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ELEMENTO TÉCNICO Nº 008/2019 
SETOR DE RADIOTERAPIA 

 
1 OBJETO 
 
1.1 O objeto deste Elemento Técnico é para aquisição de equipamento de Acelerador 
Linear, conforme as Especificações Técnicas constantes na tabela do subitem 4.2 deste 
Elemento Técnico, para atender às demandas do Hospital de Base do Distrito Federal, para 
atendimento aos pacientes do Núcleo de Radioterapia. 
 
1.2 A referida aquisição do subitem 1.1 deverá ser condicionada a garantia por 12 (doze) 
meses, com assistência técnica e fornecimento/substituição de peças. 
 
2 JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 
 

A radioterapia no serviço público no Distrito Federal historicamente apresenta grande 
deficiência devido ao número reduzido de equipamentos e, principalmente, à baixa produtividade 
dos equipamentos já existentes devido sua limitação técnica. Assim, o Distrito Federal apresenta 
grande número de pacientes que esperam por essa modalidade de tratamento, levando à 
diminuição nas chances de controle da doença em questão. O Hospital de Base compõe o único 
serviço de radioterapia sob responsabilidade do Governo do Distrito Federal e que, 
recentemente, passou a adotar uma nova forma de gestão, sendo responsável por adequação 
de sua equipe, implementação de tecnologia e novas rotinas e atualizou o departamento 
conforme as normativas de segurança dos órgãos regulatórios. Com objetivo de aumentar sua 
capacidade de tratamento em número de pacientes e incremento na qualidade e segurança do 
tratamento, esse Elemento Técnico tem por objetivo a compra de equipamento de radioterapia, 
Acelerador Linear, que além dos objetivos acima, irá ampliar consideravelmente sua carteira de 
trabalho passando a tratar doenças malignas que antes eram encaminhadas para outros centros 
de radioterapia da saúde suplementar. Dentre elas, as duas mais prevalentes em tratamento 
com radioterapia, sendo câncer de próstata e câncer de mama. 

A radioterapia é uma importante modalidade para tratamento do câncer, sendo que, de 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 60% dos pacientes com 
esse tipo de doença precisarão de Radioterapia durante seu curso. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS) e da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN), no Brasil hoje existem 371 aceleradores lineares e 35 cobaltos (muitos já 
desativados e obsoletos). Desses, 243 aceleradores lineares estão disponíveis em hospitais 
habilitados pelo Ministério da Saúde para atendimento da rede pública. Quanto a necessidade 
de equipamentos, é necessário uma máquina para cada 300.000 habitantes (OMS - Rinfussa M 
et al. Rep PractOncol Radiother 18:159-172, 2013 ), o que representa de acordo com a 
incidência desta doença na população, uma máquina para cada 1.000 casos de câncer. 
Conforme dados de estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), serão 600.000 novos 
casos de câncer em 2018, logo são necessárias 600 máquinas de radioterapia (Aceleradores 
Lineares). Assim, observamos, no Brasil carência de cerca de 40% de equipamentos, levando a 
uma importante desassistência aos pacientes que sofrem dessa doença, reflexo do que vem 
ocorrendo no Distrito Federal. De acordo com recente dado publicado na literatura, estimam-se 
5.000 mortes diretamente relacionada à falta de radioterapia em 2016 no Brasil, considerando a 
incidência de câncer pelo INCA dos 5 tumores mais frequentes (mama, próstata, colo uterino, 
colo-retal e pulmão), excluindo pele. Dessa forma destacamos a necessidade de imediato 
investimento e agilidade para garantir a ampliação da radioterapia no Brasil. No Distrito Federal, 
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a fila por Radioterapia chegou a ultrapassar 1.000 (mil) pacientes com período de espera próximo 
de 01 (um) ano, fato que levou essa modalidade de tratamento sob judicialização, fato que 
permanece atualmente. O Hospital de Base do Distrito Federal, dentre os 158 hospitais 
habilitados para radioterapia no SUS, apresentou-se em 2017, conforme SIA-SUS entre as mais 
baixas produções no país, ilustrando a limitação tecnológica e estrutural pelo qual passa o 
Núcleo de Radioterapia do Hospital de Base. Para atendimento aos pacientes que aguardam 
por radioterapia na fila do sistema de Regulação (SISREG), a Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal (SES-DF) realiza contratação da saúde suplementar que auxilia no 
atendimento a tais pacientes, onerando anualmente os cofres públicos do Distrito Federal em 
pouco mais de R$ 12.000.000,00. 

Quanto à modernização do seu parque tecnológico. O plano de reestruturação da 
Radioterapia do IGES-DF segue rigorosamente as mais recentes recomendações da 
Organização Mundial de Saúde quanto aos equipamentos mínimos em um Departamento de 
Radioterapia (2017) e realizou a transição da técnica de Radioterapia 2D convencional para 
técnica Tridimensional Conformada conforme o documento IAEA-TECDOC 1588, da Agência 
Internacional de Energia Atômica (2008). 

É importante ressaltar o desafio que se trata a modernização do parque tecnológico 
devido à limitação na estrutura predial do Hospital de Base devido aos mais de 40 anos de 
construção e limitação no espaço para ampliação deste departamento. As possibilidades de 
equipamentos foram detalhadamente analisadas para recebimento de um novo acelerador linear 
ou construção de uma nova casamata (bunker). Tal fato torna a execução de tal projeto um 
desafio para que não haja uso inadequado e desperdício de dinheiro público e garanta agilidade 
na ampliação da oferta por essa modalidade de tratamento do câncer. Assim, o equipamento 
Acelerador Linear deve ter as características como dimensões e blindagem atenuadora própria 
acoplada ao equipamento para que possa ser instalado na casamata já existente do 
equipamento de Cobaltoterapia em uma área útil calculada de 25,5m² para o acelerador e 5,7m2² 
de corredor, de forma ágil e racionalmente onerosa aos cofres públicos. Para isso, além das 
características referidas, a energia nominal do equipamento não deve ser superior a 6MV, visto 
que para o presente caso, equipamentos com energia de 10MV não poderiam ser instalados 
com base nas características prediais no Núcleo de Radioterapia sem demandar uma extensa 
obra de viabilidade incerta que tornaria a realização de tal projeto de longo prazo e de custo-
efetividade desfavorável. Devido ao grande volume de pacientes tratadas com diagnóstico de 
câncer de mama (apoximadamente 40% da demanda), é importante que a distância fonte-
isocentro do equipamento seja suficiente para parmitir livre amplitude no posicionamento das 
pacientes independente do seu biotipo. 

A portaria GM/MS número 1.368 de 02 de julho de 2012, que habilita o Distrito Federal 
a receber recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes 
para estabelecimentos de saúde, apresenta as propostas de número 00394.700000/1120-02 e 
00394.700000/1120-03, que se destina não somente a equipamento de acelerador linear, como 
equipamento de braquiterapia para complementação do tratamento de tumores de colo de útero. 
Porém, devido a um conjunto de fatores detalhados a seguir, optou-se pela aquisição de 
acelerador linear com técnica (Radioterapia em arco volumétrico com modulação da intensidade 
do feixe e guiada por imagem) capaz de realizar o reforço de dose entregue pela braquiterapia 
(Omar Mahmoud, Sarah Kilic, Atif J. Khan, Sushil Beriwal, William Small Jr. External beam 
techniques to boost cervical cancer when brachytherapy is not an option - theories and 
applications. Annals of Translational Medicine, Vol 5, No 10 May 2017). Um dos fatores 
considerados nesta análise é o que se refere a limitação estrutural do setor da radioterapia como 
já relatado anteriormente. Além disso, após análise do número de pacientes que necessitam 
desse tipo de tratamento no Distrito Federal, o DF conta com equipamento de braquiterapia 
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instalado no Hospital Universitário de Brasília (HUB), capaz de atender a demanda atual da 
região de saúde, configurando situação de complexo hospitalar. Por último, os valores que 
basearam a proposta do plano de trabalho da referida Portaria em 2012 se trata da compra de 
acelerador linear daquele ano, ocorrendo grande defasagem da tecnologia dos equipamentos à 
época e, consequentemente, de seus valores. Tal fato torna a compra de acelerador em conjunto 
ao de braquiterapia inviáveis financeiramente. Assim, a proposta deste Elemento Técnico 
permitirá a utilização dos valores dispostos pela referida portaria sem prejuízo para população 
atendida e máxima agilidade na ampliação da oferta por radioterapia no Distrito Federal. 

Nesse sentido, essa aquisição justifica-se pela essencialidade do equipamento em 
radioterapia, sua importância em oferecer perfeitas condições de segurança e eficácia do 
tratamento oferecido e na prestação dos serviços assistenciais no tratamento ao paciente com 
câncer, com a finalidade de aumentar o número de pacientes atendidos. 

Os quantitativos foram estimados para operação plena da Radioterapia do HB. 
 
3 JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO 
 
3.1 O equipamento a ser adquirido foi estimado conforme demanda do Distrito Federal e 
proporcional à verba destinada à sua compra levando-se em consideração as limitações 
estruturais, tempo de instalação e economicidade desse processo. 
 
4 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1 O equipamento Acelerador Linear deve ter as características como dimensões e 
blindagem atenuadora própria acoplada ao equipamento para que possa ser instalado na 
casamata já existente do equipamento de Cobaltoterapia em uma área útil calculada de 
25,5m2 para o acelerador e 5,7m2 de corredor. 
 
4.2 As especificações técnicas seguem conforme tabela abaixo: 
 

Item Descrição  Fornecimento Código BR Qtde 

1 
Acelerador linear de produção de pelo menos uma energia de 
feixe de fótons 6FFF (sem filtro achatador) com distância da 
fonte-isocentro de 100 cm 

Unidade 383737/386926 1 

2 
Sistema de produçao de taxa de dose em até ou superior a 800 
UM/min para feixe de fótons 

Unidade 383737/386926 1 

3 
Console de controle microprocessado; Sistema de 
radiofreqüência 

Unidade 383737/386926 1 

4 Comando manual de movimentos de mesa e equipamento Unidade 383737/386926 1 

5 Controle local e remoto Unidade 383737/386926 1 

6 
Beam-stop acoplado ao acelerador linear com transmissão menor 
que 0,1% 

Unidade 383737/386926 1 

7 
Sistema de IGRT com imagens planas e volumétricas a partir de 
sistema digital de aquisição de imagens integrado ao acelerador 

Unidade 383737/386926 1 

8 
Sistema de câmaras de ionização com pelo menos dois canais 
independentes 

Unidade 383737/386926 1 

9 
Equipamento de execução de técnicas moduladas de tratamento 
e terapia em arco volumétrico 

Unidade 383737/386926 1 
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10 
Equipamento de aquisição de dados dosimétricos e análise dos 
mapas de fluência para avaliação de tratamentos modulados 

Unidade 383737/386926 1 

11 
Ferramenta integrada e automática para realizar testes de 
controle de qualidade do acelerador linear 

Unidade 383737/386926 1 

12 
Mesa de Tratamento com tampo e acessórios em fibra de 
carbono que possibilitem a irradiação em qualquer ângulo de 
gantry com atenuação desprezível 

Unidade 150719 1 

13 
Sistema para realizar simultaneamente todos os movimentos de 
mesa motorizados;  

Unidade 150719 1 

14 
Sistema de deslocamentos laterais, verticais e longitudinais com 
leitura de posicionamento e comando digital, local e remoto 

Unidade 150719 1 

15 
Sistema de movimentação vertical da mesa contínua e com 
velocidade variável 

Unidade 150719 1 

16 Estrutura de mesa com capacidade de pelo menos 200 kg Unidade 150719 1 

17 Pelo menos 1 (um) monitor de LCD (superior a 14 polegadas) Unidade 150719 1 

18 Dispositivos de localização de paciente a laser Unidade 383737/386926 1 

19 
Sistema de áudio e vídeo para visualização e comunicação com o 
paciente 

Unidade 250952 1 

20 
Colimador Multilâminas interno c/ mínimo de 100 lâminas com 
sequenciamento automático de campos 

Unidade 150719 1 

21 
04 estações de trabalho com licença para Sistema de Registro e 
Verificação em Português, com capacidade de importação de 
arquivos DICOM RT 

Unidade 141445 4 

22 
02 licenças para revisão offline das imagens adquiridas no 
sistema digital 

Unidade 141445 2 

23 Hardware compatível com o software especificado Unidade   4 

24 
02 estações de trabalho de Sistema de Planejamento com 
licenças para executar tratamentos modulados 

Unidade 141445 2 

25 
Garantia de integral da mão de obra de manutenção corretiva e 
preventiva com substituição de peças pelo período de 12 (doze) 
meses 

Unidade N/A 1 

26 
Sistema de backup de informações do sistema de gereciamento 
do tratamento (Record and Verify system) 

Unidade 322125 1 

27 
Atualização do sistema de gerenciamento e planejamento 
disponíveis para compatibilidade com equipameto adquirido  

Unidade 141445 1 

28 
Treinamento em português para equipe de médicos, físicos e 
tecnólogos em local a ser definido pelo fabricante 

Unidade N/A 1 

29 

02 (dois) nobreaks com seguintes características: Potencia 
2000VA / 1400w, controlado por DSP, forma de onda sensorial 
pura e com controle digital, coponentes SMD, auto teste de 
verificação incial, sinalização visual de condições do 
equipamento, função true RMS, distorção hamônica, baterias 
seladas a prova de vazamento, recarga automática da bateria 
com nobreak desligado, gerenciamento de aviso de bateria, 
estabilidade na frequencia de saída, chave liga/desliga 
temporizada, ventilador interno com acionamento automático, oito 
tomadas de saída, bivolt automático na entrada 

Unidade N/A 2 

 
5 PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1 Especificação clara, completa e detalhada do(s) produto(s) ofertado(s), conforme 
Elemento Técnico e seus Anexos, contendo o número do código do produto, procedência e país 
de origem e o número do registro, devendo ser discriminado em conformidade com as 
especificações do subitem 4.2. 
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6 AMOSTRAS E PROSPECTOS 
 
6.1 A solicitação de amostras não se aplica ao objeto deste Elemento Técnico. 
 
6.2 Será necessária apresentação de prospecto (manual ou folheto) do equipamento. 
 
7 HABILITAÇÃO JURÍDICA E TÉCNICA 
 
7.1 Deverão ser apresentados os seguintes documentos de habilitação: 
 

a) Contrato Social e, se for o caso, suas alterações, registrados na Junta 
Comercial ou Estatuto e Ata de Alterações, e respectivas publicações, nos casos de 
Sociedade Anônima. 
 
b) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
 
c) Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. 
 
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas 
– CNDT. 
 
e) Caso a empresa possua registro no SICAF e a validade das certidões 
encontrem-se de acordo, apresentar apenas a Certidão do SICAF. 
 
f) Licença Sanitária Estadual / Municipal/ Distrital vigente. 
 
g) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) participante, emitida pela 
ANVISA/MS. 
 
h) Registro do produto junto a ANVISA. A interessada deverá indicar o número do 
registro do produto junto a ANVISA, preferencialmente com 13 dígitos. O registro deve 
estar dentro do prazo de vigência, que será averiguado no site da ANVISA 
(www.anvisa.gov.br). Em situações em que o registro exigido não esteja devidamente 
atualizado no site da ANVISA será solicitado publicação no Diário Oficial da União 
(identificando o item em questão). Será também aceito, protocolo de revalidação, 
datado do primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade (RDC nº 250 de 
20/10/04), acompanhado dos Formulários de Petição 1 e 2 referentes ao produto. 
 
i) Equipamento equivalente instalado no território nacional, com fornecimento de 
cópia do contrato que deu a sua origem. 
 
j) 01 (um) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e  compatível com as características e quantidades do objeto deste Elemento 
Técnico. 
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7.2 A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento 
contratual, o HB poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias autenticadas ou os 
originais da documentação exigida neste elemento técnico. 
 
8 CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
8.1 Os produtos deverão ser entregues no HB no endereço SHMS – ÁREA ESPECIAL - 
QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, no horário de 09:00 as 17:00 horas, 
conforme local indicado na ordem de fornecimento. 
 

8.1.1 O equipamento deverá ser entregue, em acordo com o CONTRATANTE 
condicionado à conclusão da obra para recebimento do mesmo com a ordem de 
fabricação dos equipamentos antecedendo o período mínimo de emitidos 6 (seis) 
meses da data prevista para entrega. 
 
8.1.2 O Fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da fatura comercial de 
importação. 
 
8.1.3 Durante a vigência do Contrato, o local de entrega para fornecimento poderá 
sofrer modificações, a critério do HB. Neste caso, o novo endereço para entrega 
constará na Ordem de Fornecimento. 

 
8.2 Os produtos deverão ser entregues no interior do local designado e o descarregamento 
dos mesmos será de responsabilidade do Fornecedor. 
 
8.3 O prazo para entrega dos produtos deverá ser informado pelo Hospital de Base, 
contados a partir do momento em que as adequações na estrutura física estiverem em 
condições de receber o referido equipamento, juntamente com avaliação do fabricante, 
estando tais adequações sob responsabilidade e custeio da Contratante. 
 
8.4 Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma: 
 

8.4.1 O fornecedor deverá indicar na fatura comercial de importação, além de 
outras informações exigidas de acordo com a legislação específica: 

 
a) Número da ordem de fornecimento; 
 
b) Numeração de Referência da Seleção de Fornecedores; 
 
c) A marca e o nome comercial; 
 
d) Número do registro do produto no MS/ANVISA, quando couber. 

 
8.4.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, 
sem avarias ou estragos. 

 
a) A embalagem deve ser adequada à natureza do objeto, portanto, 
resistente ao peso, à forma e às condições de transporte. Além disso, as 
embalagens externas (secundárias) devem apresentar as condições corretas 



  
 

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE 
GERÊNCIA DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 

 

Página 7 de 9 
                                           Hospital de Base do Distrito Federal 
                                       SMHS - Área Especial Quadra 101 – CEP: 70.335-900 | Brasília-DF. 
                                       Fone: (61) 3315-1300 – E-mail: compras.materiais@ihbdf.org 
                                       CNPJ: 28.481.233/0001-72 – www.igesdf.org 

 

 

de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento 
máximo). 
 
b) O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às 
especificações técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e o(s) 
número(s) do(s) lote(s) fornecido(s). 

 
8.5 Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas no 
Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF. 
 
9 VIGÊNCIA 
 
9.1 O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico, terá vigência a 
partir da data de sua assinatura do contrato até o recebimento definitivo do objeto. 
 
9.2 Após o recebimento definitivo do objeto, ficarão mantidas as vigências das garantias de 
12 (doze) meses dos objetos em aquisição neste Elemento Técnico. 
 
10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 Cumprir o objeto deste Elemento Técnico, de acordo com a proposta apresentada, 
ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes do fornecimento. 
 

10.1.1 Ao emitir a fatura comercial de importação o Fornecedor deverá seguir 
fielmente a descrição do produto, conforme descrição do subitem 4.2. 

 
10.2 Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento para fabricação do produto e 
proceder com sua importação na forma de DAP (Delivery at place) modalidade na qual procederá 
com tramitações de importação em nome da contratante, encaminhada por meio do endereço 
eletrônico correspondente ao seu envio. 
 

10.2.1 A contratada, nesta modalidade de importação, será responsável pelos custos 
referente à importação do objeto deste Elemento Técnico. 

 
10.3 Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao HB toda e qualquer alteração. 
 
10.4 Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes 
no subitem 4.2, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou 
substituição de marca. 
 
10.5 Responsabilizar-se pela tramitação de importação do(s) produto(s) na forma Delivery at 
place (DAP). Modalidade em que despachante e documentação referente à tramitação de 
importação serão de atividade da contratada. 
 
10.6 Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local 
determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, 
observando as regras para manutenção da sua qualidade. 
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10.7 Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer 
deterioração, substituindo sempre que for o caso. 
 
10.8 Substituir, após solicitação do Fiscal, ou propor a substituição da(s) marca(s) do(s) 
produto(s) registrado(s), desde que haja autorização do HB, mantendo no mínimo o(s) 
padrão(ões) fixado(s) neste elemento técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) 
marca(s) atual(is) não atende(m) mais às especificações exigidas ou se encontra(m) fora da 
legislação aplicável. 
 

10.8.1 Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 2 (dois) dias úteis, o objeto com 
avarias ou defeitos, sem qualquer ônus para o HB. 

 
10.9 Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, 
fretes, embalagem e demais encargos. 
 
10.10 Responder, integralmente, pelos danos causados ao HB ou a terceiros, por sua culpa 
ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada 
ou acompanhada por parte do HB e dos participantes. 
 
10.11 Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências deste instrumento. 
 
11 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11.1 Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o produto. 
 
11.2 Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas 
às normas de segurança do IHB. 
 
11.3 Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor. 
 
11.4 Garantir o contraditório e ampla defesa. 
 
11.5 Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas no instrumento 
contratual. A fatura comercial de importação será emitida mediante apresentação da Carta de  
Crédito ou CAD (Cash Against Documents). 
 
11.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, bem como atestar na 
nota fiscal/fatura a efetiva execução do objeto. 
 
11.7 Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do instrumento contratual, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias. 
 
12 FISCALIZAÇÃO E ATESTO DO RECEBIMENTO 
 
12.1 O presente contrato e seu recebimento e instalação será fiscalizado pela Gerência de 
Manutenção e Infraestrutura, conjuntamente com o Núcleo de Radioterapia. 
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13 PAGAMENTO 
 
13.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis, por meio de depósito bancário 
em conta corrente, contados do recebimento da fatura comercial de importação devidamente 
atestada pela Unidade responsável. 
 

13.1.1 O pagamento será efetuado em moeda brasileira, à taxa de cambio (valor de 
venda) vigente à data do efetivo pagamento. 
 
13.1.2 Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, o 
fornecedor não deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de haver cobrança 
indevida. 

 
14 PENALIDADES 
 
14.1 O atraso injustificado na entrega do(s) serviço(s) e produto(s), objeto do presente 
Elemento Técnico, sujeitará o fornecedor, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 35, 
41, 42 e 43 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do  IGESDF, às seguintes 
multas: 
 

a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite 
de 30 (trinta) dias. 
 
b) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor total da aquisição, após 
30 (trinta) dias, podendo ainda o IGESDF, a seu critério, impedir o fornecedor de 
participar de novas cotações com este Instituto. 

 
15 LOCAL E DATA 
 

Brasília/DF, 27/05/2019. 
 


