ATO CONVOCATÓRIO N.º 029/2021
INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE À VIDA – ISSRV

“UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO (ENFERMEIRO)

O Instituto Social Saúde Resgate à Vida, torna pública a abertura de inscrições e estabelece as
condições para a realização de procedimento de seleção de empresa para Prestação de Serviços de
EMFERMAGEM, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados, para atender toda
a demanda e ocorrências da Unidade de Pronto Atendimento - UPA da Cidade de São José do Rio
Claro, gerido pelo Instituto Social Saúde Resgate à Vida no Município de São José do Rio Claro - MT,
observadas as disposições legais e os termos deste Ato Convocatório e seus anexos.

1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1 As empresas interessadas em participar da presente seleção, deverão encaminhar proposta
contendo as características e condições comerciais, e número de colaboradores consentâneas com
a consecução do objeto deste Ato Convocatório especificado em Termo de Referência (Anexo 01).
1.2 A apresentação da proposta implica a aceitação, pelo proponente, de forma irrestrita e
irretratável, das normas que regulam o respectivo procedimento, especialmente às normas
expressas no Regulamento de Compras e Contratações institucional e daquelas previstas neste Ato
Convocatório.
1.3 O procedimento será processado com pelo menos 3 (três) proponentes, e se destina a selecionar,
dentre as propostas, a mais vantajosa, técnica e financeiramente, e será julgada em estrita
observância aos princípios previstos no Regulamento de Compras e Contratações institucional e no
Estatuto Social do ISSRV, não sendo admitidos critérios que frustrem a busca da melhor proposta
de fornecimento de bens ou serviços.

1.4 A escolha da melhor proposta levará em consideração, além do preço, os aspectos operacionais
das propostas apreciadas, os motivos que ensejaram a celebração do Contrato de Gestão, o currículo
dos proponentes, o interesse dos beneficiários, a qualidade dos produtos e a qualidade técnica dos
bens ou serviços.
1.5 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Instrumento
Convocatório, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais proponentes.
1.6 Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor
zero.
1.7 No exame do preço, serão consideradas todas as circunstâncias de que resulte vantagem para
o ISSRV.
1.8 O ISSRV poderá negociar condições mais vantajosas com o proponente melhor classificado, e
com os demais participantes da seleção, respeitada a ordem de classificação inicialmente
estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após negociação, for desclassificado por
sua proposta permanecer acima do valor referencial ou for inexequível.
1.9 O proponente deverá encaminhar os documentos de regularidade elencados abaixo em conjunto
da Ficha Cadastral (Anexo 02) preenchida, no mesmo ato em que for realizado o envio das
propostas.
1.9.1 Da Habilitação Jurídica:
a) Cédula de identidade do representante legal e prestador de serviços designado;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documento de eleição de seus administradores;
c) Registro comercial, no caso de empresa individual;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
1.9.2 Da regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ);
b) Certidão de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o
objeto que se pretende contratar;
c) Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e) Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa (CNDT) expedida pelo TST.
1.9.3 Da qualificação técnica:
a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da futura contratação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis a realização
do contrato mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, que comprovem que o interessado já prestou anteriormente o serviço de
forma satisfatória.
1.9.4 Da qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
b) Comprovação de capital social ou patrimônio líquido da empresa de no mínimo 100 (cem)
vezes o maior salário-mínimo vigente no país, no caso de empresa individual de
responsabilidade limitada – Eireli, nos termos da Lei n.º 12.441/2011, e, ou, compatível com
o número de empregados, observando-se os parâmetros previstos na Lei n.º 13.429/2017.
1.10 A ausência de qualquer documento elencado nos itens 1.9.1 a 1.9.4 implicará a inabilitação do
proponente, que será excluído do procedimento de seleção previsto neste Ato Convocatório.
1.11 As proponentes deverão manter-se regulares durante toda a validade de seus cadastros,
obrigando-se a informar imediatamente ao ISSRV toda e qualquer modificação de seu status.

1.12 O proponente que deixar de satisfazer as exigências deste Ato Convocatório e Regulamento de
Compras e Contratações institucionais, poderá, a qualquer tempo, ter o cadastro alterado, suspenso
ou cancelado.
1.13 O ISSRV poderá cancelar este Ato Convocatório a qualquer tempo e em qualquer fase, assim
como recusar a participação em seleção ou a contratação de pessoa física ou jurídica que tenha
demonstrado incapacidade administrativa, financeira ou técnica, ou má conduta ética na execução
de contratação anterior firmada com o ISSRV, sem que tais atos impliquem direito de reclamação,
indenização ou reembolso.
1.14 O proponente declara cumprir o disposto na legislação ambiental vigente, responsabilizandose perante o ISSRV, órgãos ambientais e terceiros por todos e quaisquer danos que, por culpa,
inclusive de seus prepostos, venham a causar.
1.15 O proponente declara que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos.
1.16 O proponente declara que vistoriou o local onde deverá executar os serviços eventualmente
contratados, estando ciente das condições em que o mesmo se encontra e a sua compatibilidade
com os serviços especificados no Termo de Referência, aceitando as condições locais como se
encontrem, em caso de recusa na vistoria.
1.17 O proponente declara estar ciente das normas legais e éticas de anticorrupção e antissuborno,
que se abstêm da prática de qualquer ato que atente contra o patrimônio público, contra os
princípios da Administração Pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil,
sob as penas da lei.
1.18 O cadastro das proponentes terá a validade de 181 (cento e oitenta e um) dias, especificamente
de 01/12/2021 à 31/05/2022, respeitada a ordem de classificação para realização de novas
contratações na mesma localidade e com as mesmas características técnicas.
1.19 O ISSRV fiscalizará a execução dos contratos, podendo aplicar as sanções previstas
contratualmente.
1.20 O contratado deverá notificar imediatamente ao ISSRV, por escrito, qualquer atraso, falta de
material, produto ou transtornos, e simultaneamente fornecer todas as informações relativas ao
motivo e, ou, extensão do problema, bem como sobre todas as medidas que serão tomadas a fim

de evitar que ocorram novamente, se comprometendo a tomar todas as medidas necessárias para
realizar mitigar os efeitos da pendência.
1.21 A inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar a sua rescisão, respondendo a parte
que a causou com as consequências legais, contratuais e as normas previstas no Regulamento de
Compras e Contratações institucional.

2. FATURAMENTO
2.1 O contratado deverá emitir as notas fiscais eletronicamente, sempre com valores, quantidades
e dados da empresa de acordo com a prestação de serviço executado.
2.2 O ISSRV pagará o contratado tão somente o acordado na Ordem de Serviço, exclusivamente
através de depósito em conta corrente, devendo indicar na Nota Fiscal os dados bancários
competentes.
2.2.1 A emissão e entrega da Nota Fiscal é condição inescusável para o pagamento dos serviços,
não sendo aceitos quaisquer títulos.
2.3 O prazo de pagamento será acordado via Ordem de Serviço ou Contrato, quando for o caso,
deflagrado a partir do efetivo início da prestação dos serviços, e será efetivado em data determinada
pelo ISSRV, dentre as quais o 5º dia útil, dia 15 ou 20 ou o dia útil subsequente de cada mês.
2.3.1 Todas as notas fiscais deverão ter em sua descrição o número da Ordem de Serviço emitida
ou Contrato, bem como a indicação do Contrato de Gestão junto ao Município de São José do Rio
Claro/MT ao qual está vinculada, os serviços que deram ensejo a sua emissão e a unidade em que
foi executado.
2.4 Todas as notas fiscais deverão ser emitidas para I.S.S.R.V. - Instituto Social Saúde Resgate À
Vida, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.900.613/0001-24, com sede na rua Maria Madalena Soares,
n.º 171, no Município de São Lourenço da Serra, Estado de São Paulo, ou para o CNPJ de unidade
filial correspondente, a ser informado pela equipe responsável.

3. DO PRAZO DE ENVIO DA PROPOSTA E CADASTRO
3.1 O cadastro será realizado no site do ISSRV, em campo específico, as 8:00h de 01/12/2021, até
as 23:59 de 31/05/2022, sendo vedado o cadastro por quaisquer meios alternativos.

4. RESPONSABILIDADES DO ISSRV
4.1 Pelo cumprimento do estabelecido neste Ato Convocatório o ISSRV deverá:
a) Pagar ao prestador os valores pactuados;
b) Prestar os esclarecimentos e informes que se fizerem necessários à execução dos serviços;
c) Acompanhar, através de seus prepostos, a prestação de serviços, inclusive expedindo
autorizações de serviços, procedendo à vistoria sempre que necessário e, ainda, a receber,
conferir e atestar as notas fiscais competentes, encaminhando-as para fins de pagamento;
d) Informar, por escrito, eventuais ocorrências com os profissionais designados, para que sejam
adotadas as providências pertinentes;
e) A abstenção do exercício pelo ISSRV de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistem,
não afetará o seu poder de exercê-los.

5. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
5.1 O prestador garante que nem os produtos nem a sua venda infringirão ou violarão quaisquer
marcas registradas, patentes, direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros.
5.1.1 O prestador deverá manter o ISSRV isento de quaisquer ações ou pleitos, obrigações, perdas,
honorários advocatícios, despesas e danos devidos ou incorridos de qualquer infração de direitos de
propriedade intelectual, devendo indenizá-lo pelo descumprimento do disposto.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 O descumprimento das obrigações aqui previstas, bem como a não observância das
especificações do procedimento de seleção sujeitará o prestador ao pagamento de multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do serviço, respondendo, ainda, pelos danos e prejuízos a que der
causa, bem como pelo pagamento das verbas relativas a honorários advocatícios, custas e demais
despesas que se apresentarem.
6.2 No caso de atraso na execução dos serviços, sem prejuízo de qualquer outra medida, à
indenização pré-fixada e não compensatória, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do pedido,
para cada dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), a ser descontado da Nota Fiscal
recebida.

6.2.3 O ISSRV deverá comunicar a decisão de retenção parcial do pagamento com, no mínimo, 05
(cinco) dias de antecedência ao vencimento da fatura.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 O prestador garante que não deu e que não dará quaisquer gratificações ou comissões, nem,
concorda e não concordará em pagar comissão a qualquer empregado, agente, funcionário ou
representante do ISSRV.
7.2 O prestador declara estar ciente de que eventual contrato firmado tem natureza de adesão, não
podendo negociar disposições contratuais pré-fixadas ou recusar anuência aos anexos que fazem
parte integrante e indissociável daquele instrumento.
7.3 O início da execução dos serviços fica dependente da emissão da Ordem de Serviços ou do início
da vigência contratual a ser fixada ulteriormente.

TERMO DE REFERÊNCIA

Nº

Serviço: Enfermagem
Código: 082-2021

Prestação de serviço de: Enfermagem

Revisão: 01

082-2021
RH - FOR

Página: 1

Área: TÉCNICA

Descrição Sumária do Serviço a Ser Prestado:

Prestação de serviços de ENFERMAGEM (enfermeiros), de forma ininterrupta, todos os dias da semana,
na UPA da Cidade de São José do Rio Claro
Principais Atividades:

• Fornecer serviços de ENFERMAGEM, 24h (vinte e quatro horas) por dia, todos os dias da semana,
incluindo finais de semana e feriados, para atender toda a demanda de pacientes da Unidade de
Pronto Atendimento - UPA de SJRC
• Gerir e disponibilizar RH especializado e habilitado para prestar assistência de enfermagem direta
aos usuários e pacientes, verificando as prescrições médicas, acompanhando a assistência
prestada pela equipe de auxiliares e técnicos.

Requisitos exigidos:
• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem
possuir conhecimento/expertise na prestação de serviços voltados a ENFERMAGEM na área hospitalar;
• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem
estar inscritas e com CNPJ ativo antes do início das atividades;
• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem
apresentar todas as certidões necessárias que comprovem a sua idoneidade antes do início das atividades;
• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem
possuir em seu quadro de funcionários profissionais capacitados/qualificados para atuar na área
contratada;
• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem
obedecer às normas técnicas relativas à execução dos serviços, bem como a legislação pertinente,
satisfazendo as suas expensas, quaisquer multas ou exigências legais decorrentes do descumprimento da
atividade;
• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem
possuir em seu quadro profissionais capacitados em planejar e organizar as atividades de enfermagem do
setor, proceder com passagens de plantões entre equipes, supervisionar e preencher os registros das
atividades e ocorrências nos prontuários dos pacientes e nos livros de ocorrências;
• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem
acompanhar a evolução do quadro clinico dos pacientes, avaliar e solicitar a necessidade de intervenção da
equipe multidisciplinar;
• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem
verificar o controle de estoque de materiais e medicamentos, atuar e conduzir equipe de enfermagem em
situações de emergência.

Observações:

VIGÊNCIA DE 01/12/2021 AS 8:00HS ATÉ 31/05/2022 AS 23:59HS
Elaborado por:
Gestão de Pessoas

Verificado por:

Aprovado por:

Data elaboração:
30/11/2021

Data revisão:

REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
O Instituto Social Saúde Resgate à Vida, doravante ISSRV, entidade de direito privado, sem fins
lucrativos, qualificada como Organização Social por diversos entes da Federação, resolve, no
âmbito de sua competência, instituir o presente Regulamento de Compras e Contratações que
será regido em estrita observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da eficiência, da economicidade, da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo.

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇOES GERAIS
SEÇÃO I – OBJETIVO
Art. 1º - Este Regulamento tem por finalidade fixar normas e critérios para a contratação de
obras, serviços, compras e alienações no âmbito do ISSRV, bem como para as contratações
firmadas com o emprego de recursos provenientes do Poder Público, repassados a título de
contrato de gestão.
§ 1º - O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as
propostas, a mais vantajosa, técnica e financeiramente, para a consecução das finalidades
institucionais do ISSRV.

SEÇÃO II – FUNDAMENTO
Art. 2º - O fundamento da presente regulação atende aos seguintes institutos:
I.

Lei n.º 9.637/1998 - Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais,
a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que
menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras
providências;

II.

Lei n.º 8.666/1993 - Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

III.

Estatuto e Regimento Interno do ISSRV e demais atos normativos internos.

CAPÍTULO II – DO PROCEDIMENTO DE COMPRAS
SEÇÃO I – DOS PRINCÍPIOS E EXIGÊNCIAS
Art. 3º - Nos contratos firmados com recursos próprios ou de contrato de gestão ou de convênios
firmados, o ISSRV observará as disposições deste Regulamento.
Art. 4º - Os procedimentos de compras e contratações de bens e serviços pelo ISSRV ficam
vinculados a autorização do Diretor Corporativo do ISSRV e serão precedidos de consulta de
preços para aferição do valor referencial e, quando apreciada a capacidade técnica, observados
os demais ditames deste Regulamento.
§ 1º - A consulta de preços ocorrerá, preferencialmente, junto a cadastro de fornecedores ou
banco de dados mantido no sítio eletrônico do ISSRV, ou Registros Cadastrais de Órgãos
Públicos a que o Contrato de Gestão esteja vinculado, de outras entidades da Administração
Pública direta ou indireta, ou ainda de cadastros de outras Organizações Sociais com a mesma
finalidade estatutária do ISSRV.
§ 2º – A consulta de preços poderá ainda ocorrer por meio de solicitação e cotação junto a
empresas do ramo, por meio de solicitação escrita, por ofício ou correio eletrônico, mediante
envio de proposta a e-mail designado para esta incumbência.
§ 3º - Em caso de inexistência de fornecedores previamente cadastros, nos termos do §1º do
presente artigo, bem como frustradas ou desertas as cotações realizadas nos termos do §2º,
mediante justificativa expressa e comprovação registrada em procedimento, poderá ser
dispensada a consulta de preços para fins de contratação de serviços ou aquisição de bens.
Art. 5º - Visando o atendimento ao §1º, do artigo 4º, o ISSRV manterá Registros Cadastrais,
cuja validade não será superior a 1 (um) ano, constando os fornecedores e prestadores de
serviços interessados.
§ 1º - O Registro Cadastral será de livre acesso a qualquer interessado, mantido em sítio
eletrônico oficial do ISSRV, em link próprio, devidamente destacado para necessária divulgação.
§ 2º - Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização,
subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos
constantes da documentação relacionada adiante.

§ 3º - Aos inscritos será encaminhado, via e-mail previamente cadastrado, recibo que comprove
a realização do cadastramento, renovável sempre que atualizarem o registro.
§ 4º - A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que
deixar de satisfazer as exigências deste Regulamento, ou as estabelecidas para classificação
cadastral.
Art. 6º - O procedimento de compras poderá ser substituído por um procedimento eletrônico
simplificado, respeitados os princípios enumerados no preâmbulo deste Regulamento.
Art. 7º - O ISSRV poderá cancelar os procedimentos de compra ou contratação que houver
iniciado, a qualquer tempo e em qualquer fase, assim como recusar a participação em seleção
ou a contratação de pessoa física ou jurídica que tenha demonstrado incapacidade
administrativa, financeira ou técnica ou má conduta ética na execução de contratação anterior
firmada com o ISSRV, sem que tais atos impliquem direito de reclamação, indenização ou
reembolso.
Art. 8º - A apresentação de proposta em procedimento de contratação do ISSRV implica a
aceitação, pelo proponente, de forma irrestrita e irretratável, das normas que regulam o
respectivo procedimento, especialmente às normas expressas neste Regulamento, e daquelas
previstas no instrumento convocatório.

SEÇÃO II - DO CADASTRO DE FORNECEDORES
Art. 9º - Para requerer a Inscrição no Cadastro de Fornecedores, o interessado deverá
apresentar requerimento instruído com os documentos descritos abaixo, de acordo com sua
Capacidade Técnica e Idoneidade Financeira:
I.

Habilitação Jurídica;

II.

Qualificação Técnica;

III.

Qualificação Econômico-Financeira;

IV.

Regularidade Fiscal.

§ 1º - A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:
a) cédula de identidade;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
§ 2º - A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá
em:
a) Cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Pessoa
Jurídica (CNPJ);
b) Certidão de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto que se pretende contratar;
c) Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
f) Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa (CNDT) expedida pelo TST.
§ 3º - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
a) registro ou inscrição na entidade profissional competente;
b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da futura contratação, e indicação
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para
a realização do contrato mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas

jurídicas de direito público ou privado, que comprovem que o interessado já prestou
anteriormente o serviço de maneira satisfatória.
§ 4º - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
b) comprovação de capital social ou patrimônio líquido da empresa de no mínimo 100 (cem)
vezes o maior salário-mínimo vigente no País, no caso de sociedade individual de
responsabilidade individual – EIRELI, nos termos da n.º 12.441/2011, e/ou compatível
com o número de empregados, observando-se os parâmetros previstos na Lei nº
13.429/2017, sendo eles:
b.1) empresas com até dez empregados - capital mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b.2) empresas com mais de dez e até vinte empregados - capital mínimo de R$ 25.000,00;
b.3) empresas com mais de vinte e até cinquenta empregados - capital mínimo de R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
b.4) empresas com mais de cinquenta e até cem empregados - capital mínimo de R$
100.000,00 (cem mil reais);
b.5) empresas com mais de cem empregados - capital mínimo de R$ 250.000,00 (duzentos
e cinquenta mil reais).
Art. 10 - O procedimento de compras será processado com pelo menos 03 (três) fornecedores
ou concorrentes, e se destina a selecionar, dentre as propostas, a mais vantajosa, técnica e
financeiramente, e será julgada em estrita observância aos princípios descritos neste
Regulamento e no estatuto do ISSRV, não sendo admitidos critérios que frustrem a busca da
melhor proposta de fornecimento de bens ou serviços.
§ 1º - A escolha da melhor proposta levará em consideração, além do preço, os aspectos
operacionais das propostas apreciadas, os motivos que deram azo a celebração do Contrato de
Gestão, o currículo dos proponentes, o interesse dos beneficiários, a qualidade dos produtos e
a qualidade técnica dos bens ou serviços.
§ 2º - A qualidade técnica será avaliada através de atestados de idoneidade técnica ou por meio
de avaliação de especialistas, podendo ser realizada antes ou após formalização do

procedimento de contratação, a depender da complexidade do objeto e o custo da elaboração
da proposta pelo participante do processo.

SEÇÃO III – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Art. 11 - No julgamento das propostas serão considerados os seguintes critérios:
a) Adequação das propostas ao objeto do procedimento;
b) Qualidade;
c) Rendimento;
d) Preço;
e) Prazos de fornecimento ou de conclusão;
f) Condições de pagamento;
g) Outros critérios previstos no instrumento convocatório.
§ 1º - É vedado a utilização de qualquer critério de julgamento que possa favorecer qualquer
proponente.
§ 2º - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento
convocatório, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais proponentes.
§ 3º - Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou
de valor zero, exceto se previsto no instrumento convocatório.
§ 4º - No exame do preço serão consideradas todas as circunstâncias de que resulte vantagem
para o ISSRV.
Art. 12 – O ISSRV não pode descumprir as normas e condições do instrumento convocatório,
ao qual se acha estritamente vinculado.
Parágrafo único – Qualquer cidadão ou proponente é parte legítima para impugnar o processo
de contratação, detalhando as falhas ou irregularidades que viciam o instrumento convocatório,
devendo protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a entrega dos
documentos de habilitação, devendo o ISSRV julgar e responder a impugnação em até 5 (cinco)
dias úteis, podendo ser prorrogado.
Art. 13 - A juízo devidamente justificado do ISSRV, o critério de julgamento das propostas será,
conforme o objeto do instrumento convocatório o de menor preço, o de maior desconto, o de

maior oferta de preço, o de técnica e preço, o de melhor adequação técnica observado, em todo
caso, o valor referencial estimado.
Art. 14 - O julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio
para o ISSRV, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no instrumento
convocatório.
§ 1º - Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição,
depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, serão considerados para a definição do
menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis.
§ 2º - O julgamento por maior desconto terá como referência a condição prevista no instrumento
convocatório, podendo ser estendido aos eventuais termos aditivos.
§ 3º - No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos
proponentes incidirá linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento apresentado.
Art. 15 - No julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, serão avaliadas e
ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos proponentes, mediante a
utilização de parâmetros objetivos inseridos obrigatoriamente no instrumento convocatório.
§ 1º - O critério de julgamento a que se refere o caput será utilizado quando a avaliação e a
ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos
estabelecidos no instrumento convocatório forem relevantes aos fins pretendidos pelo ISSRV, e
será destinado exclusivamente a objetos:
a) De natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica; ou
b) Que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio
restrito no mercado, demonstradas as vantagens e qualidades que eventualmente forem
oferecidas para cada produto ou solução.
§ 2º - É permitida a atribuição de fatores de ponderação distintos para valorar as propostas
técnicas e de preço, e o percentual de ponderação mais relevante será limitado a setenta por
cento.
Art. 16 - O julgamento pela melhor adequação técnica selecionará a proposta tecnicamente
mais adequada para a execução do objeto com base em critérios previamente estabelecidos

pelo requisitante e dispostos no instrumento convocatório, no qual será definida a remuneração
atribuída ao vencedor.
§ 1º - O critério de julgamento referido no caput poderá ser utilizado para a contratação de
projetos, bens e serviços de natureza especializada.
§ 2º - A área técnica responsável elaborará parecer em que classificará as propostas
apresentadas.
Art. 17 - O julgamento pela maior oferta de preço será utilizado no caso de contratos que
resultem em receita.
§ 1º - Quando utilizado o critério de julgamento pela maior oferta de preço, os requisitos de
qualificação técnica e econômico-financeira poderão ser dispensados.
§ 2º - No julgamento pela maior oferta de preço, poderá ser exigida a comprovação do
recolhimento de quantia a título de garantia, como requisito de habilitação, limitada a 5% (cinco
por cento) do valor ofertado.
§ 3º - Na hipótese do § 2º, o proponente vencedor perderá o valor da entrada caso não efetive
o pagamento devido no prazo estipulado.
Art. 18 – O ISSRV sempre poderá negociar condições mais vantajosas com o interessado mais
bem classificado, e com os demais participantes da seleção pública, respeitadas a ordem de
classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a
negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor referencial ou for
inexequível.

SEÇÃO IV – DO PROCEDIMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
Art. 19 – Para fins do presente Regulamento considera-se compra toda aquisição onerosa de
bens para fornecimento de uma só vez ou em parcelas, podendo obedecer aos ritos de compras
de rotina ou compras em regime de urgência.
§ 1º - Consideram-se:
a) Compras de rotina - as que se destinam a aquisição de bens comuns de uso frequente,
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio
de especificações usuais no mercado.

b) Compras em regime de urgência – aquisição de material inexistente no estoque do
Departamento de Materiais; os decorrentes de fatos imprevisíveis de necessidade
imediata ou, ainda, em virtude do atraso na entrega pelos fornecedores.
Art. 20 – O procedimento de compras e contratações, que deverá ser apresentado ao Diretor
Corporativo para aprovação, compreende o cumprimento das seguintes etapas:
a) Solicitação de compra e, ou, contratação pelo respectivo Departamento de Serviços do
ISSRV;
b) Consulta de preços;
c) Qualificação de fornecedores;
d) Apuração de melhor oferta;
e) Emissão de ordem de compra ou fornecimento ou Descritivo Técnico para Emissão de
Contratos.
Art. 21 – A melhor oferta será apurada nos termos do artigo 10 deste Regulamento e será
decidida pelo Diretor Corporativo do ISSRV, com a ratificação expressa da Diretoria.
Art. 22 – A emissão de ordem de compra e fornecimento ou Descritivo Técnico para Emissão
de Contratos encerra o procedimento de compras ou contratações e será emitido pelos
respectivos Departamentos de Serviços sempre que ultrapassarem o valor R$ 8.000,00 (oito mil
reais).
Art. 23 – É dispensável o procedimento de compras:
§ 1º - Nos casos de início de Contrato de Gestão, Contrato Emergencial ou convênio com
duração inferior a 12 (doze) meses, e que não houve a transição do serviço com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedência entre a assinatura do contrato e a efetiva prestação do serviço, e
somente para bens e serviços necessários ao atendimento do objeto do Contrato de Gestão ou
convênio;
§ 2º - Nos casos de urgência, que venham a atingir o objeto do Contrato de Gestão ou convênio,
e que ocorra dentro dos 03 (três) primeiros meses do instrumento, bem como demandas
provocadas por fatos excepcionais e supervenientes;
§ 3º - Quando não acudirem interessados a consulta de preços, mantidas as condições do
instrumento convocatório;

§ 4º - Ter como valor referencial Atas de Registro de Preços mantidos pela Administração
Pública;
§ 5º - Para compras de pequeno valor, consideradas aquelas inferiores a R$ 8.000,00 (oito mil
reais), que deverão ser adquiridas por Nota Fiscal;
§ 6º - Nos casos de Dispensa elencados no artigo 24, incisos IV, V, VII, X, XII, XXII, XXIV,
XXVII, XXXII, XXXIV da Lei Federal n.º 8.666/1993.
Art. 24 – O procedimento de compras será inexigível quando inviável a competição, em especial:
§ 1º - 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;
§ 2º - Para a contratação de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais ou
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade;
§ 3º - Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo;
§ 4º - Nos demais casos de inexigibilidade previstos no artigo 25 da Lei Federal n.º 8.666/1993.
§ 5º - Para fins do presente Regulamento, consideram-se serviços técnicos profissionais
especializados os trabalhos relativos a:
a) Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
b) Pareceres, perícias e avaliações em geral;
c) Assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras;
d) Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
e) Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
f) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
g) Prestação de serviços de assistência;
h) Serviços de informática.
Art. 25 – O processo de dispensa e de inexigibilidade será autorizado pelo Diretor Corporativo,
com anuência da Diretoria, mediante parecer prévio do Departamento Jurídico e será instruído
com os seguintes elementos:

a) Caracterização da situação que justifique a dispensa e a inexigibilidade;
b) Razão da escolha o fornecedor ou executante.
SEÇÃO V – DA HABILITAÇÃO
Art. 26 - A qualificação do fornecedor ou candidato constará em despacho do Departamento
Jurídico, sendo esta composta pela verificação dos documentos legais e técnicos, elencados no
art. 9º deste Regulamento, e apresentados em conformidade com o art. 8º.
§ 1º - Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos, OPME e correlatos são
necessários também os documentos listados abaixo, caso haja formalização contratual:
a) Cópia autenticada do registro do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União
– obrigatório para fabricante e distribuidor;
b) Cartas de autorização de comercialização emitidas pelos fabricantes dos produtos, no
caso de distribuidora ou representante;
c) Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária;
d) Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Classe, ou o
protocolo de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório pelo fabricante e
distribuidor;
e) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, expedido
pela ANVISA (renovação anual) – obrigatório para o fabricante;
f) Cópia autenticada de autorização especial para medicamentos da Portaria n.º 344/98
SVS-MS – obrigatório para fabricante e distribuidor.
§ 2º - Caso não haja formalização contratual, e a compra proceda de cotação para fornecimento
imediato, fica dispensado a documentação do artigo 9º, devendo ser substituída pelo processo
de cotação previsto neste Regulamento.

CAPÍTULO III – DA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
SEÇÃO I – DEFINIÇÃO
Art. 27 - Para fins do presente Regulamento considera-se serviço toda atividade destinada a
obter determinada utilidade de interesse do ISSRV, realizada por terceiros, como: demolição,
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparo, adaptação, manutenção,

transporte, locação de bens, publicidade e seguro, consultoria, assessoria, hospedagem,
alimentação, serviços técnicos profissionais especializados, produção artística, serviços gráficos,
bem como obras civis, englobando construção, reforma, recuperação ou ampliação.
Art. 28 – A contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços assistenciais será
autorizada pelo gestor responsável, após apresentação de proposta de minuta de contrato pelos
interpresados, levando-se em consideração, no que couber, as disposições contidas neste
Regulamento.
Parágrafo único – Na hipótese do caput, a pessoa jurídica deverá apresentar a documentação
elencada no artigo 9º deste Regulamento, no que couber, podendo o ISSRV exigir
documentação complementar.

SEÇÃO II – DA CONTRATAÇÃO
Art. 29 - 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.
Art. 30 - A venda ou fornecimento de bens e serviços para o ISSRV implica a aceitação integral
e irretratável dos elementos técnicos e instruções fornecidas aos interessados pelo ISSRV, 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.
Art. 31 - A critério do ISSRV, poderão ser exigidas garantias de execução do contrato na
modalidade de caução ou fiança bancária.
Art. 32 - Ao ISSRV 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.

CAPÍTULO IV – DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
SEÇÃO I – PRINCÍPIOS
Art. 33 - Todas as normas aplicáveis ao recrutamento, seleção, contratação e avaliação de
pessoal para integrarem os quadros da Organização Social reger-se-ão pelos princípios básicos
da moralidade e boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade e eficiência, isonomia,
publicidade, legalidade, razoabilidade e busca permanente de qualidade e competência de
profissionais, bem como pela adequação aos objetivos da entidade.
Art. 34 - Todo o processo de recrutamento, seleção, contratação e avaliação de pessoal de que
trata este Regulamento deve estar devidamente documentado, a fim de facilitar o
acompanhamento, o controle e a fiscalização das instâncias pertinentes.

SEÇÃO II – DAS PROFISSÕES REGULAMENTADAS
Art. 35 - Na contratação de pessoal cujas profissões possuam regulamentação própria, além da
documentação prevista no artigo 9º deste Regulamento de Compras, os profissionais deverão
apresentar ao Departamento de Recursos Humanos Central do ISSRV os seguintes documentos:
a) Cópia autenticada do cadastro no respectivo conselho de classe do local de prestação
do serviço;
b) Cópia autenticada do diploma de conclusão de curso superior em instituição reconhecida
pelo MEC;
c) Cópia autenticada do título de especialista, quando cabível;
d) Certidão ética profissional;
e) Cópia autenticada do registro geral;
f) Cópia do comprovante de residência;
g) Duas fotos 3x4, recentes;
h) Certidão de antecedentes criminais.
§ 1º - Os profissionais dos serviços assistenciais especializados apresentarão os documentos
diretamente aos Coordenadores e, ou, Diretores Médicos.
§ 2º - Além da documentação elencada nas alíneas “a” à “h” do caput deste artigo, os
Coordenadores e, ou, Diretores Médicos realizarão entrevista prévia, devendo consultar o banco

de dados da instituição onde serão prestados os serviços, bem como o sítio eletrônico do
respectivo Conselho de Classe a fim de verificar a situação atualizada do candidato e a
veracidade dos dados apresentados.
§ 3º - Atendido o previsto no parágrafo anterior, o Coordenador, e, ou, Diretor Médico
encaminhará as informações obtidas em conjunto da documentação apresentada ao
Departamento de Recursos Humanos Central do ISSRV.
§ 4º - A critério do Departamento de Recursos Humanos, outros documentos poderão ser
solicitados.

SEÇÃO III – DAS OBRIGAÇÕES DO DIRETOR E COORDENADOR MÉDICO
Art. 36 - Além das disposições regulamentares editadas pelos conselhos de fiscalização
profissional, o Diretor e o Coordenador Médico obedecerão às disposições previstas em contrato
e neste Regulamento, em especial:
a) Coordenação presencial na Unidade e na cobertura dos plantões, de acordo com a
necessidade do serviço;
b) O uso de jaleco e crachás de identificação;
c) Ostentar especialização médica e, quando necessário, cursos de atualizações, como
emergências médicas ATLS, ACLS entre outros;
d) Participar de reuniões da instituição e município, sempre que solicitado;
e) Zelar pelas boas práticas de atendimento preconizadas pela instituição e pelos órgãos
competentes;
f) Acionar a chefia imediata sempre que houver dúvidas;
g) Disponibilidade integral para a resolução de problemas através de telefone celular,
smartphones, computadores ou qualquer outro meio que proporcione a comunicação
imediata, informando a chefia médica imediata uma linha fixa para contato;
h) Seguir em estrita conformidade as diretrizes do Sistema Único de Saúde, em especial o
atendimento humanizado aos pacientes;
i)

Implantar comissões médicas obrigatórias e gerenciar as atas destas comissões;

j) Trabalhar em conjunto com outras unidades, ajudando a instituição globalmente;
k) Implantar, implementar e supervisionar protocolos de atendimento;
l)

Coordenar a solicitação de pedidos de transferência para referências;

m) Entrevistar e encaminhar para o Departamento de Recursos Humanos os novos
membros a serem contratados para o corpo clínico;
n) Coordenar a assistência médica realizada pela equipe sob sua responsabilidade;
o) Gerenciar junto à regulação médica as transferências de pacientes, quando necessário.

TÍTULO I - DO PROCESSO SELETIVO
SEÇÃO I – DO PROCEDIMENTO
Art. 37 - Os candidatos interessados em participar de processos seletivos conduzidos pelo
ISSRV, deverão observar os critérios e requisitos fixados neste Regulamento.
§ 1º - O processo seletivo tem como objetivo promover a movimentação de recursos humanos
em caráter interno ou externo, promovendo a integração dos quadros funcionais, através de
substituições, promoções e cobertura de afastamentos temporários.
§ 2º - Toda movimentação no quadro de colaboradores de uma unidade deverá ser realizada
através do preenchimento do formulário de Requisição de Recursos Humanos, preenchido e
encaminhado pelo Gestor da Unidade requisitante, responsável pela vaga aberta.
§ 4º - As Unidades atuantes deverão encaminhar as requisições, via e-mail, à Diretoria
Administrativa do ISSRV, contendo a assinatura eletrônica do gestor responsável pela Unidade.
§ 5º - Os candidatos deverão encaminhar seu Curriculum Vitae via e-mail, e ou, entregá-lo
pessoalmente no endereço informado no site ou ao setor ou empresa de RH do Serviço de
Saúde a que pretende se inscrever, respeitando os prazos estabelecidos.
§ 6º - Além do banco de dados previsto no parágrafo anterior, o Departamento de Recursos
Humanos analisará os currículos recebidos pelos correios, sites de recolocação, pesquisas pela
Internet, convênio com escolas e faculdades, e recebimentos de material através de
consultorias.
§ 7º - O recrutamento poderá ser realizado internamente, com aproveitamento de profissionais
que já atuam na unidade ou externamente, promovendo-se a busca de candidatos de acordo
com o perfil técnico e comportamental definidos pelo ISSRV.

§ 8º - A abertura do processo seletivo será realizada através da Requisição de Recursos
Humanos, que deverá ser confeccionada pelo gestor solicitante da área e entregue ao
Departamento de Recursos Humanos, com a aprovação da Diretoria.
Art. 38 – O Departamento de Recursos Humanos promoverá processo de avaliação e seleção
que preveja e observe obrigatoriamente as seguintes etapas:
a) Etapa I – Análise do Curriculum Vitae frente aos requisitos mínimos exigidos pela vaga
e convocação destes para participação no processo de avaliação.
b) Etapa II – A avaliação dos candidatos convocados na Etapa I será realizada, mediante
pertinência técnica e juízo de conveniência do avaliador, conforme os procedimentos
seguintes:
b.1) Aplicação de prova de conhecimentos específicos e situacionais;
b.2) Aplicação de prova de redação;
b.3) Avaliação psicológica: entrevistas, aplicação de testes psicológicos e dinâmicas de
grupo.
c) Etapa III – Os candidatos aprovados na Etapa II do processo seletivo serão convocados
para entrevista final;
d) Etapa IV – Preencherão as vagas disponíveis os candidatos aprovados na entrevista final,
a critério do ISSRV.
Art. 39 - O candidato deve respeitar o prazo informado para apresentação da documentação
requerida, sob pena de eliminação do processo seletivo.
Art. 40 - A aprovação no processo seletivo não enseja a obrigatoriedade da contratação,
tampouco confere direito subjetivo à vaga, apenas qualifica o candidato ao perfil da vaga
podendo, tal processo, servir para cadastro de candidatos potencialmente aptos.
Parágrafo único - A critério do ISSRV e consoante a especificidade dos cargos a serem
selecionados, as etapas anteriores poderão ser ampliadas ou reduzidas, para melhor adequação
ao processo seletivo desses profissionais.
Art. 41 - Todos os resultados de seleção serão devidamente divulgados no site do ISSRV.

Art. 42 - Será assegurado aos portadores de deficiência o direito de participação no
Recrutamento e Seleção, de acordo com as proporções estabelecidas no artigo 93, da Lei
Federal n.º 8.213/91.
Art. 43 – Todas as unidades do ISSRV observarão as disposições deste Regulamento,
incentivando a leitura por todos os Gestores que necessitem contratar recursos humanos em
suas áreas e os colaboradores que tenham interesse em participar de recrutamento.

SEÇÃO II - DO PROCESSO SELETIVO INTERNO
Art. 44 – Os processos seletivos para movimentação de recursos humanos em âmbito interno,
serão anunciados em murais fixados nas unidades, obedecidas as seguintes condições:
a) Estiver atuando há no mínimo 06 (seis) meses contínuos no ISSRV;
b) Não apresentarem registro de advertências de conduta em um período de 06 (seis)
meses antecedentes ao ato de inscrição;
c) Avaliação de desempenho, com periodicidade fixada pelo Departamento de Recursos
Humanos;
d) Não possuir férias programas para os próximos 6 (seis) meses;
e) Atender a todos os requisitos definidos para o cargo;
f) Preencher a ficha de participação de seleção interna, Ficha de Processo Seletivo,
disponibilizado pelo Departamento de Recursos Humanos;
g) O Departamento de Recursos Humanos definirá o período de recebimento dos currículos
dos colaboradores.
SEÇÃO III – DA CONDUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
Art. 45 – Caberá aos gestores das unidades:
a) Identificar as necessidades de contratações;
b) Definir o tipo de recrutamento: interno ou externo;
c) Preencher os Formulários de Requisição de Recursos Humanos;
d) Encaminhar a requisição para a Diretoria Administrativa.
Art. 46 – Caberá à Diretoria Administrativa:
a) Deferir ou indeferir o pedido de processo seletivo;

b) Se indeferido o processo, encaminhar ao Gestor da Unidade o Formulário de Requisição
apresentando as justificativas do indeferimento;
c) Se deferido o processo, encaminhar o Formulário de Requisição à Gerência de Recursos
Humanos.
Art. 47 – Caberá ao Departamento de Recursos Humanos:
a) Abrir o processo seletivo;
b) Informar ao Gestor requisitante o cronograma de agendamento entrevistas dos
candidatos;
c) Encaminhar os candidatos ao Gestor requisitante, munidos da Carta de Encaminhamento
de Funcionário;
d) Encerrar o processo seletivo com a aprovação do candidato;
e) Comunicar o resultado dos processos seletivos aos candidatos, por meio idôneo.
Art. 48 – O candidato aprovado será encaminhado para admissão até o dia 20 de cada mês,
sob pena de admissão no primeiro dia útil do mês subsequente;
Art. 49 – O candidato aprovado pelo setor de Recursos Humanos e pelo Gestor da Unidade
solicitante receberá do Departamento de Recursos Humanos a Relação de Documentos para
contratação nos termos da CLT.
Art. 50 – O Candidato terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentar os documentos
solicitados pelo Departamento de Recursos Humanos, sob pena eliminação do processo seletivo.

SEÇÃO IV – DOS CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS
Art. 51 - A estrutura dos cargos, salários e benefícios deverá observar as diretrizes fixadas pela
Diretoria do ISSRV, as normas técnicas aplicáveis, piso salariais de categorias profissionais serão
devidamente regulamentados em lei e pela legislação trabalhista vigente, de tal sorte a
assegurar remunerações compatíveis com as atividades exercidas pelos profissionais, pela
competitividade do mercado, pela localização geográfica em que inserido o ISSRV e por outras
variáveis que impactarem as dimensões econômicas, administrativas e jurídicas, dentre outras.

TÍTULO II– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 52 - Os empregados serão admitidos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), conforme carga horária e jornada previamente estabelecida em contrato de trabalho, a
qual deve ser garantida prévia ciência pelo empregado, compatível com cada cargo ou função,
podendo variar para os períodos diurno, noturno ou variável, na forma de revezamento ou
escala de serviço;
Art. 53 - É permitida a contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção de
pessoal, a critério discricionário do ISSRV, respeitando sempre as etapas e critérios
estabelecidos neste regimento.
Art. 54 - A abertura e fechamento e a especificação de cada vaga é uma decisão da Diretoria o
ISSRV.
Art. 55 - Os candidatos aprovados na entrevista final e que não forem contratados em razão do
número de vagas disponíveis, ficarão cadastrados no Banco de Currículos por um período de
até 12 (doze) meses e poderão ser aproveitados quando do surgimento de novas oportunidades.
Art. 56 - Terá seu contrato de trabalho extinto o empregado que, dentre outras hipóteses legais
ou regulamentares, não cumprir a jornada de trabalho, a carga horária semanal, apresentar
baixo desempenho em suas atividades profissionais ou não cumprir as metas estabelecidas,
além das circunstâncias prevista na CLT.
Art. 57 - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão
resolvidos pela Diretoria, com base nos princípios gerais de direito.
Art. 58 - Para fins do presente Regulamento consideram Diretoria o profissional contratado para
administrar o ISSRV na localidade da unidade de saúde gerida.

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 59 - Não poderão participar dos processos seletivos de compra, nem contratar com o ISSRV,
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 ISSRV.

Art. 60 - 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, e quando do final deste, à entidades congêneres qualificada pelos Estados
ou Municípios que tenha firmado Contrato de Gestão ou Convênio, como Organização Social,
ou ainda ao Estado ou Município.
Art. 61 - Para alienação do patrimônio descrito no caput do artigo 61, é necessário anuência do
Estado ou Município do qual foi firmado o Contrato de Gestão, bem como, aplicação dos recursos
advindos da referida alienação.
Art. 62 – Caberá à Presidência, ou Diretoria ou Gerência Administrativa competente, selecionar
criteriosamente o prestador de serviços técnico profissional especializado, que poderá ser
pessoa jurídica ou física, considerando a idoneidade, a experiência e a especialização do
contratado, dentro da respectiva área.
Art. 63 - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão
resolvidos pela Diretoria, com base nos princípios gerais de direito.
Art. 64 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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