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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência do Centro de Inovação, Ensino e Pesquisa

Superintendência Operacional do Centro de Inovação, Ensino e Pesquisa

 

 

Unidade: Superintendência Operacional do Centro de Inovação, Ensino e Pesquisa

Solicitante: Niedja Bar�ra Rocha Nogueira

Interessado/Responsável: Niedja Bar�ra Rocha Nogueira

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

Contato: (61) 3550-8748

 

1. DO OBJETO      

1.1. O presente Elemento Técnico obedece aos termos de Inexigibilidade do Art.26 do Regulamento de Compras e Contratos do IGESDF, e tem por
objeto a contratação do Ins�tuto Carlos Conce – ICC, para prestação de serviço de consultoria em educação con�nuada e implementação do projeto de
capacitação em comunicação estratégica e cultura organizacional para a excelência no atendimento ao cliente (Projeto COM-ATENÇÃO), com foco nos
servidores do IGESDF.
1.2.             Nesta perspec�va, observa-se a relevância de treinamentos estratégicos e programas de treinamento em cultura organizacional para alcançar um
excelente atendimento ao cliente (programa COM-ATENÇÃO) está comprovada em conformidade com a missão e os valores do Ins�tuto de Gestão Estratégica
da Saúde do Distrito Federal. (IGESDF) e têm a oportunidade de cooperar com empresas com vasta experiência em treinamento de pessoal, organização e
implementação de projetos.
1.3.             A prestação de serviços objeto da contratação tem respaldo legal no Ar�go 26, inciso II do Regulamento de Compras e Contratos do IGESDF,
conforme a seguir:
Inciso II - "na contratação de serviços com pessoa �sica ou jurídica especializadas, assim entendido aqueles cujo conceito no campo de sua especialidade,
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com sua
a�vidade, permita inferir que o seu trabalho é o adequado à plena sa�sfação do objeto a ser contratado".

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO      

O cenário do mundo atual nos apresenta o desafio da 4ª Revolução Industrial. Estamos na era da Indústria 4.0. Enquanto a era da Indústria 1.0
focava o produto, a da 2.0 focava o consumidor e a da 3.0 começou a focar os seres humanos, mas a Indústria 4.0 foca na valorização do atendimento as
pessoas. Em contraponto ao avanço tecnológico, as organizações têm se empenhado em dar maior atenção aos seres humanos, cada vez mais.

Neste cenário, um dos maiores desafios de qualquer gestão está na condução de pessoas com o fim de o�mizar os processos organizacionais.

Ao relacionar o desempenho humano e os resultados organizacionais, percebe-se a importância das pessoas como fator para gerar resultados. A
estratégia da organização e a forma como as pessoas vão agir visando esta estratégia, para buscar os resultados esperados, são de extrema importância para o
sucesso e con�nuidade da organização.

Neste sen�do a relevância da contratação do Projeto de capacitação em comunicação estratégica e cultura organizacional para a excelência no
atendimento ao cliente (Projeto COM-ATENÇÃO) jus�fica-se por ir ao encontro da missão e valores do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal (IGESDF), bem como pela oportunidade de parceria com uma empresa de notória experiência em treinamento de pessoal, desenvolvimento e
implementação de projetos organizacionais.

O projeto proporcionará a excelência no atendimento ao cliente interno e externo e, desta forma, vai consequentemente ajudar na sedimentação:

a) Da missão do IGESDF que é gerir estrategicamente os serviços de alta e média complexidade do SUS no Distrito federal, aliado à geração de
conhecimento de forma ágil, efe�va e sustentável;

b) Dos valores do IGESDF que consistem no respeito humano; segurança; transparência; excelência e espírito de corpo;

c) O Ins�tuto Carlos Conce, ICC, consiste numa empresa de consultoria em educação empresarial que atua nas áreas de comunicação, comportamento e
cultura organizacional;

d) Par�ciparão dos módulos de treinamento os analistas de atendimento e os monitores de acolhimento que compõe os quadros do IGESDF, bem como
par�ciparão do Projeto os chefes de núcleo, coordenadores e gerentes das áreas.

O Hospital Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF) presta ações e serviços de saúde hospitalar, 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.

 

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO    

 

O Projeto COM-ATENÇÃO vai a�ngir servidores do Ins�tuto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal (IGESDF). Líderes de
responsabilidade estratégica e tá�ca e colaboradores da área operacional.

Contemplando o corpo funcional, conforme planejamento (Plano de Ação) conjunto – entre e Ins�tuto Carlos Conce – ICC e o Ins�tuto de Gestão
Estratégica em Saúde do Distrito Federal (IGESDF) – e de acordo com a orientação do corpo dire�vo do IGESDF.

 

Quan�ficação:

Vagas: o quan�ta�vo de vagas do Projeto COM-ATENÇÃO deve ser estabelecido conforme planejamento conjunto entre o Ins�tuto de Gestão
Estratégica em Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e o Ins�tuto Carlos Conce – ICC .

Horas: O projeto COM-ATENÇÃO prevê o total é de 1.020 (Hum mil e vinte) horas. Incluídos aí: planejamento, capacitações, acompanhamentos e
reuniões de avaliação, dentre outras, distribuídas preferencialmente em 85 (oitenta e cinco) horas mensais, durante 12 (doze) meses. A distribuição deste
tempo, vai ser controlada via relatórios descri�vos de a�vidades da consultoria, inclusive com banco de horas, que serão compar�lhados entre o Ins�tuto de
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) – através da sua área específica – e o Ins�tuto Carlos Conce – ICC.
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O programa será executado, conforme informações constantes na proposta anexa, em 3 (três) módulos, com início imediato, com carga horária
de acordo com as demandas, especificações, cronograma, programação e demais condições para atender às necessidades do Ins�tuto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal - IGESDF;

Os materiais didá�cos escritos serão disponibilizados pela empresa contratada, em língua portuguesa, na ocasião do início dos módulos, bem
como a disponibilização da bibliografia necessária e/ou recomendada para um melhor aproveitamento dos assuntos abordados;

 

Descrição das ETAPAS – Projeto COM-ATENÇÃO:

1. Etapa 1.

Elaboração conjunta do Plano de Ação de Trabalho: A primeira etapa, prevê o delineamento das ações administra�vas, financeiras e pedagógicas responsáveis
pela materialização das Capacitações. Reitere-se que a etapa se desenvolve em comum acordo entre o IGESDF – que vai apresentar 1 (um) servidor responsável
– e o Ins�tuto Carlos Conce – que terá como par�cipante 1 (um) consultor-instrutor responsável. Assim, nesta fase serão definidos os recursos, de toda a
ordem, necessários para a realização deste projeto.

1.2. Etapa 2.

Execução das Capacitações: Esta etapa vai acontecer a par�r do formato estabelecido pelo Plano de Ação de Trabalho (Etapa 1), os quais podem acontecer a
par�r de 4 (quatro) possibilidades: Palestras, Workshops, Cursos e Mentorias – presenciais ou à distância.

1.3. Etapa 3.

Acompanhamento e Monitoramento: No que diz respeito ao acompanhamento e monitoramento, cabe indicar que a responsabilidade fica por conta do IGESDF –
que como já foi recomendado vai apresentar 1 (um) servidor responsável (Etapa 1) que em comum acordo com o Ins�tuto Carlos Conce – que também como já
foi recomendado terá 1 (um) consultor-instrutor responsável. Ressalte-se entretanto que a liderança desta etapa (assim como de todo o processo) é do IGESDF
– na condição de contratante – que deve acompanhar, monitorar e controlar o desenvolvimento das a�vidades técnicas deste projeto, assim como controlar o
desembolso de recursos periodicamente e elaborar a prestação de contas ao final do Projeto. Ficando a ins�tuição contratada obrigada a prestar todo e
qualquer esclarecimento que se considerar necessário.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

4.1.                   Projeto de capacitação em comunicação estratégica e cultura organizacional para a excelência no atendimento ao cliente (Projeto COM-
ATENÇÃO).

4.2.             Este projeto vai transitar, de modo especial, pela: valorização pessoal e profissional; comunicações e relações interpessoais; dinâmica do
comportamento para trabalhar em equipe; integração, engajamento e sa�sfação no ambiente de trabalho e ainda por valores, humanização e atendimento no
âmbito da construção da cultura organizacional.

4.3.               Este projeto de educação con�nuada prevê a realização de palestras, workshops, cursos e mentorias, em consonância com o Ins�tuto de Gestão
Estratégica em Saúde do Distrito Federal (IGESDF).

4.4.               O desenvolvimento do programa será realizado em 3 (três) Módulos de Treinamento e 1 (um) módulo de planejamentos, acompanhamentos e
reuniões de avaliação conforme informações constantes na proposta em abaixo:

Módulo Descrição do Curso Carga Horária Mín
(Presencial)

I Comunicação para a excelência do atendimento ao Cliente 240 horas

II Comunicação estratégica e técnicas de oratória para liderar com alta performance 456 horas

III Comunicação e media training 120 horas

IV Planejamento, acompanhamento e avaliação 204 horas

                               

 

          

5. PROPOSTA COMERCIAL

5.1.                  A empresa par�cipante  deverá apresentar proposta detalhada, contendo:

5.2.                  Valores e carga horária;

5.3.                  Etapas e Obje�vos;

5.4.                  Metodologia, técnicas e formatos.

 

 

6. HABILITAÇÕES DA EMPRESA      

6.1. A empresa contratada deverá apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal, jurídica e técnica, conforme relacionados abaixo:

6.2. Referentes às Regularidades Fiscais:

6.3. CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

6.4. 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;

6.5. 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;

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

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

6.8. CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, man�do pela Controladoria Geral da União;
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6.9. CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça;

6.10. TCU – Lista de Inidôneos, man�da pelo Tribunal de Contas da União; e

6.11. 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.

6.12. Referentes à Habilitação Jurídica:

6.13. Cópia da Cédula de iden�dade, quando se tratar de empresa Pessoa Física;

6.14. No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial;

6.15. 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;

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

6.17. 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;

6.18. 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;

6.19. 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

6.20. 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.

6.21. Quanto à Representação:

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

6.23. 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

6.24. 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.

6.25. Referentes à Habilitação Técnica:

6.26. Apresentar profissionais qualificados quanto a aplicação dos cursos de capacitação e mul�plicador das respec�vas Normas Regulamentadoras,
conforme subítem 4.1 deste elemento técnico.

6.27. Apresentar histórico de empresas para qual prestaram o mesmo �po de serviço descrito neste elemento técnico.

6.28. 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.

7. CONDIÇÕES DE ENTREGA           

7.1. AULAS TEÓRICAS

7.2. O local para aplicação das aulas teóricas, dos cursos de capacitação será acordado como um acordo entre a contratante e a contratada, podendo
haver a possibilidade de ser disponibilizado espaço �sico por parte da empresa contratante.

7.3. CERTIFICAÇÕES

7.4. O prazo para entrega dos cer�ficados será de 35(trinta) dias uteis, contados após emissão da ordem de serviço pela contratante. Os cer�ficados
deverão ser entregues no IGESDF no endereço SHMS – ÁREA ESPECIAL - QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, no horário de 09h00min às
17h00min horas, conforme local indicado na ordem de fornecimento.

7.5. Durante a vigência do instrumento contratual ou/até o recebimento defini�vo do objeto, o local de entrega para fornecimento poderá sofrer
modificações, a critério do HB (ou IGESDF). Neste caso, o novo endereço para entrega constará na Ordem de Fornecimento.

7.6. O fornecedor deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação específica:

7.7. Número da ordem de fornecimento;

7.8. O nome do material;

7.9. A marca e o nome comercial;

7.10. O prazo de validade dos cursos de capacitação deverão ser de acordo com o descrito em Norma Regulamentadora per�nente.

7.11. O(s) cer�ficado(s) deverá(ão) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias, rasuras ou estragos, observando o seguinte:

7.12. Nome completo e legível;

7.13. Função e data de conclusão;

7.14. CPF;

7.15. Descrição do curso ministrado e conteúdo das aulas;

7.16. Assinatura e carimbo de profissional devidamente qualificado;

7.17. Carga horária do(s) respec�vo(s) cursos, em conformidade com as Normas Regulamentadoras específicas;

7.18. Logomarca da empresa contratada impressa no cer�ficado;

7.19. O cer�ficado deve ser impresso em papel �mbrado;

7.20. O envio dos cer�ficados deverá ser de total responsabilidade da empresa contratada;

7.21. Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas no item 14.1 deste Elemento Técnico, além das previstas no
Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

8. VIGÊNCIA

8.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o parágrafo único do Ar�go 29, do Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF.
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. 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;

9.2. Ao emi�r a nota fiscal o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do produto, conforme descrição do subitem 4;

9.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteração;

9.4. Disponibilizar estrutura �sica para o desenvolvimento das a�vidades;

9.5. Disponibilizar o material didá�co escrito;

9.6. Disponibilizar a bibliografia necessária;

9.7. Disponibilizar especialistas e equipe de apoio para desenvolvimento das a�vidades;

9.8. Desenvolver as a�vidades de aprendizagem;

9.9. Coordenar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento das a�vidades;

9.10. 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.

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE             

10.1. Acordar com a empresa contratada referente aos locais e horários que irão ser ministrados os cursos teóricos;

10.2. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de segurança do 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) serão realizados pela Superintendência Operacional do CIEP - Centro de Inovação, Ensino e
Pesquisa - IGESDF.

12. PAGAMENTO   

12.1. 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;

12.2. 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;

c) O atraso injus�ficado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, será considerado como inexecução total do objeto, devendo o
instrumento respec�vo ser rescindido, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

14. LOCAL E DATA  

Brasília, 16 de Julho de 2020

 

Iden�ficação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico Nº 3/2020:

Vanessa Alves Rosa de Oliveira

Assistente Administra�vo

Centro de Inovação, Ensino e Pesquisa - IGESDF

Matr.00002836

 

Na atribuição de autoridade imediata superior responsável, essa Superintendência APROVA e AUTORIZA o presente Elemento Técnico, em observância ao Art.
2º, §1º do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

Niedja Bar�ra Rocha Nogueira

Superintendente Operacional - CIEP

Centro de Inovação, Ensino e Pesquisa - IGESDF

Matr.00001941

Documento assinado eletronicamente por VANESSA ALVES ROSA DE OLIVEIRA - Matr.0000283-
6, Assistente Administra�vo(a), em 31/07/2020, às 12:49, 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 NIEDJA BARTIRA ROCHA NOGUEIRA - Matr.0000194-
1, Superintendente Operacional do Centro de Inovação, Ensino e Pesquisa, em 31/07/2020, às
14:35, 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.
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