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Publicações de Terceiros

PROPEC AGROPECUARIA E IMOBILIARIA S.A, 
CNPJ nº 00.204.835/0001-63, 

nº. 27089/2021, o Alvará de Licença de Obras e 
Licença Ambiental Nº 3734/2021, para a atividade 

já obteve licença ou dispensadas de licenciamento, 
com ou sem atividades de manutenção e/ou lavagem 
e/ou abastecimento de veículos” na localidade de 

Planalto de Carapina, Município da Serra-ES.
Protocolo 681789

INSTITUTO ACQUA
REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS E OBRAS
Regulamento do Instituto ACQUA - Ação Cidadania 

parâmetros a serem seguidos no âmbito do Contrato de 
Gestão nº 001/2021 para gerenciar, operacionalizar e 
executar as ações e serviços de saúde, junto ao Hospital 

no Estado do Espírito Santo, em todos os procedimen-
tos de contratações e compras para atendimento dos 
serviços públicos pactuados nos contratos de gestão, 

regem a administração pública, a Lei nº 8.666/93 e as 
diretrizes decorrentes da decisão do Supremo Tribunal 
Federal na ADI 1923.
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS, Seção I. Das 
Disposições Preliminares. Art. 1º. Este Regulamento 
estabelece normas gerais sobre contratações pertinentes 
a obras, serviços, compras e locações no âmbito do 
Instituto ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana 
e Ambiental no Estado do Espírito Santo, visando 
garantir a observância aos princípios constitucionais 
da isonomia e publicidade, e a assegurar a seleção 

- Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental 

-

de pronto pagamento e sempre observarão a realidade 
dos valores praticados no mercado. a) As compras e 

-
cumentalmente comprovados os gastos. Art. 2º. Para 

III - Contratação: toda contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços para suprir as necessidades 

estimado para 12 (doze) meses, nos casos de serviços 
de prestação continuada; ou o valor total do serviço 

durar menos de 12 (doze) 
meses; Art. 3º. Para a realização dos procedimentos 

-

eletrônica de compras. Art. 4º. Para a realização do 
procedimento de Contratação, deverá ser utilizado 
Procedimento Seletivo de Contratação (PSC), composto 

divulgada previamente no site do Instituto ACQUA - Ação, 
Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, -

art. 15, devendo ser respeitados os seguintes prazos 
mínimos para apresentação de propostas, contados a 

preço; II - Mínimo de 05 (cinco) dias para Processo de 

devendo a impugnação ser protocolada por escrito, 

atos decorrentes da aplicação da convocação do PSC, 

Nos casos de contratação direta, regulados pelo art. 
15 deste Regulamento, a convocação será realizada 
mediante a solicitação de propostas às empresas/

os valores, preços e custos utilizados nos processos de 
contratação terão como expressão monetária a moeda 
corrente nacional. Art.6º. O cumprimento das normas 
deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as 

legalidade, razoabilidade e busca permanente de 

aos objetivos do Instituto. Art.7º. Todo o processo de 

regulamento deve estar devidamente documentado e 

Qualidade Urbana e Ambiental manterá os documentos 

direta ou por PSC, incluindo os documentos elencados 

ou na Unidade Hospitalar, sendo disponibilizada a 

Art. 8º. Compete à Direção Local do Instituto ACQUA 
- Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental: 
I - Firmar contratos e respectivos termos aditivos 

a abertura dos processos seletivos de contratação 
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Compete ao Diretor Presidente do Instituto ACQUA, 

no artigo anterior, bem como resolver, como última 
instância, eventuais controvérsias. Seção II - Das 

seletivos de contratação (PSC) para a execução de 

obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à 

-

projeto básico de obras e serviços serão considerados, 
principal

Possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, 
tecnologia e matérias-primas existentes no local para 

autor do projeto básico. Art. 12. O disposto nesta 

contratos oriundos de contratação direta.
-

-

planejamentos e projetos básicos; II - Pareceres, 
perícias e avaliações em geral; III - Assessorias ou 
consultorias técnicas, de gestão, jurídica, contábil, 

- Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras 

coordenação e/ou supervisão Hospitalar.
Capítulo II - DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, 
AQUISIÇÃO E COMPRAS - Art. 14. O procedimento de 

Solicitação de contratação de serviços, compras ou 

contratações dos serviços, se PSC ou Contratação 

indicação do Presidente do Instituto e/ou da Direção 
Geral do Hospital pela modalidade de contratação direta, 
deverá ser realizada coleta de preços entre os 

preço constante em tal Convocação, mediante 

o processo, instaurar PSC mediante aviso de edital 

realizar a solicitação de cadastro prévio junto ao Instituto 
ACQUA por meio de envio de correio eletrônico ao 

e/ou da Direção Geral do Hospital pela modalidade de 
processo seletivo de contratação, o processo será 

convocação do procedimento seletivo de contratação, 

meio de convocação para credenciamento, tendo por 

modalidade, observarão sempre os valores de mercado, 
garantindo a apuração de preços com a participação de, 

Art. 15. Excepcionalmente, poderá ser realizada a 

previsto no artigo 

compras de valor global até 0,5% do valor mensal do 

acudirem interessados no processo de contratação, 

repetida sem prejuízo para o Instituto ACQUA - Ação, 
Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental na execução 

preestabelecidas; III - Quando as propostas 

aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por 

componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira 

-

causar prejuízo ao interesse público, pelo prazo de 60 

assumir a gestão de nova unidade, poderá contratar as 
empresas já em atividade no local ou mesmo contratar 
novos prestadores de serviços, a seu critério, em 

dias), podendo ser prorrogado. Art. 16. A compra, a 

por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo; II - Contratação de serviços técnicos especia-
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-

Seção II - Do Processo de Contratação por Seletivo. Art. 
17. O instrumento de convocação do procedimento 
seletivo conterá as 
contratação em descrição clara e sucinta; II - Modalidade 

externa da contratação será iniciada com a convocação 
dos interessados por meio de publicação do Instrumento 
de Convocação no site do Instituto ACQUA - Ação, 
Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental ou em jornal 

sessão presencial para recebimento e abertura das 
serão 

os documentos recebidos exclusivamente via endereço 

poderão os interessados proceder com envio de 
documentos via endereço eletrônico. Art. 18. O Instituto 
ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental 
não pode descumprir as normas e condições do 

participar do procedimento de contratação poderá 
impugnar o instrumento de convocação por irregulari-
dade na aplicação deste Regulamento, protocolando o 

impugnar o instrumento de convocação o concorrente 

Art. 19. Nos processos de contratação regidas por este 
Regulamento, poderão ser utilizados os seguintes 

os recursos serão processados e julgados por Comissão 

Instituto ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e 
Ambiental ou pela Direção-Geral da Unidade Hospitalar. 

publicado no portal eletrônico do Instituto ACQUA - 

Art. 20. No caso de compra de medicamento, materiais 

Instituto ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e 

preços serão apuração mediante cotação de, no mínimo, 

atestadas pela diretoria geral pelo empregado do 

Instituto ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e 

responsável. Art. 22. Os medicamentos e materiais mé-

Padronização respectiva elaborada pela Comissão de 

de antimicrobiano instituído no Hospital. Art. 23. As 
-

lares devem estar em consonância com a Padronização 
de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares 

responsável com o respaldo do sistema de controle de 

Capítulo III - DOS CONTRATOS - Seção I - Das Disposições 
Preliminares e da Formalização dos Contratos. Art. 25. 
Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão 
as condições para sua execução, expressas em cláusulas 

-
des das partes. Art. 26. São cláusulas necessárias nos 
contratos disciplinados por este Regulamento: I - As 
partes, o objeto e seus elementos característicos; II - O 

- O preço e as condições de pagamento, os critérios, 
a data-base e a periodicidade do reajustamento de 
preços e os critérios de atualização monetária entre a 

execução, de conclusão, de entrega, de observação, 

obrigação do contratado de manter, durante a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

exigidas no curso do procedimento de contratação; 

estará obrigado em virtude do atendimento às metas 

gestão nº 01/2021. Art. 27. A duração dos contratos 
regidos por este Regulamento não excederá ao prazo 

Instituto ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana 
e Ambiental e o ente público parceiro. Art. 28. O prazo 

contratada, observando o prazo máximo de acordo com 
-

devido a locomoção das empresas em âmbito nacional 
ou em situações de calamidade pública, declarada pelo 
Estado ou Municípios, as contratações diretas previstas 
nos 

ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e 
Ambiental deverá publicar o instrumento de convocação 

-
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O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

ou de materiais empregados, e responderá por danos 
causados diretamente a terceiros ou ao Instituto ACQUA 
- Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, in-
dependentemente da comprovação de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato. Art. 30. O contratado 

contratado é obrigado a respeitar a legislação tributária 

procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, 
Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de 
Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, 

ato de apresentação da Nota Fiscal para pagamento dos 

dos tributos, o Instituto ACQUA - Ação, Cidadania, 
Qualidade Urbana e Ambiental, irá proceder com a 

Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, nem poderá 
onerar o objeto do contrato ou restringir a regulariza-

-
zem o Instituto ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade 
Urbana e Ambiental, deverá este proceder com a 
instauração de processo administrativo com vistas a 

pagamento dos valores ou ressarcimento posterior, 

31. As Notas Fiscais serão atestadas por, no mínimo, 
um empregado do Instituto ACQUA - Ação, Cidadania, 

-
mente o empregado responsável pelo setor de onde o 

setor de recebimento do produto. Art. 32. Os contratos 
devem conter cláusulas com sanções a serem aplicadas 

contrato, bem como aos demais casos de descumpri-
mento da relação contratual, sujeitando o contratado 

Qualidade Urbana e Ambiental rescinda o contrato e 

a 

Instituto ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e 
Ambiental poderá se valer de todos os meios lícitos para 
cobrar e executar a dívida.

às disposições abaixo: I - Ser emitidas pelo setor 

-

a indicação de marca ou modelo de determinado 

aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos pela 

-

No ato de recebimento será observado se o bem ou 
-

-

pelo setor de patrimônio da Secretaria de Estado do 

ao Estado e compor o Inventário Patrimonial da unidade 
-

deverão ser entregues diretamente ao interessado, na 
presença do empregado do Instituto ACQUA - Ação, 
Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, vinculado 

ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e 
Ambiental.

Este Regulamento é válido para todas as contrações 
e compras realizadas pelo Instituto ACQUA - Ação, 
Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental no âmbito do 

serão resolvidos por ato da Diretoria do Instituto ACQUA 
- Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental. Art. 
38. Este Regulamento entra em vigor na data de sua 

do Espírito Santo. Santo André/SP, 06 de maio de 2021. 
ACQUA - Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental.

REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS

Regulamento do Instituto ACQUA Ação Cidadania 

parâmetros a serem seguidos no âmbito do Contrato de 
Gestão nº 001/2021 para gerenciar, operacionalizar e 
executar as ações e serviços de saúde, junto ao Hospital 

no Estado do Espírito Santo, em todos os procedimen-
tos de contratações e compras para atendimento dos 
serviços públicos pactuados nos contratos de gestão, 

regem a administração pública, a Lei nº 8.666/93 e as 
diretrizes decorrentes da decisão do Supremo Tribunal 
Federal na ADI 1923.

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS - Sessão I - Da 

apresentar os princípios básicos de gestão de pessoal 

e obrigações concernentes ao Contrato de Gestão 
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ao recrutamento e seleção de pessoal;
b) ao treinamento, desenvolvimento e avaliação de 

disciplinar. Sessão II Da Política Geral de Pessoal.

INSTITUTO ACQUA são considerados como o elemento 
mais importante e estratégico para a manutenção e 
crescimento da Instituição, devendo investir-se na 

pautando-se por princípios éticos e legais. Sessão III 
- Da Aplicação do Presente Regulamento. Art. 3º. O 
presente regulamento aplica-se aos empregados e co-

-
radores: são todos os servidores cedidos à Instituição, 

empregatício é regido pelo Estatuto do Parceiro Público; 

-

O presente regulamento tem por objetivo planejar, 
organizar e desenvolver técnicas capazes de promover 

-
nais com potencial para ocupar as vagas existentes.

Capítulo II - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 
PESSOAL. Art. 5º. A seleção de pessoal irá observar 
os seguintes critérios: a) o recrutamento e a seleção 

público alvo por meio do site do Instituto ACQUA, 
meios de comunicação como jornais, revistas, 
redes sociais ou sites de divulgação de vagas; b) 

ACQUA; c) a ampla divulgação entre o público 

e seleção de pessoal poderá ser relativizada nos 

possam vir a ocasionar prejuízos e comprometer 

direta da mão de obra necessária; d) a Instituição 
manterá banco de currículos, visando a agilização 

-
peitando-se os princípios da legalidade, impesso-
alidade, moralidade, publicidade, economicida-

poderá, observadas as peculiaridades de cada cargo 

processo de recrutamento e seleção não se aplicam 
à contratação de serviços técnicos especializados, 

aos cargos especiais e aos serviços contratados; g) 
a contratação de pessoal determinará, obrigatoria-

atenção ao princípio da economicidade, buscará 

-

Instituição e/ou locais de ampla divulgação. Art. 7º. 
O Instituto ACQUA realizará treinamento, desen-

-
sionais contratados, com o objetivo desenvolver e 

do colaborador, do empregado e do contratado, 
-

cando necessidades de treinamento e capacitação 

na Instituição. Art. 8º. Os direitos, deveres e 

estatutária e na CLT, assim como os constantes no 
Regulamento de Recursos Humanos da Instituição, 

-
-

treinamento de colaboradores e empregados por 
instituições especializadoras:
a) será permitida a contratação, por tempo 

-
sionais liberais, com ou sem vínculo empregatício, 

de especialistas para realização de atividades de 
-

to no âmbito da Instituição, voltada à consecução 
do objeto do Contrato de Gestão; c) será permitida 

Instituição em outras instituições e centros de 

bem como a realização de consultas técnicas, com 
ou sem remuneração, previamente autorizadas pelo 

Coordenação e Supervisão poderão ser contratados 

Compras e Contratação do Instituto ACQUA - Ação, 
Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental. Art. 10. 
O Instituto ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade 
Urbana e Ambiental poderá, a seu critério, nos 
casos de transição, dispensar a realização de 
processo seletivo e manter os atuais empregados da 

seletivo de contratação de Pessoal.

Capítulo III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Art. 12. 
Este Regulamento é válido para todas as contrações 

ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e 
Ambiental no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

resolvidos por ato da Diretoria do Instituto ACQUA 
- Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental. 
Art. 14. Este Regulamento entra em vigor na data 

da assinatura do Contrato de Gestão nº 01/2021, 

Santo André/SP, 06 de maio de 2021. Instituto ACQUA 
- Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental

Protocolo 682698


