
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Logística e Serviços

Gerência de Insumos e Logística

 

 

 

ELEMENTO TÉCNICO Nº 7/2020 - IGESDF/DILOG/GERIL

Unidade: Gerência de Insumos e Logística

Solicitante: Gerência de Insumos e Logística

Interessado/Responsável: Waléria Alves de Azevedo

E-mail: waleria.azevedo@igesdf.org.br

Contato: (61) 3550-9247

 

1. DO OBJETO      

1.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços em gerenciamento, processamento, rastreabilidade, com fornecimento
de equipe especializada, instrumentais, insumos e seus correlatos, para atendimento nos Núcleos
das Centrais de Materiais Esterilizados (NUCME), do po classe II, para atender necessidades do
Ins tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, de acordo com as
especificações e demais condições constantes neste Elemento Técnico.

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1. O Ins tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF desenvolve
a vidades de gestão na área da saúde prestando assistência qualificada e assegurando a qualidade
do atendimento à população.

2.2. Em 2019 além de gerir o Hospital de Base, o IGESDF assumiu a gestão do Hospital
Regional de Santa Maria e seis Unidades de Pronto Atendimento (UPA`s), sendo elas em Sobradinho,
Núcleo Bandeirante, São Sebas ão, Samambaia, Ceilândia e Recanto das Emas. Assim, o IGESDF
realizou um levantamento para atualizar as tecnologias dos serviços prestados por estas Unidades
Hospitalares, visando à melhoria no atendimento.

2.3. Com esse levantamento constatou-se que o Hospital de Base, realiza ao mês, mais de
1.200 procedimentos cirúrgicos de urgência e ele vos, e mais de 2.000 procedimentos ambulatoriais.
No Hospital Regional de Santa Maria, acrescentando as 06 (seis) UPA’s, verificou-se a realização em
média, ao mês, de mais de 600 procedimentos cirúrgicos de urgência e ele vos e mais de 1.000
procedimentos em regime ambulatorial.  

2.4. A soma dos procedimentos realizados nessas unidades hospitalares, representaram no
ano de 2019, aproximadamente 60.000 mil procedimentos, e esse volume ao longo dos anos vêm
sobrecarregando os NUCME´S, aumentando os custos na produção dos materiais processados, bem
como, nas aquisições de insumos, instrumentais e nas manutenções preven vas e corre vas dos
equipamentos. Considerando a velocidade das inovações tecnológicas, os materiais tornam-se
obsoletos para os padrões de qualidade e legislações vigentes mais rapidamente, necessitando de
renovação dos instrumentais com maior frequencia e com isso aumentando custo.

2.5.  A luz da Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan do mediante polí cas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.

2.6. Considerando que a terceirização tem raízes no Decreto-Lei Nº. 200, de 25/2/1967, o
qual, no art. 10, § 7º, recomenda-a nos seguintes termos:

Art. 10. A execução das a vidades da Administração Federal deverá ser
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amplamente descentralizada.

§ 7. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento,
coordenação, supervisão e controle e com o obje vo de impedir o
crescimento desmensurado da máquina administra va, a Administração
procurará desobrigar-se da realização material das tarefas execu vas,
recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato,
desde que exista, na área, inicia va privada suficientemente desenvolvida
e capacitada a desempenhar os encargos de execução (grifo nosso).

2.7. Dessa forma, considerando que as unidades hospitalares do IGESDF, possuem poucos
equipamentos ou equipamentos obsoletos, defasagem no uso de instrumentais, tecnologia
ultrapassada, baixa infraestrutura, e por tratar-se de a vidade meio, sendo portanto, passível de
contratação de serviços especializado que deverá ocorrer de forma ininterrupta, 24 horas por dia, uma
vez que sua interrupção ou descon nuidade pode acarretar em graves prejuízos à saúde dos pacientes
atendidos pelo SUS, conclui-se a necessidade de adotar um novo projeto para os Núcleos das Centrais
de Material Esterilizado, que atenda às necessidades do Hospital de Base, Hospital Regional de Santa
Maria e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s), conforme preconiza a RDC nº 15, de 15 de
março de 2012.

2.8. Por fim, considerando o novo modelo de gestão adotado por meio do Instituto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, essa contratação jus fica-se pela essencialidade
dos serviços prestados, pois são considerados serviços estratégicos de suporte às ações de saúde,
que têm por finalidade diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.

 

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO    

3.1. Buscamos es mar a quan dade de procedimentos realizadas por dia em cada unidade
de saúde do IGESDF, o tempo de esterilização, entre outros fatores necessários para efe vo
desempenho de uma central de material esterilizado.

 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços em
gerenciamento, processamento, rastreabilidade, com fornecimento de equipe especializada,
instrumentais, insumos e seus correlatos, para atendimento nos Núcleos das Centrais de
Materiais Esterilizados (NUCME), po classe II, para atender uma média de 3.200 (três mil e duzentos)
procedimentos mensais no Hospital de Base do Distrito Federal, atendendo as necessidades deste
hospital e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s) de Sobradinho, Núcleo Bandeirante, São
Sebas ão; e uma média de 1.600 (um mil e seiscentos) procedimentos mensais no Hospital Regional
de Santa Maria, atendendo as necessidades deste hospital e das Unidades de Pronto Atendimento
(UPA´s) de Samambaia, Ceilândia, e Recanto das Emas. Cabe informar que as quan dades informadas
deverão ser utilizadas como parâmetro, podendo sofrer variação conforme a demanda.

4.2. Cada Núcleo de Material e Esterilização Hospitalar, deverá ter sistema zação
informa zada dos processos de esterilização, desde a pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem,
avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento,
reparo, reposição de equipamentos e distribuição para as unidades consumidoras, promovendo a
rastreabilidade dos itens processados através da iden ficação por Radiofrequencia (RFID), permi ndo
a captura automá ca de dados por meio das e quetas eletrônicas que emitem sinais de
radiofrequência para leitores.

4.3. Deverá ser elaborando manual de normas e ro nas, definindo os Procedimentos
Operacionais Padrão – POP, elaborados com base em referencial cien fico atualizado e norma zação
per nente, além da conservação, manuseio, suprimento de equipamentos e controle dos
instrumentais, acessórios, insumos e ar gos do CME e Unidades Satélites, de acordo com as normas
da ANVISA/MS: RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, RDC nº 156, RE nº 2605 e RE nº 2606, todas de
11 de agosto de 2006, RDC nº 08, de 27 de fevereiro de 2009, Informe Técnico nº 01, de fevereiro de
2009, RDC nº 02, de 25 de janeiro de 2010, RDC nº 15 de 15 de março de 2012 e atualizações
posteriores.

4.4. O objeto do presente processo trata de serviço inerente à saúde pública e bem-estar da
sociedade do Distrito Federal, considerando, especialmente, a necessidade de se implementar um
serviço adequado e eficaz nos núcleos de materiais esterilizados, além de materiais e bens diversos
de suporte às a vidades, com ferramentas de tecnologia e levantamento de dados e esta s cas da
atividade ora desejada.

 

5. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTAIS
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5.1. A empresa vencedora deverá fornecer todos os itens discriminados nos ANEXO A,
ANEXO B, ANEXO C, ANEXO D, ANEXO E, ANEXO F, ANEXO G e ANEXO H, a ser implantados no
complexo hospitalar Hospital de Base do Distrito Federal e Hospital Regional de Santa Maria.

5.2. A empresa CONTRATADA será responsável em implantar os equipamentos descritos
(ANEXO C e D) até sua totalidade máxima descrita, no Hospital de Base e Hospital Regional de Santa
Maria, após aprovação da CONTRATANTE, com as devidas jus fica vas técnicas e de melhoria do
processo, apresentadas pelo CONTRATADA, sem que aja qualquer alteração no valor da fatura
mensal.

5.3. Os insumos e instrumentais listados nos anexos são de uso essencial para
funcionamento dos serviços, devendo a empresa u lizar sua descrição na elaboração de proposta de
preços, considerando que em um primeiro momento os itens atendem ao almejado pelo IGESDF.

5.4. Não fica isenta a CONTRATADA de disponibilizar outros equipamentos que se façam
necessários para a realização harmoniosa dos serviços, equipamentos inovadores para acompanhar as
inovações, bem como equipamentos para atender todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos
legais responsáveis.

5.5. A CONTRATADA deverá implantar o sistema de rastreabilidade computadorizado dos
serviços realizados nos Núcleos das Centrais de Esterilização no prazo de 30 (trinta) dias após o início
da prestação dos serviços, podendo ser prorrogável por igual período.

5.6. Todos os equipamentos atualmente instalados e u lizados nos hospitais do
IGESDF serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA por seu uso, manutenção, calibração e
correto manuseio, para a realização de todo processo de esterilização ao longo do Contrato.

5.7. Os equipamentos do IGESDF serão iden ficados e relacionados para entrega a
contratada, onde ao final do contrato deverá devolvê-los em perfeito estado de funcionamento.

 

6. SOFTWARE DE RASTREABILIDADE

6.1. Os Software de rastreabilidade deverão possuir as seguintes funções:

a) Rastreabilidade de todo o processo de esterilização, identificando cliente, caixa, instrumental,
profissional responsável, setores, estoque;

b) Registro de plantão com inserção de anexos;

c) Registro de cautelas, com inserção de anexos, possibilita o cliente realizar o cadastro de nova
cautela via internet;

d) Registro de escala de colaboradores, mapeamento de profissionais por setor através de
relatórios;

e) Registro da produção de material de insumos;

f) Relatório de produção por profissional, por instrumental, po de instrumental, por cliente, por
setor;

g) Ferramenta expansiva para tablet e smartphone (não é aplicativo);

h) Níveis de acesso, super usuário, enfermeiros e técnicos de enfermagem;

 

7. DO MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO

7.1. Deverão ser realizadas reuniões periódicas para discussão da prestação dos serviços
com responsável designado pelo IGESDF.

7.2. Serão analisados os serviços prestados, onde serão revisados os processos,
estabelecidos indicadores para corrigir as discrepâncias.

7.3. As revisões estratégicas, tanto de processos como de so ware e hardware, deverão ser
realizadas semestralmente sem prejuízos de revisões extraordinárias, ocasião em que
desenvolvimentos adicionais para melhorias dos serviços poderão ser discutidas.

7.4. Para subsidiar o monitoramento, serão u lizados os relatórios e consultas periódicas,
tais como: a vidades; desempenho versus padrões; feedback dos usuários; recursos humanos; níveis
de serviços; requisições de produtos atendidos dentro dos prazos.

 

8. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. A prestação dos serviços especializados no gerenciamento e processamento de
produtos para saúde nos Núcleos dos Centros de Materiais Esterilizados (NUCME), deverá ser
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realizada nas dependências da CONTRATANTE nos seguintes locais:

a) Hospital de Base do Distrito Federal, situado no SHMS, Área Especial Quadra 101 Bloco A S/N
– Brasília/DF

b) Hospital Regional de Santa Maria, situado à AC 102, Blocos, Conj. A/B/C – Santa Maria –
Brasília/DF.

8.2. Por não haver Núcleo do Centro de Material Especializado nas Unidades de Pronto
Atendimento (UPA´s), o serviço será prestado nas unidades hospitalares mais próxima, e o material
per nente as a vidades realizadas na unidades será transportado por meio de transporte
especializado, acompanhado de profissional capacitado fornecido pela CONTRATADA, em horário
acordado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, seguindo todas as normas sanitárias vigentes.

8.3. Os endereços das Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s) atualmente sob gestão do
IGESDF encontra-se relacionado no Anexo J.

8.4. Durante a vigência do instrumento contratual, a CONTRATADA fica ciente que deverá
atender todas as unidades do IGESDF.

8.5. O local de coleta e entrega dos materiais poderá ser diferente do informado no Anexo J,
a critério do IGESDF. Neste caso, o novo endereço será informado pela área técnica responsável
a contratada, que deverá levar os materiais para o local indicado.

 

9. DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS

9.1. A contratada deverá cumprir as metas a seguir (Acordo de Nível de Serviço), sob pena
de sofrer penalidades.

INDICADOR META FÓRMULA DE
CÁLCULO PERIODICIDADE FONTE DE COLETA PENALIDADE

Procedimentos
"normais" feitos
no prazo

95%
Número de procedimentos
realizados / Número de
procedimentos previstos

Semanal
Relatório de
procedimentos atestado
pelas unidades.

Desconto de 1% do valor
mensal do contrato no
repasse seguinte.

Procedimentos
"extraordinários"
feitos no prazo

98%
Número de procedimentos
realizados / Número de
procedimentos previstas

Mensal
Relatório de
procedimentos atestado
pelas unidades.

Desconto de 1% do valor
mensal do contrato no
repasse seguinte.

Número de
funcionários
uniformizados,
identificados e
equipados com
os EPIs
necessários

98%

Número de funcionários
uniformizados,
identificados               e
equipados com todos os
EPIs / Número de
funcionários existentes

Diária
Relatório do responsável
pelo IGESDF no Centro
de Distribuição.

Desconto de 1% do valor
mensal do contrato no
repasse seguinte.

Capacitação da
equipe do
IGESDF que
utilizará o
sistema
informatizado da
contratada

100%

Número                   de
servidores
capacitados/Número de
servidores que
utilizarão                               
a ferramenta

Até 90 dias após
a assinatura do
contrato

Lista de presença
Desconto de 1% do valor
mensal do contrato no
repasse seguinte.

Suspender ou
interromper
parcialmente os
serviços

0% Avaliação diária de
atividade Diário

Relatório da Comissão
de
acompanhamento              
e Fiscalização do
Contrato

Desconto de 3% por
dia                             
do valor       mensal        do
contrato    no 
repasse seguinte.

Descumprir
obrigações
trabalhistas
previstas em Lei

0% Avaliação diária de
atividade Mensal

Relatório da Comissão
de
acompanhamento              
e Fiscalização do
Contrato

Desconto de 3% por
dia                             
do valor mensal do contrato
no repasse seguinte e
demais sanções previstas
por
descumprimento contratual.

9.2. Os níveis de acordo do serviço serão avaliados pela equipe técnica e de
acompanhamento de fiscalização do contrato.

 

10. DA ESTRUTURA FÍSICA

10.1. A área sica disponibilizada para CONTRATADA desenvolver as a vidades objeto da
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contratação, deverá atender as necessidades do serviço e estar adequada à RDC nº 50, de 21 de
fevereiro de 2002 da ANVISA/MS, ficando a responsabilidade sobre as instalações internas por conta
da mesma.

10.2. Se as instalações disponibilizadas não es verem em conformidade com a legislação
per nente, em especial a RDC nº 307, de 14 de novembro de 2002 e RDC nº 15, de 15 de março de
2012, ambas da ANVISA/MS, as adequações serão promovidas pela CONTRATADA de acordo com a
avaliação e cronograma aprovado pela equipe técnica do IGESDF, observando os procedimentos
administra vos regulares, visando o integral cumprimento da regulamentação técnica e sanitária,
sempre endossados pela equipe técnica da CONTRATANTE, sem que as a vidades operacionais sejam
interrompidas.

10.3. Toda mudança inerente à adequação, mudanças sicas, construção, execução de
transferência de processamento, deverá ser aprovada e discutida pela equipe técnica do IGESDF.

 

11. DA VISTORIA PRÉVIA

11.1. Como forma das empresas par cipantes tomarem conhecimento sobre a situação atual
das unidades do IGESDF, garan ndo que irão apresentar uma proposta adequada com a realidade
encontrada, recomenda-se que seja realizada uma vistoria nos locais de prestação dos serviços,
incluindo as unidades relacionadas no Anexo J, até a data anterior definida para a Seleção de
Fornecedores.

11.2. A vistoria e demais procedimentos decorrentes, visam resguardar as empresas
interessadas de possíveis falhas na elaboração da proposta, sendo que, em hipótese alguma a
Administração aceitará posteriores alegações com base em desconhecimento das instalações, dúvidas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes da vistoria, devendo a empresa vencedora assumir todos os
ônus dos serviços decorrentes.

11.3. Na ocasião da vistoria, o responsável técnico será informado sobre posteriores
reformas/obras a que serão subme das algumas instalações, se for o caso, que possam interferir no
cumprimento das obrigações objeto desta contratação.

11.4. Resta salientar que a visitação técnica não configura obrigação, sendo faculdade
conferida aos interessados para uma melhor elaboração das propostas, como retro mencionado.

11.5. A vistoria deverá ser agendada perante a Gerência de Compras e Contratos - GECOC, no
endereço Edi cio PO 700 - Setor de Rádio e Televisão Norte (SRTVN) - Quadra 701 - Lote D - 3° andar -
Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70.719-040, andar do Ins tuto de Gestão Estratégica de Saúde do
Distrito Federal – IGESDF. 

 

 

12. PROPOSTA COMERCIAL

12.1. A proposta deverá ser apresentada em planilha discrimina va, que deverá conter, no
mínimo:

a) a) nome do representante legal da empresa e dados;

b) b) detalhamento do objeto;

c) c) as quantidades;

d) d) valores unitários e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;

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

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

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

h) k) Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes,
transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do
objeto deste Elemento Técnico.

 

13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1. A presente contratação terá como critério de julgamento para seleção da proposta
vencedora, aquela que ofertar o menor preço global para a execução dos serviços.

13.2. Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais, de modo que nenhuma outra remuneração será devida
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para adequada e perfeita prestação do objeto desta Seleção de Fornecedores.

 

14. DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS     

14.1. Caso seja necessário o IGESDF poderá solicitar demostração dos serviços a empresa
classificada, a fim de verificar a adequabilidade e compatibilidade do objeto  ofertado.

14.2. A convocação para a demostração dos serviços poderá ser realizada por e-mail,
mensagem, ligação telefônica ou publicação no site do IGESDF.

14.3. A empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, na fase de lances, será
no ficada a realizar a demonstração dos serviços, a fim de verificar se os serviços ofertados atendem
as exigências desse Elemento Técnico e de seus anexos, bem como para prevenir a ocorrência de
problemas futuros na execução contratual.

14.4. Tal exigência não se cons tui como requisito de habilitação, mas sim etapa de
procedimento licitatório necessária a aceitação da proposta vencedora.

14.5. A demonstração se limitará a empresa provisoriamente classificado em primeiro lugar,
convocando-se o subsequente na hipótese de não entrega ou rejeição do serviço apresentado pelo
primeiro.

14.6. A visitação técnica será realizada após o prazo de 15 dias úteis, contados da data do
envio da solicitação, sendo este prazo improrrogável, e poderá ser acompanhada pelas
empresas interessadas mediante indicação de representante(s) junto ao IGESDF, com antecedência
mínima de 2 (dois) dias úteis da data de sua realização.

14.7. Os serviços serão avaliados na sede da contratada ou em outro local por ela indicado,
desde que preste os serviços da natureza do objeto de interesse do IGESDF, e serão validados por uma
Comissão avaliadora composta por, no mínimo, três colaboradores do IGESDF.

14.8. A comissão designada será composta por profissionais do IGESDF que possuam
capacidade técnica em consonância com a especificidade do objeto.

14.9. A metodologia de avaliação técnica dos serviços, que baseará o parecer técnico da
comissão, está contida no Anexo I deste Elemento Técnico.

14.10. A comissão elaborará o parecer técnico, com base nos itens expostos na metodologia,
informando cada um dos requisitos e funcionalidades avaliados, se foram atendidos ou não, além de
eventuais observações cabíveis, bem como o resultado final indicando se o serviço está aprovado,
reprovado ou aprovado com ressalvas (considerada assim aquela que possuir todas as
funcionalidades, mas apresentar falhas em alguma delas durante a demonstração).

14.11. Caso o serviço seja definido como aprovado, o empresa interessada prosseguirá para as
demais etapas do processo de Seleção de Fornecedores.

14.12. Caso o serviço seja definido como reprovado, o empresa será desclassificado do
processo.

14.13. Caso o serviço seja definido como aprovado, mas apresenta ressalvas, será concedido a
empresa interessada o prazo adicional de 1 (um) dia ú l para proceder aos ajustes necessários na
solução e executa-los novamente para realização de testes confirmatórios.

14.14. Caso os testes confirmatórios apontem que a falha não foi devidamente corrigida ou
que o atendimento dos requisitos e funcionalidades não pôde ser confirmado, será considerado
reprovado e desclassificado do processo.

 

15. HABILITAÇÕES DA EMPRESA      

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

15.1.1. Referentes às Regularidades Fiscais:

a) CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica;

b) União – Cer dão Nega va de regularidade com a Fazenda Federal, mediante cer dão
conjunta nega va  de débitos,  ou posi va com  efeitos  de nega va, rela vos aos tributos federais e
à Dívida Ativa da União;

c) CNDT – Cer dão Nega va de inexistência de débitos  inadimplidos  perante a Jus ça do
Trabalho, mediante Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas, ou cer dão posi va com efeitos de
negativa;
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d) FGTS – Cer dão Nega va de regularidade rela va ao Fundo de Garan a  do Tempo de
Serviço, mediante Certificado de Regularidade;

e) Cer dão Nega va de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual ou Distrital da
sede do fornecedor;

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

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

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

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

 

15.1.2. 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 Cons tu vo, 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 auten cado de seus administradores reconhecido nacionalmente
(CNH, carteira de identidade, registro profissional ou outro);

e) No caso de sociedades por ações: Ato Cons tu vo, 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 cons tu vo 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

h) Para todos os efeitos, considera-se como Ato Cons tu vo, Estatuto ou Contrato Social em
vigor, o documento de cons tuição da empresa, acompanhado da (s) úl ma (s) alteração (ões)
referente (s) à natureza da a vidade comercial e à administração da empresa, ou a úl ma alteração
consolidada.

 

15.1.3. Quanto à Representação:

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

b) Na hipótese de procuração por instrumento par cular, deverá vir acompanhada do documento
cons tu vo 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
auten cado reconhecido nacionalmente(CNH, carteira de iden dade, registro profissional ou outro),
assim como  do sócio outorgante.

 

15.1.4. Referentes à Habilitação Técnica:

a) Licença de Funcionamento estadual e/ou municipal emi da pela Vigilância Sanitária,
explicitando claramente as a vidades a serem exercidas pela empresa, sendo estas compa veis com
o objeto da Seleção de Fornecedores;

b) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emi da pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, compatível com o objeto da presente Seleção de Fornecedores;

c) Autorização de Funcionamento da empresa (AFE) fabricante dos insumos e equipamentos a
serem fornecidos, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
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d) Registro ou Inscrição de Pessoa Jurídica da empresa, expedido pelo Conselho Regional de
Enfermagem (COREN), constando os dados do Responsável Técnico da empresa;

e) Para atendimento do disposto no item acima, a comprovação de vínculo emprega cio entre o
profissional e a empresa, poderá ser feita através de apresentação: Contrato Social, Cer dão de
Registro no COREN, Registro em Carteira Profissional de Trabalho, ou ainda, Contrato de Prestação de
Serviços;

f) Juntamente com a Cer dão expedida pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN) a
empresa deverá encaminhar comprovação que o seu Responsável Técnico possui experiência na área
de Central de Material Esterilizado, por meio de certificado/diploma de curso;

g) Registro ou inscrição de Pessoa Jurídica da empresa, expedido Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, constando também os dados do responsável técnico que executará
as manutenções nos equipamentos;

h) Para atendimento do disposto na alínea acima, a comprovação de vínculo entre o profissional
e a empresa poderá ser feita através de apresentação de Contrato Social, Cer dão de Registro no
CREA, Registro em Carteira Profissional, ou ainda, Contrato de Prestação de Serviços com o
profissional indicado;

i) Atestado de capacidade técnica ou cer dão, expedida por pessoa jurídica de direito público
ou privado, com caracterís cas, quan dades e prazos compa veis com o objeto desta Seleção de
Fornecedores, por período não inferior a três anos;

j) Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano do
início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas
aceito mediante a apresentação do contrato;

k) Cer ficado de Registro dos Produtos, emi do pela Agência nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, expedido via internet, em original, ou cópia auten cada e legível da publicação do DOU,
legível e assinada, em validade;

l) Declaração de que cumprirá o prazo para implantação nos NUCME que será de no máximo 30
(trinta) dias contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período
desde que devidamente jus ficado e com anuência do IGESDF, sendo responsável pelas adequações

sicas do ambiente, compra dos equipamentos e mobiliários necessários ao funcionamento nos
NUCME, tais adequações deverão ser projetadas e realizadas por profissionais com registro no CREA,
dentro dos padrões da legislação vigente.

m) Apresentar documento comprobatório ou documentação que comprove que a contratada já
implantou sistema de rastreabilidade em CME, em conformidade com o que se estabelece na RDC
15/2012.

n) Apresentar planilha de custos e serviços dos profissionais capacitados que terá postos de
trabalho, para fins de comprovação dos valores de cada posto, conforme Anexo L.

o) As empresas deverão comprovar o capital social mínimo ou valor do patrimônio líquido de
15% do valor es mado da contratação, devendo a comprovação ser feita rela vamente à data da
apresentação da proposta de preço.

15.2. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento
contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias autenticadas ou os originais
da documentação exigida neste Elemento Técnico.

 

16. CONDIÇÕES DE ENTREGA           

16.1. Será concedido à Contratada o prazo máximo, de até 30 (trinta) dias para início da
execução dos serviços, a par r da assinatura do contrato, podendo ser antecipado ou prorrogado por
igual período, uma unica vez, desde que devidamente jus ficado, tendo como principal obje vo o
atendimento das necessidades do IGESDF.

16.2. Durante o prazo do subitem anterior, a equipe técnica composta por profissionais do
IGESDF, fará vistoria das instalações para verificação das condições exigidas neste Elemento Técnico,
em especial no que se refere a todos os quesitos relacionados à adequação da estrutura e da
condição dos Núcleos da Central de Material Esterilizado. 

 

17. VIGÊNCIA

17.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terá vigência a pelo
período de 12 (dose) meses, podendo ser prorrogado por igual período, caso seja de interesse de
ambas as partes.
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17.2. Ao término do contrato ou na hipótese de sua rescisão, a contratada deverá entregar ao
IGESDF todos os dados estatísticos gerados durante a vigência do contrato, em formato digital.

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. 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.

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

18.3. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos necessários para perfeito
funcionamento das a vidades, 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.

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

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

18.6. 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
participantes.

18.7. Operar de forma completa, independente e sem vínculo emprega cio com a
contratante, fornecendo todos os insumos, equipamentos, instrumentos, ferramentas, tecnologia e
mão de obra necessária à execução dos serviços contratados.

18.8. Responsabilizar pelo correto e ininterrupto funcionamento dos equipamentos
existentes, assumindo e implantando programa de Manutenção Preven va e Corre va das Autoclaves,
e demais equipamentos, sendo que, as intervenções técnicas devem ser executadas por profissionais
devidamente capacitados com a cer ficação per nente à intervenção a ser realizada, registrando as
intervenções em sistema informa zado, de acordo com as exigências da RDC 15/2012 e devidamente
planejada através de cronogramas previamente apresentados a CONTRATANTE.

18.9. Selecionar e preparar rigorosamente a Equipe Técnica que irá orientar e/ou executar os
serviços, sendo suas funções profissionais legalmente registradas em suas Carteiras de Trabalho ou
através de contratos de prestação de serviço, obedecendo ao número mínimo de colaboradores para
execução das tarefas, a saber:

18.9.1. Hospital de Base:

a) 01 - Enfermeiro gerente

b) 08 - Enfermeiros

c) 80 - Técnicos de enfermagem

d) 08 - Oficiais Administrativos

18.9.2. Hospital Regional de Santa Maria:

a) 01 - Enfermeiro gerente

b) 06 - Enfermeiros

c) 60 - Técnicos de enfermagem

d) 06 - Oficiais Administrativos

18.10. A CONTRATADA deverá fornecer em quan dade suficiente veículos adequados, sendo
responsável por TODOS OS VEÍCULOS, MOTORISTAS E CARREGADORES para atender as necessidade
de transporte de materiais limpos e sujos, entre os Núcleos dos Centros de Materiais Esterilizados dos
Hospitais de Base, Hospital Regional de Santa Maria e as Unidades de Saúde Contempladas (UPA-s),
obedecendo todas as exigências legais de transporte e segurança individual previstos na norma RDC
nº 15 de 15 de março de 2012.

18.11. Por exis r a necessidade de contratação de profissionais capacitados que terá postos
de trabalho, para fins de comprovação dos valores de cada posto, entende-se necessária a
apresentação da planilha de custos e serviços, conforme Anexo L, em atendimento a Instrução
Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

18.12. É obrigatório a apresentação do registro em conselho regional per nente ao serviço
prestado, de cada profissional contratado pela CONTRATADA.
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19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE             

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

19.2. Facilitar o exercício das funções da Contratada, promovendo o bom entendimento entre
seus colaboradores e os da Contratada.

19.3. Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigações
assumidas.

19.4. Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue e coletados os produtos.

19.5. Garantir o contraditório e ampla defesa;

19.6. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas deste Elemento
Técnico;

19.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, bem como atestar na
nota fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.

19.8. No ficar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução da entrega deste Elemento Técnico, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.

19.9. Manter o fornecimento con nuo de Água, Vapor, Energia Elétrica, Ar Comprimido,
Clima zação e Saneamento, a fim de evitar prejuízo ao processamento das a vidades desenvolvidas
pela CONTRATADA.

 

20. FISCALIZAÇÃO 

20.1. A fiscalização e atesto das Nota (s) Fiscal (is) será realizado pela responsável técnico
do IGESDF. 

20.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela equipe técnica
composto por representantes do IGESDF.

20.3. O IGESDF reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a
administração dos serviços.

20.4. A equipe técnica que realizará a fiscalização do contrato manterá registros de todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, recomendando o que for necessário à
regularização das falhas ou irregularidades observadas, bem como, avaliação dos resultados
esperados, de modo a acompanhar sua execução e, ao mesmo tempo, avaliar a qualidade dos serviços
prestados.

20.5. As providências que ultrapassarem as competências da equipe técnica de
acompanhamento e fiscalização do contrato serão determinadas pelo tular da Diretoria de Logís ca
e Serviços.

20.6. Sem prejuízo nos trabalhos do executor do contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á a
mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da equipe técnica de acompanhamento e fiscalização do
contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações
formuladas.

20.7. A equipe técnica de acompanhamento e fiscalização do contrato poderá recusar os
serviços executados que não atenderem as especificações estabelecidas no contrato.

20.8. A equipe técnica de acompanhamento e fiscalização do contrato poderá solicitar a
Contratada entre outras informações, a apresentação dos comprovantes ou declarações de
adimplementos dos pagamentos dos bene cios previstos ao pessoal envolvido na prestação de
serviço.

20.9. Fiscalização do recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas dar-se-á,
também, mediante consulta direta aos Órgãos competentes sobre a situação de empregados da
contratada.

20.10. Na ocorrência de omissões ou lacunas nos recolhimentos de que trata este item, a
contratada terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar–se adimplente em relação a
todos os empregados, bem como para sanar a irregularidade detectada, sem prejuízo de eventuais
sanções e penalidades previstas neste instrumento.

 

21. DAS ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO

Elemento Técnico 7 (37643106)         SEI 04016-00023720/2020-87 / pg. 10



CONTRATO

21.1. Manter cópia e conhecer o contrato (Elemento Técnico, Ato Convocatório e proposta da
contratada), conhecendo tipo do serviço, especificações e preços;

21.2. Manter registro do acompanhamento e gestão do contrato encerrado, que será u lizado
como base para futuros procedimentos e análise de preços praticados;

21.3. Conhecer detalhadamente os locais e como os serviços serão executados;

21.4. Verificar permanentemente a qualidade dos serviços e o cumprimento das obrigações
relativas à utilização dos serviços;

21.5. Verificar periodicamente, requisitando documentação respec va, ou ques onando
empregados da contratada, o cumprimento das obrigações legais com relação aos seus funcionários;

21.6. Verificar se a CONTRATADA está executando de forma direta as obrigações, sem
transferir responsabilidades, ou formalizar subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE;

21.7. Propor forma de controle e avaliação da execução dos serviços;

21.8. Verificar, em tempo hábil, a necessidade de alteração do contrato vigente, propondo
formalização de aditamento ao setor competente, nos casos de:

21.9. Vencimento do prazo de vigência e possibilidade de prorrogação, desde que haja
previsão contratual, preços e condições vantajosas para a Contratante;

21.10. Modificações nas condições inicialmente pactuadas no Elemento Técnico,
especificações técnicas, qualidade, forma de execução, local dos serviços, quan dade, preços iniciais,
forma de pagamento, substituição de garantia - mesmo não havendo alteração do preço contratado;

21.11. Recomendar glosas nos pagamentos em razão de serviços mal executados ou não
executados;

21.12. Sugerir aplicação de penalidades a CONTRATADA em decorrência do descumprimento
das obrigações contratuais;

21.13. Propor rescisão do contrato, por inexecução total ou parcial dos serviços objeto do
contrato, elencando motivos que justifiquem a medida, para decisão da autoridade competente;

21.14. Comunicar ao tular da Diretoria de Logís ca e Serviços, em tempo hábil para adoção
de medidas convenientes, situações cujas decisões ou providências escapem a sua competência;

21.15. Zelar pelo fiel cumprimento da execução do objeto do contrato.

 

22. PAGAMENTO   

22.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, por meio de depósito bancário em
conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela Unidade
responsável.

22.2. 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.

22.3. Os pagamentos serão efetuados mensalmente em conformidade com a prestação do
serviço, mediante a apresentação dos originais da fatura, bem como dos comprovantes de
recolhimento do FGTS, correspondentes ao período de execução dos serviços e à mão de obra alocada
para esse fim.

22.4. Por ocasião da apresentação ao Contratante da nota fiscal, a Contratada deverá fazer
prova do recolhimento mensal do FGTS por meio das guias de recolhimento do Fundo de Garan a do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.

22.5. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder ao
período de execução e por tomador de serviço (Contratante) são:

a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

b) Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, gerada e impressa pelo SEFIP após a transmissão do
arquivo SEFIP, com a auten cação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento
bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet;

c) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE;

d) Relação de Tomadores/Obras – RET

22.6. Quando do pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
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22.7. Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, não haja decorrido o prazo legal para
recolhimento do FGTS e do ISSQN, quando for o caso, poderão ser apresentadas cópias das guias de
recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a
documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

22.8. A não apresentação dessas comprovações assegura ao Contratante o direito de
suspender o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

22.9. A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança impossibilitará a
Contratada a efetuar sua compensação com o INSS, ficando a critério do Contratante proceder a
retenção/ recolhimento devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à
CONTRATADA.

22.10. Quando da apresentação do documento de cobrança (nota fiscal), a Contratada deverá
elaborar e entregar à Contratante cópia da:

a) Folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, iden ficando o
número do contrato, o Estabelecimento em que está sendo executado, relacionando respec vamente
todos os segurados colocados à disposição desta e informando:

b) Nomes dos segurados;

c) Cargo ou função;

d) Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das
contribuições previdenciárias;

e) Descontos legais;

f) Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família;

g) Totalização por rubrica e geral;

h) Resumo geral consolidado da folha de pagamento;

22.11. Demonstra vo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por
Contratante, com as seguintes informações:

a) Nome e CNPJ do Contratante;

b) Data de emissão do documento de cobrança;

c) Número do documento de cobrança;

d) Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança.

e) Totalização dos valores e sua consolidação.

 

23. PENALIDADES  

23.1. A contratada estará sujeita às penalidades disciplinadas no Regulamento Próprio de
Compras e Contratações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF.

 

24. DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. A Contratada somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial do
objeto do contrato com a anuência prévia do IGESDF, sendo vedada a subcontratação total do
contrato.

24.2. Será permi da a subcontratação dos veículos a serem u lizados nos transportes, desde
que mantidas as exigências descritas neste Elemento Técnico.

24.3. Em caso de subcontratação de outra empresa, a Contratada não transferirá suas
obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante o IGESDF, com total responsabilidade
contratual.

24.4. A contratada deverá fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos
materiais e condições necessárias para o desenvolvimento de suas funções e exigidos por legislação
ou norma do trabalho específica.

24.5. Cabe à contratada executar os serviços dentro dos prazos ajustados, cumprindo os
horários estabelecidos para atendimento.

24.6. A empresa interessada ao par cipar do certame estará ciente de que deve guardar por
si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de
qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar
conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando,
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portanto, por força da lei, civil e criminalmente, responsável por sua indevida divulgação, descuidada
ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

24.7. Mesmo após o término do contrato, qualquer divulgação de informações geradas estará
sujeita à prévia autorização do IGESDF.

24.8. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do contrato, conforme
dispõe o Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

24.9. Caso a Contratada subcontrate outra empresa para atendimento parcial do objeto do
contrato com a anuência prévia da IGESDF, os custos deverão estar inclusos na proposta de preço da
contratada.

 

25. DO FORO

25.1. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de contratação deverá
ser o do Distrito Federal, Secção de Brasília.

 

26. LOCAL E DATA  

Brasília/DF, 26/março/2020.

Identificação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 7/2020:

 

Identificação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 6/2020:

 

Waléria Alves de Azevedo

Gerente de Insumos e Logística

 

APROVO o presente Elemento Técnico, consoante o Art. 2º, §1º Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF, e AUTORIZO o contratação. do Regulamento procedimento de
contratação.

 

 

KARINNE BORGES MESQUITA

Diretora de Logística e Serviços

 

Documento assinado eletronicamente por WALERIA ALVES DE AZEVEDO - Matr.0000457-3,
Gerente de Insumos e Logística, em 26/03/2020, às 15:55, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KARINNE BORGES MESQUITA - Matr.0000416-3,
Diretor(a), em 26/03/2020, às 17:14, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37643106 código CRC= 3CF09887.
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