
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim nº 84, 10 de Junho 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 

- VALE TRANSPORTE 

Tendo em vista a promulgação da Lei nº 6.592, de 25 de Maio de 2020 que assegura a gratuidade no 

Sistema de Transporte Público do Distrito Federal aos profissionais da área de saúde do Distrito 

Federal, na vigência de estado de calamidade pública, decretado em função da pandemia da COVID-19, 

o IGESDF informa aos beneficiários que desejarem a suspensão de recebimento do vale transporte que 

a solicitação deverá ser formalmente realizada mediante envio de formulário preenchido e assinado. 

Uma nova adesão poderá ser solicitada a qualquer tempo, sendo imprescindível o envio de formulário 

assinado e comprovante de residência em nome do colaborador. 

Em todo caso, faz-se necessário observar a data de envio da solicitação, a fim de assegurar que o 

cancelamento ou adesão esteja vigente no mês subsequente, para tanto, orientamos que o envio seja 

realizado até o dia 15. As solicitações poderão ser realizadas via processo SEI (pasta NUESC) conforme 

passo a passo abaixo ou ainda por meio de formulário de dispensa direcionado ao e-mail 

benefícios@igesdf.org.br. 

Passo a passo para envio via SEI: Iniciar Processo/ Tipo de Processo: Pessoal - Auxílio Transporte/ Incluir 

Documento/ Formulário de Vale Transporte (preencher, salvar e incluir assinatura digital) / Enviar 

processo (IGESDF/ SUNAP/ GGPES/ GECFT/ NUESC). 

Dúvidas ou informações: beneficios@igesdf.org.br. 

 

- FERIADO CORPUS CHRISTI 

Para garantir o pleno funcionamento das unidades do IGESDF, orientamos que nessa quinta-feira (11) 

todos os colaboradores lotados em unidades de funcionamento ininterrupto devem respeitar suas 

escalas de trabalho previamente estabelecidas. Nas áreas assistenciais, que atuam em horário 

comercial, cada gestor deve avaliar a necessidade de comparecimento da equipe em regime de 

plantão, cabendo a este comunicar aos seus colaboradores a estratégia estabelecida. As áreas 

administrativas estão dispensadas neste dia. Na sexta-feira (12), o expediente será normal. 



 

 

5° PARTE: PLANEJAMENTO  

 

 

 

6° PARTE: UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 

- TERMO ADITIVO 

A. A Gerência de Contratos do IGESDF informa que o Termo Aditivo é o instrumento utilizado para formalizar as 

modificações, permitidas por lei, nos contratos celebrados pelo Instituto, tais como acréscimos ou supressões no 

objeto, prorrogações de prazos, entre outras. 

 

B. As solicitações de alterações do instrumento contratual deverão ser protocoladas na Gerência de Contratos do 

IGESDF, por meio de Memorando/Despacho, com observância aos seguintes passos, de acordo com as 

peculiaridades do objeto contratado: 

 

INFORMAÇÕES/DOCUMENTOS QUE DEVEM CONSTAR NAS SOLICITAÇÕES 

 

TERMO ADITIVO VISANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

1. Solicitação formal do fiscal do contrato, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do término da 

vigência contratual, com a indicação da modalidade, número de referência da Seleção de Fornecedores e número 

do Contrato em que se pretende firmar o termo aditivo; 

 

2. Justificativa fundamentada do fiscal do contrato acerca da necessidade da prorrogação da vigência contratual, 

com informações a respeito da execução dos serviços em termos de qualidade, produtividade, cumprimento de 

prazos e subsídios que demonstrem que a manutenção do instrumento contratual será vantajosa para o IGESDF; 

 

3. Anuência formal da contratada, por meio de seu representante legal, quanto à prorrogação do prazo de 

vigência contratual, nos mesmos termos e preços praticados no contrato originário; 

 

4. Autorização formal das autoridades competentes para o prosseguimento da celebração do termo aditivo. 

 

TERMO ADITIVO VISANDO ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DO OBJETO 



 

 

1. Solicitação formal do fiscal do contrato, com a indicação da modalidade, número de referência da Seleção de 

Fornecedores e número do Contrato em que se pretende firmar o termo aditivo; 

 

2. Justificativa fundamentada do fiscal do contrato acerca da necessidade de acréscimo/supressão, com indicação 

do percentual a ser acrescido ou suprimido (observar os limites previstos no art. 34 do Regulamento de Compras 

e Contratações), e informações a respeito da execução dos serviços em termos de qualidade, produtividade, 

cumprimento de prazos e subsídios que demonstrem que a manutenção do instrumento contratual será 

vantajosa para o IGESDF; 

 

3. Anuência formal da contratada, por meio de seu representante legal, quanto ao acréscimo/supressão; 

 

5. Apresentação de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários 

da alteração (acréscimo/supressão); 

 

6. Autorização formal das autoridades competentes para o prosseguimento da celebração do termo aditivo. 

 

C. A título elucidativo, informa-se que o prazo de antecedência mínima para a solicitação da prorrogação do prazo 

de vigência do instrumento contratual visa o cumprimento de todos os trâmites internos e legais dos setores 

competentes para a escorreita formalização do termo aditivo, tais como: análise da solicitação, verificação da 

vantajosidade da manutenção do instrumento, verificação de disponibilidade orçamentária, elaboração da minuta 

de termo aditivo, parecer da Assessoria Jurídica, autorização do Diretor-Presidente, assinaturas das partes 

integrantes e publicação do extrato no site do Instituto. 

 

D. Cumpre esclarecer que a Gerência de Contratos, sob a orientação da Superintendência Adjunta de Insumos e 

Logística, vem intensificando o controle dos processos relacionados aos contratos e seus derivados, com o fito dar 

melhores condições de trabalho e gestão às áreas e unidades deste IGESDF colocando-se à disposição para 

eventuais esclarecimentos e dúvidas que permeiam os contratos, seu acompanhamento e fiscalização. 

 

 

7° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA DO HOSPITAL DE BASE 

 

 

 



 

8° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA  

 

 

 

9° PARTE: UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 

 

 

 

10° PARTE: ASSESSORIAS 

- UTILIZAÇÃO DE TELEFONES INSTITUCIONAIS 

 A Assessoria de Compliance e Ouvidoria (ASCOV), no exercício de suas competências regimentais, 

reforça a todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do Instituto de Gestão Estratégica 

de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) a necessidade da utilização dos telefones institucionais 

disponibilizados. 

Os telefones institucionais constituem-se em um dos principais meios de comunicação entre o público 

interno da Instituição – Conselheiros, Diretores, Assessores, Superintendentes, Gerentes-Gerais, 

Gerentes, Coordenadores, Chefes de Núcleos, todos os colaboradores, servidores cedidos, residentes e 

voluntários – e, de modo especial, entre o público externo – usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 

fornecedores, prestadores de serviço e terceiros – e o IGESDF. 

Atender às chamadas recebidas nos telefones institucionais é um dever de todo e qualquer 

profissional, cuja boa prática é indispensável para o regular exercício das atividades internas, 

atendimento aos usuários do SUS e preservação da imagem institucional, impondo-se, ainda, o trato 

cortês, com urbanidade, disponibilidade e atenção ao (s) interessado (s), permitindo-lhe, de modo 

célere, o acesso à informação desejada ou o modo adequado de alcançá-la. 

O descumprimento ao disposto neste expediente poderá ensejar a recomendação ou a aplicação de 

penalidades ao profissional ou à Unidade que insistirem em não observar o escorreito exercício de suas 

atribuições. 

Registre-se que é de responsabilidade dos gestores a ampla divulgação da presente circular. 

 



 

11° PARTE: DIVERSOS 

- PORTARIA Nº 203, DE 27 DE MAIO DE 2020 

Institui o código para formação e identificação de processos ao Instituto de Gestão Estratégica de 

Saúde do Distrito Federal (IGESDF). 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pelo inciso III do parágrafo único do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, pelos 

Decretos nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, nº 37.335, de 13 de maio de 2016 e nº 37.968, de 20 

de janeiro de 2017, e pela Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017, e ainda pela Lei nº 6.270, de 30 de 

janeiro de 2019, RESOLVE: 

Art. 1º Instituir o código para formação e identificação de processos ao Instituto de Gestão Estratégica 

de Saúde do Distrito Federal (IGESDF). 

Art. 2º O código para formação e identificação de processos que identificará o IGESDF é o 4016. 

Art. 3º O código para formação e identificação de processos constitui o primeiro grupo que compõe o 

Número Único de Protocolo (NUP). 

Art. 4º A numeração dos processos será iniciada com o número 1 e será reiniciada a cada ano. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

- MANUTENÇÃO NA TELEFONIA 

Informamos que na próxima sexta-feira (12) o sistema de telefonia passará por manutenção em seu 

servidor a partir das 20h e deverá durar, no máximo, uma hora. Neste período, o sistema de telefonia 

apresentará instabilidade. Contamos com a compreensão de todos. 

 


