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A iNOVA CAPIXABA
Criada em 05 de março de 2020 pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por meio
do Decreto Nº 4585-R, a Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba -
é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, dotada de
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme autoriza a Lei
Complementar n° 924 de 17 de outubro de 2019.

A Fundação faz parte da administração indireta do Estado e tem o papel de
aperfeiçoar a gestão hospitalar, atuando nos problemas da saúde pública, na redução
de custos, na regulamentação de compras e no cumprimento de metas de
desempenho.

Arrojada e inovadora, a iNOVA Capixaba desenvolve um modelo focado na prestação
de serviços que sejam ágeis e resolutivos, solucionando problemas estruturais da
saúde pública no Espírito Santo.

Atualmente, a Fundação faz a gestão de dois hospitais:
a) Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, hospital próprio;
b) Dr. Benício Tavares Pereira – Hospital Estadual Central, em Vitória, por contrato com
a Secretaria de Estado da Saúde.



1. Formação de Preços de Referência



Os controles podem ser elaborados 
a partir de situações de risco



o Diagnóstico: risco de sobrepreço nas contratações;

o Propósito: implementar controle na formação de preços na primeira linha, já
com a adequação aos requisitos da NLLC;

o Solução projetada: enunciado vinculativo, planilha que executasse os cálculos
de acordo com os critérios definidos e formulário que compilasse as
informações, para a tomada de decisão;

o Execução: Enunciado CT nº 11, Planilha de Cálculos e Formulário F0.36;

o Benefícios apurados: mitigação do risco de sobrepreço, minimização dos
critérios subjetivos na análises dos preços coletos, segurança para a área de
compras, avaliação com base em critérios objetivos pela área técnica, tomada
de decisão com mais segurança pelos gestores;

o Inovação: transformação de critérios complexos em uma planilha simples.



ENUNCIADO CT Nº 11 – Melhor preço – Celeridade –
Seleção das propostas aptas para a geração de  resultados

https://inovacapixaba.es.gov.br/Media/InovaCapixaba/Legislação/Enunciados Administrativos/Enunciado CT n 11 - .pdf

https://inovacapixaba.es.gov.br/Media/InovaCapixaba/Legisla%25C3%25A7%25C3%25A3o/Enunciados%20Administrativos/Enunciado%20CT%20n%2011%20-%20.pdf


PLANILHA DE CÁLCULOS – Exemplo prático

Processo: 2022-ABC123
Lote: 1
Item: Seringa

Código do Siga: 789

Empresa Preço Variações para teste
Verde R$ 4,00 R$ 2,20

Laranja R$ 4,50
Rosa R$ 5,40 R$ 4,60
Azul R$ 4,95 R$ 6,10

Amarela R$ 9,00

Exemplo



PLANILHA DE CÁLCULOS – Exemplo prático



FORMULÁRIO F0.36



2. Código de Ética, Conduta e Integridade





VISÃO CONSERVADORA X VISÃO DE VANGUARDA

Apresentações dos Códigos de Ética



Como a iNOVA decidiu trabalhar o tema?



Temáticas relevantes



Princípios



Compromissos de Conduta



Dezembro 2021



Janeiro 2022



Apoios externos



Divulgação interna



Divulgação interna



Destaque no Boletim do CONACI



Destaque no Boletim do IDTC



O evento



O evento



O evento





Lívia Duarte - Controladora
liviaduarte@inovacapixaba.es.gov.br

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/liviaduarte

Daniela Kling- Coordenadora de Gestão de Riscos
danielakling@inovacapixaba.es.gov.br

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/danielakling/


