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ATA

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – 34ª RE

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove e trinta minutos, reuniu-
se o Conselho de Administração do Ins tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal -
IGESDF, excepcionalmente através de reunião virtual, para realização da trigésima quarta da reunião
extraordinária, sob a Presidência da senhora Lucilene Maria Florêncio de Queiroz, Secretária de Estado
de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto nº 43.409, de 06 de junho de 2022, publicado no DODF
edição extra nº 47-A, página 3. Presentes os seguintes Conselheiros: MARIA ONEIDE MIRANDA DA
SILVA SOUZA (membro tular); WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO (membro tular); LINCOLN VITOR
SANTOS (membro tular); AMILCAR BARBOSA CINTRA (membro tular), PATRICIA CAVALCANTE DOS
SANTOS (membro tular), MARCELO MARTINS DA CUNHA (membro tular); ELISETE DA CUNHA
COUTINHO NASCIMENTO (membro tular); totalizando 08 Conselheiros Titulares. Presentes também
LUCIANA GUIMARÃES FARIAS GOMES (membro suplente); WEUDSON CIRILO DE OLIVEIRA (membro
suplente), MARIELA SOUZA DE JESUS - Diretora-Presidente, NESTOR FRANCISCO MIRANDA JÚNIOR -
Diretor de Atenção à Saúde; RONAN PEREIRA LIMA - Diretor de Administração e Logís ca; DANIEL
ALVES LIMA - Controlador Interno; FRANCISCO MARIANI NETO - Superintendente de Planejamento e
Qualidade; EDA SILVA SEABRA - Coordenadora de Auditoria; DANIELLE LONTRA RODRIGUES - Analista
de Controle interno; EDUARDO LUIZ CORRÊA DA SILVA - Coordenador de Compliance e Governança;
NATHALIA CASTRO DE PINA - Coordenadora de transparência e ouvidoria;  CAMILA CARE FORMIGA -
Assessora da Diretoria Presidencial; HELTON FELIX MENDONÇA, Gerente de Contratos da Unidade
Central de Administração; HELENA DA ROCHA RIBEIRO DANTAS - Secretária do Conselho Fiscal do
IGESDF. Eu, SILVANA BRANDÃO MOURA DA SILVA, Secretária do Conselho de
Administração verificando o quórum, dei início aos trabalhos da mesa, cumprimentando à todos os
presentes, passei a palavra à PRESIDENTE do Conselho de Administração – LUCILENE MARIA
FLORÊNCIO DE QUEIRÓZ que cumprimentou a todos e pediu para deixar registrado que na úl ma ata
de reunião do Conselho de Administração do IGESDF, ela foi aprovada como Diretora Vice-Presidente
do IGESDF, mas após recebeu o convite do Governador Ibaneis Rocha para assumir a Secretaria de
Estado de Saúde, desse modo está como Presidente do Conselho de Administração do
IGESDF.  Seguidamente informou os pontos de pauta da reunião: 1- Posse dos novos membros do
Conselho de Administração; (Publicação no DODF nº 131º de 14 de Julho de 2022- 91799276); 2-
Aprovação da ata da 20° Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IGESDF (91799134); 3-
Alteração do Regulamento Próprio de Compras e Contratações (91799163); 4- Aprovação da Resolução
da Diretoria Execu va n° 14 - Planejamento Orçamentário (91799193) e Plano Orçamentário Anual -
POA 2022(91799226). E passou ao primeiro ponto de pauta: Posse dos novos membros do Conselho de
Administração. Pediu para registrar agradecimentos aos membros dispensados e deu posse aos
novos membros: AMILCAR BARBOSA CINTRA, PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS, MARCELO
MARTINS DA CUNHA, WEUDSON CIRILO DE OLIVEIRA, conforme publicado no Diário Oficial
Nº 131 de 14 de julho de 2022, página 36. Explicou que NELMA RÉGIA DA CUNHA LOUZEIRO foi
designada para membro tular, mas  é um ato que será tornado sem efeito uma vez que ela dará
andamento ao seu processo de aposentadoria na SES/DF e não poderá assumir este
compromisso. Continuadamente passou ao segundo ponto de pauta: Aprovação da ata da 20° Reunião
Ordinária do Conselho de Administração do IGESDF.  A ata foi aprovada por unanimidade pelos
membros do Conselho que par ciparam da referida reunião, conforme assinaturas digitais
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através do sistema eletrônico de informações - SEI. Passou para o terceiro ponto de pauta: Alteração
do Regulamento Próprio de Compras e Contratações: A Presidente do IGESDF saudou a todos e
informou da importância da alteração desse regulamento de compras, disse que no decorrer desses
anos de Ins tuto percebeu-se que o Regulamento vigente necessitava-se de ajustes, observou-se
que foi elaborado como resumo da Lei de licitações 8.666 da Administração Pública Direta, que
contraria a finalidade do Ins tuto na agilidade das aquisições. Manifestou que a construção da nova
minuta passou por análises das equipes técnicas do IGESDF, pela Consultoria Jurídica do IGESDF, pelo
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Procuradoria Geral do Distrito Federal para
garan a de segurança documental nessa alteração e mais celeridades nas compras. Passou a palavra
ao Helton - Gerente de Contratos. O Gerente de Contratos apresentou alguns pontos importantes que
mo varam a alteração do Regulamento. Cumprimentou a todos e apontou que a alteração proposta é
para o mizar as aquisições e o fornecimento de insumos, evitando o desabastecimento. Disse que a
minuta apreciada tem como base os regulamentos de outros serviços sociais autónomos,
recomendações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e decisões do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, na qual observou-se a necessidade um único modelo de compras, que
permi rá que o Ins tuto planeje de forma única suas aquisições, subs tuindo as an gas modalidades
por Chamamento Público. Essa modalidade atende aos princípios da administração pública:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e ainda garante um processo célere
de no máximo 30 dias. Con nuou dizendo que visando o princípio da eficiência, foi delegado, em
algumas fases, atribuições à Diretoria Execu va para fixar procedimentos específicos, pois o
regulamento era engessado de tal forma que qualquer alteração que o IGES precisasse, mesmo que
decorrente da sazonalidade do mercado, teria que passar pelo Conselho Administração. A
DIREX também poderá u lizar da dispensa de fornecedores, dentro de uma jus fica va, para
responder a uma situação de elevada urgência ou risco eminente, ou irreparável dano para um
paciente ou patrimônio público, pois dependendo da situação não será possível aguardar de 15 dias a
30 dias. Finalizou informando que com a alteração desse Regulamento será possível resolver diversos
gargalos que tem prejudicado o Ins tuto e agradeceu a palavra. A PRESIDENTE colocou em votação a
aprovação da Alteração do Regulamento Próprio de Compras e Contratações solicitando que os
conselheiros contrários se manifestassem. Considerando o Quórum e nenhuma manifestação
contrária, computaram-se os votos favoráveis dos seguintes Conselheiros: MARIA ONEIDE MIRANDA
DA SILVA SOUZA; WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO; LINCOLN VITOR SANTOS; AMILCAR BARBOSA
CINTRA, PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS, MARCELO MARTINS DA CUNHA; ELISETE DA CUNHA
COUTINHO NASCIMENTO E A PRESIDENTE (oito votos), aprovando a Alteração do Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do Ins tuto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito
Federal. Passou-se para o último ponto de pauta. Aprovação da Resolução da Diretoria Execu va n° 14
DIREX - Planejamento Orçamentário e Plano Orçamentário Anual - POA 2022. A Presidente do
IGESDF informou que essa proposta rege todo o orçamento para o ano do 2022 que custeará as
despesas do IGESDF e passou a palavra ao Superintendente de Planejamento e Qualidade - Sr.
Francisco Mariani Neto. O Superintendente de Planejamento e Qualidade cumprimentou a todos e
apresentou a Resolução que norteia a elaboração do Plano Orçamentário do IGESDF, pois ainda não
tinha nenhum instrumento que definissem as competências, ações e definição do orçamento. Informou
que a Resolução trás os conceitos de despesa, classificação orçamentária, define prazos e metas e o
Plano orçamentário é um instrumento que ajudará na prestação de contas, na transparência e no
controle. Disse que o IGESDF seguirá o modelo, de forma resumida, do princípio do orçamento da
Administração Pública, na qual es ma-se a receita e fixa-se as despesas, com a finalidade de
promover segurança nos gastos do IGESDF. Informou que a primeira versão foi encaminhada em
janeiro, pela gestão anterior da atual Presidente, e precisou ser revisada pela atual gestão, devido a
necessidade de modificações pontuais, principalmente na compa bilidade do Orçamento Programa,
documento já encaminhado em 2021 para SES-DF com a previsão do ano subsequente. Seguidamente
explicou que no POA está especificado o quadro de detalhamento de despesas que pontua os recursos
a serem recebidos, reajustes e inves mentos. Alguns destes estão bloqueados, pois necessitam que a
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SES avalie suas condições para transferir o recurso ou se há emenda parlamentar para essa finalidade.
Disse que nessa concepção é que calcula-se o Plano Orçamentário do IGES até o final do exercício,
desde que aprovado pela SES-DF. Finalizou que esse documento servirá para que o Conselho possa
acompanhar a execução orçamentária do IGESDF e que tem como obje vo cumprir os obje vos, as
metas e deveres estabelecidos no Contrato de Gestão. A PRESIDENTE expôs a preocupação de que
o Planejamento Orçamentário de 2022 está sendo discu do em julho de 2022. Disse que essa reunião
de hoje é um momento emblemá co que dispara uma nova relação do IGESDF e a SES-DF, pois
observou-se que as úl mas pautas foram sobrestadas por falta de compreensão e união dessa
relação. Disse que dará ,como Secretária de Saúde e Presidente do Conselho, o apoio, a autonomia
necessária e as condições para que o Ins tuto cumpra o seu Contrato de Gestão e seu dever para com
a População do Distrito Federal. Disse que esse acumulo de más avaliações precisa ser modificado e
confia que a par r da aprovação dessas pautas sobrestadas o IGES terá a autonomia que tanto
precisa. A PRESIDENTE colocou em votação a aprovação da Resolução da Diretoria Execu va n° 14
DIREX - Planejamento Orçamentário e Plano Orçamentário Anual - POA 2022, solicitou que os
conselheiros contrários se manifestassem. Considerando o Quórum e nenhuma manifestação
contrária, computou-se os votos favoráveis dos seguintes Conselheiros: MARIA ONEIDE MIRANDA DA
SILVA SOUZA; WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO; LINCOLN VITOR SANTOS; AMILCAR BARBOSA
CINTRA, PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS, MARCELO MARTINS DA CUNHA; ELISETE DA CUNHA
COUTINHO NASCIMENTO E A PRESIDENTE (oito votos), aprovando a Resolução da Diretoria
Execu va n° 14 DIREX - Planejamento Orçamentário e Plano Orçamentário Anual 2022.  Após
concluídas as deliberações, a PRESIDENTE abriu a mesa para comentários. O Controlador Interno do
IGESDF cumprimentou a todos presente, parabenizou os membros empossados nesta manhã e
colocou a disposição a Controladoria Interna para os Conselheiros que desejarem conhece-la. A
Secretária do Conselho Fiscal cumprimentou a todos presente, parabenizou os membros empossados e
colocou a disposição a Conselho Fiscal para os conselheiros, e se desejarem conhecer o espaço sico
e a parte orçamentária do IGESDF, finalizou solicitando que nas reuniões do Conselho de
Administração que tratarem de Regulamento de Compras e Contratações, Planejamento
Orçamentário e outros assuntos que tratem de vertentes parecidas, o Conselho Fiscal seja convidado,
assim promovendo um alinhamento entre os Conselhos que regem o IGESDF. A PRESIDENTE encerrou a
reunião às onze horas e quarenta minutos. Eu, SILVANA BRANDÃO MOURA DA SILVA, Secretária
Execu va do Conselho de Administração do Ins tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal, lavrei a presente ata, assinada por mim, pela PRESIDENTE e demais membros do Conselho de
Administração presentes na reunião.

 

Lucilene Maria Florêncio de Queiroz
 Presidente do Conselho de Administração do IGESDF

Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal

 

SILVANA BRANDÃO MOURA DA SILVA
Secretária Executiva do Conselho de Administração do IGESDF

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ -
Matr.0140975-1, Presidente do Conselho de Administração, em 27/07/2022, às 18:25,
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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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA GUIMARAES FARIAS GOMES -
Matr.0000002-4, Membro do Conselho de Administração, em 28/07/2022, às 11:55, 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 MARCELO MARTINS DA CUNHA - Matr.1703383-7,
Membro do Conselho de Administração, em 28/07/2022, às 12:00, 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 WEUDSON CIRILO DE OLIVEIRA - Matr.1709214-0,
Membro do Conselho de Administração, em 28/07/2022, às 12:09, 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 Maria Oneide Miranda da Silva Souza, Usuário
Externo, em 28/07/2022, às 15:12, 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 ELISETE DA CUNHA COUTINHO NASCIMENTO -
Matr.0000001-6, Membro do Conselho de Administração, em 29/07/2022, às 09:07, 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 WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO - Matr.16807626,
Membro do Conselho de Administração, em 29/07/2022, às 11:46, 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 LINCOLN VITOR SANTOS, Usuário Externo, em
29/07/2022, às 11:49, 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 AMÍLCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6,
Membro do Conselho de Administração, em 29/07/2022, às 12:08, 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 PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS -
Matr.0137628-4, Membro do Conselho de Administração, em 01/08/2022, às 13:09, 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 SILVANA BRANDÃO MOURA DA SILVA -
Matr.0000613-0, Secretário(a) Executivo(a) do Conselho de Administração, em 01/08/2022, às
13:30, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

Conselho de Administração

 

ATA

ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO
ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – 20ª RO

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos reuniu-
se o Conselho de Administração do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF,
excepcionalmente através de reunião virtual, para realização da Vigésima Reunião Ordinária, sob a
Presidência do senhor MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE, Presidente do Conselho de
Administração e Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 27 de agosto de
2021, publicado no DODF Edição Extra nº 75-B, pag. 3. Presentes os seguintes Conselheiros: MARIA
ONEIDE MIRANDA DA SILVA SOUZA (membro �tular); WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO (membro �tular);
JANSEN ROGER SOUSA RODRIGUES (membro �tular); MARIA JAQUELINE DA ROCHA MORAES (membro
�tular); JEANE YASMIN AGRIPINO FERREIRA DOS SANTOS (membro �tular); DANIELA ARAÚJO DE SOUZA
(membro �tular); ELISETE DA CUNHA COUTINHO NASCIMENTO (membro �tular); LUCIANA GUIMARÃES
FARIAS GOMES (membro suplente); HELDER LÚCIO REGO (membro suplente); MARISTELLA DE LUCA
AFONSO MARSZALEK (membro suplente); CLÁUDIA SIMÕES BASTOS (membro suplente). Presentes
também o Diretor de Atenção à Saúde – Dr. NESTOR FRANCISCO MIRANDA JUNIOR; a Diretora de
Inovação, Ensino e Pesquisa - Dra. EMANUELA DOURADO REBELO FERRAZ; o Diretor de Administração e
Logís�ca - RONAN PEREIRA LIMA e o Controlador Interno - DANIEL ALVES LIMA. Eu, Secretária do
Conselho de Administração verificando o quórum, dei início aos trabalhos da mesa, cumprimentando
todos os presentes, passei a palavra ao PRESIDENTE do Conselho de Administração –
MANOEL PAFIADACHE. O PRESIDENTE cumprimentou a todos, informou os pontos de pauta da
reunião: 1- Aprovação da ata da 32ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 32ª RE; 2-
Apresentação da Resolução da Diretoria Execu�va nº 14 que dispõe sobre o Planejamento Orçamentário
Anual de 2022 - POA e Orçamento das Unidades Operacionais do IGESDF (04016-00005091/2022-75); 3-
Apresentação da Recomendação nº 04/2022 da 1ª PROSUS do Ministério Publico do Distrito Federal e
Territórios - MPDFT que dispõe sobre a Resolução do Conselho de Administração sobre os Procedimentos
Disciplinares do IGESDF (00060-00133021/2022-19);  4- Assuntos Gerais. O PRESIDENTE passou ao
primeiro ponto de pauta: 1- Aprovação da ata da 32ª Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração – 32ª RE. A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho que
par�ciparam da referida reunião, conforme assinaturas digitais através do sistema eletrônico SEI. O
PRESIDENTE passou ao segundo ponto de pauta 2- Apresentação da Resolução da Diretoria Execu�va nº
14 que dispõe sobre o Planejamento Orçamentário Anual de 2022 - POA e Orçamento das Unidades
Operacionais do IGESDF (87285424/87285509). O PRESIDENTE informou que foi encaminhado para este
Conselho para apreciação e votação a Resolução da Diretoria Execu�va nº 14 que dispõe sobre o
Planejamento Orçamentário Anual de 2022 - POA, através do processo eletrônico SEI (04016-
00005091/2022-75), porém foi encaminhado na presente data o despacho (86040968) da Presidência do
IGESDF solicitando que re�re de pauta essa apresentação pois está passando por revisão e reajustes
tendo em vista a mudança de Gestão. O PRESIDENTE re�rou o item da pauta conforme a solicitação da
Diretora-Presidente e deu um prazo de 15 dias corridos a par�r da presente data para apresentar a
nova versão. Em seguida passou para a pauta 3. Apresentação da Recomendação nº 04/2022 da 1ª
PROSUS do Ministério Publico do Distrito Federal e Territórios - MPDFT (00060-00133021/2022-19) que
dispõe sobre a Resolução do Conselho de Administração sobre os Procedimentos Disciplinares do
IGESDF. O PRESIDENTE informou que esse documento será apresentado pela Controladoria Interna do
IGESDF e que os Conselheiros terão um prazo de 3 dias, até 13/05/22,  para estudo,
sugestões, modificações ou ajustes na Resolução (MINUTA) proposta. Essas sugestões devem ser
enviadas para a secretaria do Conselho de Administração no e-mail ins�tucional: conad@igesdf.org.br
e somente após será marcada uma nova reunião para a votação da Resolução de Procedimentos
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Disciplinares. Con�nuou informando que esse documento é uma forma de regulamentação do Manual
de Procedimentos Disciplinares já existente, que na sugestão do MPDFT tem a necessidade de ser uma
resolução que instruirá prazos para melhor entendimento e uso. Passou a palavra ao Controlador Interno,
que explicou o histórico da recomendação do MPDFT e da necessidade de melhorar os procedimentos do
Manual já existente, assim acatando e cumprindo as sugestões da Recomendação nº 04/2022
(87194881). Disse que o documento já foi verificado pela Controladoria Geral do DF, tendo em vista a
subordinação técnica da Controladoria do IGES, conforme Resolução n° 03/2020. Passou ao ponto de
pauta 4. Assuntos Gerais. 4.1 Regulamento Próprio de Compras e Contratações. O PRESIDENTE informou
que a Diretoria Execu�va encaminhou para o Conselho de Administração a minuta de alteração do
Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF,  através do processo eletrônico SEI 04016-
00041319/2022-91, a Diretoria informou que a minuta foi objeto de estudo de um Grupo de Trabalho,
com áreas internas do Ins�tuto, para realizar as atualizações necessárias de revisão deste Regulamento,
tendo em vista que as compras no âmbito IGESDF são muito morosas e burocrá�cas. Complementou que
após o recebimento da minuta, encaminhou para Assessoria Jurídica Legisla�va da SES-DF para uma
avaliação, e disse que será discu�do com o MPDFT para recomendações, considerando a sensibilidade do
documento. Após o parecer da AJL - SESDF será encaminhado para o Conselho de Administração. O
PRESIDENTE informa que enquanto a minuta proposta não for aprovada por este Conselho de
Administração, segue em vigor o atual Regulamento Próprio de Compras e Contratações e que todas as
compras e aquisições devem ser realizadas conforme o atual regulamento. 4.2. Indicação de Vice-
Presidente. O PRESIDENTE informou que recebeu o currículo vitae da candidata e está esperando a
vacância do cargo de Vice-Presidente e assim será apreciado em próxima reunião após a
confirmação da vacância. Finalizadas as pautas o PRESIDENTE encerrou a reunião às quinze horas. Eu,
SILVANA BRANDÃO MOURA DA SILVA, Secretária do Conselho de Administração do Ins�tuto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal, lavrei a presente ata, assinada por mim, pelo Presidente do
Conselho de Administração do IGESDF e pelos demais conselheiros.

 

 MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE 
Presidente do Conselho de Administração do IGESDF 

Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal

 

SILVANA BRANDÃO MOURA DA SILVA 
Secretária do Conselho de Administração do IGESDF

Documento assinado eletronicamente por MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE -
Matr.1704510-X, Presidente do Conselho de Administração, em 26/05/2022, às 18:59,
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 MARISTELLA DE LUCA AFONSO MARSZALEK -
Matr.1705116-9, Membro do Conselho de Administração, em 27/05/2022, às 16:17, 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 JANSEN ROGER SOUSA RODRIGUES - Matr.1442937-
3, Membro do Conselho de Administração, em 30/05/2022, às 11:41, 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 ELISETE DA CUNHA COUTINHO NASCIMENTO -
Matr.0000001-6, Membro do Conselho de Administração, em 30/05/2022, às 12:11, 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.
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Documento assinado eletronicamente por WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO - Matr.16807626,
Membro do Conselho de Administração, em 30/05/2022, às 15:35, 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.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA GUIMARAES FARIAS GOMES -
Matr.0000002-4, Membro do Conselho de Administração, em 30/05/2022, às 17:31, 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 JEANE YASMIN AGRIPINO FERREIRA DOS SANTOS -
Matr.1680191-1, Membro do Conselho de Administração, em 30/05/2022, às 20:01, 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 SILVANA BRANDÃO MOURA DA SILVA -
Matr.0000613-0, Secretário(a) Execu�vo(a) do Conselho de Administração, em 06/06/2022, às
14:17, 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= 86734195 código CRC= 12F6D317.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

O Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal - IGESDF, serviço social autônomo, 
criado mediante autorização conferida pela Lei nº 5.899 de 03 de julho de 2017, alterada 
pela Lei 6.270, de 30 de janeiro de 2019, regulamentada por meio do Decreto nº 39.674, de 
19 de fevereiro de 2019, tem por objetivo prestar assistência médica qualificada e gratuita 
à população e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, 
em cooperação com o Poder Público. 

Em decorrência da natureza jurídica inerente à sua forma de constituição, o IGESDF se 
caracteriza como pessoa jurídica de direito privado que, no exercício de suas funções, 
administra recursos públicos, de modo que sua atuação deve obedecer aos princípios da 
publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência. 

Diante disso, surge a necessidade de criar mecanismos capazes de garantir celeridade nas 
aquisições e contratações do Instituto, sempre primando pela busca das condições 
contratuais mais vantajosas, tanto do ponto de vista econômico quanto sob o enfoque 
estratégico, a fim de evitar a interrupção das atividades assistenciais prestadas pelo 
IGESDF. 

Dessa forma, a presente proposta de alteração do regulamento vigente (Resolução 
CA/IGESDF nº 07/2019) visa atender à ponderação dos interesses envolvidos, 
estabelecendo diretrizes para cumprir os objetivos estratégicos definidos no Contrato de 
Gestão nº 001/2018-SES/DF. 

Nessa linha, com o propósito de atender ao princípio da publicidade, o artigo 17 da norma 
proposta estabelece a obrigatoriedade de publicação do edital no sítio institucional do 
Instituto, sem prejuízo da utilização de outros meios de divulgação (Diário Oficial, redes 
sociais, jornais de grande circulação), com vistas a proporcionar o alcance ao maior 
número possível de concorrentes. 

No tocante ao princípio da moralidade e da impessoalidade, o artigo 5º veda a participação 
de empresas ligadas a colaboradores do Instituto e servidores públicos cujos cargos 
possam acarretar potencial influência nos trâmites, estendendo tal proibição aos parentes 
consangüíneos. 

Igualmente, os artigos 18 a 25, regulamentam o processo de seleção de fornecedores, no 
qual se observa a oportunidade para os concorrentes se manifestarem em momentos cruciais 
do processo, iniciando pela apresentação de questionamentos técnicos acerca do teor do 
Elemento Técnico que embasa a seleção, passando pela possibilidade de controle prévio 
quanto ao efetivo recebimento de todas as propostas encaminhadas e, 
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no último estágio, a interposição de recurso (em respeito aos princípios do contraditório e 
da ampla defesa). 

A busca pelo menor preço, inerente ao princípio da economicidade, se encontra 
normatizado por meio do procedimento previsto no artigo 22, onde se observa que, após 
a publicação do resultado preliminar da seleção, os demais concorrentes inscritos poderão, 
no prazo assinalado, apresentar propostas negociadas, com vistas à obtenção da condição 
mais vantajosa. 

Diante da sistemática acima apresentada, busca-se um processo de compras e 
contratações eficiente, com fases bem definidas, de modo a garantir maior celeridade no 
abastecimento da estrutura necessária ao pleno atendimento das unidades de saúde geridas 
pelo IGESDF. 

Por todo exposto, apresenta-se a seguinte proposição: 
 

O Conselho de Administração do IGESDF, no uso de suas atribuições, decide editar o 
presente Regulamento Próprio de Compras e Contratações. 

CONSIDERANDO os objetivos do IGESDF, em especial o de prestar serviços de 
assistência à saúde qualificada e gratuita exclusivamente aos usuários do Sistema Único 
de Saúde 
– SUS, nos termos previstos no artigo 2º, I, do Estatuto do IGESDF; 

 
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de observância aos princípios da publicidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência; o princípio do 
julgamento objetivo; o julgamento das propostas feito de acordo com os critérios fixados 
no edital, igualdade de condições entre todos os fornecedores; garantia ao contraditório e 
à ampla defesa, nos termos descritos no artigo 53 do Estatuto do IGESDF; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de implementação de processos de compras e 
contratações com mecanismos ágeis e fases definidas, a fim de garantir celeridade e 
eficiência no abastecimento de bens e serviços das unidades de saúde; 

 
CONSIDERANDO as recomendações emanadas dos órgãos de controle externo, em 
especial o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público de 
Contas do Distrito Federal e Territórios e Tribunal de Contas do Distrito Federal e 
Territórios; 

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os recursos envolvidos nos procedimentos 
de seleção de fornecedores, com o propósito de possibilitar melhores resultados. 
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REGULAMENTO PRÓPRIO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
IGESDF 

 
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

SEÇÃO I – DA FINALIDADE 

 
Art. 1º Este regulamento estabelece os critérios para aquisições, alienações, contratações 
e locações pelo Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – IGESDF, 
autorização legal conferida pela Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, alterada pela Lei nº 
6.270, de 30 de janeiro de 2019, regulamentada pelo Decreto nº 39.674, de 19 de fevereiro 
de 2019. 
 
§ 1º A Diretoria Executiva, por meio de Resolução, estabelecerá as normas aplicáveis à 
utilização de recursos financeiros de pesquisas patrocinadas sob a gestão da Diretoria de 
Ensino e Pesquisa, aplicando-se o presente regulamento de forma complementar, no que 
couber. 

 
§ 2º A Diretoria Executiva, por meio de Resolução, fixará as normas de finanças voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal dos recursos públicos e privados captados pela 
Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa, aplicando-se o presente regulamento de forma 
complementar, no que couber. 

 
SEÇÃO II – DOS PRINCÍPIOS 

 
Art. 2º Para atender o disposto no caput do art. 1º, cujo objetivo é a compra de bens ou 
serviços pelo IGESDF, com o objetivo de garantir a perenidade do fornecimento de 
insumos e serviços essenciais à assistência à saúde ininterrupta e de qualidade, deverão ser 
observados: 

 
I - os princípios da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e 
da eficiência; 
II - o princípio do julgamento objetivo; 
III - o julgamento das propostas feito de acordo com os critérios fixados no edital; 
IV – a igualdade de condições entre todos os fornecedores; 
V – a garantia ao contraditório e à ampla defesa. 

 
SEÇÃO III – DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 3º  Para os fins deste regulamento, entende-se por: 
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I – Compra: aquisição remunerada de bens, materiais, equipamentos, gêneros 
alimentícios, móveis, imóveis e semoventes, para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente; 
II - Obra e Serviço de Engenharia: toda construção, reforma, recuperação e ampliação de 
bem imóvel do IGESDF ou por ele administrado e demais atividades que envolvam as 
atribuições privativas dos profissionais das áreas de engenharia e arquitetura; 
III – Prestação de Serviço: toda atividade realizada por terceiro, podendo ser de forma 
continuada ou não, com ou sem fornecimento de material ou com ou sem dedicação 
exclusiva de mão de obra; 
IV - Demais Serviços: prestação de qualquer trabalho, intelectual ou manual, não 
integrantes de execução de obra ou serviço de engenharia; 
V – Itens de aquisições recorrentes e serviços correntes: todos os itens e serviços 
necessários à manutenção e custeio ininterrupto das atividades administrativas e 
assistenciais do IGESDF; 
VI  - Item Padronizado – item integrante do catálogo de padronização do gestor do 
Sistema Único de Saúde, de aquisição obrigatória no âmbito da rede; 
VII – Solicitação de Demanda de Compra e/ou Contratação: documento inicial 
elaborado pelas áreas demandantes de aquisições de itens recorrentes e/ou padronizados, 
bem como, contratação de serviços de caráter ordinário, acompanhado do Elemento 
Técnico; 
VIII – Processo de Compras e Contratações: também denominado Chamamento, é o 
processo para contratação de obras, bens e serviços realizado mediante critérios definidos 
para convocação, julgamento e escolha de participantes; 
IX – Estudo de Viabilidade Técnica: documento elaborado pela área demandante, 
contendo a análise se o objeto é viável, levando em consideração os custos, os riscos e as 
vantagens da compra ou da contratação; 
X - Elemento Técnico: documento preliminar contendo a definição do objeto de forma 
precisa, suficiente e clara, e o detalhamento das condições a serem exigidas para a compra 
ou contratação; 
XI - Edital: documento contendo os elementos essenciais estabelecidos no Elemento 
Técnico, bem como no processo de compras e contratações, visando a publicização para 
a seleção de fornecedores. 
XII – Extrato de edital: aviso publicado contendo o objeto e as condições de 
participação no processo de compras e contratações; 
XIII – Adjudicação: o ato pelo qual o responsável pela área de contratações, após 
reverificar a conveniência e oportunidade da proposta e da contratação, atribui ao 
interessado o direito de executar o objeto a ser contratado; 
XIV – Homologação: ato pelo qual o responsável pela área de contratações, após 
verificar a regularidade dos atos praticados pela comissão, ratifica o resultado da Seleção 
de Fornecedores; 
XV – Contrato: todo e qualquer ajuste documental que estabelece os direitos e as 
obrigações recíprocas assumidas entre o IGESDF e a Contratada 
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XVI – Registro de Preços – modalidade de contratação, formalizada por meio de Ata de 
Registro de Preços, contemplando a intenção de aquisição dos quantitativos descritos no 
Edital, pelo preço ofertado; 
XVII – Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional e com 
característica de compromisso para futura contratação celebrado entre o IGESDF e os 
fornecedores que registram seus preços dentro da quantidade prefixada no edital e dentro 
do prazo também fixado nele; 
XVIII - Credenciamento: cadastramento de fornecedores aptos a fornecer bens ou 
serviços, sem exclusividade, de acordo com os prazos e condições estabelecidas no edital; 
XIX - Cadastro de Fornecedores: cadastro de pessoas naturais ou jurídicas interessadas em 
participar de Seleção de Fornecedores ou contratações do IGESDF 
XX - Banco de Preços do IGESDF: repositório de valores coletados, ofertados ou 
contratados para referenciar os processos de contratação de obras, bens e serviços. 

 
SEÇÃO IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
Art. 4º O Processo de compra e contratação deverá estar devidamente documentado, a fim 
de facilitar a identificação, acompanhamento, controle e a fiscalização dos atos 
praticados. 
§ 1º Poderão participar pessoas naturais e jurídicas brasileiras ou estrangeiras legalmente 
autorizadas a funcionar no Brasil, as quais possuam regularidade jurídica, fiscal e 
trabalhista em plena vigência. 
§ 2º As compras ou contratações de âmbito internacional ajustar-se-ão às diretrizes 
estabelecidas pelos órgãos federais responsáveis pela política monetária e pela política de 
comércio exterior. 
§ 3º Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de 
tradução juramentada e estar dentro do prazo de validade. 
§ 4º O Processo de compra e contratação não será sigiloso, sendo acessíveis ao público 
os atos do seu procedimento, exceto quanto ao conteúdo da proposta de preços e aos 
documentos de habilitação, até o momento da negociação. 

 
Art. 5º Fica vedada a participação nos processos de compras e contratações de: 

I - dirigente ou empregado do IGESDF, incluindo os membros da Diretoria Executiva e 
dos Conselhos de Administração, Fiscal; 

II - servidor público ou detentor de cargo em comissão ou função comissionada ou 
gratificada, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, 
que possa ter conflito de interesse com o IGESDF, na execução do contrato de gestão 
firmado com o Poder Executivo, por intermédio da SES/DF; 

III - parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau de pessoas elencadas nos inciso 
I e II; 
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IV- empresas apenadas com suspensão pelo IGESDF, registrado no Banco de Dados do 
Instituto, bem como no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal; 

V - pessoas jurídicas, nos termos dos incisos I a II, as quais tenham participação societária 
na qualidade de sócio-administrador ou gestor da empresa; 

§ 1º - para fins deste artigo, entende-se como participação societária a titularidade 
individual direta, como acionista, detentor de mais de 0,3% (três décimos por cento) no 
capital social de sociedade por ações e como sócio detentor de cota superior a 2% (dois 
por cento) no capital social das demais modalidades empresariais. 

§ 2º No momento de envio das propostas, as concorrentes deverão firmar declaração 
atestando não se enquadrarem nas vedações previstas nos incisos I a V. 

 

SEÇÃO V – DA SOLICITAÇÃO DE DEMANDA 

 
Art. 6º O processo de compras e contratações de bens e serviços será instaurado mediante 
Solicitação de Demanda de Compra e/ou Contratação, nos termos definidos no inciso VI 
do artigo 3º. 
§ 1º A solicitação deverá conter todas as exigências, com manifestação favorável da área 
responsável pelo planejamento e execução de aquisições e contratações, devendo constar, 
ainda, anuência da Diretoria da área demandante, observando-se as condições previstas 
para elaboração do elemento técnico (inciso X, do art. 3º). 

§ 2º Fica dispensada a manifestação descrita no caput Tratando-se de itens de aquisições 
de itens padronizaos, recorrentes e serviços correntes descritos nos inciso V e I do artigo 
3º, devendo a anuência da Diretoria da área demantante ser acompanhada de dados 
consolidados de histórico de consumo. 

 
SEÇÃO VI – DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
Art. 7º O IGESDF poderá utilizar “Registro de Preços”, a fim de possibilitar a 
aquisição contínua e recorrente de bens e insumos, nas seguintes hipóteses: 
I – quando pelas características do objeto, houver necessidade de aquisição/contratação 
freqüente; 
II – quando a aquisição/contratação for mais conveniente mediante parcelamento do 
objeto ou não houver previsibilidade exata da expectativa de uso; 
III – quando não for possível definir previamente o quantitativo a ser utilizado; 
IV – outras motivações nas quais a adoção do sistema se mostre como a opção mais 
vantajosa. 

 
§ 1º O Registro de Preços terá vigência limitada a 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado, por igual período, pelo mesmo quantitativo inicialmente contratado, 
mediante concordância expressa do fornecedor e comprovada a vantajosidade para o 
IGESDF. 

 
§ 2º Caso haja desistência do fornecedor vencedor, os demais classificados poderão 
assumir o saldo remanescente pelo tempo restante para o seu esgotamento nas condições 
estabelecidas no Edital do processo de contratação. 

 

Regulamento Próprio de Compras e Contratações (91799163)         SEI 04016-00053134/2020-67 / pg. 14



§ 3º O Registro de Preços deverá conter cláusula de rescisão a termo, a fim de possibilitar 
seu cancelamento nas hipóteses de descumprimento das condições assumidas no 
instrumento, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, ou quando 
não for mais de interesse do IGESDF. 

 
SEÇÃO VII – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

 
Art. 8º O IGESDF deverá utilizar meios de recebimento de propostas que registrem o dia 
e hora de envio, podendo ser endereços eletrônicos institucionais, plataforma de compras 
ou qualquer outro meio equivalente. 

 
Parágrafo Único. Todo documento deverá ser endereçado à Área de 
Compras/Contratações do IGESDF, indicando o número do Edital e o objeto a ser 
contratado. 

 
SEÇÃO VIII – DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA 

 
Art. 9º O processo de compras e contratações poderá ser dispensado em hipóteses 
expressamente definidas em resolução da Diretoria Executiva, na qual deverá constar o 
rito a ser seguido, devendo ser obedecidos aos princípios elencados no artigo 2º deste 
regulamento. 

 
SEÇÃO IX – DAS CONTRATAÇÕES POR EMENDAS PARLAMENTARES 

 
Art. 10 Tratando-se de aquisições e/ou contratações decorrentes de recursos oriundos de 
Emendas Parlamentares Federais, a Diretoria Executiva definirá, por meio de Resolução, 
o rito a ser seguido, devendo ser obedecidas as normas Federais vigentes. 

 
SEÇÃO X – DA CONTAGEM DE PRAZOS 

 
Art. 11 Os prazos estabelecidos neste Regulamento, bem como aqueles fixados por meio 
de Resolução da Diretoria Executiva e os previstos no Edital, salvo disposição em 
contrário, contar-se-ão em dias corridos, excluindo-se o dia de início e incluindo o dia de 
término. 

 
Parágrafo Único. Os prazos que, porventura, se encerrarem em dia em que não haja 
expediente na área administrativa do IGESDF serão prorrogados para o primeiro dia útil 
subsequente. 
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CAPÍTULO II - DO PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
 

SEÇÃO I - DOS ATOS PREPARATÓRIOS 
 
 
Art. 12 O processo de compra ou contratação deverá seguir critérios objetivos, excluindo-
se excessos que venham a restringir a competição, ficando vedada a exigência de marcas 
específicas. 

 
Parágrafo Único. Tratando-se de item acessório, o IGESDF poderá exigir que as 
propostas contemplem modelos plenamente compatíveis com o principal. 

 
Art. 13 O processo de compra ou contratação de item ou serviço não padronizado ou não 
recorrente, será precedido de estudo de viabilidade técnica, a ser elaborado pela área 
demandante. 

 
Parágrafo Único. A Diretoria da área demandante poderá solicitar o apoio técnico e 
logístico à Diretoria de Administração e Logística para a realização do estudo de 
viabilidade. 

 
Art. 14 Uma vez definidas as características técnicas dos bens a serem adquiridos ou dos 
serviços a serem contratados, a área demantante elaborará o Elemento Técnico, seguindo 
modelo padronizado aprovado pela Consultoria Jurídica, que será remetido à Gerência de 
Compras, no qual deverão constar as seguintes informações: 

 
I - Especificação do objeto a ser contratado, contendo o detalhamento em termos 
quantitativos e qualitativos e, tratando-se de serviços; 

II - Justificativa para a aquisição e/ou contratação do serviço; 
III - Prazo desejado para entrega do bem e/ou início da prestação de serviços e a previsão 
de vigência contratual; 
IV- Unidade na qual o bem deverá ser entregue e/ou o serviço deverá ser prestado; 
V - Indicação do colaborador que será designado para a função de fiscal do contrato, e 
seu respectivo substituto; 
VI - Informação acerca do consumo médio mensal do bem a ser adquirido, Tratando-se 
de item que já possua histórico de utilização no IGESDF; 
VII - Solicitação de apresentação de prospecto do bem, com as exigências do seu 
conteúdo, caso a área demandante entenda que seja possível a sua avaliação por meio 
deste documento; 
VIII - Informação acerca da eventual necessidade de avaliação de amostras; 
IX - Local em que deverão ser apresentadas as amostras a serem avaliadas, se for o caso; 
X – Critérios de julgamento das propostas. 
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Art. 15  Com base nas informações contidas no Elemento Técnico, a Gerência de Compras 
realizará a pesquisa de mercado, a fim de estabelecer a estimativa de valores, devendo 
utilizar os critérios estabelecidos em Resolução da Diretoria Executiva. 
Parágrafo Único: O IGESDF manterá banco de preços atualizado, com valores utilizados 
em aquisições anteriores, podendo ainda pautar-se em aquisições realizadas por entes 
públicos, entidades paraestatais, entes de colaboração ou prestadores de serviços 
especializados, bem como promover pesquisa de preço mediante a utilização de 
plataformas eletrônicas e pesquisa direta com potenciais fornecedores, inclusive por meio 
digital, dentre outros, para definição do preço de referência, caso necessário. 

 
SEÇÃO II – DO EDITAL 

 
Art. 16 Após a estimativa de valores da contratação, a Gerência de Compras elaborará o 
Edital, seguindo modelo padrão aprovado pela Consultoria Jurídica, que será o 
instrumento normativo, no qual deverão constar as seguintes disposições: 
I - Especificação do objeto a ser contratado, contendo o detalhamento em termos 
quantitativos e qualitativos; 
II - Prazo para acolhimento de propostas, não podendo ser inferior a 05 (cinco) dias, e 
formas de envio, devendo ser utilizado meio de comunicação que permita o registro de 
data e horário de recebimento; 
III- Informação quanto ao prazo de validade mínimo das propostas, a ser determinado no 
respectivo edital; 
IV- Relação da documentação necessária à habilitação das concorrentes, com previsão 
expressa de obrigatoriedade de envio em ato conjunto com a apresentação da proposta 
comercial; 

V - Prazo fixado para entrega do bem e/ou início da prestação de serviços; 
VI - Unidade na qual o bem deverá ser entregue e/ou o serviço deverá ser prestado; 
VII - Critérios de julgamento das propostas. 
VIII - Local em que deverão ser apresentadas as amostras a serem avaliadas, se for o 
caso; 

 
§ 1º - Fica dispensada a solicitação de amostras no caso de aquisição de itens 
padronizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, cujas marcas e o padrão de qualidade 
já tenham histórico de aquisição pelo IGESDF. 

 
§ 2º - O Edital deverá se acompanhado da minuta do instrumento contratual a ser firmado, 
quando necessário, no qual constarão os direitos e obrigações a serem assumidos pelas 
partes e as condições para a execução do objeto, na hipótese de contratação de serviços, 
fornecimento em regime de comodato ou consignação. 
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Art. 17 O Edital será publicado no sitio institucional do IGESDF, bem como na plataforma 
de compras utilizada pelo Instituto, podendo ocorrer, ainda, a publicação do extrato de 
edital em outras formas de divulgação a exemplo de: 

I- Diário Oficial do Distrito Federal; 
II- Redes sociais; 
III- Jornais de grande circulação; 
IV – Mensagem Eletrônica a potenciais fornecedores; 

 
Art. 18 Uma vez publicado o Edital, será aberto prazo, até o terceiro dia útil que antecede 
ao término do período de acolhimento das propostas, para apresentação de 
questionamentos técnicos, por parte de qualquer pessoa. 

Parágrafo Único - Caso o questionamento apresentado ocasione retificações quanto aos 
termos previstos no Edital, a Gerência de Compras procederá a publicação “Edital 
Retificado”. 

 
Art. 19 Encerrado o prazo para acolhimento de propostas, a Gerência de Compras 
procederá a publicação, no sitio institucional do IGESDF, da relação nominal dos 
concorrentes. 

 
Parágrafo Único. Os concorrentes inscritos terão prazo de 01 (um) dia útil para solicitar 
a retificação da lista prevista no caput, devendo apresentar, obrigatoriamente, o 
comprovante de envio tempestivo da proposta. 

 
SEÇÃO III – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
Art. 20 Uma vez consolidada a listagem de concorrentes, a Gerência de Compras 
procederá o julgamento das propostas, podendo utilizar os seguintes critérios: 
I – menor preço; 
II – maior desconto; 
III – melhor combinação de técnica e preço; 
IV – melhor técnica. 
Parágrafo Único - Quando os critérios definidos forem os contidos nos incisos III e IV do 
caput deste artigo, os parâmetros a serem utilizados deverão ser estabelecidos de forma 
clara e objetiva, afastando-se qualquer subjetividade no julgamento das propostas, 
podendo tais critérios serem adotados nas seguintes hipóteses: 

a) serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em 
que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado; 

b) serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, 
conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação; 

c) bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação; 

d)  obras e serviços especiais de engenharia; 

e) objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com 
repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, 
produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem 
ser adotadas à livre escolha dos contratados,  conforme critérios objetivamente definidos 
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no edital. 
 
Art. 21 No prazo previsto em Resolução da Diretoria Executiva, a Gerência de Compras 
efetivará a publicação, no sítio institucional do IGESDF, do resultado preliminar do 
certame, contendo o valor da menor proposta. 
 

Art. 22 Após a publicação do resultado preliminar, será aberto prazo de 01 (um) dia útil 
para negociação, no qual as demais concorrentes poderão manifestar interesse em reduzir 
o valor ofertado para patamar inferior ao vencedor provisório, devendo apresentar, no 
mesmo prazo, o valor da proposta negociada. 

 
Parágrafo Único. Não serão admitidas propostas negociadas apresentadas 
intempestivamente. 
 
Art. 23 Após a fase de negociação será declarada vencedora a empresa que apresentar a 
melhor proposta negociada, obedecendo aos critérios elencado ao artigo 21. 

 
Parágrafo Único. Será publicada no sítio institucional do IGESDF a Ata Final de Resumo 
de Compras/Contratações, na qual deverá constar todo o histórico do processo. 

 
SEÇÃO IV – DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
Art. 24 Do resultado final caberá recurso administrativo, a ser interposto no prazo de 02 
(dois) dias, contados na forma do artigo 13. 

 
Art. 25 O julgamento dos recursos seguirá o rito estabelecido em Resolução da Diretoria 
Executiva. 

 
Art. 26 Uma vez concluída a seleção, a Gerência de Compras procederá a adjudicação do 
objeto à empresa vencedora e, posteriormente, a Gerência Geral de Administração, 
vinculada à Diretoria de Administração e Logística, realizará a homologação do processo, 
seguindo-se à formalização do instrumento contratual. 
Parágrafo Único. Os instrumentos contratuais, quando necessários, deverão seguir a 
minuta padrão aprovada pela Consultoria Jurídica, nas quais deverão constar as 
obrigações contraídas pelas partes e as condições para a execução do objeto. 

 
SEÇÃO VI – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES IMEDIATAS 

 
Art. 27 Poderá ser realizado processo simplificado de compras e contratações imediatas, 
seguindo o rito estabelecido em resolução da Diretoria Executiva, nas seguintes hipóteses: 
I - emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízos ao IGESDF ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços 
ou equipamentos ou nos casos de cumprimento de decisão judicial; 
II - urgência para o atendimento de situações comprovadamente imprevistas ou 
imprevisíveis, sem tempo hábil para se realizar a Seleção de Fornecedores; 
III - grave perturbação da ordem ou calamidade pública; 
IV - contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de 
rescisão, resilição ou resolução contratual; 
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V - não acudirem interessados à Seleção de Fornecedores ou as propostas apresentadas 
consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado e esta não 
puder ser repetida sem prejuízo para o IGESDF ou seus pacientes; 
VI - contratação com órgãos e entidades integrantes da Administração Pública, entidades 
paraestatais ou de colaboração, quando o objeto do contrato for compatível com as 
atividades finalísticas do contratado; 
VII - tratar-se de compra de gêneros alimentícios perecíveis, realizada diretamente em 
centros de abastecimento com base no preço do dia; 
VIII - aquisição de equipamentos ou produtos cujas características técnico-científicas 
sejam específicas em relação a objetivos a serem alcançados em projetos ou programas 
relacionados a pesquisa, desenvolvimento ou inovação; 
IX- aquisição de componentes ou peças necessários à manutenção de equipamentos 
durante o período de garantia técnica, junto a fornecedor original desses equipamentos, 
quando tal condição for indispensável para a vigência da garantia; 
X - contratação de serviços de manutenção em que seja pré-condição indispensável para a 
realização da proposta a desmontagem do equipamento; 
XI - contratação de pessoas naturais ou jurídicas para ministrar cursos ou prestar serviços 
de instrução vinculados às atividades finalísticas do IGESDF; 
XII - contratação de pessoas jurídicas para realização de processos de recrutamento e 
seleção de pessoal, desde que não haja custo para o IGESDF; 
XIII - contratação de pessoas naturais ou jurídicas para prestação de serviços de plantão 
ou sobreaviso; 
XIV - contratação de empresa que tenham preços registrados em ata válida de outras 
entidades paraestatais, de entidades de colaboração ou em órgãos ou entidades públicas, 
em âmbito federal, estadual, distrital ou municipal, desde que o objeto seja de interesse 
do IGESDF, mediante justificativa da área responsável e aprovação da Diretoria 
Executiva, independentemente de consulta ao órgão ou entidade titular da ata; 
XVI- Aquisições decorrentes de decisões judiciais; 
XVII - compras ou execução de serviços que envolverem valores estimados inferiores a 
R$ 74.018,78 (setenta e quatro mil e dezoito reais e setenta e oito centavos), e de obras ou 
contratações integradas que envolverem valores estimados inferiores a R$ 121.989,24 
(cento e vinte e um mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), 
valores estes referentes ao mês de abril de 2022 e que serão atualizados anualmente 
mediante aplicação do IGPM, ou outro que o substitua; e 
XVIII - alienações que envolverem valores estimados inferiores a R$ 74.018,78 (setenta e 
quatro mil e dezoito reais e setenta e oito centavos), valores estes referentes ao mês de 
abril de 2022 e que serão atualizados anualmente mediante aplicação do IGPM, ou outro 
que o substitua; 

 
SEÇÃO VII – DA AQUISIÇÃO EXCEPCIONAL 

 

Art. 28 A Diretoria Executiva poderá expedir Resolução regulamentando a aquisição, 
pelas unidades assistenciais, de itens decorrentes de demanda que caracterize extrema 
emergência e risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, que não seja 
possível por meio dos procedimentos estabelecidos neste Regulamento. 

 

 
SEÇÃO VIII - DA INEXIGIBILIDADE 

 
Art. 29 A Seleção de Fornecedores será inexigível quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
I - na aquisição de materiais, equipamentos, gêneros ou serviços diretamente de produtor, 
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cooperativa, fornecedor, organização social ou representante e exclusivos; 
II - na contratação de serviços com pessoa física ou jurídica especializadas, assim 
entendidos 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 atividade, permita inferir que o 
seu trabalho é o adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado; 
III - na contratação de profissional de qualquer setor artístico; 
IV - na permuta ou dação em pagamento de bens, observada a avaliação atualizada;  

V - na doação de bens quando o Instituto for donatário; 

VI - contratação de cursos abertos, destinados a treinamento e aperfeiçoamento dos 
empregados do IGESDF.  
Parágrafo Único. A gerência de compras poderá usar pesquisa em banco de preços ou 
notas fiscais do mesmo objeto contratado por órgãos públicos ou empresas privadas para 
atestar que o valor ofertado está dentro dos preços praticados pela contratada. 

 
SUBSEÇÃO I – DO CREDENCIAMENTO 

 
Art. 30 O IGESDF poderá se valer do credenciamento de fornecedores, destinado à 
contratação de serviços junto a todos os que satisfaçam os requisitos definidos pelo 
Instituto. 

 
Art. 31 O credenciamento é indicado quando a contratação simultânea do maior número 
possível de interessados atender em maior medida o interesse público. 

 
Art. 32 O pagamento dos credenciados é realizado de acordo com a demanda, tendo por 
base o valor predefinido pelo IGESDF, que deverá ser compatível com os preços 
praticados no mercado, sendo admitida a utilização de tabelas de referência para sua 
determinação. 

 
CAPÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 

 
Art. 33 Os contratos firmados pelo IGESDF serão regidos pelas normas de Direito Civil, 
aplicando-se lhes, subsidiariamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de Direito Privado. 

 
Art. 34 O instrumento de contrato é obrigatório no caso de aquisições e contratações de 
serviços de forma contínua, bem como nas circunstâncias que gerem obrigações futuras 
por parte do contratado, salvo quando se tratar de bens para entrega imediata. 

 
§ 1º Os contratos serão escritos e formalizados com cláusulas que indicarão 
necessariamente o seu objeto, com a especificação da obra, serviço ou fornecimento, 
conforme o caso, o preço ajustado, o prazo de execução, as garantias. 

 
§ 2º Cláusula do contrato deverá prever que a contratada se obriga a manter o 
fornecimento de bens e serviços, caso exista risco a vida dos pacientes, por, no mínimo, 
90 (noventa) dias ou até a celebração de contrato com outro fornecedor. 

 
§ 3º Tratando-se de bens com entrega imediata, o contrato poderá ser substituído por outro 
documento padrão aprovado pela Consultoria Jurídica, desde que contenha os requisitos 
mínimos do objeto e as obrigações básicas das partes. 
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§ 4º No caso do Registro de Preços poderá ser assinada Ata de Registro de Preços que 
apresente o objeto da contratação, a obrigatoriedade de cumprimento a disposto no Edital 
e as assinaturas das partes envolvidas. 

 
Art. 35 Serão utilizadas minutas padrão de edital, extrato de edital e de contratos, 
aprovadas pela Consultoria Jurídica, bem com outros documentos que ésta julgar 
pertinentes. 
Parágrafo Único. No caso de utilização de minutas-padrão já aprovadas pela Consultoria 
Jurídica, fica dispensada a remessa do processo de contratação à referida unidade de 
assessoramento jurídico, desde que não haja alteração substancial nas cláusulas gerais dos 
modelos homologados. 

 
Art. 36 Por ocasião dos pagamentos dos serviços contratados ou dos bens fornecidos, 
deverá ser requerida nota fiscal, nos quais constarão o nome completo do beneficiário, 
descrição do bem ou serviço prestado, bem como o ateste pela área responsável e demais 
documentos exigidos em contrato. 

 
SEÇÃO I – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
Art. 37 As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as 
decorrentes de necessidade de prorrogação, constarão de termos aditivos. 
§ 1º Considera-se repactuação a alteração do valor de contrato que tenha por objeto a 
contratação de serviços continuados com fornecimento de mão de obra exclusiva, 
devendo ser precedida de solicitação da contratada, mediante a apresentação da planilha 
comprobatória dos custos. 
§ 2º Considera-se reajuste a recomposição do valor monetário do contrato, mediante 
aplicação do índice oficial previsto no instrumento contratual, podendo ser o IPCA ou o 
IGPM (o que for mais vantajoso ao IGESDF no momento da celebração do termo aditivo) 
e será calculado com base no acumulado apurado pelo Banco Central do Brasil, referente 
aos 12 (doze) meses que antecederem a data do orçamento (Pesquisa de Preço) feito pela 
área responsável; 
 
§ 3º No caso de reajuste contratual para os serviços de obras, será utilizado o índice 
setorial (INCC); 
 
§ 4º Considera-se realinhamento de preços o ajuste de vontades destinado a corrigir 
desequilíbrio econômico-financeiro, decorrente de caso fortuito ou motivo de força 
maior, que tenha tornado o contrato excessivamente oneroso para uma das partes, 
devendo ser precedido de solicitação da contratada, mediante apresentação dos 
fundamentos fáticos e jurídicos da pretensão e a prova dos efeitos do fato alegado na 
execução do objeto contratado. 

 
Art. 38 O contratado deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 50% (cinquenta por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato.  
§ 1º Os contratos celebrados poderão ser revisados ou ajustados a qualquer momento, 
mediante termo aditivo, com a finalidade de otimizar resultados em termos de qualidade 
e preço, em compatibilidade com a realidade de mercado, desde que seja vantajoso para 
o IGESDF. 
§ 2º Os contratos celebrados poderão ser revisados ou ajustados, de comum acordo entre 
as partes, a qualquer momento, para: 
I - redução de valores; 
II - revisão das quantidades, mediante justificativa, vedada a ampliação dos valores 
unitários; 
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III - ajuste de prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, quando 
necessário, em razão de fatos supervenientes; 
IV - ajuste do objeto por outros correlatos ou similares, mediante justificativa, 
quando for mais vantajoso para a gestão e operação das atividades. 

§ 3º Acréscimos superiores à 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato poderão ocorrer, em razão do aumento dos limites de atuação assistencial do 
IGESDF determinados pelo Poder Público, com as devidas justificativas e comprovada a 
necessidade da área demandante, bem como deverá ser autorizado pela Diretoria 
Executiva - DIREX do IGESDF. 

 
Art. 39 Os contratos terão prazo determinado, podendo ser prorrogados mediante 
justificativa fundamentada, somente podendo ser firmados contratos com prazos 
superiores a 60 (sessenta) meses quando se tratar de serviço cuja manutenção por período 
superior seja aprovada pela Diretoria Executiva. 

 
Art. 40 O IGESDF poderá, a qualquer tempo, proceder pesquisa de preços a fim de 
verificar se as condições contratadas permanecem vantajosas. 

 
Art. 41 O contratado poderá subcontratar partes do objeto contratual, se admitido no 
Edital e no respectivo contrato, desde que mantida sua responsabilidade perante o 
contratante, mediante prévia comunicação ao IGESDF, sendo vedada a subcontratação 
com empresa que tenha participado da Seleção de Fornecedores, sendo vedada a 
subcontratação referente ao objeto principal da contratação. 
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Art. 42 Considera-se como adimplemento da obrigação contratual a entrega do bem, a 
prestação do serviço, a realização da obra na forma e prazos contratados, assim como 
qualquer outro evento contratual cuja validade seja atestada pela área técnica do IGESDF. 

 
Art. 43 A prestação de garantia, quando prevista no Edital, cujo patamar será 
estabelecido em Resolução da Diretoria Executiva, consistirá em: 
I - caução em dinheiro; 
II - fiança bancária; ou 
III - seguro garantia. 
Parágrafo Único. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 
execução do contrato ou da sua rescisão. 

 
SEÇÃO II – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 
Art. 44 Os contratos terão sua vigência iniciada no dia da data da última assinatura 
subscrita no instrumento, contando-se: 
§ 1º - Se o dia do vencimento cair em dia em que não haja expediente na área 
administrativa do IGESDF, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. 
§ 2º - Meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia. 
§ 3º - Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no 
imediato, se faltar exata correspondência. 
§ 4º - Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. 

 
Art. 45 O fornecedor deve declarar, no ato da entrega da proposta e no ato de assinatura do 
instrumento contratual, que tem ciência de que o IGESDF executa sua atividade mediante 
Contrato de Gestão firmado com ente público e que sua a rescisão ou não renovação 
importará em rescisão automática dos instrumentos firmados para as contratações e 
aquisições, sem que caiba, a qualquer das partes, direito a multa, indenização, retenção, 
compensação, perdas e danos então decorrentes do mencionado encerramento contratual, 
sem qualquer ônus para as partes. 
Parágrafo Único. Caso seja de interesse do poder público, os contratos vigentes no 
momento da rescisão ou não renovação do contrato de gestão poderão ser sub-rogados em 
seu favor. 

 
SEÇÃO III – DAS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS 

 
Art. 46 A vantajosidade econômica para a prorrogação dos contratos de serviço 
continuado e fornecimento de itens padronizados ou adquiridos de forma recorrente, 
estará assegurada, dispensando a realização de pesquisa de mercado, quando: 
I – houver previsão contratual de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários 
serão efetuados com base em convenção, acordo coletivo de trabalho ou em decorrência 
da lei; ou 
II – houver previsão contratual de que os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto 
quanto a obrigações decorrente de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e 
materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, 
que guardem a maior correlação possível com o segmento. 
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Art. 47 Caberá à Gerência de Contratos, até o 90º dia que antecede ao término de vigência 
do contrato, solicitar à área demandante informações acerca da impossibilidade ou 
eventual desinteresse na manutenção da relação jurídica com o Contratado. 
Parágrafo Único. Na ausência de manifestação da área demandante, no prazo assinalado 
pela Gerência de Contratos, presumir-se-á a existência de interesse na prorrogação do 
contrato. 

 
Art. 48 Os procedimentos necessários à efetivação de prorrogações contratuais serão 
regidos por Resolução da Diretoria Executiva. 

 
 

CAPÍTULO IV – DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 
Art. 49 Sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da responsabilidade civil e penal 
cabíveis ao fornecedor, o descumprimento do contrato poderá acarretar as seguintes 
penalidades, precedido do devido processo legal, ampla defesa e o contraditório: 
I – advertência; 
II – Multa nos seguintes percentuais: 
a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite de 30 
(trinta) dias, no caso de atraso injustificado; 
b) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor total da aquisição, após 30 (trinta) 
dias de atraso injustificado; 
c) O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos será 
considerado como inexecução total do objeto, devendo o instrumento respectivo ser 
rescindido, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade 
competente do IGESDF; 
d) 10% sobre o valor da parcela em caso de inexecução parcial ou infração contratual; 
e) 20% sobre o valor global do contrato, em caso de inexecução total ou quando ficar 
caracterizada a recusa do cumprimento das obrigações. 
f) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, quando for constatado 
o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Elemento Técnico e/ou Edital, 
ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas. 
g) Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese da CONTRATADA ensejar 
a rescisão das obrigações assumidas e/ou sua conduta implicar em gastos ao 
CONTRATANTE superiores aos registrados.  
§ 1º Caso haja uma situação que se enquadre em dois ou mais casos de multa, o IGESDF 
poderá utilizar a multa mais elevada.  
§ 2º O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza o Contratante, a seu critério, a não 
aceitar o fornecimento dos itens solicitados, de forma a configurar inexecução total da 
obrigação assumida pela Contratada e, podendo ainda, promover a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.  
§ 3º A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura 
a que fizer jus. 
§ 4º Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do IGESDF, ser-lhe-á concedido 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua notificação para efetuar o pagamento da 
multa.  
§ 5º Não ocorrendo o pagamento no prazo previsto no § 4º, proceder-se-á a cobrança judicial 
da mesma. 
III – suspensão de participação em Seleção de Fornecedores e impedimento de contratar 
com o IGESDF, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV – solicitação aos órgãos governamentais competentes da caracterização de inidoneidade; 
e 
V – perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias oferecidas, sem prejuízo 
de outras penalidades no instrumento convocatório. 
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Art. 50 As sanções previstas no artigo 49 poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 
Art. 51 Em caso de risco iminente, o IGESDF poderá motivadamente adotar providências 
acauteladoras, sem prévia manifestação da contratada. 

 
Art. 52 A recusa injustificada em assinar o contrato, o instrumento de registro de preços 
ou instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total 
da obrigação assumida e poderá acarretar ao participante da Seleção de Fornecedores as 
seguintes penalidades, na forma prevista no Edital, no Elemento Técnico e/ou Instruções: 
I - perda da contratação, sem prejuízo à indenização ao IGESDF por danos causados pela 
recusa; 
II - suspensão do direito de participar de Seleção de Fornecedores ou contratar com o 
IGESDF, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 
Art. 53 O processo de aplicação de penalidades será instruído pela Gerência de Contratos, 
mediante provocação do fiscal do contrato, observados os princípios do contraditório e 
da ampla defesa. 
Parágrafo Único. O rito a ser seguido para aplicação de penalidades deverá ser 
regulamentado por resolução da Diretoria Executiva do IGESDF. 

 
Art. 54. Os casos omissos no presente Regulamento ou que necessitem de instruções 
complementares, serão dirimidos pela Diretoria Executiva. 

 
Art. 55 Esse Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser 
observada e eficácia limitada da norma, no tocante aos dispositivos que dependem de 
regulamentação da Diretoria Executiva, aos quais a plena vigência se dará com a 
publicação das respectivas resoluções. 

 
Parágrafo Único: As resoluções que comporão esse regulamento editadas pela Diretoria 
Executiva, deverão ser publicadas e anexadas no prazo máximo de 30 dias, a contar da 
aprovação do presente regulamento pelo Conselho de Administração. 
 
Brasília-DF, 11 de Maio de 2022. 
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«ds_codigo»/2022 

Dispõe sobre o Planejamento Orçamentário do IGESDF que 

define o orçamento das Unidades Operacionais para cada 

ano. 

 

 

Considerando a Lei de Criação do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, Lei nº 5.899, de 03 

de julho de 2017, posteriormente alterada pela Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019, que cria o Instituto 

de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. 

Considerando o Art. 2º, Inciso V, da Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, que estabelece a obrigatoriedade 

do orçamento-programa do IGESDF ser submetido anualmente à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal – SES/DF para a execução das atividades previstas no contrato de gestão. 

Considerando a previsão legal insculpida no Art. 9º, §1º, do Decreto nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, 

que prevê que os recursos orçamentários e financeiros serão ajustados a cada exercício, de acordo com os 

índices de custos e insumos de cada atividade. 

Considerando a nova Estrutura Organizacional, aprovada em Reunião de Conselho de Administração, na data 

de 05 de outubro de 2021, e implantada de acordo com a RDE. 006/2021 - Estrutura Organizacional, que 

confere às Unidades Operacionais autonomia para gerir os seus recursos. 

Considerando que uma boa gestão orçamentária e financeira exige o comprometimento de todos os gestores 

no planejamento e na sua execução. 

A Diretoria Executiva do IGESDF, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º da Resolução CA/IGESDF 

nº 04/2019, RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I  

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Art. 1 Para fins desta resolução e para o uso no âmbito do Instituto adota-se as seguintes siglas e conceitos 

aplicados a esta Resolução: 
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 SIGLAS 

- IGES - Organização com todas as suas Diretorias: Diretoria Presidência (DP), Diretoria Vice-

Presidência (DVP), Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa (DIEP); Diretoria de Atenção à Saúde (DIASE) e 

Diretoria de Administração e Logística (DALOG). 

- IGESDF - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal como um todo. 

- UPH - Unidade de Atenção Pré-Hospitalar, contendo as seguintes UPAS: 

 UPABRA - UPA Brazlândia.  

 UPACEI - UPA Ceilândia. 

 UPACEI2 - UPA Ceilândia II. 

 UPAGAM - UPA Gama. 

 UPANB - UPA Núcleo Bandeirante.  

 UPAPAR - UPA Paranoá. 

 UPAPLA - UPA Planaltina. 

 UPAREC - UPA Recanto das Emas. 

 UPARF2 - UPA Riacho Fundo II.  

 UPASAM - UPA Samambaia. 

 UPASOB - UPA Sobradinho. 

 UPASS - UPA São Sebastião. 

 UPAVPI - UPA Vicente Pires. 

- HB - Hospital de Base. 

- HRSM - Hospital Regional de Santa Maria. 

- POA - Plano Orçamentário Anual. 

- QDD - Quadro Demonstrativo de Despesas, define as despesas por categoria e grupo. 

- QDR - Quadro Demonstrativo de Receita, define a receita por fonte. 

- UCAD - Unidade Central de Administração. 

- MVGE – MV Gestão Estratégica, sistema de gestão estratégia e documental do IGESDF. 

 CONCEITOS 

- Centros de Custos - É uma partição feita nas receitas e despesas gerais do IGESDF, criando unidades 

separadas onde é realizada uma apuração específica das contas, isto é, como se cada um desses Centros de 

Custos fosse um negócio separado. 

- Despesas Correntes - despesas de custeio para a manutenção das atividades com pessoal, aquisição 

de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, 

telefone etc. 
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- Despesas de Capital - também chamadas de despesas de investimentos, estão relacionadas com 

aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de 

empresas, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento. Essas despesas concorrem 

para a ampliação dos serviços prestados, possibilitando a expansão das atividades fins. 

- Fundo de Reserva - recurso retirado anualmente do orçamento total do Contrato de Gestão 

001/2018 conveniado entre a SES e o IGESDF e depositado em uma conta específica denominada “Conta 

Fundo de Reserva”. 

- Orçamento-Programa Anual - Ele é considerado um instrumento de planejamento do emprego dos 

recursos do IGESDF, por meio da elaboração de Programas de Trabalho (Planos de Trabalho), atividades e 

projetos específicos, voltados a determinados objetivos e metas a serem alcançados, definido no Contrato 

de Gestão com a Secretaria Estadual da Saúde do Distrito Federal (SES/DF). 

- Plano Orçamentário Anual - O Plano Orçamentário Anual (POA) do IGESDF é um Documento 

Orçamentário Financeiro, elaborado anualmente pela Superintendência de Planejamento e Qualidade 

(SPLAQ), que estabelece as receitas do IGESDF para o planejamento e execução das despesas de suas 

Unidades em um respectivo exercício. 

- Programa de Auxílio Emergencial (PAE) - Trata-se de valor mensal destinado às Unidades 

Operacionais do IGESDF, com o intuito de dar autonomia gerencial para compra em caráter excepcional 

quando esgotadas todas as possibilidades de aquisição (regular e emergencial) pela UCAD. As regras, limites, 

responsabilidades e os processos de utilização desse valor serão regidos por resolução própria a ser 

estabelecida pela DIREX e ratificada pelo Conselho de administração (CA). Os recursos para financiamento 

do programa serão advindos do contrato de gestão, doações, emendas parlamentares distritais, locação de 

espaço administrado nas dependências da unidade e outras fontes de receitas desvinculadas ao contrato de 

gestão. 

- Unidade Operacional - Cada uma das Unidades do IGESDF, quais sejam: IGES, UCAD, HB, HRSM e 

todas as UPAs.  

Art. 2 As normas gerais do Planejamento Orçamentário do IGESDF estão descritas nesta Resolução e devem 

pautar as ações de planejamento, execução e controle dos gestores, conferindo participação das Unidades 

Operacionais do IGESDF, estas por sua vez, possuindo as seguintes atribuições:  

I. Solicitar as aquisições de bens e insumos e as contrações de serviços de acordo com o seu orçamento; 
II. Acompanhar os seus gastos através dos Centros de Custos estabelecidos pelo IGES; e 

III. Cumprir o estabelecido no presente Plano. 
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Art. 3 As normas gerais do Planejamento Orçamentário do IGESDF estão descritas nesta Resolução e devem 

pautar as ações de planejamento, execução e controle dos gestores, conferindo participação Unidade Central 

de Administração do IGESDF, esta por sua vez, possuindo as seguintes atribuições:  

 
I. Programar o emprego judicioso dos recursos previstos no presente Plano;  

II. Executar a despesa planejada após a confirmação da existência do numerário correspondente; 
III. Realizar as aquisições de bens e insumos e as contrações de serviços de acordo com o seu orçamento; 
IV. Acompanhar os seus gastos através dos Centros de Custos estabelecidos pelo IGES; e 
V. Cumprir o estabelecido no presente Plano. 

 

Parágrafo Único: A UCAD deverá elaborar um Relatório Mensal de Receitas e Despesas, Contratos e Termos 

Aditivos e Documentos Fiscais contendo as informações dos valores de produtos e serviços adquiridos, para 

cada uma das Unidades de Saúde, conforme prevê o Art. 2º, § 2º Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019 e 

deverá ser encaminhado ao SPLAQ até o 15º dia útil do mês subsequente a execução, para acompanhamento 

e avaliação. 

 

Art. 4 O Planejamento Orçamentário tem como objetivo a elaboração do Plano Orçamentário Anual do 

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (POA/IGESDF), que é o instrumento balizador da 

execução orçamentária e que define o orçamento das Unidades Operacionais para o período considerado, 

em cumprimento aos Contratos de Gestão. 

Art. 5 Para a elaboração do POA do IGESDF deve-se conhecer, primeiramente, o valor da receita prevista nos 

Contratos de Gestão para o ano considerado, de acordo com as fontes relacionadas no Art. 6º desta 

Resolução. 

Parágrafo único - O emprego de recursos previstos no Plano Orçamentário Anual (POA) obedecerá aos 

regulamentos próprios do Instituto.  

 

CAPÍTULO II 

DAS RECEITAS DO IGESDF 

Art. 6 As receitas orçamentárias do IGESDF são oriundas da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), podendo 

ser complementadas por outros órgãos e entidades governamentais autorizados a repassar recursos ao 

Instituto, por meio de convênios, termos de parceria, fomento ou cooperação, para custear a execução de 

projetos de interesse social, conforme o Art. 13 da Lei n º 5.899, de 03 de julho de 2017, alterada pela Lei nº 

6.270, de 30 de janeiro de 2019. 
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Art. 7 Além das receitas preconizadas nos Contratos de Gestão firmados entre a SES/DF e o IGESDF, o 

Instituto poderá receber recursos de outras fontes, como emendas parlamentares, doações de pessoas 

físicas ou jurídicas, oriundos de convênios,  valores obtidos com taxas de inscrição, taxas de matrícula e 

mensalidades de cursos de atualização, aperfeiçoamento profissional ou de pós-graduação ofertados pela 

DIEP na modalidade presencial ou a distância, contratos e acordos de cooperação técnica para o 

desenvolvimento de ações de inovação, ensino e pesquisa, entre outros. 

 

CAPÍTULO III 

DO FUNDO DE RESERVA 

Art. 8 A cada ano, caso haja sobras orçamentárias ou financeiras dos repasses previstos no CONTRATO DE 

GESTÃO, os valores comporão fundo de reserva e a sua destinação será definida quando da celebração do 

ajuste anual a que se refere o inciso III da Cláusula Vigésima Sexta do instrumento contratual. 

Art. 9 O Fundo de Reserva contará com uma conta específica denominada “Conta Fundo de Reserva”, 

vinculada ao CNPJ do IGESDF. 

Art. 10 Ao final do exercício o IGESDF fará proposta a SES/DF para constituição do fundo de reserva no 

exercício subsequente. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DESPESAS CORRENTES 

Art. 11 As despesas correntes para as Unidades Operacionais deverão ser distribuídas no Plano Orçamentário 

Anual (POA). 

Art. 12 Em consonância com a cláusula de aplicação e administração de recursos financeiros dos Contratos 

de Gestão, o máximo que todas as Unidades Operacionais poderão gastar com despesas de remuneração, 

encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos pelos dirigentes, empregados e 

servidores cedidos ao Instituto, será de até 70% (setenta por cento). 

Parágrafo único - Para fins do previsto no caput deste artigo, a DIREX poderá realizar ajustes e adequações 

ne estrutura organizacional e no regimento interno, desde que respeitado o limite com gastos de pessoal 

estabelecido no POA aprovado. 

 

CAPÍTULO V 
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DO ORÇAMENTO PARA INVESTIMENTOS 

Art. 13 O orçamento anual para custear as Despesas de Investimento das Unidades Operacionais do IGESDF 

será proveniente do orçamento da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), recursos estes 

recebidos dos Contratos de Gestão. 

Art. 14 Além do previsto no Art. 15, poderá haver a captação de recursos junto ao Poder Legislativo Federal 

e do Distrito Federal por meio de Emendas Parlamentares, aplicados ao Custeio ou Investimento, bem como 

provenientes dos recursos citados no artigo 8º. 

§ 1º - A Assessoria de Relações Institucionais do IGESDF deverá elaborar, anualmente, o Plano de Captação 

de Recursos de Emendas Parlamentares, conforme definido em resolução da DIREX. 

 § 2º - Os recursos captados deverão constar como receitas do POA do IGESDF para o ano considerado, com 

a definição da sua destinação (Custeio ou Investimento).  

 

CAPÍTULO VI 

DAS DOAÇÕES 

Art. 15 Toda doação de pessoa física ou jurídica recebida pelo IGESDF, em recursos financeiros destinados a 

Despesas Correntes ou Despesas de Capital, deverá constar nos demonstrativos financeiros do Instituto. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE INOVAÇÃO, ENSINO E PESQUISA 

Art. 16 Poderão, ainda, serem fontes de recursos da DIEP, qualquer verba obtida com entidades 

governamentais e não governamentais; pessoas físicas ou jurídicas para a execução de atividades de ensino, 

de fomento à pesquisa e desenvolvimento da ciência e tecnologia na área de saúde, para custear a execução 

de atividades de interesse social e relevância pública, na área da saúde, conforme previsão legal definida no 

Art. 2º, inciso III, da Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, alterada pela Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019. 

§ 1º - A Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa - DIEP deverá elaborar, anualmente, o Plano de Captação 

de Recursos para Inovação, Ensino e Pesquisa, com base em Resolução da DIREX, específica, a ser proposta 

pela DIEP, bem como a destinação dos recursos recebidos. 
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§ 2º - A previsão de captação de recursos deverá constar no POA do IGESDF para o ano considerado, com a 

definição da sua destinação, e possuir conta bancária específica, gerenciada pela Gerência de Contabilidade 

e Finanças da UCAD. 

§ 3º - As normas gerais de utilização de recursos financeiros de pesquisas patrocinadas sob gestão da 

Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 

(IGESDF), serão geridas pela DP.RDE.020/2022. 

§ 4º -As normas gerais de utilização de recursos financeiros captados por ações da Diretoria de Inovação, 

Ensino e Pesquisa (DIEP) do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), serão 

geridos pela DP.RDE.038/2022.  

Art. 17 Os recursos de custeio e investimentos da DIEP deverão ser destinados, exclusivamente, para a 

execução de atividades de saúde no campo da gestão, inovação, ensino, pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico. 

§ 1º - A DIEP deverá prestar contas da execução dos recursos recebidos à Gerência de Contabilidade e 

Finanças. 

§ 2º O cumprimento das disposições das DP.RDE.020 e DP.RDE.038 é de responsabilidade exclusiva da DIEP. 

Art. 18 O POA deverá destinar os recursos oriundos do Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino 

no âmbito do Sistema Único de Saúde à DIEP para a manutenção da certificação do HB como Hospital de 

Ensino. 

§ 1º – A destinação dos recursos oriundos do Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no âmbito 
do Sistema Único de Saúde deverá ser orientada por deliberação da Comissão de Acompanhamento à 
Contratualização como Hospital de Ensino do Hospital de Base do Distrito Federal. 

§ 2º – Os recursos oriundos da contratualização de Hospital de Ensino só poderão se empregados em ações 

de assistência, gestão, inovação, ensino e pesquisa destinadas ao Hospital de Base. 

§ 3º – Os recursos oriundos da contratualização de Hospital de Ensino deverão ser transferidos para conta 

específica para o recebimento de valores oriundos de ações de inovação, ensino e pesquisa, conforme 

orientação da área responsável pela gestão de contabilidade e finanças do IGESDF. 
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Art. 19 Além dos recursos oriundos do Contrato de Gestão para custeio e investimento na área de inovação, 

ensino e pesquisa, o valor total anual do recurso financeiro destinado à DIEP deverá incluir: 

I – Recurso de incentivo à contratualização dos Hospitais de Ensino, conforme descrito na Portaria 

GM/Ministério da Saúde nº 3.131, de 24 de dezembro de 2008, publicado no DOU nº 251, de 26 de dezembro 

de 2008, Seção 1. 

II – Recurso de incentivo à contratualização dos Hospitais de Ensino, conforme descrito na Portaria 

GM/Ministério da Saúde nº 3.026, de 16 de dezembro de 2008.  

III - Doações de pessoas físicas ou jurídicas. 

IV - Recursos oriundos de convênios, contratos e acordos de cooperação técnica para o desenvolvimento de 

ações de inovação, ensino e pesquisa. 

§ 1º - Adicionalmente serão incorporados aos recursos orçamentários da DIEP os valores obtidos com taxas 

de inscrição, taxas de matrícula e mensalidades de cursos de atualização, aperfeiçoamento profissional ou 

de pós-graduação ofertados pela DIEP na modalidade presencial ou a distância. 

§ 2º - Para certificações de novas unidades hospitalares, a DIEP deverá receber recursos específicos para esta 

finalidade. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL (POA) 

 

Art. 20 Após a definição do valor da receita prevista para o ano considerado, de acordo com os últimos 

aditivos aos Contratos de Gestão e com as fontes relacionadas no Art. 5º desta Resolução, a elaboração do 

POA seguirá o fluxograma aprovado pela DIREX e terá como base: 

 O Programa de Trabalho previsto nos Contratos de Gestão, proposto pelo IGESDF com as metas a 

serem atingidas e os respectivos prazos de execução, conforme o Art. 2º, Inciso III, da Lei nº 5.899, 

de 03 de julho de 2017, alterada pela Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019; 

 O Planejamento Estratégico do IGESDF; 
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 Os Quadros Demonstrativos de Despesa (QDD) de cada ano, cujo modelo será definido pela DIREX, 

devendo ser considerada a média de gastos de custeio dos últimos 6 meses, conforme 

disponibilidade; e 

 O histórico do levantamento das necessidades feito pelas Unidades Operacionais.  

 

Art. 21 A SPLAQ é a responsável por conduzir a elaboração do POA de acordo com a presente Resolução.  

 

Art. 22 O POA deverá ser aprovado pela DIREX, até o 10º dia útil do mês de dezembro do ano anterior, 

devendo ser iniciado no mês de outubro do ano anterior e será o instrumento que balizará o planejamento 

de gastos de custeio e investimento das Unidades Operacionais do IGESDF. 

Art. 23 O POA deverá ser ratificado pelo Conselho de Administração, conforme previsto no Art. 11, inciso I, 

alínea d, do Estatuto do IGESDF. 

 

Art. 24 O POA, após a aprovação pela DIREX e ratificação do Conselho de Administração, deverá ser publicado 

no Boletim de Atos Oficiais do IGESDF. 

Art. 25 No caso de haver o repasse de recursos suplementares, o POA deverá ser alterado, aprovado pela 

DIREX e ratificado pelo Conselho de Administração do IGESDF.  

 

 

CAPÍTULO X 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

Art. 26 A execução orçamentária terá como base o QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD), inserido 

no POA do ano corrente. 

Art. 27 A execução orçamentária tem início com os recursos constantes do POA, recebidos mensalmente da 

SES-DF, monitorados pela Gerência de Contabilidade e Finanças. 

Art. 28 Toda disponibilidade orçamentária deverá ser concedida, conforme o detalhado no POA. 

Art. 29 A disponibilidade orçamentária ainda não autoriza a despesa, mas permite o início de negociações de 

compras e contratos pelos setores do Instituto.  
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Art. 30 A Autorização de Pagamento é a penúltima fase da execução financeira uma vez que, após a sua 

emissão pelo Diretor-Presidente, o processo de pagamento bancário deverá ser executado. 

Art.31 Fica autorizada a execução das despesas nos limites estabelecidos pelo Quadro Demonstrativo de 

Despesas (QDD). 

 

 

CAPÍTULO XI 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 32 Esta resolução entra em vigor após a sua aprovação pela DIREX e do Conselho de Administração e 

publicação no Boletim de Atos Oficiais do IGESDF, sendo válida até que haja nova resolução que disponha o 

contrário ou que complemente está. 

 

 

Diretoria-Executiva do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 
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1. APRESENTAÇÃO  
 

O Plano Orçamentário Anual (POA) do IGESDF/2022 é um Documento Orçamentário Financeiro, elaborado 

pela Superintendência de Planejamento e Qualidade, que estabelece as receitas do Instituto de Gestão Estratégica 

de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) para o planejamento e execução de suas respectivas despesas no corrente 

exercício. 

 

2. OBJETIVO  

 
 Identificar as receitas do IGESDF para o ano de 2022 e definir o seu emprego, considerando as necessidades e 

limites (teto orçamentário) das Unidades Operacionais. 

 Viabilizar um teto orçamentário por grupos de despesas para gestão das Unidades Operacionais do IGESDF 

considerando as rotinas de trabalho e o planejamento estratégico. 

 

3. LOCAL DE APLICAÇÃO  

 
O POA/2022 se aplica a todas as Unidades Operacionais do IGESDF. 

 

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS  

 
- IGES - Organização com todas as suas Diretorias: Diretoria Presidência (DP), Diretoria Vice-Presidência (DVP), 

Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa (DIEP); Diretoria de Atenção à Saúde (DIASE) e Diretoria de Administração e 

Logística (DALOG). 

- IGESDF - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal como um todo. 

- UPH - Unidade de Atenção Pré-Hospitalar, contendo as seguintes UPAS: 

 UPABRA - UPA Brazlândia. 

 UPACEI - UPA Ceilândia. 

 UPACEI2 - UPA Ceilândia II. 

 UPAGAM - UPA Gama. 

 UPANB - UPA Núcleo Bandeirante. 

 UPAPAR - UPA Paranoá. 

 UPAPLA - UPA Planaltina. 

 UPAREC - UPA Recanto das Emas. 

 UPARF2 - UPA Riacho Fundo II. 

 UPASAM - UPA Samambaia. 
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 UPASOB - UPA Sobradinho. 

 UPASS - UPA São Sebastião. 

 UPAVPI - UPA Vicente Pires. 

- HB - Hospital de Base. 

- HRSM - Hospital Regional de Santa Maria. 

- POA - Plano Orçamentário Anual. 

- QDD - Quadro Demonstrativo de Despesas, define as despesas por categoria e grupo. 

- QDR - Quadro Demonstrativo de Receita, define a receita por fonte. 

- UCAD - Unidade Central de Administração. 

PLANO 
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 CONCEITOS 

- Centros de Custos - É uma partição feita nas receitas e despesas gerais do IGESDF, criando unidades 

separadas onde é realizada uma apuração específica das contas, isto é, como se cada um desses Centros de Custos 

fosse um negócio separado. 

- Despesas Correntes - despesas de custeio para a manutenção das atividades com pessoal, aquisição de bens 

de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc. 

- Despesas de Capital - também chamadas de despesas de investimentos, estão relacionadas com aquisição 

de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição de 

imóveis, concessão de empréstimos para investimento. Essas despesas concorrem para a ampliação dos serviços 

prestados, possibilitando a expansão das atividades fins. 

- Fundo de Reserva - recurso retirado anualmente do orçamento total do Contrato de Gestão 001/2018 

conveniado entre a SES e o IGESDF e depositado em uma conta específica denominada “Conta Fundo de Reserva”. 

- Orçamento-Programa Anual - Ele é considerado um instrumento de planejamento do emprego dos recursos 

do IGESDF, por meio da elaboração de Programas de Trabalho (Planos de Trabalho), atividades e projetos específicos, 

voltados a determinados objetivos e metas a serem alcançados, definido no Contrato de Gestão com a Secretaria 

Estadual da Saúde do Distrito Federal (SES/DF). 

- Plano Orçamentário Anual - O Plano Orçamentário Anual (POA) do IGESDF é um Documento Orçamentário 

Financeiro, elaborado anualmente pela Superintendência de Planejamento e Qualidade (SPLAQ), que estimam as 

receitas e fixa as despesas das Unidades Operacionais do IGESDF para o planejamento e execução de suas ativadades 

em um respectivo exercício. 

- Programa de Auxílio Emergencial (PAE) - Trata-se de valor mensal destinado às Unidades Operacionais do 

IGESDF, com o intuito de dar autonomia gerencial para compra em caráter excepcional quando esgotadas todas as 
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possibilidades de aquisição (regular e emergencial) pela UCAD. As regras, limites, responsabilidades e os processos de 

utilização desse valor serão regidos por resolução própria a ser estabelecida pela DIREX. 

- Unidade Operacional - Cada uma das Unidades do IGESDF, quais sejam: IGES, UCAD, HB, HRSM e todas as 

UPAs. 

 
5. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES  

 
O emprego dos recursos previstos neste Plano obedece aos normativos internos e as políticas públicas para o 

desenvolvimento da saúde no Distrito Federal, com vistas à inovação, à melhoria dos indicadores sociais e à redução 

das desigualdades. 

 

6. DESCRIÇÃO  

 
a. QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITA (QDR) 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITA (QDR) - 2022 

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 

CATEGORIA VALOR (R$) PERCENTUAL 

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018 – SES (conforme 13ºTA) R$ 1.286.529.055,20 71,27% 

Receitas destinadas a manutenção do programa do Hospital de ensino (b) R$ 3.790.302,84 0,21% 

Convênios de ensino e pesquisa (a) R$ 1.878.550,35 0,10% 

Investimentos (c) R$ 194.065.754,22 10,75% 

Atualização Monetária - IPCA (d) R$ 147.110.851,44 8,15% 

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPAS “JUNIOR” 
(Brazlândia, Ceilândia II, Gama, Paranoá, Planaltina, Riacho Fundo II e Vicente 

Pires) 

 

R$ 171.862.535,88 
 

9,52% 

TOTAL RECEITAS R$ 1.805.237.049,93 100% 

 
LEGENDA: 

(a) A DIEP, conforme estabelecido na Resolução do Planejamento Orçamentário do IGESDF, deverá apresentar à DIREX a 
destinação das receitas em Resolução específica. 

(b) No valor de ensino e pesquisa, estão sendo considerados R$ 3.790.302,84 referente à contratualização do Hospital de 
Base como hospital de ensino (Portaria GM/MS nº 3.026 de 16/12/2008 e Portaria GM/MS nº 3.131 de 24/12/2018) e 
R$ 1.878.550,35 captados anualmente por intermédio de convênios celebrados com as instituições de ensino. 

(c) Apesar do valor de investimento considerado na tabela acima, os valores apresentados nos itens subsequentes deste 
plano consideram o repasse anual sem investimentos, tendo em vista que ainda não houve devolutiva da SES, em 
relação ao Orçamento-Programa 2022 (SEI 04016-00071460/2021-37). Esses valores estarão bloqueados no QDD até o 
momento da sua liberação. 

(d) Apesar da atualização monetária considerada na tabela acima, os valores apresentados nos itens subsequentes deste 
plano consideram o repasse anual sem o reajuste de IPCA, tendo em vista que ainda não houve devolutiva da SES, em 
relação ao Orçamento-Programa 2022 (SEI 04016-00071460/2021-37). Esses valores estarão bloqueados no QDD até o 
momento da sua liberação. Quando da sua liberação estes valores serão distribuídos nas despesas correntes 
mantendo a proporcionalidade fixada na aprovação deste instrumento. 
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b. QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD) 

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD) – FONTE DE RECURSO: CONTRATO 001/2018 e RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS 
EXERCÍCIO: 

MÊS: 

CATEGORIA PROGRAMA DE TRABALHO PREVISÃO BLOQUEIO* 
DESPESA 

AUTORIZADA 
DESPESA EXECUTADA 

 

DESPESA DE CAPITAL 

Investimentos (aquisição de material permanente, 
equipamentos médico-hospitalares e obras) previstos no 
Orçamento-programa 

 

R$ 194.065.754,22 
 

R$ 194.065.754,22 
 

R$ 0,00 
 

R$ 0,00 

TOTAL PROGRAMA R$ 194.065.754,22 R$ 194.065.754,22 R$ 0,00 R$ 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESPESA CORRENTE 

Fundo de Reserva R$ 85.841.118,80 R$ 0,00 R$ 85.841.118,80 R$ 0,00 

TOTAL PROGRAMA R$ 85.841.118,80 R$ 0,00 R$ 85.841.118,80 R$ 0,00 

Ações de inovação, ensino e pesquisa. R$ 5.668.853,19 R$ 0,00 R$ 5.668.853,19 R$ 0,00 

TOTAL PROGRAMA R$ 5.668.853,19 R$ 0,00 R$ 5.668.853,19 R$ 0,00 

Reajuste Atualização Monetária - IPCA R$ 147.110.851,44 R$ 147.110.851,44 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL PROGRAMA R$ 147.110.851,44 R$ 147.110.851,44 R$ 0,00 R$ 0,00 

Administração de pessoal 
(Gasto com pessoal, 
Reajuste salarial e novas 
contratações) 

IGES R$ 27.846.552,78 R$ 0,00 R$ 27.846.552,78 R$ 0,00 

UCAD R$ 35.747.642,79 R$ 0,00 R$ 35.747.642,79 R$ 0,00 

HB R$ 366.830.381,39 R$ 0,00 R$ 366.830.381,39 R$ 0,00 

HRSM R$ 212.342.571,36 R$ 0,00 R$ 212.342.571,36 R$ 0,00 

UPH R$ 105.645.613,46 R$ 0,00 R$ 105.645.613,46 R$ 0,00 

TOTAL PROGRAMA R$ 748.412.761,78 R$ 0,00 R$ 748.412.761,78 R$ 0,00 

Aquisição de material de consumo (material médico hospitalar, 
medicamentos, OPME, insumos assistenciais) 

R$ 165.977.297,55 R$ 0,00 R$ 165.977.297,55 R$ 0,00 

Contratação de serviços de terceiros (assistenciais e 
administrativos) 

 

R$ 215.767.222,70 
 

R$ 0,00 
 

R$ 215.767.222,70 
 

R$ 0,00 

 
Manutenção de serviços 
administrativos 

Despesas Gerais (aluguel, material 
de escritório, postais e 
transparência) 

 

R$ 51.258.980,84 
 

R$ 0,00 
 

R$ 51.258.980,84 
 

R$ 0,00 

Concessionárias R$ 19.271.673,43 R$ 0,00 R$ 19.271.673,43 R$ 0,00 

TOTAL PROGRAMA R$ 452.275.174,52 R$ 0,00 R$ 452.275.174,52 R$ 0,00 

TOTAL ORÇAMENTO GERAL 2022 R$ 1.633.374.513,95 R$ 341.176.605,66 R$ 1.292.197.908,29 R$ 0,00 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD) – FONTE DE RECURSO: CONTRATO DAS NOVAS UPAS 
EXERCÍCIO: 

MÊS: 

CATEGORIA PROGRAMA DE TRABALHO PREVISÃO BLOQUEIO* 
DESPESA 

AUTORIZADA 
DESPESA EXECUTADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESPESA CORRENTE 

 
 

Administração de pessoal 
(Gasto com pessoal, 

Reajuste salarial e novas 
contratações) 

UPA CEILÂNDIA II R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 

UPA PARANOÁ R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 

UPA GAMA R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 

UPA PLANALTINA R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 

UPA RIACHO FUNDO II R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 

UPA BRAZLÂNDIA R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 

UPA VICENTE PIRES R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 R$ 11.792.735,40 R$ 0,00 

TOTAL GRUPO R$ 82.549.147,80 R$ 0,00 R$ 82.549.147,80 R$ 0,00 

Aquisição de material de consumo (material médico 
hospitalar, medicamentos, OPME, insumos assistenciais) 

R$ 31.588.633,76 R$ 0,00 R$ 31.588.633,76 R$ 0,00 

Contratação de serviços de terceiros (assistenciais e 
administrativos) 

R$ 44.586.653,70 R$ 0,00 R$ 44.586.653,70 R$ 0,00 

 
Manutenção de serviços 
administrativos 

Despesas Gerais (aluguel, 
material de escritorio, postais e 
transparência) 

 

R$ 9.693.741,15 
 

R$ 0,00 
 

R$ 9.693.741,15 
 

R$ 0,00 

Concessionárias R$ 3.444.360,32 R$ 0,00 R$ 3.444.360,32 R$ 0,00 

TOTAL GRUPO R$ 89.313.388,93 R$ 0,00 R$ 89.313.388,93 R$ 0,00 

TOTAL ORÇAMENTO GERAL 2022 R$ 171.862.536,63 R$ 0,00 R$ 171.862.536,73 R$ 0,00 
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7. ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS  

 
São atribuições das Unidade Central de Administração: 

 
 

• Programar o emprego judicioso dos recursos previstos no presente Plano; 

• Executar a despesa planejada após a confirmação da existência do numerário correspondente; 

• Realizar as aquisições de bens e insumos e as contrações de serviços de acordo com o seu orçamento; 

• Acompanhar os seus gastos através dos Centros de Custos estabelecidos pelo IGES; e 

• Cumprir o estabelecido no presente Plano. 

 
 
 

São atribuições das Unidades Operacionais: 
 
 

• Solicitar as aquisições de bens e insumos e as contrações de serviços de acordo com o seu orçamento; 

• Acompanhar os seus gastos através dos Centros de Custos estabelecidos pelo IGES; e 

• Cumprir o estabelecido no presente Plano. 
 

8. RESULTADOS ESPERADOS  

 
Aplicação judiciosa dos recursos repassados ao IGESDF de forma a obter maior ganho de produtividade e 

eficiência operacional de suas unidades. 

 

9. CRONOGRAMA  

 
Conforme Resolução do Planejamento Orçamentário 

 
 1° Reunião – Não prevista para 2021. 

 2° Reunião – Não prevista para 2021. 

 3° Reunião – 30 JUN 2022. 
 

 

10. PUBLICIDADE  

 
Este Plano será publicado no boletim de atos oficiais e no MVGE. 

 
 
 

 

11. VIGÊNCIA  
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Este Plano entra em vigor nesta data, com a aprovação da DIREX e ciência do Conselho de Administração, e 

vigorará até 31 DEZ 2022. 
 
 
 

11. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA  
 

• Contratos de Gestão SES/IGESDF. 

• RDE nº 014/2022: Planejamento Orçamentário do IGESDF. 

• RDE nº 006/2021: Implantação da Nova Estrutura, de 05 OUT 21. 

• Regimento Interno/IGESDF. 
 
 
 

12. HISTÓRICO DAS REVISÕES  
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NOMEAR LUCIANE SEHABER GERMENDORFF, matrícula 126.232-7, para exercer
o Cargo Público de Natureza Especial, Símbolo CPE-06, de Assessor Especial, da
Subsecretaria de Administração Geral, da Secretaria de Estado de Comunicação do
Distrito Federal.

NOMEAR VANDERLENE FREITAS DO NASCIMENTO, matrícula 32.180-X, para
exercer o Cargo Público de Natureza Especial, Símbolo CPE-06, de Coordenador, da
Coordenadoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, da
Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal.

NOMEAR VIVIANE DE SOUSA MARTINS, matrícula 174.751-7, para exercer o Cargo
Público de Natureza Especial, Símbolo CPE-07, de Diretor, da Diretoria de Gestão de
Pessoas, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração
Geral, da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal.

NOMEAR NILTON DA SILVA SENNA, matrícula 1.690.499-0, para exercer o cargo de
Natureza Especial, Símbolo CNE-07, de Diretor, da Diretoria de Administração
Financeira, da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, da Subsecretaria de
Administração Geral, da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal.

NOMEAR GEVALDO FELIPE DOS SANTOS, matrícula 1.689.941-5, para exercer o
Cargo Público em Comissão, Símbolo CPC-05, de Assessor, da Gerência de Transporte,
da Diretoria Administrativa, da Coordenadoria Administrativa, da Subsecretaria de
Administração Geral, da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal.

EXONERAR, a pedido, CARLOS EDUARDO PORTO MONTEL do Cargo em
Comissão, Símbolo CC-08, SIGRH 10200096, de Gerente, da Gerência de Execução de
Obras, da Diretoria de Obras, da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção,
da Administração Regional de Vicente Pires do Distrito Federal, a contar de 04 de julho
de 2022.

NOMEAR JAQUELINE ALVES CUSTÓDIO para exercer o Cargo em Comissão,
Símbolo CC-08, SIGRH 10200096, de Gerente, da Gerência de Execução de Obras, da
Diretoria de Obras, da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção, da
Administração Regional de Vicente Pires do Distrito Federal.

EXONERAR, a pedido, LUCIANE DIVINA DE ALMEIDA do Cargo em Comissão,
Símbolo CC-06, SIGRH 10200080, de Chefe, do Núcleo de Atendimento, Protocolo e
Arquivo, da Gerência de Administração Geral, da Coordenação de Administração Geral,
da Administração Regional de Vicente Pires do Distrito Federal, a contar de 06 de julho
de 2022.

NOMEAR EDNA FERREIRA DE CARVALHO para exercer o Cargo em Comissão,
Símbolo CC-06, SIGRH 10200080, de Chefe, do Núcleo de Atendimento, Protocolo e
Arquivo, da Gerência de Administração Geral, da Coordenação de Administração Geral,
da Administração Regional de Vicente Pires do Distrito Federal.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 12 de julho de 2022, publicado no DODF nº 130,
de 13 de julho de 2022, página 37, o ato que nomeou ANDRÉ MONTEIRO FORTES
para exercer o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-08, SIGRH 00000086, de
Gerente, da Gerência de Suporte Técnico, da Coordenação de Gestão e Tecnologia da
Informação, da Diretoria de Desenvolvimento Institucional, da Presidência, do Instituto
de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF Codeplan.

NOMEAR DANIEL SANTOS DOS REIS para exercer o Cargo de Natureza Especial,
Símbolo CNE-08, SIGRH 00000086, de Gerente, da Gerência de Suporte Técnico, da
Coordenação de Gestão e Tecnologia da Informação, da Diretoria de Desenvolvimento
Institucional, da Presidência, do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal -
IPEDF Codeplan.

 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento no inciso II, do art. 6º
da Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017, alterada pela Lei 6.270, de 30 de janeiro de 2019,
no inciso II, do art. 3º do Decreto nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, e no inciso II, do
art. 7º do Decreto nº 40.395, de 16 de janeiro de 2020, resolve:

DISPENSAR JANSEN ROGER SOUSA RODRIGUES da Função de Membro Titular do
Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal – IGESDF.

DESIGNAR AMILCAR BARBOSA CINTRA para exercer a Função de Membro Titular
do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal – IGESDF.
DISPENSAR HELBERTH GONÇALVES MACAU da Função de Membro Suplente do
Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal – IGESDF.
DISPENSAR MARIA JAQUELINE DA ROCHA MORAES da Função de Membro
Titular do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do
Distrito Federal – IGESDF.
DESIGNAR PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS para exercer a Função de
Membro Titular do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal – IGESDF.
DISPENSAR MABELLE VARONILIA ROQUE da Função de Membro Suplente do
Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal – IGESDF.
DISPENSAR JEANE YASMIM AGRIPINO FERREIRA DOS SANTOS da Função de
Membro Titular do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal – IGESDF.
DESIGNAR MARCELO MARTINS DA CUNHA para exercer a Função de Membro
Titular do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do
Distrito Federal – IGESDF.

DISPENSAR HELDER LÚCIO REGO da Função de Membro Suplente do Conselho
de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal –
IGESDF.

DESIGNAR WEUDSON CIRILO DE OLIVEIRA para exercer a Função de Membro
Suplente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde
do Distrito Federal – IGESDF.

DISPENSAR DANIELA ARAÚJO DE SOUZA da Função de Membro Titular do
Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal – IGESDF.

DESIGNAR NELMA RÉGIA DA CUNHA LOUZEIRO para exercer a Função de
Membro Titular do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal – IGESDF.

DISPENSAR SINDULFO TEIXEIRA CHAVES da Função de Membro Suplente do
Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal – IGESDF.
DISPENSAR MARISTELLA DE LUCA AFONSO MARSZALEK da Função de
Membro Suplente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica
de Saúde do Distrito Federal – IGESDF.

IBANEIS ROCHA

RETIFICAÇÃO

No Decreto de 12 de julho de 2022, publicado no DODF nº 130, de 13 de julho de
2022, o ato que nomeou GUSTAVO SILVA LYRA RAMOS, do Instituto de Pesquisa
e Estatística do Distrito Federal – IPEDF Codeplan, ONDE SE LÊ: “...GUSTAVO
SILVA LYRA RAMOS...”, LEIA-SE: “...GUSTAVO SILVA LYRA...”.

No Decreto de 12 de julho de 2022, publicado no DODF nº 130, de 13 de julho de
2022, página 31, o ato que exonerou, a pedido, MARLI DOS REIS COELHO, da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ONDE SE LÊ: “...SIGRH
65260587...”, LEIA-SE: “...SIGRH 65260287...”, o ato que nomeou ANDRÉ LUIZ DE
OLIVEIRA CARDOSO, ONDE SE LÊ: “...SIGRH 65260587...”, LEIA-SE: “...SIGRH
65260287...”.

No Decreto de 12 de julho de 2022, publicado no DODF nº 130, de 13 de julho de
2022, página 34, o ato que exonerou EDIVAN LUIZ DA SILVA, da Secretaria de
Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ONDE SE LÊ: “...SIGRH
EDSON...”, LEIA-SE: “...SIGRH 00103318...”.

VICE GOVERNADORIA

PORTARIA Nº 05, DE 12 DE JULHO DE 2022
O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais
e com base no Art. 128, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei Complementar nº 840,
de 23 de dezembro de 2011, resolve:
SUSPENDER, a contar de 13 de junho de 2022, por necessidade de serviço, as
férias do servidor 3º SGT QPPMC ANDRÉ LUIZ ALVES, matrícula 1.709.040-7,
Assessor Técnico, lotado na Gerência de Segurança Pessoal III, da Assessoria
Militar, do Gabinete do Vice-Governador do Distrito Federal, referente ao
exercício de 2021, marcadas para o período de 01.06.2022 a 20.06.2022, restando
um saldo de 08 (oito) dias a serem usufruídos no período de 05.12.2022 a
12.12.2022.

MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 37, DE 11 DE JULHO DE 2022

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais que lhe confere o artigo
42, do Regimento Interno das Administrações Regionais, aprovado pelo Decreto nº
38.094, de 28 de março de 2017, e tendo em vista o disposto no artigo 44 da Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e no Decreto nº 39.002 de 24
de abril de 2018, resolve:
DESIGNAR FRANCISCLAI BERNADETE FERREIRA, Gestora em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, matrícula 174.424-0, para substituir, sem
acumular vencimento e sem prejuízo de suas atribuições, a Gerente, da Gerência
de Desenvolvimento Econômico, Símbolo CPC-08, da Diretoria de
Desenvolvimento e Ordenamento Territorial, da Coordenação de
Desenvolvimento, da Administração Regional do Núcleo Bandeirante, em todos os
seus afastamentos, impedimentos legais, e recessos de final de ano, nos moldes do
processo SEI 00136-00000763/2022-57.

CLÁUDIO MÁRCIO DE OLIVEIRA
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