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POLÍTICA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

GRUPO EMPRESARIAL ISA 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Com esta Política, todas as empresas do Grupo ISA, homologam princípios e conceitos, 
relacionados com a aquisição de bens e serviços tornando explícitos seus compromissos 
com os fornecedores. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Em função do crescimento contínuo do Grupo ISA, faz-se necessária a definição de um 
marco geral para os processos de aquisição de bens e serviços orientado a satisfazer as 
necessidades e assegurar o melhor resultado técnico e econômico para as empresas do 
Grupo, construindo relações de longo prazo junto aos fornecedores que o Grupo ISA 
precise. 
 
MARCO DE REFERÊNCIA JURÍDICO 
 
As empresas do Grupo ISA acatam, respeitam e aplicam as normas em contratação, 
vigente em cada um dos países onde se localizam. Respeitam todos os convênios, 
acordos e tratados bilaterais e multilaterais pertinentes. O Grupo ISA se compromete a 
respeitar os acordos que tenha com os acionistas minoritários.  
 
MARCO DE REFERÊNCIA CONCEITUAL 
 
Normas internas 
 
Instrumento pelo qual o Conselho de Administração, adota uma norma para a 
contratação de bens e serviços em cada uma das empresas do Grupo. 
 
Negociação 
 
Processo de interação potencialmente benéfico, pelo qual duas ou mais partes buscam 
uma convergência de interesses, através de ações decididas conjuntamente.  
 
 
ALCANCE DA POLÍTICA 
  
As empresas do Grupo ISA desenvolverão processos de aquisição de bens e serviços 
ágeis, oportunos, eficientes e com regras claras, que proporcionem economias de escala 
e assegurem a competitividade, respeitando os critérios de boa fé, transparência e 
economia. 
 
CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO   
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Boa Fé 
É o agir devido, leal, honesto e ético, que devem observar as partes durante os períodos 
pré contratual, contratual e pós contratual, e em conseqüência, os contratos obrigarão 
não somente ao expressamente pactuado, bem como a tudo que corresponda à natureza 
dos mesmos, segundo a lei, de maneira que gere confiança, credibilidade e segurança 
entre as partes. 
 
Transparência  
Os processos de aquisição devem se realizar com base em procedimentos claros, 
imparciais e objetivos que garantam a igualdade de condições e oportunidades dos 
proponentes. 
 
Economia 
Os processos de aquisição se anteciparão de modo que as empresas do Grupo possam 
selecionar a proposta que convenha a seus interesses, executando o respectivo contrato 
e otimizando o investimento em recursos técnicos, econômicos e humanos. 
 
MARCO DE ATUAÇÃO 
 
As empresas do Grupo ISA: 
 
• Buscam sinergias e economias de escala para o Grupo, quando for conveniente e 

possível. 
 
•  Expedem através de suas Assembléias ou Juntas de sócios, e Conselho de 

Administração, normas internas segundo suas necessidades particulares, acatando 
esta política e a legislação vigente em cada país. 

 
• Contam com uma metodologia de negociação de acordo com esta política. 
 
• Buscam a melhoria contínua dos processos de aquisição de bens e serviços, com 

objetivo de alcançar os melhores resultados nos seus negócios. 
 
• Acatam a Política para a Gestão Integral de Riscos no que se relaciona com as 

análises necessárias para preservar a integridade dos recursos empresariais 
aplicando as metodologias propostas. 

 
• Contratam bens e serviços de empresas que assegurem o cumprimento das 

especificações e requisitos das políticas de saúde ocupacional e ambiental do Grupo e 
que contem com mecanismos para garantir a segurança das pessoas que trabalham 
para os fornecedores. 

 
Os colaboradores das empresas do Grupo ISA: 
 
• Comprometem-se a monitorar a correta execução da aquisição de bens e serviços e a 

proteger os direitos da empresa, respondendo pelas suas atuações e omissões ou ao 
descumprimento de seus deveres legais e obrigações atribuídas pela empresa. 

 
 


