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POLÍTICA DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES 

O Conselho de Administração do Instituto Saúde e Cidadania - ISAC, no 

exercício de suas atribuições e competências estatutárias, aprova a presente 

Política de Compras e Contratações no âmbito do território brasileiro.  

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 
TÍTULO I – OBJETIVO 

Art. 1º. Estabelecer procedimentos, critérios e exigências para a seleção e 

contratação de pessoas físicas ou jurídicas para fornecimento de bens, obras, 

serviços, compras e alienações.  

TÍTULO II – REGULAMENTAÇÃO 

Art. 2º. A regulamentação do presente atende aos seguintes institutos:  

I – Princípios Constitucionais da Administração Pública; 

II - Estatuto do Instituto Saúde e Cidadania; 

III - Regimento Interno e demais regras internas.  

TÍTULO III – CAMPO DE APLICAÇÃO 

Art. 3º. Esta Política é instrucional se aplica a todas as áreas de atividades do 

Instituto Saúde e Cidadania - ISAC, no qual se entende pela sede, suas filiais e 

unidades geridas ou administradas pelo ISAC, nas relações comerciais com 

recursos próprios, ou de contrato de gestão, convênios ou congêneres.  

CAPÍTULO II – DO PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE BENS, OBRAS E 

SERVIÇOS E ALIENAÇÕES 

TÍTULO I – PRINCÍPIOS, EXIGÊNCIAS E CONCEITOS 

Art. 4º. Para a finalidade desta política se conceitua serviço, prestação de serviço, 

locação, cessão de mão-de-obra, empreitada, compra e alienação da seguinte: 
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I – Serviço é a atividade econômica da qual não resulta um produto tangível; 

II – Prestação de serviços é toda espécie de atividade ou trabalho lícito, material 

ou imaterial, contratada mediante retribuição (CC, art. 594), excluídos as relações 

de emprego e outros serviços regulados por legislação específica; 

III – Locação é o contrato pelo qual uma das partes (locador) se obriga a ceder à 

outra (locatário), por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa infungível, 

mediante certa retribuição. A locação para fins dessa Política somente será de 

bens imóveis ou móveis, e não constitui uma prestação de serviços, mas 

disponibilização de um bem, seja ele imóvel ou móvel para utilização do locatário 

sem a prestação de um serviço; 

IV – Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, 

em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem 

serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que 

sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho 

temporário na forma da Lei nº 6.019, de 1974; 

V – Empreitada é a execução, contratualmente estabelecida, de tarefa, de obra ou 

de serviço, por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de 

equipamentos, que podem ou não ser utilizados, realizada nas dependências da 

empresa contratante, nas de terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como 

objeto um resultado pretendido; 

VI – Compra é a aquisição de um bem tangível ou intangível mediante 

pagamento, sem a prestação de um serviço; 

VII – Alienação de bens é a transferência de domínio de bens de um indivíduo 

para terceiros, que ocorre quando a Administração dos bens públicos admite 

unicamente sua utilização e conservação segundo a destinação natural ou legal 

de cada item; 
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VIII – Alienação fiduciária, que é a transferência da propriedade de um bem móvel 

ou imóvel do devedor a seu credor, para garantir o cumprimento de uma 

obrigação. 

Art. 5º. As compras e contratações de bens, obras e serviços e alienações 

realizadas pelo Instituto Saúde e Cidadania - ISAC e suas filais serão precedidas 

de consulta de preços (cotação), e quando o caso, de capacidade técnica, 

observados os princípios da Administração Pública e as demais disposições aqui 

explicitadas.  

Art. 6º. Em todos os processos de compras e contratações de bens, obras e 

serviços e alienações, ou qualquer outra forma pactuada de relacionamento 

comercial realizadas pelo Instituto Saúde e Cidadania – ISAC (sede e filiais), 

deverão ser observados os princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. 

Art. 7º. A escolha da proposta de fornecimento de bens e serviços e de 

alienações se fará pela melhor proposta, realizada mediante prévia consulta de 

preços, considerando-se os valores praticados no mercado, a técnica empregada 

e a capacidade técnica, estes dois últimos quando for o caso, entre os potenciais 

fornecedores do ramo a que pertence o objeto a ser contratado, na forma 

especificada nesta Política Institucional.  

Parágrafo Único. O processo físico de Consulta de Preços poderá ser substituído 

por um processo eletrônico. 

TÍTULO II – DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 8º. O processo de compra e contratação de bens, obras e serviços e 

alienações compreende o cumprimento dos seguintes procedimentos a seguir 

especificados: 

I - Solicitação de compra e, ou, contratação de bens, obras e serviços e ou 

alienações; 
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II - Autorização de abertura de processo;  

III - Consulta de preços (cotação); 

IV - Autorização de compra ou fornecimento ou celebração do contrato; 

V - Pagamento. 

Parágrafo Único. Em face da Política de Qualidade instituída pelo ISAC, poderá 

ser realizada a qualificação dos fornecedores habituais, conforme previsão na 

Política de Qualificação de Fornecedores adotada pelo ISAC, no qual será 

realizado em processo independente. 

Art. 9º. O processo de Compras, Contratações e Alienações será sempre formal, 

podendo ser físico ou eletrônico, autuado de forma sequencial, utilizando-se o 

seguinte padrão, Tipo de Processo (Compras / Contratações / Alienações) N° 

Sequencial/Ano – Unidade. 

§1º. Quando se tratar de compras de materiais e medicamentos utilizado 

plataforma eletrônica especializada, não há necessidade de autuação do 

processo neste formato, devendo-se utilizar o procedimento e a formatação da 

plataforma, no qual deverá possuir controle semelhante. 

§2º. A descrição da unidade poderá ser substituída pela localidade ou Estado da 

Federação, quando o processo se referir a mais de uma unidade da abrangência 

territorial a ser colocada. 

§3º. Quando o processo for físico este deverá ficar arquivado na unidade pelo 

tempo de duração do projeto, e ser transferido para sede do ISAC caso o projeto 

seja inferior a 05 (cinco) anos, bem como, deverá, ao final do processo, o mesmo 

ser digitalizado e encaminhado digitalmente à sede do ISAC. 

§4º. Quando o processo for digital este deverá ser todo no formato PDF e ficar 

arquivado na unidade e na sede pelo período de 05 (cinco) anos. 
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§5º. O Processo de Compras, Contratações e Alienações somente será autuado 

quando da autorização da Consulta de Preço pelas pessoas competentes. 

Art. 10. Com o intuito de cumprimento da Lei de Acesso à Informação e as 

Regras de Combate à Lavagem de Dinheiro da ENCCLA e as do Compliance do 

ISAC, todos os Processos de Compras, Contratações e Alienações deverão ser 

totalmente disponibilizado no site oficial do ISAC. 

TÍTULO II – DA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES 

Art. 11. A solicitação de compras, contratações e alienações será sempre formal, 

física ou eletrônica (e-mail), realizada pelos setores da unidade solicitante para 

sua Diretoria, ou seja, Diretor de unidade, quando for para suprir necessidades da 

unidade solicitante, Superintendente Administrativo e/ou Presidente, quando for 

para suprir necessidades da sede do ISAC ou atendimento global de todas as 

unidades ISAC. 

§1º. A Diretoria da unidade e/ou a Superintendência Administrativa e/ou 

Presidência após o recebimento da solicitação de compra e/ou contratação 

verificará a necessidade da solicitação, e a necessidade sendo real e justificada, 

encaminhará para publicação do aviso de cotação e contratação. 

§2º. Não havendo justificativa da solicitação, ou a mesma, não tiver sido instruída 

com o Termo de Referência, ou informações suficientes para confecção do 

mesmo, a Diretoria da unidade e/ou a Superintendência Administrativa e/ou 

Presidência negará ou determinará sanar o vício existente. O silêncio subtenderá 

como negativa. 

§3º. A determinação da publicação do aviso de cotação para compra de bens e 

materiais, e/ou contratação de bens, obras e serviços e/ou alienações, é tido 

como autorização tácita para prosseguimento do procedimento. 

Art. 11. A solicitação de compra e/ou contratação deverá vir instruída com TR - 

Termo de Referência ou minimamente com as características dos objetos a serem 

comprados, e/ou com a descrição do objeto da contratação (bens, obras e 
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serviços), prazos para entrega, vigência contratual, obrigações da contratada, 

entre outros que se acharem necessários. 

§1º. Não poderá ser aberto o Procedimento de Cotação sem a existência do TR - 

Termo de Referência, no qual deverá constar as características dos objetos a 

serem comprados, e/ou descrição do objeto da contratação (bens, obras e 

serviços), prazos para entrega, vigência contratual, obrigações da contratada, 

entre outros que se acharem necessários, e será a base para confecção 

contratual e isonomia entre os interessados. 

§2º. Mesmo nos casos de dispensa, inexigibilidade e carona da consulta de 

preços, o Processo de Compras, Contratações e Alienações deverá ser precedido 

do TR, como referencial da contratação, bem como, da justificativa da dispensa, 

inexigibilidade e carona. 

§3º. Fica dispensado o TR para compra de materiais médicos e medicamentos, 

devendo a solicitação se ater ao rol de padronização a ser implantada na unidade, 

bem como, posição atualizada do estoque, e caso algum material médico ou 

medicamento não esteja no rol de padronização, autorização da Direção Técnica 

da unidade. 

TÍTULO III – DA CONSULTA DE PREÇOS 

Art. 12. A consulta de preços destina-se a selecionar a proposta economicamente 

mais vantajosa para o Instituto Saúde e Cidadania – ISAC e será processada com 

as propostas recebidas, e julgada em estrita conformidade com os princípios 

descritos na presente Política de Compras, Contratações e Alienações, no 

estatuto do Instituto Saúde e Cidadania – ISAC e Termos de Referencia, não 

sendo admitidos critérios que frustrem seu desiderato maior de seleção da melhor 

proposta de fornecimento de bens ou serviços e alienações.  

Art. 13. A consulta de preços ocorrerá da seguinte forma: 

I – Publicação do aviso de cotação de preço para compras de bens e materiais, 

ou contratação bens, obras e serviços, ou alienações; 
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II – Recebimento das propostas; 

III – Apuração da melhor proposta. 

Art.14. A consulta de preço não será sigilosa, sendo acessíveis ao público, 

devendo ser publicada.  

Art. 15. A publicação do aviso de cotação de preço de compras de compras de 

bens e materiais, ou contratação bens, obras e serviços, ou alienações ocorrerá 

em site especializado ou no site do ISAC e suas redes sociais, ou ainda em 

plataformas eletrônicas especializadas, e no diário oficial do ente a que a unidade 

a ser beneficiada faça parte. 

§1º. Em caso de consulta de preço de valor estimado superior à R$ 160.000,00 

(cento e sessenta mil reais), além da publicação prevista no caput, deverá ainda 

ser procedida de publicação em jornal de grande circulação da área territorial da 

unidade a que se destina. 

§2º. Em caso de consulta de preço de valor estimado inferior à R$ 16.000,00 

(Dezesseis mil reais), ou de qualquer valor quando se tratar de URGÊNCIA, a 

publicação poderá ser suprimida e substituída por comprovação de solicitação de 

cotação a 03 (três) fornecedores ou prestadores de serviço, podendo ser feita 

esta solicitação por via eletrônica (e-mail). 

§3º. As publicações no site do ISAC deverão ficar registradas por pelo menos 12 

(doze) meses, e terem um prazo mínimo de 07 (sete) dias entre a divulgação e o 

prazo final para recebimento das propostas, e um prazo mínimo de 15 (quinze) 

dias quando se tratar do §1º deste artigo. 

§4º. Ficam isentas de publicação de aviso os casos de dispensa, inexigibilidade e 

carona previstas na Lei n° 8.666/93 ou nesta Política. 

Art.16. As propostas de preços e documentações pertinentes à consulta de preço, 

quando for o caso, serão recebidas conforme descrito no Termo de Referência ou 

solicitação cotação. 
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Art.17. A escolha da melhor proposta será objetiva e utilizando o TR, podendo 

ainda ser utilizado, além do preço, os aspectos operacionais das propostas 

apreciadas, os interesses que motivaram a celebração do Contrato de Gestão, o 

currículo dos proponentes, o interesse dos beneficiários, a qualidade técnica dos 

bens ou serviços, avaliada através de atestados de idoneidade técnica ou por 

meio de avaliação de especialistas, dependendo da complexidade do objeto e o 

custo de elaboração da proposta pelo participante do processo.  

§1º. Caso a escolha da melhor proposta seja unicamente baseada em preço, não 

haverá necessidade de documento formal de apuração, servindo para tanto o 

despacho de autorização de compra, contratação ou alienação. 

§2º. Caso a escolha da melhor proposta não seja utilizando o critério de menos 

valor, esta deverá ser motivada e fundamentada  

Art. 18. A melhor oferta será decidida pela Superintendência Administrativa do 

ISAC, Diretor da Unidade ou Gerente de Compras do Instituto Saúde e Cidadania 

- ISAC. 

Parágrafo único. Em caso de cotações desertas ou com menos de 2 (dois) 

interessados, deverá ser procedido novamente a cotação nos mesmos moldes, e 

caso persista a situação elencada, poderá ser procedida a dispensa da consulta 

de preço. 

SUBTÍTULO I – DA DISPENSA 

Art. 19. É dispensável a consulta de preço nos seguintes casos:  

I - Nos casos de início de Contrato de Gestão ou convênio com duração de no 

mínimo 12 (doze) meses, e que não houve transição do serviço de pelo menos 30 

(trinta) dias, compreendido entre a ordem de inicio e a efetiva prestação do 

serviço, e somente para os bens e serviços necessários ao atendimento do objeto 

do Contrato de Gestão ou convênio, visando o não desabastecimento e 

paralização dos serviços; 
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II – Nos casos de início de Contrato de Gestão Emergencial, ou congêneres, 

visando o não desabastecimento e paralização dos serviços; 

III - Nos casos de urgência, que venha atingir o objeto do Contrato de Gestão ou 

do Convênio, e que ocorra dentro dos 06 (seis) primeiros meses do instrumento; 

IV - Quando não acudirem interessados a consulta de preço, desde que mantidas, 

neste caso, todas as condições preestabelecidas;  

V - Nas compras ou contratações de serviços cujo fornecedor possua ata de 

registro de preço vigente, ou que já possua contrato similar com o ISAC em outra 

unidade, com o mesmo objeto da consulta de preços; 

VI - Para contratação de serviços médicos de procedimentos e exames, 

assessoria de comunicação. 

VII - Nos casos de dispensa elencados na Lei n° 8.666/93. 

§1º. Quando da das hipóteses de dispensa dos incisos I e II, os contratos terão 

vigência de 06 (seis) meses, ou o tempo de vigência do Contrato de Gestão 

Emergencial, ou congêneres. 

§2º. Para atendimento desta Política para ser considerado situação emergencial 

adota-se o entendimento do Tribunal de Contas da União, no qual por meio da 

Decisão Plenária n°347/1994 entendeu que: 

I - Situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não se 

tenha originado, total ou parcialmente, na falta de planejamento, na desídia 

administrativa ou na má́ gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não 

possa, em nenhuma medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que 

tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação.  

II - Exista urgência concreta e efetiva do atendimento à situação decorrente do 

estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco de danos a bens ou à 

saúde, ou à vida de pessoas.  
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III - O risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostre iminente e 

especialmente gravoso.  

IV - A imediata efetivação, por meio de contratação com terceiros, de 

determinadas obras, serviços ou compras, segundo as especificações e 

quantitativos tecnicamente apurados, seja o meio adequado, efetivo e eficiente de 

afastar o risco iminente detectado. 

SUBTÍTULO II – DA INEXIGIBILIDADE 

Art. 20. É inexigível consulta de preço para os seguintes casos:  

I - Para contratação de serviços médicos de plantão e consultas, jurídicos, 

contábeis, compliance, auditoria, arquitetura, captação de projetos, confecção 

propostas técnicas (Projetos), monitoramento de contrato de gestão e 

congêneres, gerência e superintendência, de pessoas jurídicas ou físicas; 

II - Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, devendo 

ser comprovado a exclusividade, e justificado, nestes casos, pelo corpo técnico a 

escolha da marca ou produto;  

III - Para a contratação de serviços técnicos de natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 

para serviços de publicidade e divulgação;  

IV - Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 

através de empresário exclusivo.  

V - Nos casos de inexigibilidades elencadas na Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo Único. Para fins do presente Regulamento, consideram-se serviços 

técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

I - Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos (propostas 

técnicas); 
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II - Pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - Assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras; 

IV - Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

V - Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII - Prestação de serviços de assistência a saúde em áreas específicas; 

VIII - Informática, inclusive quando envolver aquisições de programas. 

Art. 21. A dispensa e a inexigibilidade da consulta de preços serão autorizadas 

pelo Presidente, Superintendente Administrativo ou Diretor da Unidade e será 

instruído com os seguintes elementos:  

I - Caracterização da situação que justifique a dispensa e a inexigibilidade;  

II - Razão da escolha do fornecedor ou executante. 

Parágrafo Único. Em se tratando das hipóteses elencados nos incisos I, II e V do 

Art. 19 e do inciso I do art. 20 desta Política, não há necessidade de cumprimento 

dos incisos do caput. 

SUBTÍTULO III – DA CARONA 

Art. 22. Poderá ser utilizado, por outra unidade do ISAC, a consulta de preço 

previamente realizada, para compra ou contratação, desde que se mantenha as 

mesmas vantagens que levaram a primeira compra ou contratação, e esse 

procedimento se dará o nome de carona. 

§1º. As caronas só podem ser autorizadas pelas pessoas descritas no Art. 11 

dessa Política. 
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§2º. As caronas deverão ser instruídas com o processo já realizado pela outra 

unidade, no qual será a base para a nova contratação. 

§3º. Em caso de carona, a unidade que se utilizar da cotação, deverá providenciar 

nova contratação, sendo vedada a utilização do mesmo contrato. 

Art. 23. O ISAC poderá realizar uma cotação de preço única quando a compra ou 

o serviço for idêntico para todas as unidades, devendo, contudo, ser gerado um 

contrato para cada unidade contemplada, bem como, os pagamentos da compra 

ou contratação ficarão de responsabilidade de cada unidade. 

§1º. Em casos de cotação de preço única, o Presidente ou Superintendente 

Administrativo, encaminhará o resultado para cada unidade, no qual, o seu Diretor 

ficará responsável pela confecção contratual. 

§2º. Não será aceita a realização de cotação de preço única quando a compra ou 

o serviço não for idêntico. 

TÍTULO IV – DA ORDEM DE FORNECIMENTO E DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO 
E ALIENAÇÃO 

SUBTÍTULO I – DA ORDEM DE FORNECIMENTO 

Art. 23. A ordem de fornecimento é a autorização para que seja realizada a 

entrega dos bens comprados, nos processos de compras, e será emitida ao 

fornecedor que ofertou a melhor condição no procedimento de cotação de preço, 

devendo representar fielmente todas as condições realizadas da cotação de preço 

ou da negociação. 

§1º. A Ordem de fornecimento será emitida por quem autorizou a cotação de 

preço, dispensa, inexigibilidade ou carona, e em caso de compras acima de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) não realizadas via plataforma eletrônica de compras, 

quando o autorizador for o Diretor da unidade, essa deverá vir precedida de 

autorização prévia da Superintendência competente do ISAC. 
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§2º. Após a emissão da ordem de fornecimento o fornecedor terá o prazo que foi 

colocado na cotação de preço ou negociado para entrega dos bens comprados, 

sob pena da mesma ser cancelada e emitida para o fornecedor que ofertou a 

segunda melhor condição. 

Art. 21 - A venda ou fornecimento de bens e serviços para o Instituto Saúde e 

Cidadania - ISAC implica a aceitação integral e irretratável dos elementos 

técnicos e instruções fornecidas aos interessados pelo Instituto Saúde e 

Cidadania - ISAC, bem como a observância deste Regulamento e normas 

aplicáveis. 

Parágrafo único. Para todas as compras de bens e serviços deverão ser emitidas, 

pelo fornecedor, nota fiscal de venda ou de prestação de serviços, ou fatura de 

prestação de serviços. 

SUBTÍTULO II – DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

Art. 24. A autorização de contratualização é subtendida como sendo a ordem de 

serviço, ou seja, a autorização ao fornecedor de serviço para que o mesmo inicie 

a prestação do serviço cotado, quando da cotação de preço ou carona, ou 

negociado, quando da dispensa ou inexigibilidade. 

§1º. A autorização de contratualização será emitida será emitida por quem 

autorizou a cotação de preço, dispensa, inexigibilidade ou carona, e em caso de 

contratualização acima de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), quando o 

autorizador for o Diretor da unidade, essa deverá vir precedida de autorização 

prévia da Superintendência competente do ISAC. 

§2º. Deverá ser sempre observado as condições colocadas no Termo de 

Referência da cotação de preço na emissão da autorização de contratualização, e 

sempre será anterior a formalização contratual. 

§3º. A prestação do serviço a ser contratualizado somente poderá ser iniciado 

após a assinatura do instrumento contratual, sob pena de não reconhecimento 

dos serviços prestados anteriormente à formalização contratual.  
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I - Caso esse início da prestação de serviço ocorra por autorização da Direção da 

unidade, sem a devida formalização contratual, este responderá por tal situação, 

podendo inclusive ser demitido. 

Art. 25. Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições 

de execução, aplicando-lhes as normas de direito civil, os princípios da teoria 

geral de contratos e as disposições do direito privado, bem como as condições 

expostas e aceitas pelo fornecedor nos Termos de Referência. 

Art. 26. A critério do Instituto Saúde e Cidadania – ISAC poderão ser exigidas 

garantias de execução do contrato na modalidade de caução ou fiança bancária. 

Art. 27. O Instituto Saúde e Cidadania - ISAC caberá fiscalizar a execução dos 

contratos, podendo aplicar as sanções previstas contratualmente, quando 

descumpridas as cláusulas pactuadas. 

Parágrafo único. A inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar a 

sua rescisão, respondendo a parte que a causou com as consequências 

contratuais e previstas em lei. 

SUBTÍTULO III – DA AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO 

Art. 28. A autorização de alienação será sempre anterior à formalização da 

alienação e emitida pelo Conselho de Administração do ISAC ratificada pela 

Assembleia Geral, com votação de maioria simples, e convocada para esse fim. 

Parágrafo único. A alienação deverá observar as condições impostas no 

Estatuto Social do Instituto Saúde e Cidadania – ISAC e subsidiariamente aos 

desta Política. 

 

TÍTULO V – DA QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

Art. 29. A qualificação do fornecedor observará a periodicidade e a forma 

insculpida no Procedimento Operacional Padrão – POP de Qualificação de 
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Fornecedor, devendo conter obrigatoriamente pela verificação de documentos 

legais e dos acervos técnicos, quando o caso. 

Art. 30. A apresentação dos documentos legais e acervo técnico, quando for o 

caso, será obrigatório na qualificação do fornecedor, e deverão ser encaminhados 

via Correios, via e-mail (eletronicamente mediante certificação digital) ou 

entregues diretamente no departamento de compras do Instituto Saúde e 

Cidadania, atualizados e dentro do prazo de validade. 

I - CNPJ; 

II - Inscrição Estadual, quando o caso; 

III - Contrato Social e a ultima alteração; 

IV - Autorização de Funcionamento Municipal; 

V - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da 

sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;  

VI - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Previdência) e ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

VII - Certidão negativa de execuções trabalhista emitidas pela Justiça do 

Trabalho. 

§1º. Os documentos eletrônicos obtidos via internet não necessitam de 

autenticação, e os demais deverão ser autenticados em cartório, ou certificação 

digital. 

§2º. As certidões positivas com efeito de negativa serão válidas para demonstrar 

a regularidade do fornecedor. 

§3º. Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos, OPME e 

correlatados são necessários também os documentos listados abaixo, caso haja 

formalização contratual: 
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I - Cópia autenticada do registro do Ministério da Saúde publicada no Diário 

Oficial da União – obrigatório para fabricante e distribuidor; 

II - Cartas de autorização de comercialização emitidas pelos fabricantes dos 

produtos, no caso de distribuidora ou representante; 

III - Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária; 

IV - Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de 

Classe, ou o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório 

pelo fabricante e distribuidor; 

V - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para 

Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual) – obrigatório para o fabricante; 

VI - Cópia de autorização especial para medicamentos da Portaria 344/98 SVS-

MS – obrigatório para fabricante e distribuidor. 

 

TÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 31. Não poderão participar dos processos seletivos de compra, nem contratar 

com o Instituto Saúde e Cidadania - ISAC, pessoas físicas ou jurídicas que se 

relacionem com dirigentes ou pessoa com poder decisório no Poder Público que 

mantenha Contrato de Gestão ou Convênio com o ISAC. 

Art. 32. O patrimônio adquirido, exclusivamente com recursos advindos do 

contrato de gestão com o Poder Público, é inalienável e deverão ser 

integralmente destinados à execução do contrato de gestão. 

Art. 33. A Presidência, Superintendência Administrativa, ou Direção da Unidade, 

deverá selecionar criteriosamente o prestador de serviços técnicos profissionais 

especializados, que poderá ser pessoa jurídica ou física, considerando a 

idoneidade, a experiência e a especialização do contratado, dentro da respectiva 

área. 
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Art. 34. Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente 

Regulamento serão resolvidos pelo Conselho de Administração, com base nos 

princípios gerais de direito, regras de Compliance e Regras de Combate à 

Lavagem de Dinheiro da ENCCLA. 

Art. 35. Esta Política entra em vigor na data de sua publicação no site do Instituto 

Saúde e Cidadania - ISAC, revogadas as disposições em contrário. 

 

Brasília (DF), 01 de abril de 2019.  

 

Presidente 
Conselho de Administração 
Instituto Saúde e Cidadania 

 


