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da apresentação das amostras solicitadas e apresentadas, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório, pois o HCUFTM não é, em nenhum caso, por isso responsável.
Em nenhuma hipótese a amostra enviada poderá ser considerada como parte da entrega do item/produto ofertado.

2.5 Envio da Amostra ao Requisitante/Requerente

A amostra será enviada ao setor requente/demandante para ser submetida à avaliação, acompanhada
de um memorando de notificação de envio (Anexo 2).
O memorando de envio das amostras para avaliação deverá conter todos os dados da embalagem
recebida do produto ofertado, tais como, quando couber:
1.

Número da nota fiscal;

2.

Pacote referência do correio. Exemplo: DY 88327292 0 BR;

3.

Item e quantidade recebida;

4.

Registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

5.

Marca;

6.

Modelo;

7.

Data de fabricação e validade.

2.6 Análise das Amostras

Em obediência ao princípio do julgamento objetivo, as condições e os critérios de avaliação e julgamento das amostras ou dos serviços apresentados devem ser definidos com clareza e objetividade,
destinando-se à verificação de que o produto ou o serviço ofertado atende às especificações estabelecidas no instrumento convocatório, especialmente quanto à qualidade, desempenho e funcionalidade.
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“Exija, em processos licitatórios, prova de conceito ou
apresentação de amostras, documente os procedimentos
que atestaram a avaliação e a homologação ou rejeição
do objeto licitado, atentando para a descrição dos roteiros e testes realizados e sua vinculação com as características técnicas e funcionalidades desejadas, em obediência aos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, bem assim da publicidade e da motivação, previstos no art. 3º da Lei nº
8.666/1993 e no art.
2º da Lei nº 9.784/1999. ”
Acórdão 2932/2009 Plenário

Estabeleça, no edital, critérios detalhados e suficientes
para os testes de aderência dos produtos que pretende adquirir, em atenção ao art. 3o, inc. II, da Lei no 10.520/02,
abstendo-se de omitir especificação mínima exigível,
como observado em relação aos testes de resistência dos
laptops educacionais, objeto do Pregão Eletrônico no
107/2008.
Acórdão 394/2009 Plenário

Serão aplicados sobre as amostras testes e/ou verificações, conforme previsto no instrumento convocatório. Nessa avaliação poderá ser feito, por exemplo, teste de resistência a esterilização, verificação
se o produto ofertado possui algum alerta de restrição na Anvisa, verificação se o material tem rendimento adequado às necessidades da Instituição e até mesmo para a confirmação se o que está sendo
ofertado no descritivo é compatível com o que está sendo solicitado em edital e enviado pela empresa.
Os testes nas amostras serão realizados em dias úteis a partir das 09h. O horário de encerramento
dependerá do andamento dos trabalhos do dia.
No caso de testes específicos de aderência a serem realizados por técnicos da Instituição (Enfermeiros
ou Médicos) as datas de realização, bem como o local serão informados, via chat, pelo pregoeiro,
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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A amostra, colocada à disposição da Instituição, será tratada como protótipo, podendo ser manuseado,
desmontado ou instalado pela equipe técnica responsável pela análise, bem como conectado a equipamentos e submetido aos testes necessários.
Dessa forma, a aceitação da amostra é condição para adjudicação ou desclassificação do objeto do
certame. Caso o objeto não seja aprovado, mediante as condições pré-estabelecidas no procedimento
de testes, o licitante é desclassificado e o próximo é convocado, na ordem de classificação (art. 4º,
inciso XVI, Lei nº 10.520/2002).

2.7. Divulgação da análise

Após a avaliação das amostras, o setor demandante envia a UL um memorando (Anexo 3 ou 4) divulgando seu Parecer Técnico de Conclusão da Avaliação do item, que passou por todos os testes
necessários, informando o aceite definitivo ou a recusa do Material/Marca. Este parecer permanecerá
nos autos e poderá ser objeto de pedido de vistas.
O pregoeiro, via chat, comunicará a todos os participantes do certame a decisão do setor demandante,
se o material ofertado atende ao solicitado em edital. Caso o material não seja aprovado, o licitante
será informado sobre os motivos que levaram à reprovação do objeto e será imediatamente desclassificado. Com isso o pregoeiro convoca o próxima licitante classificado para o item em questão.
Não caberá envio de amostra em substituição para novo teste no caso de reprovação, salvo disciplinado em contrário no edital.

2.8 Devolução da Amostra
As amostras exigidas, que sejam passíveis de devolução, deverão ser procuradas por suas proprietárias em até 30 (trinta) dias corridos, contados da homologação do certame, sob pena de lhes serem
dadas outra destinação, a critério do HC-UFTM.
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3. ATIVIDADES CRÍTICAS

Encontra-se como dificuldade comum entre os licitantes o não cumprimento do edital no quesito de
envio do código de rastreio para o e-mail da UL quando a amostra não é entregue pessoalmente. Esta
conduta ocasiona o atraso no andamento do processo, pois não é possível saber se a amostra foi enviada no prazo, ou se está a caminho, se o correio atrasou o serviço de entrega, ou se o licitante não
encaminhou.
Sendo assim, faz-se necessário questionar novamente o licitante, via chat, se houve o envio da amostra solicitada no prazo estipulado. Se houve o envio, solicitar o código de rastreio; se não ocorreu o
envio, prosseguir com a desclassificação do mesmo e convocação do próximo colocado.
As sanções administrativas previstas no edital deverão ser sempre reforçadas ao fornecedor, via chat,
no início dos trabalhos do certame na tentativa de coibir o atraso do processo pela falta de ações
simples como o envio do código de rastreio par acompanhamento da amostra enviada.
Observa-se também a entrega de amostra em local distinto da UL, previamente definida no edital.
Neste caso, quem recepcionou a amostra deverá encaminhá-la ao pregoeiro responsável pelo processo
para que se faça o registro de entrada e proceder ao exposto no item 2.5 deste Procedimento Operacional Padrão (POP).
Tal fluxo se faz necessário pois o pregoeiro deverá registrar a entrada da amostra no HC-UFTM, via
memorando (Anexo 2), e anexar aos autos para, em caso de pedido de vistas ou cópia, se dê a comprovação de cumprimento de prazos, para qualquer pessoa física ou jurídica que venha a solicitar.

4. CONCLUSÃO
O procedimento de avaliação de amostras apresenta-se então como meio útil para aumentar a possibilidade de aquisição de produtos com uma qualidade que se enquadre naquela utilizada na Instituição, pois é na medida em que se permite efetiva avaliação do objeto que se torna possível essa conquista.
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5. ANEXOS

I - MODELO DE MEMORANDO PARA SOLICITAÇÃO DO ENVIO DE AMOSTRA.
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II - MODELO DE MEMORANDO DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA AO DEMANDANTE/REQUERENTE
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III - MODELO DE MEMORANDO DE RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS - APROVAÇÃO
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IV - MODELO DE MEMORANDO DE RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS – INADEQUAÇÃO/RECUSA
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