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Apresentação

Este material tem como objetivo orientar as 
empresas sobre as formas de contratação e 
como podem ser fornecedores de produtos, 
obras e serviços do HCPA.

Se, após a leitura deste material, ainda 
restarem dúvidas, o contato pode ser feito 
pelo telefone (51) 3359.8443 ou pelo e-mail 
servicodecompras@hcpa.edu.br. O horário 
de funcionamento é de segunda a sexta-feira 
das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.
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1) Como o HCPA contrata?

Preferencialmente através de licitação. Atualmente, a principal 
plataforma utilizada pelo HCPA é o portal de licitações do Publinexo. 

Para participar das licitações é necessário acessar o link https://login.
bio/users/sign_in  e  efetuar o cadastro da empresa na plataforma. Não 
há custo para o fornecedor.

- Na área “Não possui cadastro?”, selecionar a opção “Publinexo Público” 
e clicar em “Cadastrar-se”.

- Inserir o CNPJ e prosseguir.

https://login.bio/users/sign_in
https://login.bio/users/sign_in
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Nos casos em que a contratação direta é necessária, as cotações são 
feitas de forma eletrônica pela plataforma Bionexo. Para participar 
das cotações é preciso acessar o link https://login.bio/users/sign_in  
e  efetuar o cadastro da empresa na plataforma. Não há custo para o 
fornecedor.

- Na área “Não possui cadastro?”, selecione a opção “Bionexo” e clicar 
“Cadastrar-se”.
 

- Inserir o CNPJ e prosseguir.

https://login.bio/users/sign_in  
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Desta forma, sempre que o HCPA incluir um novo pedido de cotação, 
a empresa será avisada pela plataforma, com base nos ramos de 
atividade que constam no cadastro.

Dúvidas no cadastro quanto às plataformas Bionexo / Publinexo 
podem ser sanadas pelo telefone (11) 4210.1060 ou e-mail para 
suporte@publinexo.com.br.

2) Quem pode vender para o HCPA?

Qualquer empresa que atenda aos requisitos de habilitação e possua 
produtos/serviços que atendam às especificações exigidas.

Para as licitações, de forma geral, são exigidos:

a) SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf , ou

b) CRC - Certificado de Registro Cadastral do HCPA – emitido pela 
Comissão de Licitações do HCPA. Contato: (51) 3359.8417 / 
licitacao@hcpa.edu.br

Na ausência destes documentos, a empresa deverá apresentar a 
documentação alternativa relacionada nos editais.

c) Consulta Consolidada Pessoa Jurídica - emitida pela internet no site 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

mailto:suporte@publinexo.com.br
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf
mailto:licitacao@hcpa.edu.br 
mailto:licitacao@hcpa.edu.br 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 
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Na compra direta são exigidos SICAF ou CRC e  Consulta Consolidada 
Pessoa Jurídica. Na ausência do cadastro no SICAF ou  CRC, o fornecedor 
deverá apresentar:

a) Consulta regularidade do empregador - FGTS - https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União – Receita Federal - https://servicos.receita.fazenda.
gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.
asp?Tipo=1

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - http://www.tst.jus.br/
certidao

d) Declaração de inexistência de fatos impeditivos para contratação 
com o HCPA, conforme modelo fornecido pela instituição na ocasião 
da compra. 

3) Como consultar os editais do HCPA?

Além de ficarem disponíveis nas plataformas citadas no item 1, todos 
os editais do HCPA são publicados no site do Hospital -  www.hcpa.
edu.br.

Para consulta, deve ser acessado o link: 

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

FGTS - https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 
FGTS - https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1 
http://www.tst.jus.br/certidao 
http://www.tst.jus.br/certidao 
http://www.hcpa.edu.br. 
http://www.hcpa.edu.br. 
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Ao selecionar o número da Licitação, o sistema direciona para a 
Plataforma de Licitações Publinexo.

Na plataforma, é possível acessar a íntegra do edital clicando na pasta 
Documento do respectivo pregão.



4) Condições de compra praticadas pelo HCPA
Todos os custos, encargos e taxas, inclusive custo de frete – considerar 
sempre frete CIF (Cost, Insuranse and Freight) - devem estar inclusos no 
valor do produto.

Pagamento será via depósito bancário, no prazo máximo de 30 dias 
após o recebimento da mercadoria (conforme estabelecido em Edital).

5) Cadastros adicionais

5.1) Cadastro de Usuário Externo no SEI-Sistema Eletrônico de 
Informações (para compras através de licitação) -  emitido pela 
Comissão de Licitações do HCPA. Contato: (51) 3359.8417 /  licitacao@
hcpa.edu.br . Possibilita que o responsável cadastrado efetue assinatura 
eletrônica das Atas de Registro de Preços e Contratos.
As instruções para efetuar o cadastro estão no link abaixo:
https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_
externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

5.2) Cadastro de fornecedor junto ao HCPA (CRC/HCPA)

Para cadastrar a empresa junto ao HCPA e obter o CRC/HCPA, deve ser 
acessado o link abaixo: 
https://www.hcpa.edu.br/cadastro-e-qualificacao-de-marcas/
documentacao-necessaria

OBS: Em caso de dúvida sobre o cadastro do procurador no SEI ou 
cadastro de fornecedor, deve ser feito contato com a Comissão de 
Licitações do HCPA. Contato: (51) 3359 8417/ licitacoes@hcpa.edu.br.
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mailto:licitacao@hcpa.edu.br
mailto:licitacao@hcpa.edu.br
https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 
https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 
mailto:licitacoes@hcpa.edu.br


5.3) Cadastro no sistema AGHUse para acompanhar e acessar a 
publicação da programação de entrega através do link: 
 https://www.hcpa.edu.br/venha-para-o-hcpa/licitacoes/acesse-sua-
autorizacao-de-fornecimento

Para que todas as informações sejam perfeitamente comunicadas, é 
fundamental que sejam mantidos atualizados os e-mails de contato 
com a empresa.

13



6) Pré-qualificação de produtos

A maior  parte  das aquisições de bens feitas pelo Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre tem como pré-requisito que a marca do produto esteja 
homologada na instituição. É  importante que os fornecedores façam a 
pré-qualificação das marcas dos produtos que comercializam.

6.1) A pré-qualificação está aberta permanentemente e a qualquer 
momento o fornecedor pode solicitar a pré-qualificação de seu produto 
no HCPA. A amostra do produto deve ser encaminhada, acompanhado 
de nota fiscal de doação, formulário de pré-qualificação (acesso pelo 
link), assim como demais documentos pertinentes. O prazo de avaliação 
é de 60 dias, dependendo da complexidade do produto, procedimento 
agendado ou rotinas internas. 

O link para consulta as condições de pré-qualificação é:
https://www.hcpa.edu.br/cadastro-e-qualificacao-de-marcas/como-
qualificar-novas-marcas
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https://www.hcpa.edu.br/cadastro-e-qualificacao-de-marcas/como-qualificar-novas-marcas
https://www.hcpa.edu.br/cadastro-e-qualificacao-de-marcas/como-qualificar-novas-marcas


15



6.2) Para consulta referente às marcas e modelos pré-qualificadas, deve 
ser acessado o link:
https://www.hcpa.edu.br/cadastro-e-qualificacao-de-marcas/lista-
de-marcas-com-pf

A tela de pesquisa permite três opções de busca: 
1) Marca.
2) Descritivo do produto.
3) Código do material no HCPA.
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https://www.hcpa.edu.br/cadastro-e-qualificacao-de-marcas/lista-de-marcas-com-pf
https://www.hcpa.edu.br/cadastro-e-qualificacao-de-marcas/lista-de-marcas-com-pf


Recomenda-se que a consulta seja realizada pelo código do HCPA, pois 
os pareceres são individuais (para cada produto). 

Em caso de dúvidas quanto à qualificação de produtos, deve ser 
consultado o Serviço de Análise Técnica de Suprimentos do HCPA, 
pelos telefones:

Alimentos - (51) 3359.7751
Medicamentos - (51) 3359.8655/7303/7395
Saneantes - (51) 3359.8680
Produtos de uso geral - (51) 3359.7751
Produtos para saúde - (51) 3359.8172
Materiais de Engenharia – (51) 3359.8130
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