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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

Gabinete do(a) Diretor(a) Presidente

Assessoria de Comunicação

 

 

 

ELEMENTO TÉCNICO Nº 4/2019 - IGESDF/DIPRE/GAPRE/ASCOM

Unidade: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Solicitante: JOSÉ AMÉRICO MOREIRA DA SILVA

Interessado/Responsável: JOSÉ AMÉRICO MOREIRA DA SILVA

E-mail: ASCOM@IGESDF.ORG.BR

Contato: (61) 3550-8810

 

ELEMENTO TÉCNICO Nº 05/2019 - ASCOM

 

1.  OBJETO

 

1.1 O presente Elemento Técnico tem por objeto a contratação, por inexigibilidade, da Ediouro Publicações de
Lazer e Cultura Ltda para prestação de serviço de criação, produção e impressão de revistas temá�cas
educa�vas no formato Coquetel com o intuito de informar a população do Distrito Federal sobre os serviços
prestados pelo Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), além de materiais que
orientem a população do DF acerca de temas relacionados à saúde pública.

 

1.2 A contratação será pelo período de 1 (um) ano, a contar da data da assinatura do contrato e os serviços
serão prestados sob demanda. Visto que o obje�vo é o desenvolvimento e confecção de várias revistas, com
temá�cas diversas, ao longo do período supra e o número de unidades confeccionadas será de até 500 mil
exemplares, conforme os preços pra�cados no mercado, de acordo com a tabela de preços anexa ao Elemento
Técnico.

 

2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

 

2.1 O Planejamento Estratégico do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) propõe
a capacidade de melhor gerir e planejar suas polí�cas para dar uma resposta mais efe�va às demandas da
sociedade. As diversas áreas temá�cas e as a�vidades propostas no Plano Estratégico do IGESDF estão
organizadas em torno de cinco Perspec�vas/Diretrizes: Sociedade; Processos Internos; Trabalho e Educação;
Infraestrutura e Logís�ca; Orçamento e Finanças.

 

2.2 Quando falamos dos obje�vos estratégicos, podemos encontrar nos obje�vos de gestão alguns itens que
demonstram exatamente o norte desse novo modelo: contribuir para a organização do sistema de referência e
contrarreferência e, o desenvolvimento da comunicação ins�tucional são exatamente alguns onde
encontramos nossa jus�fica�va para a realização de uma ação que trará, não só visibilidade para tudo o que o
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IGESDF oferece hoje, mas também, orientação para que a população do Distrito Federal saiba exatamente o
�po de serviço que deve ser procurado dependendo da gravidade do caso que enfrenta.

 

2.3 Considerando a missão do IGESDF de prestar assistência integral e humanizada em serviços de saúde de
alta complexidade aliado à produção de conhecimento, faz-se necessária a promoção de ações de orientação
para toda a população a fim de instrumentalizar nossa comunidade na busca pelos melhores serviços.

 

2.4 Conforme previsto na programação da Polí�ca de Gestão de Comunicação Social do an�go Ins�tuto
Hospital de Base, atual Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) que traz entre seus
obje�vos a “comunicação clara, obje�va e bem transmi�da, verificando o melhor meio de chegar até o público,
pois, se definida, será reconhecida como fator estratégico para o sucesso da corporação”.

 

2.5 Além disso, considerando o novo modelo de gestão, a ideia é ampliar a visibilidade do IGESDF como
ins�tuição perante a sociedade, sendo necessário a aquisição de revista temá�cas educa�vas no formato
Coquetel, que proporcione interação dinâmica e inovadora com o leitor, abrangendo os conteúdos de
passatempos, caça-palavras, diretas (palavras cruzadas), dominox e cripto. Contemplando temas relacionados à
saúde pública, esclarecimento de dúvidas quanto à prestação de serviços a fim de estreitarmos o
relacionamento com a sociedade em geral.

 

3. MOTIVAÇÃO DA ESCOLHA DESTA EDITORA E DO TIPO DE REVISTA

 

3.1 Conhecidas nacionalmente e, reconhecida, através de recorde no Guiness Book, a Ediouro, juntamente com
a Revista Coquetel foram escolhidas para a prestação de serviço de editoração e impressão de revistas de
entretenimento no formato Coquetel para o Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
(IGESDF).

 

3.2 Fundada em 1939 com o nome de Publicações Pan-Americanas, editora de livros técnicos, a Ediouro está na
linha de frente do mercado de livros. Criada pelos irmãos Antonio e Jorge Gertum Carneiro, a editora
transformou-se nas Edições de Ouro e, anos depois, nas Empresas Ediouro Publicações.

 

3.3 As empresas con�nuam sendo administradas pela família até hoje, sob comando de Jorge Carneiro, aliando
tradição editorial a uma gestão moderna e profissional. O Grupo Ediouro atualmente possui um dos mais
completos e respeitáveis catálogos da América La�na e há quase 80 anos se dedica a publicar, produzir e
distribuir conteúdo em diferentes mídias e plataformas.

 

3.4 A combinação de um passado de referência – de quem fez e ainda faz muita história –, o conhecimento do
mercado editorial e uma visão voltada para o futuro faz com que nossas empresas caminhem para a mesma
direção, ainda que mantendo as nossas diferenças. E caminhamos em uníssono, sem a perda de preceitos que
nos são caros: a divulgação e a defesa da cultura brasileira, a convicção de que a difusão do conhecimento é
fundamental e a crença em que, através das palavras, podemos mudar o mundo.

 

4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

 

4.1. Trata-se de inviabilidade de compe�ção, considerando que a Ediouro é editora e distribuidora exclusiva das
revistas no formato Coquetel, conforme declaração de exclusividade da associação Nacional de Editores de
Revistas (ANER), sob o DIREX-022/15, de 26 de maio de 2015, enquadrando-se na hipótese de inexigibilidade
prevista no ar�go 26, do Regulamento próprio de Compras do IGESDF.
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4.2 Considerando o art. 26, inciso II do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Ins�tuto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) o presente Elemento enquadra-se no critério de dispensa de
seleção de fornecedores por inexigibilidade, conforme estabelece:

 

Art. 26 - A Seleção de Fornecedores será inexigível quando houver inviabilidade de compe�ção, em especial:

II - na contratação de serviços com pessoa �sica ou jurídica especializadas, assim entendido aqueles cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com sua a�vidade,
permita inferir que o seu trabalho é o adequado à plena sa�sfação do objeto a ser contratado;

 

4.3 Considerados os aspectos supracitados, é sabido que, em regra, os contratos firmados pelo IGESDF são
precedidos de processo de seleção de fornecedores, conforme preceitua o art. 6º do Regulamento Próprio de
Compras e Contratações do IGESDF. Contudo, o mesmo regulamento prevê situações em que a seleção de
fornecedores é inexigível.

 

4.4 Os aspectos legais supracitados são facilmente delineados a par�r da interpretação legal. Contudo, para
decidir a escolha pela contratação direta considerou-se que para o sucesso e a qualidade da seleção impõe-se
que a editora tenha pres�gio e princípios é�cos na execução de suas a�vidades, primando pela qualidade,
transparência e eficácia com metodologia de excelência empregada em confecção de materiais para entes
públicos e privados, além, de demonstrar que dispõe de estrutura adequada à suficiente prestação do serviço
contratado.

 

4.5 Nessa direção, dentre as possibilidades de contratação apresentadas no Regulamento Próprio de
Contratação do IGESDF, a Ediouro, produtora da Revista Coquetel, está apta para par�cipar das possibilidades
de contratação direta, conforme o art. 26, inciso II.

 

4.6 Nesse cenário vê-se que o Regulamento autoriza a inexigibilidade de Seleção de Fornecedores, mesmo que
viável seja a compe�ção, bem como que os critérios que embasam as hipóteses do art. 26, inciso II, daquele
regulamento não levam em conta apenas a compe��vidade. Concernem às circunstâncias peculiares que
condicionam e aconselham a contratação direta, desde que, preenchidos os requisitos legais.

 

5. HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 

5.1 Documentos de Habilitação Jurídica

5.1.1. A empresa deve apresentar os seguintes documentos de habilitação jurídica:

a) Cer�dão Conjunta Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e à
Dívida A�va da União;

 

b) Cer�ficado de Regularidade de Situação junto ao FGTS;

 

c) Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT;

 

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man�do pela Controladoria – Geral da União;

 

e) Comprovante de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – emi�do pela Receita Federal do Brasil;
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e) Cer�dão Nega�va de Falência ou Concordata (art.192, Lei nº 11.101/2005), Recuperação Judicial ou
Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da Jus�ça Comum, Jus�ça Federal e
Jus�ça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa �sica ou jurídica.

 

f) Correspondência da Ediouro Publicações de Lazer e Cultura Ltda, com apresentação do produto;

 

g) Cópia da Declaração de exclusividade da Ediouro Publicações de Lazer e Cultura Ltda;

 

h) Cópia do Instrumento Par�cular de 15ª Alteração do Contrato Social da Ediouro Publicações de Lazer e
Cultura Ltda;

 

i) Cópia da Cer�dão Nega�va de Débitos-CND do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Ediouro Publicações
de Lazer e Cultura Ltda;

 

j) Cer�dão Nega�va de Débitos em Dívida A�va da Ediouro Publicações;

 

k) Cer�dão Nega�va de ISS, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;

 

l) SICAF - SIASG da Ediouro Publicações de Lazer e Cultura Ltda;

 

m) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas;

 

n) Cópias de publicações no DOU referentes a contratações com a Ediouro.

 

6. DO PAGAMENTO

 

6.1 A contratação será feita sob demanda. Dessa maneira, os valores serão negociados com a contratada
conforme o interesse e necessidade do IGESDF na produção de revistas de entretenimento no formato
Coquetel

 

6.2 Forma de pagamento: crédito em conta mediante apresentação de Nota Fiscal após confecção e entrega de
material.

 

6.2.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis, por meio de depósito bancário em conta
corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela Unidade responsável.

 

6.2.2. Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, o Fornecedor não deverá fazer a
emissão de boleto bancário, sob pena de haver cobrança indevida.

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

7.1. Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua proposta, cumprimento as
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quan�dade especificadas neste Elemento Técnico e em sua proposta;
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7.2. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento;

 

7.3. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do instrumento
contratual;

 

7.4. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
responsável pela fiscalização do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

 

7.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar�gos 14 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garan�a, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

 

7.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Contratante, em decorrência da execução
do serviço, incluindo-se danos causados a terceiros, a que �tulo for.

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

 

8.2. Indicar os locais e horários em que deverão ser executados os serviços;

 

8.3. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local dos serviços, desde que observadas às normas de
segurança do IGESDF;

 

8.4. Rejeitar no todo ou em parte, o serviço realizado em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor;

 

8.5. Garan�r o contraditório e ampla defesa;

 

8.6. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento Técnico;

 

8.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Elemento Técnico, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efe�va execução do objeto;

 

8.8. No�ficar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução
do instrumento contratual, para que sejam adotadas as medidas corre�vas necessárias.

 

8.9. O IGESDF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

 

9.1. A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela área responsável: Assessoria de Comunicação;

 

9.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução da contratação consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços;

 

9.3.  A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Elemento Técnico;

 

9.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das obrigações;

 

9.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejará a aplicação das penalidades, previstas neste Elemento Técnico; e

 

9.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

 

10. DO LOCAL E DATA

 

Brasília/DF, 21/10/2019.

 

 

Iden�ficação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 05/2019:

 

 

JOSÉ AMÉRICO MOREIRA DA SILVA

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Matrícula: 1927

 

 

Iden�ficação do Responsável da área técnica:

 

 

JOSÉ AMÉRICO MOREIRA DA SILVA

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Matrícula: 1927
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APROVO o presente Elemento Técnico, nos termos do art.26, II do Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF, e AUTORIZO o procedimento de contratação por inexigibilidade.

 

 

 

 

FRANCISCO ARAÚJO

DIRETOR-PRESIDENTE INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO DF

Matrícula: 1898

Documento assinado eletronicamente por JOSE AMERICO MOREIRA DA SILVA - Matr.0000192-
7, Assessor(a) de Comunicação, em 29/10/2019, às 15:52, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ARAUJO FILHO - Matr.0000189-8,
Diretor(a)-Presidente, em 29/10/2019, às 18:03, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30532747 código CRC= 0461ACBD.
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