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Contratação de Obras e Serviços
Aprovado em Assembleia pelo
Conselho de Administração – Ago/2020

Capa_RegulamentoCompras.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2

28/03/2022

18:13

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - Este regulamento tem como finalidade estabelecer as normas para aquisição de bens,
contratação de obras e serviços, que se façam necessários para o atendimento das
atividades desenvolvidas pelo INSTITUTO SAÚDE EDUCAR - ISE.
Artigo 2º - No desenvolvimento de suas atividades, o ISE observará os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e não fará
qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

Capítulo II
DAS COMPRAS
Artigo 3º- Para fins deste regulamento considera-se compra toda aquisição remunerada de
bens de consumo para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, que se façam
necessárias para o desenvolvimento das atividades do ISE.

Capítulo III
DAS MODALIDADES
Artigo 4º - DAS MODALIDADES DE COMPRAS E SERVIÇOS
I. Pedido de Cotação – Modalidade de Seleção de Fornecedores dirigida a pelo menos
03 (três) fornecedores;
II. Convite – Modalidade de Seleção de Fornecedores na qual será admitida a participação
de qualquer interessado ao ramo pertinente ao objeto, com participação de no mínimo
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03 (três) fornecedores escolhidos ou convidados;
III. Coleta de Preços – Modalidade de Seleção de Fornecedores na qual será admitida a
participação de qualquer interessado que cumpra as exigências estabelecidas no Edital,
dirigida a no mínimo 03 (três) fornecedores;
Parágrafo Único – As modalidades elencadas neste artigo poderão ser realizadas por meio
de plataformas eletrônicas de compras/serviços, tais como: BIONEXO, BANCO DO BRASIL, entre
outras, desde que devidamente reconhecida e regulamentada.
Artigo 5º- As modalidades referidas no artigo anterior serão determinadas em função do valor
estimada de cada aquisição ou contratação, a saber:
I. Pedido de Cotação – para aquisição de materiais e contratação de serviços quando o
valor for superior a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) até R$ 9.500,00 (nove mil
e quinhentos reais); para obras e serviços de engenharia até o limite de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais);
II. Convite – para aquisição de materiais e contratação de serviços quando o valor for
superior a R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 90.000,00 (noventa
mil reais); para obras e serviços de engenharia quando superior a R$ 16.00,00 (dezesseis
mil reais) até o limite de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);
III. Coleta de Preços – para aquisição de materiais e contratação de serviços quando o valor for superior a R$ 90.000,00 (noventa mil reais); para obras e serviços de engenharia
quando o valor for superior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);
Parágrafo 5 – Compras ou contratação com valor inferior ou igual a R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), poderá ser realizada diretamente sem a necessidade de pedido de cotação;
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Capítulo IV
DAS REGRAS DO PROCESSO DE COMPRAS
Artigo 6º- É obrigatório que todo processo de compra seja devidamente documentado, e em
ordem cronológica.
Artigo 7º- São adotados dois tipos de regime de compras:
A- Rotina – Considera-se rotina toda compra respeitando os prazos estabelecidos pelo setor
de compras e fornecedores.
B- Urgência – Considera-se urgência a aquisição de materiais inexistentes em estoque
e para os quais há que necessidade de utilização imediata, e em caso de manutenção
preventiva ou corretiva em situações que possa ocasionar acidentes a funcionários e/
usuários.
Parágrafo único: As solicitações de compras em regime de urgência devem ser justificadas,
e serão analisadas junto ao setor de Compras, que poderá recusar a justificativa e suspender a
compra.
Artigo 8º- Toda solicitação de compras deve partir das áreas com as seguintes informações:
A - Regime de compra (Rotina ou Urgência);
B - Quantidade;
C - Unidade de medida;
D - Descrição detalhada do bem ou serviço;
E - Especificações Técnicas;
F - Justificativa, quando necessário;
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Artigo 9º - O processo de compras deve respeitar as seguintes etapas, obedecendo os prazos
preestabelecidos pelo setor de compras:
A - Solicitação de Compras;
B - Aprovação do responsável da área solicitante;
C - Cotação observando os melhores preços;
D - Aprovação da compra pela área de Compras;
E - Emissão do pedido ao fornecedor;
F - Recebimento do produto e nota fiscal;
Artigo 10º - Para o processo de compras se faz necessária a cotação de valores com no mínimo
três fornecedores distintos e com o mesmo CNAE (Classificação Nacional de Atividade
Econômica) do referido objeto.

Capítulo V
DA COMPRA DE MEDICAMENTOS
Artigo 11º - Nas compras de medicamentos deverão ser adotadas as medidas preconizadas pela
ANVISA, Ministério da Saúde, e em suas Portarias.
DA DISPENSA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES
Artigo 12º - A dispensa de Seleção de Fornecedores se dará nos seguintes casos:
A - Operação envolvendo concessionária de serviços públicos;
B - Operação envolvendo empresas públicas, entidades paraestatais, entidades sem
fins lucrativos na área de pesquisa científica e tecnológica, organizações sociais,
universidades ou centro de pesquisa público nacional, ou, ainda, especialização de
notória capacidade profissional;
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C - Aluguel ou aquisição de imóvel destinado a uso próprio;
D - Aquisição de materiais, equipamentos ou serviços diretamente do produtor, empresa,
representante comercial, ou prestador de serviços exclusivos(obrigatoriedade de apresentação de carta ou atestado de exclusividade;
E - Emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízos de forma geral, em especial à população, ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços ou equipamentos.

Capítulo VI
DA CONTRATAÇÃO DE OBRAS
Artigo 13º - Para a realização de obras deverão ser elaborados, previamente, os projetos básicos
e executivos, memorial descritivo com estimativa do BDI, bem como o cronograma
físico–financeiro.
Parágrafo Único: No caso da contratação de obras decorrente de contrato com a administração
pública deverá ser observada a legislação pertinente, sendo obrigatoriamente precedida de
conclusão e aprovação pelo órgão da administração pública a que se refira o contrato.
Artigo 14º - Para os fins deste Regulamento, considera -se:
A - Projeto básico – conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão
adequado. Para caracterizar a obra ou o complexo de obras, elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica
e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e possibilite a
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução;
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B - Projeto executivo – conjunto de elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT; e
C - Cronograma físico-financeiro – documento contendo a previsão de prazo de execução de
cada etapa da obra e respectivo desembolso financeiro.
Artigo 15º - Na elaboração dos projetos básicos e executivos deverão ser considerados os seguintes requisitos:
A - Segurança;
B - Funcionalidade e adequação ao interesse público;
C - Economia na execução, conservação e operação;
D - Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da obra ou do serviço;
E - Acessibilidade;
F - Adoção das normas técnicas adequadas;
G - Avaliação de custo, definição de métodos e prazo de execução.
H - Memorial Descritivo com percentual de BDI (Benefícios e Despesas indiretas);
I - Compatibilização de Projetos;
Artigo 16º - A empresa selecionada deverá apresentar proposta de execução da obra nos moldes
do projeto de execução, indicando o prazo de execução da obra e o custo total.
Parágrafo Único: Somente participará da seleção o fornecedor que indicar o responsável técnico
pela obra, com o competente registro no CREA e comprovada experiência anterior em obras de tipo
e porte similares, comprovadas por meio de no mínimo três atestados de capacidade técnica com
validade de até seis meses.
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Capítulo VII
DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Artigo 17º - Para fins do presente Regulamento, considera-se serviços, a utilização de empresas
voltadas para a execução de atividades médicas, paramédicas, relacionadas a saúde,
administrativas, financeiras, jurídicas, contábeis, fiscais, entre outras vinculadas ao
objeto dos serviços prestados pelo ISE.
Artigo 18º - Para contratação de serviços aplicam-se as mesmas regras estabelecidas neste
regulamento.

Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 19º - Este regulamento deve ser revisado sempre que houver alteração dos processos
internos, ou obrigatoriamente a cada 3 anos contados da última revisão ou, ainda,
por força de lei.
Artigo 20º - Este regulamento entra em vigência na data de sua publicação.
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