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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Ensino e Pesquisa

Gerência de Escola de Saude

 

 

 

ELEMENTO TÉCNICO Nº 1/2019 - IGESDF/DIENP/GERES

Unidade: Gerência de Ensino

Solicitante: Laércio Lima Luz

Interessado/Responsável: Laércio Lima Luz

E-mail: laercio.luz@igesdf.org.br

Contato: (61) 3550-9166

 

1. DO OBJETO      

1.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto contratação de empresa especializada, Elsevier, para
prestação de serviço técnico especializado - ClinicalKey, na forma de assinatura (Subscrição) que permi�rá acesso a
uma base de dados on-line de e-books em inglês e periódicos. A plataforma deverá contemplar as especialidades do
IGESDF, com �tulos de e-books em inglês, periódicos, monografias e material de orientação de alta em português,
além de vídeos de procedimentos e imagens, 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, nas unidades Hospital de Base, Hospital de Santa Maria e Unidades de Pronto
Atendimento-UPA’s.

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO   

2.1. Esta contratação tem por finalidade proporcionar aos estudantes dos Programas de Treinamento em
Serviço, das Residências Médicas e Mul�profissionais e aos Pesquisadores do IGESDF o acesso à plataforma de busca
clínica com conteúdo on line de livros, periódicos, monografias e material de orientação de alta.

2.2. O Hospital de Base por intermédio da Portaria Interministerial n° 42 – GM/MS de 05 de janeiro de
2007 obteve a cer�ficação junto aos Ministérios da Educação e Saúde como Hospital de Ensino. Por ser cer�ficado
como Hospital de Ensino e por ofertar cenários para 516 residentes de programas de residências médicas e
mul�profissionais e para mais de 100 projetos de pesquisa ao ano, o Hospital de Base deve disponibilizar acesso a
bibliotecas virtuais, conforme ar�go 10 da Portaria Interministerial nº 285, de 24 de março de 2015, norma�va que
redefine o Programa de Cer�ficação de Hospitais de Ensino.

2.3. O Hospital Regional de Santa Maria e as Unidades de Pronto Atendimento também são cenários para
programas de residências e estágios curriculares, sendo imprescindível que também possuam acesso à plataforma de
livros e periódicos on line.

2.4. Desta forma, jus�fica-se a escolha da plataforma de busca da ClinicalKey – Elsevier, por proporcionar
aos usuários da biblioteca periódicos e livros digitais atualizados, condição sine qua non para que a informação
recebida pelo corpo discente e corpo clínico mantenham o mesmo nível de atualização dos profissionais de saúde
dos centros de referência em ensino e pesquisa. A plataforma oferece em sua proposta comercial acesso a
1.400 tópicos de atendimento à beira do leito, 1.100 livros, 650 periódicos, 50 ar�gos de revisão, 850 monografias,
17.000 vídeos, 2.900 monografias sobre medicamentos, 4.500 diretrizes de prá�ca, 10.000 folhetos de educação do
paciente, além de acesso a um banco de imagens que podem ser u�lizadas em apresentações do usuário.
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2.5. A disponibilização do acesso digital a periódicos e e-books em inglês traria uma redução de cursos
significa�va uma vez que eliminaria custos com assinaturas avulsas de periódicos e com aquisições de material
bibliográfico importado. O acesso on-line a periódicos é o padrão ouro para a atualização cien�fica no mundo, uma
vez que leva para o cuidado ao paciente as descobertas mais recentes no campo da ciência. Além de contemplar os
Programas de Residências, as bases de dados digitais de periódicos e e-books proporcionarão a atualização cien�fica
dos colaboradores de todas as especialidades assistenciais e dos pesquisadores que desenvolvem estudos no IGESDF.
 

2.6. A contratação da empresa Elsevier é inexigível por ser tratar de um representante exclusivo, conforme
art. 26, inciso I do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

 

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO    

3.1.                 O quan�ta�vo a ser adquirido foi es�mado para atender as necessidades de apoio das a�vidades
assistenciais e administra�vas do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF nas unidades:
Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e UPA’s.

 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. Segue abaixo a descrição do objeto e a quan�dade necessária para atender o IGESDF:

Item Descrição Qtd.

1

Contratação de empresa especializada, Elsevier, para prestação de serviço técnico especializado -
ClinicalKey, na forma de assinatura (Subscrição) que permi�rá acesso a uma base de dados on-
line de e-books em inglês e periódicos. A plataforma deverá contemplar as especialidades do Hospital
de Base, com �tulos de e-books em inglês, periódicos, monografias e material de orientação de alta
em português, além de vídeos de procedimentos e imagens, 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, nas unidades Hospital de Base,
Hospital Regional de Santa Maria e UPA’s.

1

 

5. PROPOSTA COMERCIAL

5.1. 5.1. As taxas referentes à assinatura para cada um dos três anos são as seguintes:

                          Ano 1 (2019/20): $45.000,00

                          Ano 2 (2020/21): $55.000,00

                          Ano 3 (2021/22): $63.000,00

5.2. Será faturado no início de cada ano. As taxas de licenciamento devem ser pagas no prazo de trinta (30)
dias após o faturamento.

5.3. O valor proposto deverá ser elaborado com todas as despesas rela�vas ao objeto contratado, bem
como com os respec�vos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta compe�ção.

 

6. HABILITAÇÕES DA EMPRESA

6.1. Deverão ser apresentados os seguintes documentos de habilitação TÉCNICA:

6.2. Contrato Social e, se for o caso, suas alterações, registrados na Junta Comercial ou Estatuto e Ata de
Alterações, e respec�vas publicações, nos casos de Sociedade Anônima;

6.3. 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;
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6.4. Cer�ficado de Regularidade de Situação junto ao FGTS;

6.5. Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT;

6.6. Caso a empresa possua registro no SICAF e a validade das cer�dões encontrem-se de acordo,
apresentar apenas a Cer�dão do SICAF;

6.7. Apresentar 01 (um) Atestados de Capacidade Técnico-Operacional, emi�dos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando que tenha prestado ou vem prestando a contento os serviços objeto do
presente instrumento.

6.8. Serão aceitos somente atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um
ano do início de sua execução, exceto, se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.

6.9. A empresa par�cipante deverá disponibilizar, quando demandada, todas as informações necessárias à
comprovação da legi�midade do(s) atestado(s), apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

6.10. De modo a selecionar fornecedor capaz de atender aos propósitos da contratação pretendida, o
fornecedor deverá apresentar declaração ou atestado de capacidade técnica emi�da por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove a prestação anterior do serviço a ser contratado, de forma sa�sfatória e em
condições e quan�dades compa�veis com o objeto desta contratação.

 

7. CONDIÇÕES DE ENTREGA           

7.1. A assinatura (Subscrição) que permi�rá acesso à base de dados on-line de e-books em inglês e
periódicos, ClinicalKey – Elsevier deve ser realizada no IGESDF, nas unidades do Hospital de Base, no endereço SHMS
- ÁREA ESPECIAL - QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, Hospital de Santa Maria, no endereço AC
102, Blocos, Conj. A/B/C - Santa Maria, Brasília - DF, 72502-100, e nas seis Unidades de Pronto Atendimento
(UPA’s).    

7.2. O prazo para acesso 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.

 

8. VIGÊNCIA 

8.1. O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado é de 36 (trinta e seis) meses, contados a par�r de sua
assinatura, podendo ser prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes envolvidas,
observadas as jus�fica�vas técnicas invocadas e resguardadas as demais condições contratuais originais, desde que a
prorrogação seja assegurada pelos instrumentos jurídicos, com suas alterações e eventuais aditamentos, que
fundamentam essa contratação.to.

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Os serviços deverão ser prestados de forma con�nua, devendo a Contratada registrar em planilha a
execução que deverá ser apresentada juntamente com a NF em cada exercício de pagamento.

9.2. Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua proposta, com a alocação
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade especificadas em sua proposta.

9.3. Manter empregados necessários para a execução dos serviços, nos horários definidos no contrato.

9.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.

9.5. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do IGESDF.

9.6. Instruir seus empregados a respeito das a�vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar a�vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer
ocorrência neste sen�do, a fim de evitar desvio de função.

9.7. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
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9.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento.

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

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE             

10.1. Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o produto.

10.2. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de
segurança do HB (ou IGESDF);

10.3. Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor;

10.4. Garan�r o contraditório e ampla defesa;

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

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

10.7. 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.

 

11. FISCALIZAÇÃO 

11.1. A fiscalização e atesto das Nota (s) Fiscal (is) será realizado pela Gerência de Ensino. 

 

12. PAGAMENTO   

12.1. 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.

12.1.1. 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.

 

13. PENALIDADES  

13.1. 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.

 

14. LOCAL E DATA  

Brasília/DF, 27/setembro/2019.

Iden�ficação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 1/2019:

 

Laércio Lima Luz
Gerente de Ensino

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

 

Everton Macêdo Silva
Diretor de Ensino, Pesquisa e Inovação

IGESDF 

Documento assinado eletronicamente por LAERCIO LIMA LUZ - Matr. 0000001-4, Gerente de
Escola de Saúde, em 27/09/2019, às 15:23, 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 e Pesquisa, em 27/09/2019, às 18:11, 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= 28971970 código CRC= 3EA28705.
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