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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 

Gerência de Insumos e Logísca 

Núcleo de Insumos Farmacêucos 

 

ELEMENTO TÉCNICO - EMERGENCIAL - AQUISIÇÃO 

Nº 18/2019 - IGESDF/DIAPO/SUADM/GERIL/NUIFA 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação Emergencial, por dispensa de seleção de fornecedores, com fundamento no disposto no art. 25, inciso I emergência 

do Regulamento  Próprio  de  Compras  e  Contratações  do  IGESDF,  para  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  ÓRTESES,  PRÓTESES  E  MATERIAIS  

ESPECIAIS  (OPME)  E EQUIPAMENTOS  –  PARA  REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS  DA  UNIDADE  DE  OFTALMOLOGIA  DO  IHB  de  modo  

a  atender  às  necessidades  do  Instuto  de Gestão Estratégica do Distrito Federal, conforme condições, quandades e exigências estabelecidas 

neste instrumento. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO OBJETO 

2.1. Os quantativos totais do objeto estão estabelecidos abaixo: 

 

ITENS CÓDIGO MV DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

2 
EQUIPAMENTO 

MÉDICO- 
HOSPITALAR 

VITREÓFAGO 

EQUIPAMENTO PARA CIRURGIA DE VITRECTOMIA. 

DEVERÁ TER NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 

CONTROLE DE PRESSÃO INTRAOPERATÓRIA AUTOMÁTICA; 

PRÉ-AJUSTE PROGRAMÁVEL PARA ESTABELECER TAMPONAMENTO; DIATERMIA INTRAOCULAR; DOIS CONECTORES 

SIMULTÂNEOS DE ILUMINAÇÃO; SISTEMA DE VÁCUO VENTURI; 

PEDAL PARA CONTROLE DE REFLUXO; 

CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 5000 (CINCO MIL) CORTES POR MINUTO; 1 (UMA) CANETA DE FRAGMENTAÇÃO VIA PARS 

PLANA; 

TESOURA PNEUMÁTICA DE CORTE MÚLTIPLO; 

INJETOR E EXTRATOR DE SILICONE CONTROLADO PROPORCIONALMENTE; POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SONDAS DE 

20, 23 E 25 GA; INTERFACE GRÁFICA COM TELA TOUCH-SCREEN; 

CONFIRMAÇÃO VOCAL EM PORTUGUÊS DAS FUNÇÕES E PARÂMETROS; 

DEVE ACOMPANHAR OS GASES NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO, FICANDO A CARGO DA CONTRATADA A 

SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS; 

BANDEJA DE APOIO COM BRAÇO ARTICULADO; 

RODÍZIOS PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, OU ACOMPANHAR MESA COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE; NOBREAK 

COM SAÍDA SENOIDAL PURA, COM POTÊNCIA COMPATÍVEL PARA O SISTEMA; 

TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NA 

CONFIGURAÇÃO SOLICITADA, E PARA UTILIZAÇÃO DOS ITENS/INSUMOS SOLICITADOS; 

TECNOLOGIA A LASER ACOPLADA; 

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220VAC OU BIVOLT AUTOMÁTICO; PLUG PADRÃO NOVO ABNT NBR 14136; 

REGISTRO ANVISA; 

FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PARA TODO CORPO CLÍNICO (MANUSEIO DO EQUIPAMENTO) E ENGENHARIA CLÍNICA 

(TREINAMENTO DE SERVIÇO E INTERVENÇÕES), CONFORME NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO. 

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA SEM ÔNUS À CONTRATANTE DURANTE TODO PERÍODO DO CONTRATO, 

INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CALIBRAÇÕES E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SENDO QUE O 

REPARO DO EQUIPAMENTO NÃO PODE ULTRAPASSAR 48H, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO PELA 

CONTRATANTE, NESSE CASO. 

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS SOLICITAÇÃO FORMAL DA CONTRATANTE; O CATÁLOGO 
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PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ SER ORIGINAL E OFICIAL DO FABRICANTE; 

A EMPRESA DEVERÁ GARANTIR A COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM 

PERÍODO MÍNIMO DE 10 (DEZ) ANOS APÓS ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA 

QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS 

NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS 

CONDIÇÕES DE NORMALIDADE. 

7 684 

CÂNULA DE ASPIRAÇÃO INTRA-OCULAR FLEX TIP COM PONTA RASPADORA - 23G X 32MM: COMPLEMENTAR: COM PONTA 

RASPADORA DE SILICONE DE 1,5MM. PARA USO EMCIRURGIAS DE VITRECTOMIA. DIMESÕES APROXIMADAS DE 0,6MM 

(23 GAUGE) X 32MM. ESTÉRIL. PROCEDÊNCIA: EUA - REGISTRO MS: 80153480107 - EMBALAGEM UNITÁRIA(01UNIDADE) 

20 

10 3398 

CÂNULA DE INFUSÃO DE FLUIDOS VISCOSOS - 20 GAUGE X 4MM: CÂNULA DE INFUSÃO DEFLUIDOS VISCOSOS EM 

CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, COM TUBO EM SILICONE, PONTA DE4MM, CALIBRE 20 GAUGE. PARA CIRURGIAS DE 

RETINA E VÍTREO. ESTÉRIL. PROCEDÊNCIA:EUA - REGISTRO MS: 80153480172 - EMBALAGEM UNITÁRIA (01UNIDADE) 

80 

13 294 

CONJUNTO COMPLETO COMBINADO PARA VITRECTOMIA E FACOEMULSIFICAÇÃO - 23 GAUGE:COMPLEMENTAR: 

CONTENDO NO MÍNIMO CASSETE/BOLSA DE DRENAGEM, SONDA DEVITRECTOMIA E ENDOILUMINADOR DE 23 GAUGE, 

CÂNULAS E TROCARTES, PLUGUES,CONJUNTO DE LINHAS DE INFUSÃO, CONJUNTO DE LINHAS DE IRRIGAÇÃO E 

ASPIRAÇÃO, CÂMARA DE TESTE, LUVAS DE IRRIGAÇÃO VÁLVULA REGULADORA E CAMPO CIRÚRGICO. COMNO MÍNIMO 

5000 CORTES POR MINUTO. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO EM COMODATO. PROCEDÊNCIA: EUA - REGISTRO MS: 

80153480085 - EMBALAGEM UNITÁRIA (01UNIDADE) 

100 

14 298 

CONJUNTO COMPLETO PARA VITRECTOMIA - 23 GAUGE: COMPLEMENTAR: CONTENDO NOMÍNIMO CASSETE/BOLSA DE 

DRENAGEM, SONDA DE VITRECTOMIA E ENDOILUMINADOR DE 23 GAUGE, CÂNULAS E TROCARTES, PLUGUES, CONJUNTO 

DE LINHAS DE INFUSÃO, VÁLVULAREGULADORA E CAMPO CIRÚRGICO. COM NO MÍNIMO 5000 CORTES POR 

MINUTO.COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO EM COMODATO. PROCEDÊNCIA: EUA - REGISTRO MS: 80153480085 - 

EMBALAGEM UNITÁRIA (01UNIDADE) 

100 

16 297 

CONJUNTO PARA IRRIGAÇÃO E EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE: CONTENDO NO MÍNIMOSERINGA, ADAPTADOR E 

CÂNULA DE 23 GAUGE. PARA INJEÇÃO E EXTRAÇÃO DE SILICONE EM PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA. ESTÉRIL. 

DESCARTÁVEL. PROCEDÊNCIA: EUA – REGISTROMS: 80153480085 - EMBALAGEM UNITÁRIA (01UNIDADE) 

100 

32 3399 

PINÇA ASSIMÉTRICA PARA MEMBRANA INTERNA LIMITANTE - 23 GAUGE: COMPLEMENTAR:MANDÍBULAS ASSIMÉTRICAS 

PARA MEMBRANA INTERNA LIMITANTE. CALIBRE 23 GAUGE. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. PROCEDÊNCIA: EUA - REGISTRO MS: 

80153480145 – EMBALAGEMUNITÁRIA (01UNIDADE) 
20 

33 3400 

PINÇA DESCARTÁVEL PARA MEMBRANECTOMIA - 23 GAUGE: COMPLEMENTAR: COM PONTAFINA, PARA 

MEMBRANECTOMIA. CABO ERGONÔMICO. CALIBRE 23 GAUDE. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. PROCEDÊNCIA: EUA - REGISTRO 

MS: 80153480145 - EMBALAGEM UNITÁRIA(01UNIDADE) 
20 

34 291 

PONTEIRA DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO COM BACK FLUSH - 23 GAUGE: COMPLEMENTAR:CÂNULA COM PONTA DE 

SILICONE SUAVE, CALIBRE 23 GAUGE, PARA MANUSEAR TECIDOS,HEMORRAGIAS E SANGRAMENTOS, DESCARTÁVEL. 

PROCEDÊNCIA: EUA - REGISTRO MS: 80153480085 - EMBALAGEM UNITÁRIA (01UNIDADE) 

50 

37 3401 

PONTEIRA TIPO CAUTÉRIO BIPOLAR PARA ENDODIATERMIA - 23 GAUGE: COMPLEMENTAR:CAUTÉRIO BIPOLAR PARA 

ENDODIATERMIA RETINIANA EM CIRURGIA DE VITRECTOMIA. CALIBRE 23 GAUGE. PONTA CÔNICA. COM CABO PARA 

CONEXÃO. ESTÉRIL. PROCEDÊNCIA:EUA - REGISTRO MS: 80153480105 - EMBALAGEM UNITÁRIA (01UNIDADE) 
50 

38 1570 

SOLUCAO SALINA BALANCEADA (BSS) - 500ML - EM FRASCO DE VIDRO: COMPLEMENTAR:SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 

BALANCEADA DE IRRIGAÇÃO INTRAOCULAR, ISOTÔNICA EM RELAÇÃOAOS TECIDOS OCULARES, COM ALTO GRAU DE 

PUREZA. ESTÉRIL. ACONDICIONADA EMFRASCO DE VIDRO COM 500ML. PROCEDÊNCIA: EUA - REGISTRO MS: 

80153480162 -EMBALAGEM UNITÁRIA (01UNIDADE) 

720 

39 3402 

SONDA DE ILUMINAÇÃO CHANDELIER DE CAMPO LARGO - 23 GAUGE: FIBRA ÓTICA DEILUMINAÇÃO, TIPO CHANDELIER, 

DE CAMPO LARGO, CALIBRE 23 GAUGE. ESTÉRIL.PROCEDÊNCIA: EUA - REGISTRO MS: 80153480085 - EMBALAGEM 

UNITÁRIA (01UNIDADE) 
20 

40 3421 

SONDA DE VITRECTOMIA ANTERIOR - 23 GAUGE: COMPLEMENTAR: COM CONTROLE DE CICLO DE FUNCIONAMENTO E 

ALTA VELOCIDADE DE CORTE. ESTÉRIL. COMPATÍVEL COM APARELHO DE VITRECTOMIA EM COMODATO. PROCEDÊNCIA: 

EUA - REGISTRO MS: 80153480085 - EMBALAGEM UNITÁRIA (01UNIDADE) 

50 

42 300 
SONDA PARA ENDOLASER - 23 GAUGE: SONDA PARA FOTOCOAGULAÇÃO, CALIBRE 23 GAUGE,FORMATO RETA. ESTÉRIL. 

PROCEDÊNCIA: EUA - REGISTRO MS: 80153480082 - EMBALAGEM UNITÁRIA (01UNIDADE) 
100 

 



SEI/GDF - 30800596 - Elemento Técnico - Emergencial 

3 
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=36265433&infra_siste… 

OBS:  A numeração dos itens refere-se à numeração constante na ata original. 

 

2.2. Dos prazos: 

2.2.1. O prazo para entrega dos produtos será de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento, 

exceto quando, a critério do HB, for estabelecido prazo superior na Ordem de Fornecimento.  

2.2.2. O  material  deverá  ser  entregue conforme programação constante na Ordem de Fornecimento. 

 

2.3. Do local de entrega das aquisições: 

Endereço Hospital de Base 

Farmácia Hospitalar do IGESDF, com sede na SMHS - Área Especial, QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília/DF - CEP: 70.335-900, no horário de 

08h00min as 11h00min e de 14h00min as 17h00min. 

 

2.3.1. Os equipamentos e produtos deverão ser entregues no HB no endereço SHMS – ÁREA ESPECIAL - QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, 

CEP: 70.335-900, no horário de 08h00min as 11h00min horas e 14h00min as 17h00min horas, conforme local indicado na ordem de 

fornecimento. 

2.3.2. Durante  a  vigência  do  instrumento  contratual  ou/até  o  recebimento  definivo  do  objeto,  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. 

2.3.3. O Fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal (is) e da Ordem de Fornecimento; 

2.3.4. Os produtos deverão ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos será de responsabilidade do 

Fornecedor. 

2.3.5. Os materiais deverão ter rótulos e todas as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, de acordo com o que dispõe o art. 31 

do Código de Defesa do Consumidor da Lei nº 8.078/1990; 

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

a) Número da ordem de fornecimento; 

b) O nome do material; 

c) A marca e o nome comercial; 

d) Deverá conter o po de instrumento contratual ou número Seleção de Fornecedores; 

e) Número do registro do produto na ANVISA/MS. 

 

2.4. Da análise prévia de amostra do produto: 

2.4.1. Caso  seja  necessário,  o  HB   poderá  solicitar  amostra(s)  ao  Fornecedor  vencedor,  a  fim  de  verificar  a  adequabilidade  e  

compabilidade  do(s) objeto(s)  ofertado(s). 

2.4.2. O HB convocará o fornecedor para entregar amostra dos produtos ofertados   para teste, devendo estar em embalagem original ou   na 

qual o produto será entregue, desde que contenha as informações gerais do mesmo. 

2.4.3. As amostras deverão estar devidamente idenficadas da seguinte maneira: 

a) Número do Elemento Técnico; 

b) Número do Item, conforme Elemento Técnico; 

c) Nome da empresa. 

2.4.4. As amostras que não esverem idenficadas da forma exigida no subitem anterior não serão recebidas e a empresa será desclassificada 

para o item. 

2.4.5. A apresentação de amostras divergentes das especificações condas no elemento técnico e seus anexos acarretará a desclassificação da 

empresa para aquele item.  

 

2.5. Das Amostras: 

2.5.1. As amostras deverão ser entregues na Gerência de Insumos e Logísca do HB no endereço SHMS – Área Especial QUADRA 101 - BLOCO A, 

Brasília – DF, CEP: 70.335-900, no horário de 08:00 às 11:00 horas e 14:00 às 17:00 horas. 

 

2.6. A convocação para a apresentação da amostra poderá ser realizada por e-mail, mensagem, ligação telefônica ou publicação no site do HB. 

 

2.7. Sendo a amostra apresentada reprovada, o Fornecedor será automacamente desclassificado. 
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2.8. As amostras, porventura apresentadas, deverão ser reradas pelos interessados, na Farmácia Hospitalar do IHB no endereço SHMS - Área 

Especial QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília - DF, CEP: 70.335-900, no horário de 09h00min as 17h00min em até 07 (sete) dias úteis,   após   a   

conclusão   da   Seleção   de Fornecedores. 

 

2.9. Das condições das aquisições: 

2.9.1. O material deverá ser entregue acompanhado de Ordem de Fornecimento e Nota Fiscal com o nome e caracterização clara e precisa e 

conforme definido no item 7. 

2.9.2. O prazo de validade do(s) produto(s), por ocasião de sua entrega no HB, deve ser de no mínimo de 12 meses a contar da data de entrega: 

a) Nos casos em que os produtos apresentem validade abaixo de 12 meses a contar da data de entrega, a critério do HB poderão ser 

aceitos os produtos, mediante a apresentação de Carta de Compromemento de Troca. 

b) Obriga-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a substuição no prazo de 2 (dois) dias úteis a parr da data da solicitação do 

HB de troca do material ou medicamentos que por ventura vier a vencer. 

c) Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observância ao 

Regulamento de Próprio de 

Compras e Contratações do IGESDF. 

2.9.3. O(s) objeto(s) deverá (ão) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou estragos, observando o seguinte: 

a) A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violação, de acordo com legislação pernente, e idenficadas 

com as informações: especificação, quandade, data de fabricação, data de validade, número do lote, número do registro do produto na 

ANVISA/MS e data de esterilização, quando for o caso; 

b) 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  de  armazenamento  do produto (temperatura, 

umidade, empilhamento máximo); 

c) 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) ou item (s) fornecido(s); 

d) A quandade correspondente a cada lote (ou item); 

e) O prazo de validade correspondente a cada lote (ou item). 

2.9.4. A garana dos itens será de acordo com seu prazo de validade. 

2.9.5. Em  caso  de  descumprimento,  a  empresa  estará  sujeita  às  penalidades  previstas  no  item  14.1  deste  Elemento  Técnico,  além  das  

previstas  no Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF. 

 

2.10. Das entregas de equipamentos: 

2.10.1. Os equipamentos médico-hospitalares deverão ser entregues da seguinte forma: 

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

b) O nome do equipamento; 

c) A marca e o nome comercial; 

d) O(s) número(s) de série do(s) ltens(s) fornecido(s); 

e) Número do Processo de contratação; 

f) Número do pedido; 

g) A quandade correspondente a cada item; 

h) Todos itens e acessórios que acompanham o equipamento; 

2.10.2. Junto ao equipamento, devem ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Cerficado  de  Registro  na  ANVISA.  Declaração  do  número  do  registro  ou  cadastro  do  produto,  fornecido  pelo  Ministério  

da  Saúde,  já  em  situação definiva, não sendo aceito número de protocolo de processo de solicitação do Registro/Isenção de registro ou 

documento provisório para o mesmo fim; 

b) Comprovantes de manutenção prevenva válida no período de entrega do equipamento médico-hospitalar; 

c) Cerficados de calibração do equipamento, caso aplicável; 

d) Cerficado de Teste de Segurança Elétrica. 

2.10.3. O(s) objeto(s) deverá (ão) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou estragos, observando o seguinte: 

a) Em caso de avarias no equipamento no ato da entrega, este deve ser substuído ou reparado no prazo de até 24 horas; 

b) O Fornecedor deverá dirigir-se ao local da entrega munido da(s) Nota (s) Fiscal (is). 
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2.10.4. Os produtos deverão ser entregues no Hospital de Base no endereço SHMS – ÁREA ESPECIAL - QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília–DF, CEP: 

70.335-900, de segunda-feira a sexta-feira (Dias úteis) no horário de 08:00 às 11:00 e 14:00 às 17:00 horas, no setor de desno, com 

acompanhamento do Núcleo de Engenharia Clínica. 

2.10.5. Durante  a  vigência  do  instrumento  contratual  ou/até  o  recebimento  definivo  do  objeto,  o  local  de  entrega  para  fornecimento  

poderá  sofrer modificações, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo endereço para entrega constará na Ordem de Fornecimento. 

2.10.6. Os produtos deverão ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos será de responsabilidade do 

Fornecedor. 

2.10.7. A empresa vencedora deverá disponibilizar ao HB de forma ininterrupta durante a vigência do instrumento contratual 01 (um) 

equipamento para cirurgia de vitrectomia - vitreófago - com cerficação e homologação pela ANVISA e INMETRO. 

2.10.8. Em caso de defeito/não funcionamento completo ou parcial no equipamento citado no item 2.10.7, a empresa vencedora deverá 

realizar a substuição do equipamento em no máximo 24 (vinte e quatro) horas. 

2.10.9. Durante  a  vigência  do  instrumento  contratual  os  equipamentos  deverão  ser  apresentados  em  perfeito  estado  de  

funcionamento  e  com manutenção em dia. 

2.10.10. O HB não se responsabilizará por quaisquer danos ou defeitos causados durante o procedimento.  

2.10.11. A CONTRATADA deverá oferecer sem custos ao HB, treinamento formal e documentado para a equipe de instrumentadores 

selecionada por este Hospital de Base, de modo a permir manuseio dos materiais que são altamente específicos.  Alternavamente caso seja 

de interesse da comum entre o HB e o fornecedor, o fornecedor poderá disponibilizar profissional “Instrumentador”, sem custo adicional ao 

HB, e/ou alteração de preço unitário dos itens. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 

3.1. O Hospital de Base - HBDF presta ações e serviços de saúde hospitalar, ressaltando a formação profissional e a educação permanente, bem 

como a prestação de serviços públicos nas demais avidades correlatas e inerentes à saúde pública, atuando exclusivamente no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. 

 

3.2. O  presente  processo  jusfica-se  pela  necessidade  de  adesão  emergencial  e  parcial  à  ata  de  registro  de  peço  do  Hospital  

Universitário  Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme consta possibilidade de tal adesão no Argo 25, XXI do 

Regulamento interno do HBDF. 

 

3.3. A adesão emergencial jusfica-se pelo fato de haver a necessidade de aquisição de equipamento e insumos para realização de cirurgias de 

rena, visto que o Hospital de Base é o hospital de referência para patologias cirúrgicas da rena de todo o DF. Por tratar-se de patologias graves, 

com potencial de levar  à  perda  visual  irreversível,  não  pode  o  hospital,  ficar  sem  o  equipamento  necessário  às  cirurgias  e  seus  

insumos.  O  Hospital  conta  com  equipamento adquirido em forma de comodato, também por adesão a ata de outro serviço, em 2018; 

entretanto, o contrato expirou em Abril de 2019, de forma que não é mais possível a aquisição de insumos para sua ulização. Desde antes de 

findar-e o contrato, vem-se tentando outra forma de aquisição do equipamento, sem sucesso até o momento.  Encontra-se  em  andamento  

no  hospital,  processo  de  padronização  dos  insumos,  para  que  seja  realizada  compra  regular  dos  ítens necessários. 

 

3.4. Nesse sendo, essa aquisição jusfica-se pela essencialidade dos materiais médico-hospitalares na prestação dos serviços assistenciais e para 

o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnoscar, 

prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas. 

 

3.5. A aquisição dos materiais objetos desse Ato convocatório são desnados a atender a demanda dos procedimentos realizados pela 

especialidade de oalmologia. O HB é referência da Rede SES-DF para procedimentos dessa especialidade, sendo que alguns procedimentos são 

realizados apenas no HB. 

 

3.6. Os equipamentos constantes desse elemento técnico são ulizados para realização de cirurgias de rena, que somente são realizadas no 

Hospital de Base. 

 

3.7. Os quantavos foram esmados para operação dos procedimentos da especialidade de oalmologia. 

 

3.8. Jusficava do quantativo a ser adquirido 

3.8.1. Os quantavos a serem adquiridos são os constantes da ata original ou a menor, uma vez que não há a possibilidade de realizar 

solicitações de ítens  em  quandade  maior  do  que  as  quandades  constantes  da  ata  original,  do  HUOL.  Esma-se  que  os  recursos  sejam  
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suficientes  para  atender  as necessidades do HB por período aproximado de 06 meses; tomando-se como base de dados, os dados estascos 

coletados nos próprios arquivos internos da Unidade de Oalmologia do Instuto Hospital de Base, visto que períodos de desabastecimento 

influenciaram o valor encontrado no consumo médio mensal informado no sistema informazado de gestão de estoques da SES-DF Alphalinc e 

do IGES-DF MV. 

 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Referentes às Regularidades Fiscais 

4.1.1. A empresa deve apresentar os seguintes documentos para habilitação jurídica: 

a) Nos casos de Sociedade Anônima, contrato Social e, se for o caso, suas alterações, registrados na Junta Comercial ou Estatuto e 

Ata de Alterações, e respecvas publicações; 

b) Cerdão Conjunta Negava ou Posiva com Efeito de Negava de Débitos relavos aos Tributos Federais e à Dívida Ava da União; 

c) Cerficado de Regularidade de Situação junto ao FGTS; 

d) Cerdão Negava ou Posiva com Efeito de Negava de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

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

f) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrava, mando pelo Conselho Nacional de Jusça – CNJ; 

g) Lista de Inidôneos, manda pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

h) Cerdão  Negava  de  Falência  ou  Concordata  (art.192,  Lei  nº  11.101/2005),  Recuperação  Judicial  ou  Extrajudicial  e  Execução  

patrimonial,  expedidas pelo setor de distribuição da Jusça Comum, Jusça Federal e Jusça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa sica 

ou jurídica; 

i) Caso a empresa possua registro no SICAF e a validade das cerdões encontre- se de acordo, a Cerdão do SICAF substui as cerdões 

citadas acima; 

 

4.2. Referente à Habilitação Jurídica 

a) Cópia da Cédula de idendade, 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 Constuvo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na junta 

comercial. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respecva; 

d) Documento  comprobatório  autencado  de  seus  administradores  reconhecido  nacionalmente  (CNH,  carteira  de  idendade,  

registro  profissional  ou outro); 

e) No caso de sociedades por ações: Ato Constuvo, 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  constuvo  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 avidade assim o exigir; e 

h) Para  todos  os  efeitos,  considera-se  como  Ato  Constuvo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  em  vigor,  o  documento  de  

constuição  da  empresa, acompanhado da (s) úlma (s) alteração (ões) referente (s) à natureza da avidade comercial e à administração da 

empresa, ou a úlma alteração consolidada. 

4.2.1. Quanto à representação: 

a) Se  representante  legal  apresentar  procuração  por  instrumento  parcular  ou  público,  com  poderes  para  pracar  os  atos  

pernentes  da  Seleção  de Fornecedores; 

b) Na hipótese de procuração por instrumento parcular, deverá vir acompanhada do documento constuvo do proponente ou de 

outro documento em que esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constuir mandatário; e  

c) O representante legal constante na procuração deverá apresentar documento comprobatório autencado reconhecido 

nacionalmente (CNH, carteira de idendade, registro profissional ou outro), assim como do sócio outorgante. 

 

4.3. Referentes à Habilitação Técnica 

4.3.1. Comprovação  de  apdão  para  o  fornecimento  de  bens  em  caracteríscas,  quandades  e  prazos  compaveis  com  o  objeto  deste  

Elemento Técnico, ou com o   item    pernente,    por   meio   da    apresentação   de    atestado(s)   fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público e/ou privado. O atestado deve estar devidamente registrado pelos órgãos técnicos, fiscalizadores ou fornecedores competentes. 

4.3.2. Licença Sanitária Estadual, Municipal ou Distrital, expedida pelo órgão de vigilância sanitária do local da empresa parcipante. 
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4.3.3. Autorização  de  Funcionamento  de  Empresa  (AFE)  parcipante,  emida  pela  ANVISA/MS.  (Observação:  quando  se  tratar  de  

aquisição  de medicamentos submedos à Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária nº 344 de 12/05/1998, o     estabelecimento parcipante 

deve apresentar Autorização Especial de Funcionamento). 

4.3.4. 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  

(idenficando  o  item  em  questão).  Será  também aceito,  protocolo  de  revalidação,  datado  do  primeiro  semestre  do  úlmo  ano  do  

quinquênio  de  validade  (RDC  nº  250  de  20/10/04),  acompanhado  dos Formulários de Peção 1 e 2 referentes ao produto. 

4.3.5. Cópia  da  noficação  divulgada  no  site  da  ANVISA  (RDC  nº  199,  de  26/10/06),  caso  o  item  cotado  seja  um  medicamento  de  

noficação simplificada. 

4.3.6. Caso o material venha acompanhado de algum disposivo não contemplado no seu registro original, a empresa deverá fornecer o número 

de registro na ANVISA, em plena validade. 

 

4.4. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de 

comprovação, as cópias autencadas ou os originais da documentação exigida neste Elemento Técnico. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Cumprir o objeto deste Elemento Técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo 

todos os ônus e encargos decorrentes do fornecimento. 

5.1.1. Ao emir a seu  cargo  todos  os  ônus  e  encargos  decorrentes do nota   fiscal   o   Fornecedor  deverá   seguir  fielmente a descrição do 

produto, conforme descrição do item 2, e os requisitos definidos no item 7. 

 

5.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada pelo IGESDF, por meio do endereço eletrônico, no prazo de até 24 horas. 

 

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

 

5.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes no item 2, não se admindo procrasnação em função 

de pedido de revisão de preço ou substuição de marca. 

5.4.1. Comunicar a contratante, no prazo mínimo de 24 horas que antecede a data da entrega, os movos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação. Esta comunicação não exclui a possibilidade de aplicação das penalidades cabíveis. 

5.4.2. O objeto deve estar acompanhado de manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

autorizada. (QUANDO FOR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO) 

 

5.5. 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. 

 

5.6. Garanr a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração, substuindo sempre que for o caso. 

 

5.7. Substuir, após solicitação da unidade do IGESDF responsável pela fiscalização,    ou    propor    a    substuição    da(s)    marca(s)    

do(s)produto(s) registrado(s), desde que haja autorização do IGESDF, 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. 

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

 

5.8. Arcar com todas as despesas pernentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos. 

 

5.9. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a 

responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos parcipantes. 

 

5.10. Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências deste instrumento. 
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5.11. Manter, durante toda a execução do objeto, em compabilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação. 

 

5.12. Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obdas  em  decorrência  do  cumprimento  deste  Elemento  Técnico,  observando  que  os  

termos  e condições condos neste instrumento, o escopo de execução dos trabalhos e todos os documentos que o instruem, assim como 

aqueles que vierem a instruí-lo e  que  venham  a  ser  trocados  entre  as  partes  ou  por  elas  produzidos,  são  de  caráter  estritamente  

confidencial  e  não  poderão  ser  revelados,  divulgados  ou cedidos a terceiros, integral ou parcialmente, sem prévia autorização da 

Contratante. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o produto. 

 

6.2. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de segurança do IGESDF; 

 

6.3. Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 

 

6.4. Noficar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam 

adotadas as medidas correvas necessárias. 

 

6.5. Garanr o contraditório e a ampla defesa; 

 

6.6. Acompanhar e fiscalizar a execução da entrega, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efeva execução do objeto. 

 

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento Técnico.  

 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. Os documentos fiscais serão atestados pelo IGESDF após o recebimento definivo dos produtos. 

 

7.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o nome comercial, a marca, o quantavo efevamente entregue e o código do 

item, número da ordem de fornecimento, valor unitário e total e número de referência do processo. 

 

7.3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis, por meio de depósito bancário em conta corrente, contados do recebimento da 

Nota Fiscal devidamente atestada pela unidade responsável. 

7.3.1. 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. 

 

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

a) A empresa deverá emir uma nota fiscal específica para cada pedido e respecva entrega efetuada, na forma 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. 

b) 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. 

c) Deverá conter o número de referência da Seleção de Fornecedores. 

d) Caso  as  notas  fiscais  ou  faturas  tenham  sido  emidas  com  incorreções  ou  em  desacordo  com  a  legislação  vigente,  serão  

devolvidas  e  o  prazo  para pagamento passará a ser contado a parr 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. 

 

7.5. Havendo  necessidade  de  providências  complementares  a  serem   realizadas  por  parte  do  Fornecedor,  o  decurso  do  prazo  de  

pagamento  será interrompido, reiniciando sua contagem a parr da data em que estas forem cumpridas e não  será devida atualização 

financeira. 
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8. PROPOSTA 

8.1. A proposta comercial deverá conter obrigatoriamente: 

a) Nome do representante legal da empresa e dados; 

b) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias e preço fixo; 

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

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

e) Especificação clara, completa e detalhada do(s) produto(s) ofertado(s), conforme as especificações do item 2; 

f) Preço unitário e valor total expresso em R$ (Reais); 

g) Quandade(s) do(s) produto(s); 

h) Marca e modelo do objeto; 

i) Nome comercial; 

 

8.2. O  valor  proposto  deverá  ser  elaborado  com  todas  as  despesas  relavas  ao  objeto  contratado,  bem  como  com  os  respecvos  custos  

diretos  e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto 

desta compeção. 

 

9. FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização e atesto das Nota (s) Fiscal (is) será realizado pela Gerência de Insumos e Logísca do HBDF, que também será responsável 

pelo recebimento, controle e distribuição dos insumos necessários para a realização das cirurgias de rena. 

 

9.2. A fiscalização do equipamento em comodato será realizado pela Engenharia Clínica, sendo responsável pelo recebimento, distribuição e 

controle. 

 

10. PENALIDADES 

10.1. A inexecução total ou parcial deste Elemento Técnico poderá acarretar as seguintes penalidades, assegurado o direito de defesa: I - 

advertência; 

II - multa, na forma prevista neste Elemento Técnico e/ou Instrumento Contratual e/ou instruções; 

III - suspensão de parcipação 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. 

 

10.2. Casos de Multas: 

10.2.1. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a incidência de 30 dias. 

10.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, cumulavamente ao subitem 10.2.1, em caso de atraso superior a 30 

dias. 

10.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida. 

10.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 

10.2.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação 

prevista nesse Elemento Técnico, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas. 

10.2.6. Multa indenizatória,   a tulo 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. 

 

10.3. Caso haja uma situação que se enquadre em dois ou mais casos de multa, o  IGESDF poderá ulizar a multa mais  elevada.  

 

10.4. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a 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. 

 

10.5. A multa eventualmente imposta à contratada será automacamente descontada da fatura a que fizer jus. 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 noficação para efetuar o pagamento 

da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, proceder-se-á a cobrança judicial da mesma. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

11.1. A parcipação em Seleção de Fornecedores, mesmo que na Dispensa de Seleção de Fornecedores, implica aceitação integral e irretratável 

do Elemento Técnico e Instruções fornecidas aos interessados pelo IGESDF, e observará o Regulamento Próprio de Compras e Contratações do 

IGESDF e normas técnicas aplicáveis, gerais ou especiais do IGESDF. 

 

11.2. A  contratada  se  obriga  a  manter  o  fornecimento  de  bens  e  serviços,  nas  mesmas  condições  estabelecidas  neste  Elemento  

Técnico  e  no  preço pactuado, caso exista risco a vida dos pacientes, por, no mínimo, 90 dias ou até a celebração de contrato com outro 

fornecedor. 

 

Brasília/DF, 01/novembro/2019 

 


