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ELEMENTO TÉCNICO EC_001/2019 

 

DO OBJETO       

O presente Elemento Técnico tem por objeto a Contratação de prestação de serviços 
especializados na manutenção técnica preventiva e/ou corretiva, no produto Sterrad® e 
demais equipamentos da marca Johnson, pertencentes à CME do Hospital de Base, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Elemento Técnico, 
para atender às necessidades do Hospital de Base (HB). 

 

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO     

  

O Hospital de Base hoje conta com um sistema de esterilização por plasma 
de peróxido de hidrogênio, porém sem utilização devido à necessidade de manutenção do 
equipamento. 

Considerando que o processo de esterilização por plasma de peróxido de 
hidrogênio ocorre em curto espaço de tempo, que a ativação do gás de peróxido se dá por 
alguns minutos e depois volta ao estado normal sem deixar resíduos e, no final do 
processo, tem como produtos de degradação oxigênio e água, não necessitando de 
período de aeração. 

Considerando que o processo não requer equipe específica, nem controle 
exaustivo de monitorização, promovendo resultados positivos com os pacientes e ao 
mesmo tempo controlar custos, aumentar produtividade e melhorar o retorno para o 
meio-ambiente: 

Os sub-produtos do sistema são vapor de água e oxigênio, assim não é 
necessária aeração ou ventilação externa. O retorno do material para as unidades 
acontece no mesmo dia, agilizando o atendimento com excelência ao paciente. 

 Devido à inoperabilidade da máquina de esterilização de baixa 
temperatura do HB, há necessidade de realizar a esterilização do material por empresa 
terceira, levando a uma demora maior na devolução do material, gerando um conflito na 
falta dos mesmos, podendo agravar o tratamento de pacientes. 

O contrato de manutenção para a Sterrad visa à agilidade dos processos de 
esterilização do material, pois reativará a máquina e manterá as manutenções preventivas 
em dia. Além disso, visa rapidez na manutenção corretiva da máquina. 

A empresa Johnson é o fabricante e a assistência técnica exclusiva do 
equipamento. 
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JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO     

  

Os quantitativos a serem adquiridos foram estimados para atender as 
necessidades do HB pelo período de 12 (doze) meses, passível de renovação. 

  

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

  

Este Elemento Técnico visa à contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços especializados na manutenção técnica preventiva e/ou corretiva, no produto 
Sterrad® 100S, além de calibração de equipamentos acessórios (seladora e incubadora 
biológica), na modalidade GOLD que dá cobertura total às manutenções preventivas e 
corretivas, com inclusão de mão de obra e peças e qualificação anual do equipamento. 

 

O contrato deve ser celebrado com exclusividade com o fabricante, sendo este o único 
autorizado a realizar manutenções em seus equipamentos. 

A prestação de Serviços de manutenção corretiva e preventiva será sem limitação de 
chamados técnicos ou de horas. O contrato deve cobrir mão de obra e peças. 

A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, à base de troca e sem qualquer custo 
adicional todas as peças de reposição dos equipamentos sob contrato. Peças 
recondicionadas não serão aceitas pela CONTRATANTE. 

Manutenção Preventiva: Os serviços de manutenção do tipo “preventivo” constituem-se 
na verificação do funcionamento do EQUIPAMENTO, mediante realização de vistoria pelo 
técnico indicado pela CONTRATADA, que deve ser previamente agendada com 
o CONTRATANTE, com a finalidade de prevenir falhas ou defeitos que possam vir a 
ocorrer, na periodicidade estabelecida pelas partes no Contrato, sendo compostos 
exclusivamente pelos seguintes itens: (i) revisão de segurança elétrica e mecânica; (ii) 
comprovação dos dados básicos; (iii) revisão da qualidade, incluindo ajustes e calibrações 
necessárias; (iv) lubrificação dos componentes mecânicos; (v) revisão funcional; (vi) 
modificações técnicas e de segurança recomendadas pelo fabricante; e (vii) fornecimento 
de peças, lubrificantes, óleos e graxas. As manutenções preventivas são realizadas em dias 
e horários úteis, sendo realizada no mínimo 2 (duas) vezes ao ano (uma por semestre). 

Manutenção Corretiva: Os serviços de manutenção do tipo “corretivo” consistirão em: (i) 
conserto de defeitos e/ou falhas de funcionamento apresentados nos EQUIPAMENTOS ou 
em (ii) detecção de defeitos e/ou falhas de funcionamento apresentados nos 
EQUIPAMENTOS e elaboração de relatório para providências no sentido de efetuar seu 
reparo ou correção após a devida e efetiva abertura de chamado pelo CONTRATANTE na 
CENTRAL DE ATENDIMENTO DA CONTRATADA. 
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Qualificação: é o conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer 
instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente instalados e/ou funcionam 
corretamente e levam aos resultados esperados. 

A CONTRATADA deverá garantir uma disponibilidade maior que 95% dos equipamentos e, 
caso haja algum desempenho inferior, a CONTRATADA deverá garantir uma extensão de 
contrato à CONTRATANTE ou desconto no valor de contrato no próximo mês. 

A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços relacionados imediatamente após 
a assinatura do contrato. 

O atendimento ocorrerá no horário comercial das 8h00 às 18h00 de segunda a sexta-feira, 
excluindo-se sábado, domingo e feriados, exceto em casos excepcionais, quando 
solicitado pela CONTRATANTE. 

O atendimento técnico para os serviços de manutenções preventiva, corretiva e 
qualificação dar-se-ão no local onde está instalado o EQUIPAMENTO. 

Os serviços de manutenção do tipo “preventivo” e “qualificação” devem ser previamente 
agendados com a CONTRATANTE. 

O tempo do primeiro atendimento técnico da CONTRATADA aos chamados efetivamente 
abertos pela CONTRATANTE na CENTRAL DE ATENDIMENTO DA CONTRATADA será de no 
máximo 2 (duas) horas úteis após a abertura do chamado. O tempo de resposta da 
CONTRATADA aos chamados efetivamente abertos pela CONTRATANTE para atendimento 
físico no cliente será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas após abertura do chamado, 
desde que o chamado não tenha sido aberto imediatamente antes do final de semana 
e/ou feriado nacional ou local. Caso o atendimento precise ocorrer em dias não-úteis, este 
poderá ser negociado entre as partes. Em caso de não cumprimento, a CONTRATADA 
estará sujeita a advertência. 

O contrato terá vigência por 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura 
podendo ser prorrogado por comum acordo entre as partes. O prazo de vigência, com as 
eventuais prorrogações, não poderá ultrapassar o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

Caso os serviços não sejam solucionados no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o 
primeiro atendimento e o equipamento ainda se encontrar totalmente inoperante, deverá 
a CONTRATADA informar o motivo para tal parada, exceto nos casos em que houver 
necessidade de peças importadas, desde que informado o prazo limite para o 
recebimento da peça. Caso não seja informado nenhum motivo para os serviços não 
terem sido solucionados no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o primeiro atendimento 
e o equipamento ainda se encontrar totalmente inoperante, a CONTRATADA receberá 
advertência, podendo em caso de reincidência, ser impedida de fornecer serviços ou 
material a esse Instituto. 

Caso a peça necessite ser importada, a CONTRATADA deverá apresentar ao setor de 
Engenharia Clínica a comprovação e o prazo limite de recebimento da peça. 
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A CONTRATADA deverá prestar garantia do serviço executado, das peças e componentes 
utilizados no equipamento pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data da 
conclusão do reparo realizado, desde que o problema apresentado se refira ao mesmo 
serviço ou peça. 

A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo e a seu critério exclusivo, por intermédio do(s) 
executor(es) do contrato, solicitar a apresentação de comprovação da procedência das 
peças e componentes utilizados nos serviços do contrato. 

As ordens de Serviços referentes à execução dos serviços objeto deste Instrumento 
deverão ser emitidas por meio do sistema informatizado a ser disponibilizado 
pela CONTRATADA. Não sendo possível emissão de Ordem de Serviço por meio do 
sistema informatizado por razões justificadas e aceitas pela CONTRATANTE, a Ordem de 
Serviço deverá ser emitida em papel respeitando os procedimentos por ela estabelecidos. 

a.      As Ordens de Serviço deverão conter, no mínimo, o seguinte: 

b.      Tipo de ordem de serviço (manutenção corretiva / manutenção 
preventiva); 

c.       Identificação correta e completa do equipamento, contendo no 
mínimo o seu número de série e patrimônio; 

d.      Localização do equipamento; 

e.      Defeito encontrado; 

f.        Causa do problema 

g.      Serviços técnicos realizados; 

h.      Data e hora do chamado técnico; 

i.        Data e hora do atendimento ao chamado técnico no local onde está 
instalado o equipamento; 

j.        Data da realização do serviço; 

k.       Número de horas técnicas para conserto do equipamento; 

l.        Peças substituídas; 

m.    Nomes e assinaturas do técnico da CONTRATADA que executou os 
trabalhos e o do responsável da CONTRATANTE que acompanhou os serviços; 

n.      Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes 
pela CONTRATADA. 

A CONTRATANTE monitorará os indicadores de uptime e repassará à CONTRATADA, em 
caso de índice menor que 95% (noventa e cinco por cento) para devidas providências. 

O tipo de contrato selecionado é “Gold”, que inclui cobertura de todas as peças para 
realização de manutenções corretivas e preventivas. 



 
 

 
 

 

Hospital de Base do Distrito Federal 
SMHS - Área Especial Quadra 101 – CEP: 70.335-900 | Brasília-DF. 
CNPJ: 28.481.233/0001-72 – www.igesdf.org.br 
 

 

 

O contrato deve incluir calibração de seladoras e incubadoras Johnson, associadas à 
autoclave Sterrad, sem acréscimo de valor de contrato. 

Relação de equipamentos: 

Equipamento Marca Modelo Identificação 

Esterilizador a peróxido de hidrogênio Johnson Sterrad 100S 0101962414 

  

  

PROPOSTA COMERCIAL 

  

5.1.                   A proposta deverá ser apresentada em planilha discriminativa, que deverá 
conter, no mínimo: 

a) nome do representante legal da empresa e dados; 

b) detalhamento do objeto; 

c) as quantidades; 

d) prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias; 

e) vigência do contrato; 

f) dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do 
Banco da mesma; 

g) CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail; 

h) marca e modelo do objeto; 

i) garantia do objeto. 

  

AMOSTRAS E PROSPECTOS 

Não aplicável. 

 

HABILITAÇÕES DA EMPRESA       

O Fornecedor deverá apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal, jurídica e 
técnica, conforme relacionados abaixo: 

Referentes às Regularidades Fiscais: 

a) CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica; 
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b) União – Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão 
conjunta negativa  de débitos,  ou positiva com  efeitos  de negativa, relativos aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União; 

c) CNDT – Certidão Negativa de inexistência de débitos  inadimplidos  perante a Justiça do 
Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certidão positiva com 
efeitos de negativa; 

d) FGTS – Certidão Negativa de regularidade relativa ao Fundo de Garantia  do Tempo de 
Serviço, mediante Certificado de Regularidade; 

e) Certidão Negativa de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual ou Distrital 
da sede do fornecedor; 

f) CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela 
Controladoria Geral da União; 

g) CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

h) TCU – Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União; e 

i) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (art.192, Lei nº11.101/2005), Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da 
Justiça Comum, Justiça Federal e Justiça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa 
física ou jurídica. 

Referentes à Habilitação Jurídica: 

a) Cópia da Cédula de identidade, quando se tratar de empresa Pessoa Física; 

b) No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial; 

c) No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 
vigor, devidamente registrado na junta comercial. Os documentos deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

d) Documento comprobatório autenticado de seus administradores reconhecido 
nacionalmente (CNH, carteira de identidade, registro profissional ou outro); 

e) No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 
vigor, devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, em exercício; 

f) No caso de sociedades civis: inscrição do Ato constitutivo e alterações subsequentes no 
Registro civil das Pessoas Jurídicas, prova de diretoria em exercício; acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de 
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; e 
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h) Para todos os efeitos, considera-se como Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 
em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da (s) última (s) 
alteração (ões) referente (s) à natureza da atividade comercial e à administração da 
empresa, ou a última alteração consolidada. 

Quanto à Representação: 

a) Se representante legal apresentar procuração por instrumento particular ou público, 
com poderes para praticar os atos pertinentes da Seleção de Fornecedores; 

b) Na hipótese de procuração por instrumento particular, deverá vir acompanhada do 
documento constitutivo do proponente ou de outro documento em que esteja expressa a 
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário; e 

c) O representante legal constante na procuração deverá apresentar documento 
comprobatório autenticado reconhecido nacionalmente(CNH, carteira de identidade, 
registro profissional ou outro), assim como  do sócio outorgante. 

Quanto à habilitação técnica: 

a) Apresentar 2 (dois) Atestados de Capacidade Técnico-Operacional, emitidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que tenha prestado ou vem 
prestando a contento os serviços objeto do presente instrumento, considerando que se 
trata de equipamento hospitalar. 

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. 

  

CONDIÇÕES DE ENTREGA            

Não aplicável. 

  

VIGÊNCIA 

O contrato deverá ser firmado considerando prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes envolvidas, 
observadas as justificativas técnicas invocadas e resguardadas as demais condições 
contratuais originais, desde que a prorrogação seja assegurada pelos instrumentos 
jurídicos, com suas alterações e eventuais aditamentos, que fundamentam essa 
contratação. O prazo de vigência, com as eventuais prorrogações, não poderá ultrapassar 
o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

  

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com 
a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes do 
fornecimento. 

Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do produto. 

Fornecer o(s) serviço(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes neste 
Elemento Técnico, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de 
preço ou atraso nos serviços.  

A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente as normas da ABNT, ANVISA, CREA e 
Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente quanto às Normas de Medicina e 
Segurança do Trabalho incluindo a Portaria nº 2.914 de Dezembro/ 2011-MS, Portaria nº 
82 de Janeiro/2000-MS e Resolução RDC nº 154 de Junho/2004-ANVISA/MS e demais 
normas e regulamentos pertinentes aos serviços objeto deste Elemento Técnico; 

Atender às chamadas para manutenção corretiva, quantas forem necessárias, sem 
quaisquer custos adicionais para a CONTRATANTE, independentemente das visitas para 
manutenção preventiva; 

Executar os reparos independentemente do número de horas que forem necessárias, 
fornecendo toda mão de obra necessária à execução dos serviços contratados, impondo-
lhes rigoroso padrão de qualidade, segurança e eficiência; 

Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas à prestação dos serviços, 
responsabilizando-se pela qualidade dos serviços prestados, bem como pela segurança de 
seus empregados; 

Permitir o acompanhamento dos serviços por Técnicos e/ou Engenheiros 
da CONTRATANTE no local de execução. A CONTRATADA utilizará para a realização dos 
serviços exclusivamente mão de obra própria, assumindo total responsabilidade pelos 
atos administrativos e encargos previstos na legislação trabalhista; 

Permitir que os Executores, Técnicos e/ou Engenheiros da CONTRATANTE inspecionem 
previamente os equipamentos para constatação dos defeitos apresentados; 

Realizar as visitas de manutenção preventiva, conforme Plano de Manutenção Preventiva 
aprovado pelo(s) fiscal(is) de contrato. 

Apresentar ao(s) fiscal(is) do contrato a planilha de serviços preventivos, que fará parte 
integrante do contrato e garantir que em toda visita sejam executados os serviços 
estabelecidos; 

Exigir que seu funcionário se apresente ao Núcleo de Engenharia Clínica 
da CONTRATANTE, antes de iniciar a execução de qualquer serviço; 

Exigir que seu funcionário colabore com o funcionário que for acompanhar os serviços, 
fornecendo as informações sobre os serviços executados e/ou aparelho revisado; 
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Todos os componentes, peças e acessórios que tenham sido substituídos nos 
equipamentos durante a realização dos serviços de manutenções preventivas e corretivas, 
deverão ser envelopados ou ensacados e apresentados ao Núcleo de Engenharia Clínica; 

Garantir a boa qualidade dos serviços prestados; 

Manter, durante toda a vigência do Contrato, as mesmas condições de habilitação, 
especialmente as de regularidade fiscal e de qualificação dos itens exigidos, inclusive as 
relativas ao INSS e ao FGTS, renovando as certidões sempre que vencidas e apresentando-
as ao setor competente do Gestor, quando solicitadas. 

Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, 
tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal 
necessário à execução do fornecimento. 

Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 
7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 Manter o fornecimento de bens e serviços, caso exista risco à vida dos pacientes, por, no 
mínimo, 90 dias ou até a celebração de contrato com outro fornecedor. 

Manter empregados necessários para a execução dos serviços, nos horários definidos no 
contrato. 

Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados 
por meio de crachá. 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do HB. 

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 
a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar 
à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 
função. 

Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços. 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento. 

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
instrumento contratual. 

  

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE              

Indicar os locais e horários para execução dos serviços; 

Autorizar o pessoal da CONTRATADA, acesso ao local da entrega desde que observadas às 
normas de segurança do IGESDF; 
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Garantir o contraditório e a ampla defesa; 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Elemento 
Técnico; 

Acompanhar e fiscalizar a execução da entrega, bem como atestar na nota fiscal/fatura a 
efetiva execução do objeto; 

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 

Notificar imediatamente à CONTRATADA caso constate problemas e/ou mau 
funcionamento no EQUIPAMENTO, garantindo o livre acesso dos técnicos indicados 
pela CONTRATADA ao mesmo, bem como aos documentos necessários para a prestação 
dos serviços; 

Observar e cumprir com as especificações descritas no manual do usuário, fornecido 
pela CONTRATADA, quanto à utilização do EQUIPAMENTO; 

Manter as condições do local de instalação do EQUIPAMENTO dentro das especificações 
ambientais e elétricas; 

Assegurar a execução da manutenção preventiva no dia e hora previamente agendados 
com a CONTRATADA; 

Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA; 

Não permitir a realização de quaisquer reparos, intervenções, modificações no 
EQUIPAMENTO por quaisquer pessoas que não os técnicos indicados pela CONTRATADA; 

Zelar pela conservação adequada do EQUIPAMENTO; 

Cumprir com todas as disposições do Contrato. 

  

FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização do presente instrumento e o atesto da Nota Fiscal será realizado pela 
Gerência de Apoio Operacional, por meio do Núcleo de Engenharia Clínica, e pela unidade 
solicitante. 

  

PAGAMENTO    

Os documentos fiscais serão atestados pelo HB após entrega de toda documentação 
necessária mensalmente. 

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o objeto de serviço e as 
peças utilizadas. 
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O pagamento será realizado mensalmente em até 30 (trinta) dias, por meio de depósito 
bancário em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente 
atestada pela Unidade responsável. 

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. 

Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, conforme segue: 

a. Nota Fiscal; 

b. A empresa deverá emitir uma nota fiscal específica para cada pedido e 
respectiva entrega efetuada, na forma eletrônica ou física de acordo com endereço 
abaixo: 

NOME: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO 
FEDERAL - C.N.P.J:  28.481.233/0001-72 

ENDEREÇO: SHMS - ÁREA ESPECIAL QUADRA 101 - BLOCO A 

CEP: 70.335-900. 

c. Na nota fiscal ou fatura deverá constar obrigatoriamente o nome do 
Banco, agência e conta corrente da EMPRESA, para a realização do pagamento 
obrigatoriamente por crédito em conta corrente. 

d. Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas com incorreções ou 
em desacordo com a legislação vigente, serão devolvidas e o prazo para pagamento 
passará a ser contado a partir da reapresentação das mesmas. 

e. Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o IGESDF 
liberará a parte não sujeita a contestação, retendo o restante do pagamento até que seja 
sanado o problema. 

O pagamento das peças será realizado conforme utilização das mesmas, por meio de 
autorização da CONTRATANTE. 

Havendo necessidade de providências complementares a serem realizadas por parte do 
Fornecedor, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando sua 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas e não será devida atualização 
financeira. 

  

PENALIDADES   

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência do Fornecedor e/ou do Detentor, sujeitando-a as seguintes penalidades:  

Advertência. 

Multas nos seguintes percentuais:  
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Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação do 
Elemento Técnico em caso de recusa em assinar o contrato; 

Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento 
em caso de recusa em aceitá-la (o) ou retirá-la (o); 

A penalidade de advertência será aplicada pelo HB, mediante comunicado: 

Das áreas requisitantes nos casos referentes ao procedimento de Seleção de 
Fornecedores; 

Do responsável pelo recebimento do serviço; 

A penalidade de multa será aplicada pela Gerência de Apoio Operacional do HB; 

As multas poderão ser descontadas dos pagamentos imediatamente subsequentes à sua 
aplicação. 

As penalidades de suspensão temporária, suspensão do direito de participar de Seleção de 
Fornecedores e impedimento de contratar serão aplicadas pelo HB: 

A aplicação de penalidade deverá ser precedida do devido processo legal, da ampla defesa 
e do contraditório, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias corridos a empresa para 
defesa, contados da data do recebimento da notificação. 

As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 
separadamente, após a análise do caso concreto e não exime o CONTRATADO da plena 
execução do objeto. 

Na hipótese de cumulação a que se refere o item acima serão concedidos os prazos para 
defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 
inexecução total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo 
razões de interesse público devidamente explicitado no ato da autoridade competente do 
HB. 

A recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do prazo fixado, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao participante da 
Seleção de Fornecedores as seguintes penalidades: 

Perda da contratação, sem prejuízo à indenização ao HB por danos causados pela recusa; 

Perda de caução em dinheiro ou execução das demais garantias das propostas oferecidas, 
sem prejuízo de outras penalidades previstas no Elemento Técnico; 

Suspensão do direito de participar de Seleção de Fornecedores ou contratar com o HB, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

Em caso de parada total da máquina e os problemas não sejam solucionados no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias após o primeiro atendimento e o equipamento ainda se 
encontrar inoperante, deverá a CONTRATADA apresentar a Nota Fiscal mensal já 
descontando, sobre o valor acordado em contrato, os dias que o equipamento 
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permaneceu sem funcionamento, exceto nos casos em que houver necessidade de peças 
importadas, desde que informado o prazo limite para o recebimento da peça. O valor a 
ser descontado será de R$ 500,00 por dia. 

  

LOCAL E DATA   

 

Brasília/DF, 02/setembro/2019. 

 


