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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Ensino e Pesquisa

Gerência de Gestão do Conhecimento

 

 

 

ELEMENTO TÉCNICO Nº 9/2019 - IGESDF/DIENP/GERGC

 

Unidade: Gerência Gestão do Conhecimento

Solicitante: Niedja Bar�ra Rocha Nogueira

Interessado/Responsável: Niedja Bar�ra Rocha Nogueira

E-mail: niedja.rocha@igesdf.org.br

Contato: (61) 3315-3874

 

1. DO OBJETO      

1.1 O presente Elemento Técnico tem por objeto contratar empresa especializada para o
treinamento e atualização de profissionais médicos e enfermeiros para u�lização do Sistema Manchester
de Classificação de Risco,  para atender as necessidades de apoio das a�vidades assistenciais e técnicos-
administra�vas do Serviço de Emergência das Unidades de Pronto Atendimentos (UPA's), Hospital
Regional de Santa Maria (HRSM) e Hospital de Base (HB), de acordo com as especificações, quan�dades e
demais condições constantes neste Elemento Técnico, para atender às necessidades do  Ins�tuto de
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF.

1.2 Os serviços serão prestados conforme programação constante na Ordem de
Fornecimento.  

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO    

O Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - (IGESDF) presta ações e
serviços de saúde hospitalar,com atendimentos  ressaltando a formação profissional e a educação
permanente, bem como a prestação de serviços públicos nas a�vidades correlatas e inerentes à saúde
pública, atuando exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. O tema da urgência e
emergência pode ser considerado hoje, em grande parte dos países do mundo, uma das maiores
preocupações em termos de assistência à saúde da população.

Com a expansão do IGESDF e novas contratações avaliou-se a necessidade de capacitação
para os colaboradores que lidam diariamente nas portas de entrada dessas Unidades, possibilitando um
atendimento mais qualificado, visto que no ul�mo relatório quadrimestral, es�mou que as Unidades
fizeram atendimento de classificação com o seguinte quan�ta�vo: UPAS 77.077, Hospital de Base média
de 48.000 atendimentos e Hospital Regional de Santa 45.120 nos úl�mos quatro meses. 

Atualmente, percebe-se um crescente aumento na demanda por atendimento nos serviços
de urgências pela população, e a superlotação destes serviços, além de ser considerado um problema
mundial, caracteriza-se por todos os leitos do serviço ocupados; pacientes acamados nos corredores;
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tempo de espera para atendimento acima de uma hora; alta tensão na equipe assistencial e grande
pressão para novos atendimentos. 

O tempo de espera prolongado do paciente nos serviços de urgências é citado como a
mais importante causa de insa�sfação dos clientes e está relacionado com a ocorrência de eventos
adversos e com o aumento da violência neste setor.

Em um serviço de urgência superlotado, o atendimento de pacientes por ordem de
chegada resultará em tempo de espera prolongado para pacientes cri�camente enfermos. Sendo assim, é
fundamental a priorização de pacientes que estão em situação clínica aguda grave ou que poderão ter
risco aumentado de aumento da morbidade ou até mortalidade diante do atraso do início do tratamento.

Diante deste cenário, a classificação de risco é uma importante ferramenta na organização
do fluxo do paciente quando a necessidade clínica excede a capacidade de atendimento do serviço, e tem
como obje�vo determinar a prioridade clínica dos pacientes, iden�ficando rapidamente àqueles que
apresentam risco de morte e/ou de perda de função de um órgão ou membro. 

O Protocolo de Manchester é baseado em categorias de sinais e sintomas e contêm 55
fluxogramas (sendo 53 u�lizados para situações ro�neiras e dois para situação de múl�plas ví�mas) que
serão selecionados a par�r da situação/queixa apresentada pelo paciente. Cada fluxograma contêm
discriminadores que orientarão a coleta e análise de informações para a definição da prioridade clínica do
paciente. A fim de garan�r a uniformidade de compreensão e aplicação dos conceitos, todos os
discriminadores encontram se previamente definidos.

 É uma ferramenta u�lizada nos serviços de urgência e emergência, voltada para avaliar e
iden�ficar os pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo com a gravidade clínica,
potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento seguindo protocolos mundialmente u�lizados e
deve ser realizado por profissional devidamente capacitado

Um sistema de classificação de risco deve ter como obje�vo maior a priorização do doente
conforme gravidade clínica com que se apresenta no serviço de saúde. Para isso é necessário subs�tuir o
modelo perverso de entrada do paciente, que na maioria das vezes se dá por ordem de chegada ou por
seleção realizada por profissional não capacitado.

O método não propõe estabelecer diagnós�co médico e por si só não garante o bom
funcionamento do serviço de urgência. Este sistema assegura que a atenção médica ocorra de acordo
com o tempo resposta determinado pela gravidade clínica do doente, além de ser ferramenta importante
para o manejo seguro do fluxo do paciente quando a demanda excede a capacidade de
resposta,  Garan�ndo uniformidade consistente de critérios ao longo do tempo e com diversas
equipes; Acaba com a classificação de risco sem fundamento cien�fico, permi�ndo que a decisão seja
tomada por profissional capacitado e de acordo com as boas prá�cas de urgência e emergência; Garante
o controle médico do sistema; Garante a segurança do paciente, que deverá ter o atendimento médico
segundo a gravidade da sua situação clínica;  Prevê a classificação de cada cliente em situações ro�neiras,
bem como em situações de catástrofe e/ou com múl�plas ví�mas; Possibilita que cada classificação de
risco seja realizada em média de um a três minutos; Prevê a auditoria interna e externa, que permite
análise e comparação de dados entre diversas ins�tuições na busca da qualidade;

A Classificação de Risco permite que diferentes profissionais tenham o mesmo resultado
na avaliação do paciente, aumentando a segurança nos serviços de urgência e emergência, reduzindo
mortes que podem ser evitadas, além de fornecer um respaldo aos profissionais envolvidos.

O paciente é classificado em uma das cinco prioridades iden�ficadas por número, nome,
cor e tempo alvo para a observação médica inicial, conforme segue:

1 - Emergente: 0 minutos

2 - Muito Urgente: 10 minutos

3 - Urgente: 60 minutos

4 - Pouco Urgente: 120 minutos

5 - Não Urgente: 240 minutos
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A estratégia de implantação da sistemá�ca da Classificação de Risco possibilita abrir
processos de reflexão e aprendizado ins�tucional de modo a reestruturar as prá�cas assistenciais e
construir novos sen�dos e valores, avançando em ações humanizadas e compar�lhadas, pois
necessariamente é um trabalho cole�vo e coopera�vo. Possibilita a ampliação da resolu�vidade ao
incorporar critérios de avaliação de riscos, que levam em conta toda a complexidade dos fenômenos
saúde/ doença, o grau de sofrimento dos usuários e seus familiares, a priorização da atenção no tempo,
diminuindo o número de mortes evitáveis, sequelas e internações. A Classificação de Risco deve ser um
instrumento para melhor organizar o fluxo de pacientes que procuram as portas de entrada de
urgência/emergência, gerando um atendimento resolu�vo e humanizado.

Nesse sen�do, entende-se que a implantação do Sistema de Classificação de Risco pelo
Manchester, se bem comunicado, ins�tui tratamento justo e imparcial, garan�ndo um atendimento mais
homogêneo, isento de julgamentos pessoais ou de classe social,pois o atendimento será de
forma padronizada, alem de dar mais transparência para o atendimento, pois o protocolo  deixará claro
para os pacientes qual é a priorização de atendimento e o tempo máximo que eles irão aguardar para
serem atendidos, diminuindo assim a expecta�va e a ansiedade do paciente, melhorando de certa forma
a estadia dele na ins�tuição.

A classificação de risco, disposi�vo da Polí�ca Nacional de Humanização, tem por obje�vo
a priorização do atendimento médico ao paciente conforme situação de gravidade com que se apresenta
no serviço de saúde e não por ordem de chegada.

No âmbito federal, o Acolhimento e a Classificação de Risco na Rede de Atenção a Urgência
(RAU) são reconhecidos como disposi�vos de implantação essencial, organiza�vos que melhoram a
qualidade e a resolu�vidade nos pontos de atenção. (Portarias nº 1600 e a 1601, de 07 de julho de 2011
e a Portaria nº 2395, de 11 de outubro de 2011).

Não obstante, em face das evidencias internacionais, na Rede de Saúde do Distrito Federal
(D.F) há um crescente aumento na demanda por atendimento nos serviços de urgências e emergência
pela população e a superlotação destes serviços caracterizada por: todos os leitos do serviço ocupados;
pacientes acamados nos corredores; tempo de espera para atendimento médico acima do indicado; alta
tensão na equipe assistencial e grande pressão para novos atendimentos.

Diante deste cenário, a classificação de risco é uma importante ferramenta na organização
do fluxo do paciente quando a necessidade clínica excede a capacidade de atendimento do serviço, e tem
como obje�vo determinar a prioridade clínica dos pacientes, iden�ficando rapidamente àqueles que
apresentam risco de morte e/ou de perda de função de um órgão ou membro. Sendo assim, faz-se
necessário subs�tuir o modelo perverso de entrada do paciente, o qual, na maioria das vezes, se dá por
ordem de chegada ou por seleção realizada por profissional não capacitado. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1 Propõe-se obje�vos específicos na perspec�va da sensibilização de profissionais, capacitação de
classificadores, implantação do sistema, acompanhamento presencial da classificação de risco e posterior
capacitação de auditores internos do Sistema Manchester de Classificação de Risco.

 

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Capacitação de
Classificadores EAD

- Capacitar 160 profissionais médicos e
enfermeiros como classificadores através do
módulo EAD.

Implantação da
Classificação de Risco - Iniciar a classificação de risco.

Acompanhamento
Presencial da
Classificação de Risco

- Realizar 96 horas de acompanhamento
presencial da implantação da classificação de
risco.
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Capacitação de Auditores Capacitar 30 profissionais médicos e
enfermeiros como auditores através de três
turmas.

 

A implementação do Sistema Manchester de Classificação de Risco será dividida
inicialmente em duas etapas. Por parte do IGESDF, deverá ser definida uma Equipe de Condução que se
responsabilizará pela tomada de decisões, definição da estratégia, planejamento do cronograma de
operacionalização e mobilização do corpo técnico. 

1ª Etapa: Realizaremos uma palestra de Gestão do Serviço de Urgência a par�r da
Classificação de Risco, e posteriormente haverá a capacitação de 160 profissionais médicos e enfermeiros
classificadores de forma on line (EAD) .

2ª Etapa: Será realizado o acompanhamento presencial da implantação do Sistema
Manchester de Classificação de Risco. Esta a�vidade terá duração 32 HORAS. Realizaremos também a
capacitação de 12 alunos como auditores.

2.1- Acompanhar a implantação da classificação de risco durante 16 horas. (UPA
CEILÂNDIA)

2.2- Acompanhar a implantação da classificação de risco durante 16 horas. (UPA SÃO
SEBASTIÃO)

2.3- Realizar a capacitação de 12 alunos como auditores. 

3ª Etapa: Será realizado o acompanhamento presencial da implantação do Sistema
Manchester de Classificação de Risco. Esta a�vidade terá duração 32 HORAS. Realizaremos também a
capacitação de 12 alunos como auditores.

3.1- Acompanhar a implantação da classificação de risco durante 16 horas. (UPA
SOBRADINHO)

3.2- Acompanhar a implantação da classificação de risco durante 16 horas. (UPA SÃO
SAMAMBAIA)

3.3- Realizar a capacitação de 12 alunos como auditores.

4ª Etapa: Será realizado o acompanhamento presencial da implantação do Sistema
Manchester de Classificação de Risco. Esta a�vidade terá duração 32 HORAS. Realizaremos também a
capacitação de 12 alunos como auditores.

4.1- Acompanhar a implantação da classificação de risco durante 16 horas. (UPA NÚCLEO
BANDEIRANTES)

4.2- Acompanhar a implantação da classificação de risco durante 16 horas. (UPA RECANTO
DAS EMAS)

4.3- Realizar a capacitação de 12 alunos como auditores

5ª Etapa: Será realizado o acompanhamento presencial da implantação do Sistema
Manchester de Classificação de Risco. Esta a�vidade terá duração 16 HORAS. Realizaremos também a
capacitação de 06 alunos como auditores e a recapacitação de 15 alunos (alunos reprovados)

5.1- Acompanhar a implantação da classificação de risco durante 16 horas. (HOSPITAL
REGIONAL SANTA MARIA)

5.2 - Realizar a capacitação de 06 alunos como auditores.

5.3 - Realizar a REapacitação de 15 alunos como classificadores (alunos reprovados).

 

6.1- O Hospital de Base par�cipará apenas da primeira etapa, em formato EAD, pois o
mesmo já conta com o Sistema de Classificação de Risco implantado na Unidade.
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4. PROPOSTA COMERCIAL

4.1.                   A proposta deverá ser apresentada em planilha discrimina�va, que deverá
conter, no mínimo:

a) nome do representante legal da empresa e dados;

b) detalhamento do objeto;

c) as quan�dades;

d) valores unitários e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;

e) prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;

g) dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do
Banco da mesma;

h) CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail;

i) marca e modelo do objeto;

j) garan�a do objeto; e

k) Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes,
transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto
deste Elemento Técnico.

i) Para as a�vidades que acompanham a implantação da classificação de risco, todos
deverão está incluso os itens abaixo conforme  proposta das etapas citas: Transporte para o
aeroporto (ida e volta), para formador; Passagem aérea (ida e volta), para formador, hospedagem em
quarto individual, com o padrão mínimo de 3 estrelas, para formadores, alimentação (almoço e jantar),
para formadores e Transporte local (ida e volta), para formadores, para todos os trechos necessários.

5. HABILITAÇÕES DA EMPRESA 

5.1 O Fornecedor deverá apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal,
jurídica e técnica, conforme relacionados abaixo:

5.1.1. Referentes às Regularidades Fiscais:

a) CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica;

b) União – Cer�dão Nega�va de regularidade com a Fazenda Federal, mediante cer�dão
conjunta nega�va  de débitos,  ou posi�va com  efeitos  de nega�va, rela�vos aos tributos federais e à
Dívida A�va da União;

c) CNDT – Cer�dão Nega�va de inexistência de débitos  inadimplidos  perante a Jus�ça do
Trabalho, mediante Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas, ou cer�dão posi�va com efeitos de
nega�va;

d) FGTS – Cer�dão Nega�va de regularidade rela�va ao Fundo de Garan�a  do Tempo de
Serviço, mediante Cer�ficado de Regularidade;

e) Cer�dão Nega�va de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual ou Distrital
da sede do fornecedor;

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

g) CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administra�va, man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça;

h) TCU – Lista de Inidôneos, man�da pelo Tribunal de Contas da União; e
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i) Cer�dão              Nega�va             de          Falência               ou          Concordata       
(art.192,               Lei                nº11.101/2005), 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.

5.1.2. Referentes à Habilitação Jurídica:

a) Cópia da Cédula de iden�dade, quando se tratar de empresa Pessoa Física;

b) No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial;

c) No caso de sociedades comerciais: Ato Cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social em
vigor, devidamente registrado na junta comercial. Os documentos deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respec�va;

d) Documento comprobatório auten�cado de seus administradores reconhecido
nacionalmente (CNH, carteira de iden�dade, registro profissional ou outro);

e) No caso de sociedades por ações: Ato Cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício;

f) No caso de sociedades civis: inscrição do Ato cons�tu�vo e alterações subsequentes no
Registro civil das Pessoas Jurídicas, prova de diretoria em exercício; acompanhada de prova de diretoria
em exercício;

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a a�vidade assim o exigir; e

h) Para todos os efeitos, considera-se como Ato Cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social
em vigor, o documento de cons�tuição da empresa, acompanhado da (s) úl�ma (s) alteração (ões)
referente (s) à natureza da a�vidade comercial e à administração da empresa, ou a úl�ma alteração
consolidada.

5.1.2.1 Quanto à Representação:

a) Se representante legal apresentar procuração por instrumento par�cular ou público,
com poderes para pra�car os atos per�nentes da Seleção de Fornecedores;

b) Na hipótese de procuração por instrumento par�cular, deverá vir acompanhada do
documento cons�tu�vo do proponente ou de outro documento em que esteja expressa a
capacidade/competência do outorgante para cons�tuir mandatário; e

c) O representante legal constante na procuração deverá apresentar documento
comprobatório auten�cado reconhecido nacionalmente (CNH, carteira de iden�dade, registro
profissional ou outro), assim como  do sócio outorgante.

5.2 A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento
contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias auten�cadas ou os originais da
documentação exigida neste elemento técnico.

 

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA           

6.1 Os serviços serão entregue em etapas, em formato EAD e avaliação da Implantação
presencial, exceto Hospital de Base;

6.1.1 O Fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) e da Ordem
de Fornecimento;.

6.2 O prazo para entrega dos produtos será de 10 (dez) dias corridos, contados do
recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento, exceto quando, a critério do  IGESDF, for
estabelecido prazo superior na Ordem de Fornecimento.

6.3 Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:
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6.3.1 O fornecedor deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações
exigidas de acordo com a legislação específica:

a. Número da ordem de fornecimento;

b. O nome do material;

c. A marca e o nome comercial;

d. Deverá conter o �po de instrumento contratual ou número Seleção de Fornecedores; de
referência da

 

7. VIGÊNCIA 

7.1 O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terá vigência a
par�r da data de sua assinatura até o recebimento defini�vo do objeto, que deverá ocorrer no prazo de
120 (cento e vinte ) dias, podendo ser prorrogado de acordo as partes mediante Termo Adi�vo e não
poderá ultrapassar o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme preconiza o paragrafo único, do art
29, do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF;

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade
com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes do
fornecimento.

8.2 Realizar as capacitações dos auditores, bem como os treinamentos presenciais e
virtuais respeitando as diretrizes do Sistema Manchester de Classificação de Risco, essencias a correta
aplicação dos serviços.

8.3. Emi�r cer�ficados ON-LINE mediante conclusão e aprovação dos par�cipantes do
curso em até 30 (trinta) dias;

8.4. Prestar os serviços de forma con�nua, devendo a CONTRATADA registrar em planilha a
execução que deverá ser apresentada junto com a NF em cada exercício de pagamento;

8.5. Executar os serviços conforme especificações deste Elemento e de sua proposta, com
a alocação, caso necessário, de seus empregados ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

8.6. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar Normas Internas do IGESDF;

8.7.Instruis seus empegados a respeito das a�vidades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar a�vidades não abrangidas  pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CONTRATATNTE toda e qualque ocorrência nesse sen�do, a fim de evitar desvio de função;

8.8. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação de serviços;

8.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações
assumidas, todas a condições de habilitações e qualificações, por ventura exigidas;

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

8.11. Responder, integralmente, pelos danos causados ao  IGESDF ou a terceiros, por sua
culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada
par�cipantes. ou acompanhada por parte do IGESDF;

8.12. Manter durante a execução do Instrumento Contratual, em compa�bilidade com as
obrigações assumidas, em todas as condições e qualificação exigidas neste instrumento;

8.13. Os serviços deverão ser entregues conforme as exigências deste instrumento.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE             
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9.1. Indicar os locais e horários em que deverá ser executados os serviços, caso seja
necessária a presença de empregados da CONTRATADA nas dependências das Unidades do IGESDF..

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

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

9.4. Garan�r o contraditório e ampla defesa;

9.5. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas deste Elemento
Técnico;

9.6.Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, bem como atestar na
nota fiscal/fatura a efe�va execução do objeto.

9.7. No�ficar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução da entrega deste Elemento Técnico, para que sejam adotadas as medidas
corre�vas necessárias.

9.8.Indicar os Médicos e enfermeiros do IGESDF que terão acesso ao treinamento do
Sistema e Capacitações de Auditores,;

9.9. Não guardar qualquer relação de subordinação ou outro ato que enseje desvio de
função, somente autorizada a comunicação direta com o preposto da CONTRATADA;

9.10.No�ficar a Contratada sempre que houver inexecução do serviço de desacordo
contratual;

9.11.Guardar sigilo e orientar os Médicos e Enfermeiros quanto a não reprodução,
divulgação, impressão, cópia, venda e cessão para fins comerciais ou não dos materiais didá�cos do
Sistema Manchester de Classificação de Risco recebidos pela CONTRATADA.

9.12. Permi�r que a Contratada realize auditorias, mediante prévio agendamento, de sorte
a garan�r a con�nuidade dos treinamentos, ficando por conta daquela as despesas de transporte,
hospedagem, alimentação e afins.

10. FISCALIZAÇÃO 

10.1 A fiscalização e atesto das Nota (s) Fiscal (is) será realizado pela Gerência de Gestão
do Conhecimento do IGESDF, ou outra gerência por esta delegada.

11. PAGAMENTO   

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

11.1.1 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.

 

12. PENALIDADES  

12.1. O atraso injus�ficado na entrega do(s) serviço(s) e produto(s), objeto do presente
Elemento Técnico, sujeitará o fornecedor, sem prejuízo das sanções previstas nos ar�gos 35, 41, 42 e 43
do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, às seguintes multas:

a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite  de 30
(trinta) dias;

b) 10% (dez por cento), cumula�vamente, sobre o valor total da aquisição, após 30 (trinta)
dias, podendo ainda o IGESDF, a seu critério, impedir o fornecedor de par�cipar de novas cotações com
este Ins�tuto.
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13. LOCAL E DATA  

 

Brasília/DF, 11/novembro/2019.

Iden�ficação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 6/2019:

 

NIEDJA BARTIRA ROCHA NOGUEIRA

Gerente Gestão do Conhecimento

00001941

 

Iden�ficação do Responsável da área técnica:

NIEDJA BARTIRA ROCHA NOGUEIRA

Gerente de Gestão do Conhecimento

00001941

 

APROVO o presente Elemento Técnico, consoante o Art. 2º, §1º Próprio de Compras e Contratações do
IGESDF, e AUTORIZO o contratação. do Regulamento procedimento de contratação.

Ou

Na atribuição de autoridade imediata superior responsável pela Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação,
APROVO e AUTORIZO o presente Elemento Técnico, em observância ao Art. 2º, §1º do Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

EVERTON MACEDO

Diretor de Ensino, Pesquisa e Inovação

000013

Documento assinado eletronicamente por NIEDJA BARTIRA ROCHA NOGUEIRA - Matr.0000194-
1, Gerente de Gestão do Conhecimento, em 20/11/2019, às 10:03, 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.

Documento assinado eletronicamente por EVERTON MACEDO SILVA - Matr. 0000001-3,
Diretor(a) de Ensino, Pesquisa e Inovação, em 20/11/2019, às 15:32, 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= 31507971 código CRC= C10EEB52.
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