
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim nº 107, 22 de Julho de 2020 

(EDIÇÃO ORDINÁRIA) 



 

APRESENTAÇÃO 

Prezados, 

 

Definido pelo diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito 

Federal, comunicamos que todas as diretorias do IGESDF devem enviar para a Assessoria de 

Comunicação (ascom@igesdf.org.br), diariamente, informações acerca das ações de suas 

superintendências, gerências e chefias a fim de que sejam publicadas em um boletim 

informativo. 

 

O Boletim do IGESDF será publicado diariamente com as informações administrativas como 

resoluções do conselho, normas e processos, movimentação de pessoal e agendas (eventos, 

reuniões), entre outras informações essenciais para conhecimento da gestão administrativa do 

instituto.   

 

Para divulgação dos assuntos no Boletim, os setores deverão preparar uma Nota para Boletim, 

assinada pelo respectivo chefe.  

 

Todos devem tomar conhecimento do Boletim diariamente, não podendo alegar o 

desconhecimento do que foi publicado para justificar o não cumprimento das determinações 

divulgadas.   

 

1ª PARTE: PRESIDÊNCIA  

 

 

 

2° PARTE: VICE-PRESIDÊNCIA  

 

 

 



 

3° PARTE: INOVAÇÃO, ENSINO E PESQUISA  

 

 

4° PARTE: ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

 

5° PARTE: PLANEJAMENTO  

 

 

6° PARTE: UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 

- PROCESSOS DE COMPRAS E AQUISIÇÕES 

Pesquisa de Preço:  

NÚMERO DO PROCESSO OBJETO ÁREA DEMANDANTE 

 
 
 
 
 

04016-00004975/2020-41 

 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços para provimento de 

infraestrutura de tecnologia nas 
modalidades on-premises, em 

cloud pública, serviços de cloud, 
SaaS, Segurança da Informação e 

Serviços Especializados para 
atendimento às demandas do 

IGESDF. Todos os itens contidos 
neste objeto deverão ser 

fornecidos na modalidade as a 
service, ou seja, como serviços, 

pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses. 

 
 
 
 
 

Núcleo de Rede 

 

 

 



 

7° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DO 

HOSPITAL DE BASE 

- REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO HB  

A Superintendência Operacional em conjunto da Gerência Administrativa e do Núcleo de Segurança 

Institucional visando otimizar as atividades de segurança das pessoas e do patrimônio da unidade, vem 

renovando todo o sistema de câmeras de monitoramento de Circuito Fechado de Televisão, o processo 

teve início no Bloco da Internação, onde foi trocada toda a infraestrutura e sendo instaladas mais de 

102 (cento e duas) câmeras, o processo está em fase de passagem de infraestrutura para instalação de 

mais 114 (cento e quatorze) câmeras divididas entre os Blocos do Pronto Socorro e Ambulatório, o que 

totalizará 216 (duzentas e dezesseis) câmeras de alta definição no parque de segurança eletrônica do 

Hospital de Base. Com termino de instalação previsto para 31 de agosto de 2020 o sistema possibilitará 

o monitoramento em tempo real de todos os acessos, áreas comuns e demais áreas sensíveis da 

unidade, garantindo eficiência, eficácia e efetividade nos trabalhos da vigilância ostensiva que 

diuturnamente trabalha na proteção dos integrantes do IGESDF lotados na unidade e dos usuários do 

sistema único de saúde - SUS que no Hospital de Base transitam ou em atendimento estejam. 

 

- SISTEMA DE MOBILIDADE - SIMOB 

O Núcleo de Mobilidade em parceria com a Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – GETIC, vem desenvolvendo o Sistema de Mobilidade - SIMOB, para auxiliar nas 

solicitações de transporte intra-hospitalar proporcionando mais segurança e agilidade nos 

atendimentos. 

O sistema de mobilidade está sendo desenvolvido para controlar o deslocamento de equipes e 

equipamentos de transporte intra-hospitalar. Com ele será possível mensurar o tempo de 

deslocamento dos maqueiros e alocação dos equipamentos. 

O Sistema será integrado com o Active Directory, facilitando o gerenciamento de usuário através de 

senha de acesso, na solicitação de remoção interna. Os dados do paciente serão importados do MV.   

O sistema também já está sendo preparado para utilização de RFID, Leitor de Código de barras e 

QRCode. A previsão de implantação do novo sistema será no início do mês de agosto. 

O sistema será composto de: 

1. Solicitação de remoção interna. 

2. Cadastro de equipamentos. 



 

3. Cadastro de computadores. 

4. Cadastro de maqueiros. 

5. Cadastro de setores. 

6. Painel de controle. 

 

- ATENDIMENTO DE COLABORADORES/SERVIDORES NO HB 

Pensando no atendimento dos colaboradores assintomáticos do HB que necessitam realizar exames 

para detecção de SARS CoV-2 a Central de Marcação de Consultas e Exames reservou guichê para 

atendimento exclusivo. O protocolo foi estabelecido da seguinte maneira: 

Cabe ao Gestor/Responsável pelo setor enviar lista dos Colaboradores/Servidores contendo: NOME, 

MATRÍCULA, RG, DATA DE NASCIMENTO, NOME DA MÃE, E-MAIL, FUNÇÃO E SETOR (em Caixa Alta, 

sem acentos, sem abreviações, e sem “Ç”) para examecovid19@igesdf.org.br. Após, será enviada 

resposta por e-mail informando a data para coleta. O Colaborador/Servidor deverá dirigir-se a Central 

de Marcação de Consultas e Exames no Ambulatório (antiga DDI) onde será confirmado o cadastro no 

MV, e disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O colaborador/servidor 

será direcionado conforme a senha de atendimento ao Laboratório. O resultado será disponibilizado na 

plataforma MV (com tempo previsto de 6 horas após a coleta). O horário para marcação é de segunda à 

sexta-feira das 08h às 18h. O colaborador/servidor que já foi diagnosticado positivo para SARS CoV-2  

não se enquadrará no protocolo de exame. 

 

8° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DO 

HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA  

 

 

 

9° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DAS  

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 

 

 

 



 

10° PARTE: ASSESSORIAS 

- RESPOSTA DE DEMANDAS 

A Assessoria de Comunicação solicita aos gestores que estejam atentos aos pedidos da Ascom para 

que tenhamos respostas mais céleres às demandas que vem da imprensa. Ressaltamos que é 

importante que o tempo de retorno seja o menor possível e as respostas sejam claras a fim de que 

possamos informar de maneira adequada aos meios de comunicação.  

 

- PEDIDO DE INSALUBRIDADE 

A Assessoria Jurídica do IGESDF comunica que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo SINDICATO 

DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL contra o IGESDF nos autos do processo 0000596-

49.2020.5.10.0011. O Sindicado alegou que a categoria representada é uma das mais expostas ao vírus 

do COVID-19 por atuarem na linha de frente do combate à doença, e por isso solicitam o adicional de 

insalubridade em grau máximo, e não em grau médio, como atualmente vem sendo pago, em 

desrespeito à previsão do art. 8º, §1º, da Lei Distrital nº 6.589, de 25 de MAIO DE 2020, promulgada 

pela CLDF após a derrubada de veto do senhor Governador do DF. O Juiz entendeu a relevância e a 

importância do serviço prestados pelos Enfermeiros, mormente durante a pandemia ora enfrentada, e 

não vislumbrou, nesta Decisão sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar 

pretendida. Ante o exposto, foi indeferido o pedido de adicional de insalubridade em grau máximo à 

categoria. FONTE: PJE 0000596-49.2020.5.10.0011 

 

11° PARTE: DIVERSOS 

- Cancelamento de Documentos no SEI 
 



 

 



 

 


