
BOLETIM DE 
ATOS OFICIAIS

Nº 468 ANO 4  |  11 DE JANEIRO DE 2022



BOLETIM DE ATOS OFICIAS

1
Os Boletins de Atos Oficiais estão disponíveis em 
https://igesdf.org.br/boletins-de-atos-oficiais/

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE 
DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF 

SMHS - Área Especial - Quadra 101 
CEP: 70.335-900 | - Brasília – DF 

CNPJ: 28.481.233/0001-72 
(61) 3550-8900 | igesdf.org.br 

 
 
 

MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE  
Presidente do Conselho de Administração do IGESDF 

Secretário de Estado de Saúde do DF 
 

GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA 
Diretor-Presidente do IGESDF 

 
MARIELA SOUZA DE JESUS 

Vice-Presidente do IGESDF 
 

EMANUELA DOURADO REBELO FERRAZ 
Diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa do IGESDF 

 
NESTOR FRANSCISCO MIRANDA JÚNIOR 

Diretor de Atenção à Saúde

JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES ROSA 
Diretor de Administração e Logística do IGESDF



BOLETIM DE ATOS OFICIAIS

2

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. 
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GERÊNCIA GERAL DE LOGÍSTICA DE SERVIÇOS
Despacho - IGESDF/UCAD/SUCAD/GGLOG/GEENG
Brasília-DF, 22 de dezembro de 2021.

AMPLA DIVULGAÇÃO

À Superintendência do Hospital de Base;
Com vistas à GEREF, GGLOG, ASCON e GERAD,

Prezados,

ATUALIZAÇÃO DE TELEFONE

Trata-se de divulgação do fluxo de Solicitação de Chamado à 
Engenharia Clínica do Hospital de Base no expediente noturno, finais de 
semana e feriados.

A Engenharia Clínica dispõe do Contrato n° 127/2020 (Processo SEI 
04016-00030665/2019-48) celebrado com a empresa WF Tecnologia, cujo 
objeto é a Prestação de Serviços Continuados de Gestão e Manutenção 
em Equipamentos médico-hospitalares. Conforme consta em contrato, a 
empresa mantém técnicos em horário comercial das 07h às 19h, em dias 
de semana, sendo assim, todo chamado aberto das 19h às 7h da manhã, 
será atendido no dia seguinte;

O contrato da Engenharia Clínica não contempla técnico plantonista, 
somente técnico de sobreaviso;

Nos finais de semana, feriados e nos horários de 19h às 7h da manhã, 
o técnico atenderá remotamente, por telefone ou vídeo conferência;

Faz-se necessário registrar a Ordem de Serviço, no MVSOUL e informar 
ao técnico, o número;

Somente em casos de extrema urgência o técnico se reportará 
fisicamente ao hospital, caso não seja possível resolver o problema 
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remotamente; acho que precisamos colocar aqui o que é urgente...

exemplo: equipamentos que não há reserva no hospital.

O técnico de sobreaviso terá 02h para chegar ao Hospital assim que 
receber o chamado;

Os atendimentos para equipamentos que possuem contratos 
dedicados:

1- Máquinas de Hemodiálise marca B.Braun - 04h para o técnico 
chegar ao Hospital, após receber o chamado;

2- Máquinas de Hemodiálise Fresenius - Não contempla atendimento 
aos finais de semana e feriados;

4- Tomógrafo Siemens (P.S.) - Não contempla atendimento aos finais 
de semana;

5- Tomógrafo GE (Ambulatório) - Não contempla atendimento aos 
finais de semana;

6- Equipamentos de Radiologia da marca GE - Não contempla 
atendimentos aos finais de semana;

7- Equipamentos de Radiologia da marca Philips - Não contempla 
atendimentos aos finais de semana;

8- Osmose Fixa 12º Andar - Não contempla atendimentos aos finais 
de semana;

9- Osmoses Portáteis - Não contempla atendimentos aos finais de 
semana;

10- PET-CT - A garantia não contempla atendimentos aos finais de 
semana;
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11- Radioterapia - Contrato não Contempla Atendimento aos Finais 
de Semana;

Problemas de manutenção predial (quedas de energia, falta d’agua, 
vazamentos, ar condicionado) devem ser reportados ao sobreaviso/
plantonista da Engenharia de Manutenção;

Problemas na rede (PACS, Portas, Falta de Comunicação com a rede) 
devem ser reportados à TI;

Somente problemas técnicos na parte operacional do equipamento, 
devem ser reportados à Engenharia Clínica;

Sobreaviso da Engenharia Clínica:

1- (61) 9 9885-8509

2- (61) 9 9825-8371

Solicitamos que seja realizada ligação telefônica direta.

Havendo alguma dificuldades de contato com o sobreaviso ligar para 
os engenheiros clínicos da unidade (IGESDF e Terceirizado);

Esta gerência se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


