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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação de Obras

Núcleo de Coordenação de Obras

 

 

 

ELEMENTO TÉCNICO - EMERGENCIAL - AQUISIÇÃO

Nº 4/2020 - IGESDF/DILOG/GEMIN/COOBR/NUOBR

Unidade Responsável
pelo ET: Gerência de Manutenção e Infraestrutura

Unidade Solicitante: Núcleo de Obras

Responsável pelo ET: Dickson dos Santos Gomes Matrícula: 4074

Contato / Ramal: 3550-8894

E-mail: dickson.gomes@igesdf.org.br

 

1. OBJETO    

1.1. Contratação Emergencial,    por    dispensa    de    seleção    de fornecedores, com fundamento no
disposto no art. 25, inciso I do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, para extensão de
rede, instalação e troca, sob demanda, de pontos de gases medicinais (oxigênio, ar-comprimido medicinal e vácuo
clínico), incluindo mão-de-obra  e material, visando
o uso em ações rela�vas ao atendimento de pacientes com sintomas respiratórios, no contexto das mediadas de
combate à COVID-19, que serão realizadas no âmbito das unidades de saúde, para atender às necessidades do
Ins�tuto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas
neste instrumento.

 

2. ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO OBJETO    

2.1. Instalação, com extensão de rede existente ou a diretamente da central de gases, incluindo mão-de-
obra e material, de pontos de distribuição de oxigênio, ar-comprimido medicinal e vácuo clínico, com a seguinte
previsão de quan�ta�vo: 

Quan�dade Item 

500 Extensão de rede de gases por metro linear, com fornecimento de material

70 Instalação de ponto de consumo de oxigênio, com fornecimento de material

70 Instalação de ponto de consumo de ar-comprimido medicinal, com fornecimento de material

70 Instalação de ponto de consumo de vácuo clínico, com fornecimento de material

100 Troca de ponto de consumo de oxigênio, com fornecimento de material

100 Troca de ponto de consumo de ar-comprimido medicinal, com fornecimento de material

100 Troca de ponto de consumo de vácuo clínico, com fornecimento de material

2.2. Os quan�ta�vos supracitados são es�mados e serão contratados conforme necessidade até o
quan�ta�vo especificado acima. 

2.2.1. Os preços devem ser fornecidos de forma unitária, por cada item.

2.3. Dos prazos:
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2.3.1. As instalações deverão ser concluídas em até 5 dias após cada solicitação.

2.4. Do local de instalação dos pontos:

 

2.4.1. Os endereços de instalação podem ser os abaixo listados:

Unidade Endereço
Hospital Regional de Santa Maria Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D, s/nº, Santa Maria/DF – CEP: 72502-100

Hospital de Base SMHS - Área Especial, Quadra 101 - Asa Sul, Brasília/DF - CEP: 70330-150
UPA Recanto das Emas Quadra 400/600 – Área Especial, Recanto das Emas/DF – CEP: 72630-250

UPA Samambaia QS 107, conjunto 4 – Área Especial, Samambaia Sul/DF – CEP: 72322-700
UPA São Sebas�ão Quadra 102, conjunto 1, São Sebas�ão/DF – CEP: 71692- 101

UPA Núcleo Bandeirante DF-075, Km 180, Área Especial, EPNB, Brasília - DF, 71705-510
UPA Sobradinho DF 420, em frente a AR 13, Área Especial, Sobradinho, Brasília/DF - 73080-050

UPA Ceilândia Área Especial D, Via P1 Norte - Ceilândia, Brasília - DF, 72225-270

2.5. Especificação dos serviços:

2.5.1. A tubulação u�lizada deverá ser em cobre sem costura Classe A de espessura mínima 15mm,
passando sobre a laje, com distribuição até a cabeceira dos leitos até 1,5m do piso, sendo as descidas até os
pontos com tubulação aparente, para as redes de Oxigênio, Ar-comprimido medicinal e vácuo clínico;

2.5.2. Deverão ser colocadas válvulas de esfera antes dos ramais de cada ambiente;

2.5.3. As tubulações aparentes deverão ser fixadas e sustentadas com abraçadeiras e ou suportes;

2.5.4. As conexões deverão ser soldáveis e com solda prata em porcentagem com 35% em prata;

2.5.5. Os pontos de consumo deverão ser localizados na cabeceira dos leitos a 1,5 m do piso e 0,20 cm
entre pontos, obedecendo a RDC 050 da ANVISA e norma 12188 da ABNT;

2.5.6. Os pontos de consumo bem como as tubulações vindas da laje, serão aparentes, e serão montados
com válvulas com retenções automá�cas e fixadas em suportes com materiais não combus�vel, com a
iden�ficação e a cor cada gás;

2.5.7. Quando houver a necessidade de correção da tubulação já existente e extensão da rede a
CONTRATADA deverá considerar na execução dos serviços à re�rada e reposição de forros, paredes, etc.
dependendo do trecho de passagem das tubulações;

2.5.8. Após o término das instalações deverá ser feito um teste de estanqueidade u�lizando o ar
comprimido medicinal à uma pressão de 08 kgf/cm2 por um período de 12 horas, com a finalidade de detectar
possíveis vazamentos antes da entrega das instalações;

2.5.9. Todas as juntas, conexões e tubulações devem ser soldadas com solda prata de alto ponto de fusão
com uso de maçarico oxiace�leno não podendo ser u�lizadas soldas de estanho;

2.5.10. As cores de iden�ficação das tubulações padrões são:

2.5.10.1. Oxigênio: Verde folha;

2.5.10.2. Ar Comprimido: Amarelo;

2.5.10.3. Vácuo: Cinza.

2.5.11. O fornecimento de materiais, instalações e testes dos sistemas deverão obedecer às normas,
códigos e recomendações das en�dades a seguir relacionadas: Ministério da Saúde: Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, Resolução RDC Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, e NBR-12188/12 Sistemas centralizados de
suprimento de gases medicinais, de gases para disposi�vos médicos e de vácuo para uso em serviço de saúde.

 

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE    

3.1. De acordo com Decreto Nº 40.475, de 28 de fevereiro de 2020 emi�do pelo Governo do Distrito
Federal, que declara situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Distrito Federal.

3.2. Considerando o aumento exponencial de casos de infectados pelo Novo Corona Vírus no Distrito
Federal, onde do dia 05/03/2020 até 23/05/2020 foram confirmados 146 casos da doença.
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3.3. Considerando o plano de con�ngência da Secretaria de Saúde do Distrito Federal,  em que se
preconiza a reserva de leitos de UTI para pacientes em estado grave infectados com o Novo Corona Vírus.

3.4. As unidades de saúde do IGESDF, inseridas nesse contexto, necessitam de ampliação na sua
disponibilidade de leitos de suporte intensivo para atender à um iminente aumento na demanda por esse �po de
instalação.

3.5. Levando em conta a natureza da infecção, que acarreta em severos sintomas respiratórios, é de vital
importância que se tenha plenamente disponível uma rede de gases medicinais capaz de dar suporte a esse �po
de tratamento, proporcionando ven�lação adequada ao paciente que se encontrar em estado grave.

3.6. Com isso, a ampliação da disponibilidade de rede de gases medicinais nas unidades do Ins�tuto são
de fundamental importância para que se consiga proporcionar um atendimento eficaz à população do Distrito
Federal.

 

4. DAS NORMAS BALIZADORAS DA CONTRATAÇÃO

4.1.  A prestação de serviço deve conter, como caracterís�cas mínimas, a verificação do atendimento
a(o):

4.1.1. Decreto Nº 40.475, de 28 de fevereiro de 2020 emi�do pelo Governo do Distrito Federal, que
declara situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Distrito Federal;

4.1.2. Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, autoriza o Poder Execu�vo a ins�tuir o Ins�tuto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e dá outras providências;

4.1.3. Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019, altera a nomenclatura do Ins�tuto Hospital de Base do
Distrito Federal - IHBDF, ins�tuído pela Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017, para Ins�tuto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal - IGESDF e dá outras providências;

4.1.4. Decreto Nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, regulamenta o Ins�tuto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal - IGESDF, e dá outras providências;

4.1.5. Resolução CA/IGESDF Nº 03/2019, aprova o Regimento Interno do Ins�tuto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal – IGESDF;

4.1.6. Estatuto Social;

4.1.7. Resolução CA/IGESDF nº 01/2019, altera o Regulamento Próprio de Compras e Contratações do
Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, sem prejuízo do Regulamento anterior,
respeitando o período de vigência das normas;

4.1.8. Contrato de Gestão entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Ins�tuto Hospital
de Base do Distrito Federal;

4.1.9. Terceiro Termo Adi�vo ao Contrato de Gestão, que entre si celebram a Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal e o Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF;

4.1.10. Demais normas ins�tucionais que regem os atos do IGESDF.

 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO    

5.1. Habilitação Pessoa Jurídica:

5.1.1. Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respec�va, no caso de Empresa Individual;

5.1.2. Ato Cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos
referentes às eleições de seus administradores;

5.1.3. Inscrição do Ato Cons�tu�vo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da Diretoria em
Exercício, devidamente registrado em cartório;

5.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
a�vidade assim o exigir.

5.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); com
situação a�va;

5.2.2. Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Dívida A�va da União, incluindo as
contribuições sociais, expedida pela Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do
Brasil;

5.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal;

5.2.4. Cer�dão de regularidade expedida junto a Fazenda Municipal expedida pelo Governo do Distrito
Federal ou pela Prefeitura do município sede ou domicílio da empresa;

5.2.5. Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS (Cer�ficado de Regularidade do FGTS - CRF).

5.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a
apresentação da CNDT- Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - Tribunal Superior do
Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT.

5.3. Habilitação Técnica:

5.3.1. Comprovação de experiência profissional compa�vel com o OBJETO deste certame, através de, no
mínimo, 01 (uma) declaração ou atestados de Capacidade Técnica, expedida por pessoa jurídica de direito público
ou privado na qual executou ou esteja executando a contento serviços semelhantes, que comprove ter ap�dão
para desempenho de a�vidade per�nente em caracterís�cas com o objeto da licitação.

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA    

6.1. Cumprir o objeto deste Elemento Técnico, de acordo com a proposta apresentada, ficando a
fornecimento.

6.1.1. Ao emi�r 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 neste
Elemento Técnico.

6.1.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados.

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

6.3. Fornecer todo material e mão-de-obra necessários à perfeita execução do objeto, não se admi�ndo
procras�nação em função de pedido de revisão de preço ou subs�tuição de marca.

6.3.1. Comunicar a contratante, no prazo mínimo de 24 horas que antecede a data da entrega dos
serviços, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. Esta
comunicação não exclui a possibilidade de aplicação das penalidades cabíveis.

6.4. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) material(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.

6.5. Toda a equipe de montagem do executante, deverá estar devidamente uniformizada, iden�ficada e
u�lizando os EPI´s que a função assim requer e é de obrigatoriedade.

6.6. Após o término das Instalações será feita uma limpeza na tubulação.

6.7. Toda à instalação deverá ter garan�a de 05 (cinco) anos da montagem.

6.8. Em caso de defeito nas instalações realizadas, o executante deverá atender à solicitação do
requerente no prazo máximo de até 12 horas após o chamado formalizado.

6.9. As válvulas de esfera serão instaladas em locais seguro para que não haja manuseio indevido por
parte dos usuários da unidade de saúde.

6.10. A execução dos serviços devera obedecer a norma 12188 da ABNT e a RDC 50/2002 da ANVISA.

6.11. Responsabilizar-se pela completa montagem de todos os elementos que integram as instalações de
gases.

6.12. Responsabilizar-se por todas as instalações elétricas provisórias que sejam necessárias para a
execução do serviço.



26/03/2020 SEI/GDF - 37528011 - Elemento Técnico - Emergencial

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43814860&infra_sistem… 5/8

6.13. Responsabilizar-se pela segurança da fixação de toda estrutura de tubulação e pontos, garan�ndo a
segurança e estanqueidade completa do sistema.

6.14. Empregar mão-de-obra especializada na execução de todos os serviços.

6.15. Fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica pelas execução das instalações, emi�da por
engenheiro mecânico devidamente registrado no conselho de classe.

6.16. Garan�r a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração,
subs�tuindo sempre que for o caso.

6.17. Subs�tuir ou reparar qualquer elemento ou equipamento da instalação que apresente defeitos de
montagem ou desempenho.

6.17.1. Subs�tuir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 1 (um) dia, qualquer elemento com avarias ou
defeitos, que não caracterizem situações emergenciais, sem qualquer ônus para o IGESDF.

6.17.2. Subs�tuir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 2  (duas) horas, qualquer elemento com avarias ou
defeitos, que caracterizem situações emergenciais, sem qualquer ônus para o IGESDF.

6.18. Arcar com todas as despesas per�nentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes,
embalagem e demais encargos.

6.19. 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 par�cipantes.

6.20. Os serviços deverão ser executados conforme as exigências deste instrumento.

6.21. Responsabilizar-se inteiramente pelo cumprimento de todas normas trabalhistas, de segurança do
trabalho, da ABNT e demais normas vigentes.

6.22. Manter, durante toda a execução do objeto, em compa�bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

6.23. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento deste Elemento
Técnico, observando que os termos e condições con�dos 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.

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE    

7.1. Indicar os locais em que deverá ser executada a instalação.

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

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

7.4. No�ficar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corre�vas necessárias. 

7.5. Garan�r o contraditório e a ampla defesa;

7.6. Acompanhar e fiscalizar a execução da entrega, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efe�va
execução do objeto.

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

 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO    

8.1. Os documentos fiscais serão atestados pelo IGESDF após o recebimento defini�vo dos produtos. 

8.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o nome comercial, a marca, o
quan�ta�vo efe�vamente entregue e o código do item, número da ordem de fornecimento, valor unitário e total e
número de referência do processo.
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8.3. O valor para pagamento será ob�do através do preço unitário do item, mul�plicado pela
quan�dade  devidamente executada em cada solicitação.

8.3.1. A comprovação deste valor se dará através do atesto da área demandante.

8.4. 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.

8.4.1. A nota fiscal poderá ser emi�da a par�r da entrega e instalação de todos os itens de cada
solicitação; 

8.4.2. 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. 

8.5. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, conforme segue:
a. Nota Fiscal;
b. A empresa deverá emi�r uma nota fiscal específica para cada pedido e respec�va 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.

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. Deverá conter o número de referência da Seleção de Fornecedores.
e. Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emi�das com incorreções ou em desacordo com a legislação
vigente, serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser contado a par�r da reapresentação das mesmas.
f. 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.

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

 

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terá vigência de 180 DIAS a
par�r da data de sua assinatura.

 

10. PROPOSTA    

10.1. A proposta comercial deverá conter obrigatoriamente:
a. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias e preço fixo unitário por cada item;
b. Especificação clara, completa e detalhada de toda estrutura, contendo no mínimo as especificações do item 2;
c. Preço unitário e valor total expresso em R$ (Reais);
d. Quan�dade(s) do(s) produto(s);
e. Declaração de aceitabilidade de todas as condições do Elemento Técnico;

10.2. O valor proposto deverá ser elaborado com todas as despesas rela�vas ao objeto contratado, bem
como com os respec�vos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta compe�ção.

 

11. FISCALIZAÇÃO    

11.1. A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela área demandante de cada unidade, que
anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados na prestação dos serviços.

  

12. PENALIDADES    
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12.1. 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 par�cipação 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.

12.2. Casos de Multas:

12.2.1. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a
incidência de 10 dias.

12.2.2. Multa de 10% (dez por cento) (por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida) OU (sobre o
valor total da contratação), cumula�vamente ao subitem 10.2.1, em caso de atraso superior a 10 dias. 

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

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

12.2.5. 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.

12.2.6. 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. 

12.3. Caso haja uma situação que se enquadre em dois ou mais casos de multa, o  IGESDF poderá u�lizar
a multa mais  elevada. 

12.4. O atraso superior a 15 (quinze) 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. 

12.5. A multa eventualmente imposta à contratada será automa�camente 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 no�ficação para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, proceder-se-á a cobrança judicial da mesma.

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS    

13.1. A par�cipação 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. 

13.2. 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.

 

 

Documento assinado eletronicamente por DICKSON DOS SANTOS GOMES - Matr. 0000407-4,
Engenheiro(a), em 24/03/2020, às 17:12, 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 MAURICIO AMORIM DE OLIVEIRA - Matr. 0000214-
1, Engenheiro(a), em 24/03/2020, às 18:00, 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.



26/03/2020 SEI/GDF - 37528011 - Elemento Técnico - Emergencial

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43814860&infra_sistem… 8/8

Documento assinado eletronicamente por FREDERICO GUILHERME ALMEIDA LARA -
Mat.0000477-7, Coordenador(a) de Obras, em 24/03/2020, às 18:29, 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 THIAGO TEIXEIRA GOMES - Matr.0000011-5,
Gerente, em 25/03/2020, às 17:34, 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= 37528011 código CRC= 2F666DC4.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Brasília - DF - Bairro Asa Sul - CEP 70335900 - DF

33151664

04016-00025163/2020-39 Doc. SEI/GDF 37528011


