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ELEMENTO TÉCNICO Nº 32/2020 - IGESDF/UNAP/SUNAP/GGTEC/GEENG 
 

 
1. DO OBJETO 

 O presente Elemento Técnico tem por objetivo o fornecimento emergencial de termômetros 
infravermelho, oxímetros, esfigmomanômetros, ventiladores pulmonares, ultrassom portátil, câmara  de 
conservação e osmose portátil para montagem de leitos de média e alta complexidade, de acordo com as 
especificações acostadas no Anexo I, quantidade e demais condições constantes no presente Elemento Técnico, 
para atender às necessidades do Hospital Regional de Santa Maria e da  Unidade  de  Pronto  Atendimento  do 
Núcleo Bandeirante. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

 Considerando o Decreto nº. 40.475 de 28 de fevereiro de 2020, que declara  situação  de  
emergência no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em razão da confirmação de pandemia do COVID-19; 

Considerando a pandemia mundial pelo Coronavírus decretada pela Organização Mundial de Saúde em 
11/03/2020; 

Considerando a urgência de planejamento estratégico para assistência intensiva por se tratar de 
uma área sensível no fluxo assistencial; 

Considerando a necessidade de informar o cidadão, de uma  forma  assertiva  e  personalizada,  
quanto aos protocolos necessários para o combate ao COVID-19; 

Considerando a necessidade de promover ações que mitiguem o risco e os danos secundários; 

Considerando que o IGESDF tem como uma de suas principais missões  auxiliar a  SES na  prestação 
de assistência oportuna, segura e resolutiva à população; 

Considerando a transmissão exponencial do vírus COVID-19; 

Considerando a necessidade de decisão de gestão que demanda soluções criativas, resolutivas, 
corajosas para o enfrentamento da crise iminente; 

 Considerando o Memorando 38511873 que solicita fornecimento  de  equipamentos  para 
implantação de 15 leitos de observação no Pronto Socorro do Hospital Regional de Santa Maria  para  atendimento 
de casos de COVID-19. 

Considerando que o processo 04016-00025809/2020-88 também contempla aquisição emergencial 
de equipamentos para atendimento de demanda de COVID-19 para as demais unidades do IGESDF. 

Considerando que o Processo 04016-00036523/2020-28 apresenta em seu Memorando que a 
Unidade de Pronto Atendimento de Núcleo Bandeirante foi designada para prover assistência de suporte à  vida  
para pacientes acometidos por complicações respiratórias em virtude da doença  e  que  foram  implantados  20 
leitos de alta complexidade, com possibilidade de ampliação para até 44  leitos,  a  depender  da  evolução  dos 
casos no Distrito Federal. 

Justifica-se a aquisição dos equipamentos médicos solicitados, diante à pandemia  que  assola  a 
saúde mundial, visto que as unidades hospitalares não possuem equipamentos suficientes para atendimento da 
demanda crescente de leitos para internação de pacientes. 

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO 

Os quantitativos a serem adquiridos foram estimados para atender às necessidades do HRSM 



 

 

(conforme Lista de Materiais 38512912), diante à atual epidemia  de  COVID-19, que  visa a  ampliação do número 
de leitos disponíveis no Pronto Socorro para atendimento à população do Distrito Federal e entorno. 

Na lista de Materiais de HRSM consta 01 Ultrassom Portátil bem como no Processo 04016- 
00036523/2020-28 consta necessidade de 01 Ultrassom Portátil para UPA do Núcleo Bandeirante, totalizando 02 
equipamentos Ultrassom Portátil 

Além desses, o Processo 04016-00032734/2020-91 apresenta a necessidade de 02 unidades de 
Osmose Reversa Portáteis para o HRSM. 

 
 

4. NORMAS BALIZADORAS DA CONTRATAÇÃO 

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

 Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, autoriza o Poder Executivo a instituir o Instituto de Gestão Estratégica de 
Saúde do Distrito Federal - IGESDF e dá outras providências; 

 Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, autoriza o Poder Executivo a instituir o Instituto de Gestão Estratégica de 
Saúde do Distrito Federal - IGESDF e dá outras providências; 

 Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019, altera a nomenclatura do Instituto Hospital de  Base do Distrito Federal - 
IHBDF, instituído pela Lei nº 5.899, de  3 de julho de  2017, para  Instituto de  Gestão Estratégica de Saúde do 
Distrito Federal - IGESDF e dá outras providências; 

 Decreto Nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, regulamenta o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito 
Federal - IGESDF, e dá outras providências; 

 Resolução CA/IGESDF Nº 03/2019, aprova o Regimento Interno do  Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do 
Distrito Federal – IGESDF; 

       Estatuto Social; 

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

 Contrato de Gestão entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Instituto Hospital  de Base do 
Distrito Federal; 

 Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que entre si celebram a Secretaria de  Estado de Saúde do Distrito 
Federal e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF; 

Ordem de Serviço Nº 1/2020 - IGESDF/DIPRE/GAPRE, que Institui o Comitê de Combate ao Coronavírus (COVID- 
19) no âmbito do IGESDF; 

 Resolução SEI-GDF n.º 007/2020, dispõe sobre a adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 
Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal; 

 Decreto n° 40.519, de 14 de março de 2020, dispõe sobre a  vigilância  epidemiológica  e  a necessária 
comunicação, por hospitais e laboratórios, às autoridades sanitárias do  Distrito  Federal,  dos laboratórios que 
realizam os exames clínicos para a descoberta do COVID-19, no âmbito do Distrito Federal. 
 Decreto nº 40.520, DE 14 de março de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, e dá outras providências; 

 Decreto nº 40.512, de 13 de março de 2020, cria o Grupo  Executivo para  o desenvolvimento de ações de 
prevenção e mitigação ao COVID-19 e à Dengue, adota medidas de  contenção  e  enfrentamento  de ambas as 
enfermidades no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências; 

Demais normas institucionais que regem os atos do IGESDF. 
 
 

5. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

As especificações dos equipamentos e dos materiais utilizados são apresentadas no Anexo I. 
 
 

6. PROPOSTA COMERCIAL 

As propostas deverão ser apresentadas em planilha discriminativa, que deverá conter, no mínimo: 

nome do representante legal da empresa e dados; 



 

 

detalhamento do objeto, conforme especificação do Anexo I; 

as quantidades; 

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

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

prazo para entrega do equipamento; 

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

 CNPJ, telefone, endereço e e-mail; 

marca e modelo do objeto; 

garantia do objeto; 

número do código do produto, forma de apresentação, nome comercial, fabricante, procedência e o 
número do registro da ANVISA; 

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. 

 
7. GARANTIA TÉCNICA 

Deverá possuir garantia de no mínimo 12 (doze) meses, após instalação, testes e  funcionamento 
do(s) equipamento(s), incluindo manutenções corretivas com substituição de peças, em casos  de  defeito  de 
fábrica (sem ônus a Contratante), assistência técnica autorizada na região de entrega dos produtos e garantia de 
comercialização de peças e assistência técnica no país por mínimo de 10 (dez) anos. 

A garantia deve cobrir problemas eletrônicos, pontos de ferrugem, rodízios,  entre  outros  defeitos 
que possam ocorrer não decorrentes de mau uso. 

Em caso de não possuir assistência técnica no Distrito Federal, a Contratada deverá arcar com os 
custos de visita ao local e/ou providenciar envio do equipamento para assistência técnica durante o prazo de 
garantia. 

 No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverão ser 
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (materiais/equipamentos), componentes ou 
peças deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante no prazo de até 10 (dez) dias 
corridos após o recebimento dos equipamentos. 

Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com 
informações sobre os serviços executados, sobre  anormalidades  e  falhas  eventualmente  observadas  nos 
materiais e/ou equipamentos. 

 

8. CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Apresentar o produto novo com a embalagem lacrada, em perfeito estado, sem sinais de violação,  
de acordo com legislação pertinente, e identificada com as informações: especificação, quantidade, data de 
fabricação, número de série, número do registro do produto na ANVISA/MS, quando for o caso; nas condições de 
temperatura exigidas no manual, sendo que todos os dados (catálogo) devem estar em português. 

Apresentar os produtos em suas unidades de acondicionamento (embalagem individual). 

O transporte dos produtos deverá obedecer a critérios de modo a não afetar  a  identidade,  
qualidade, integridade. 

Deverão ser observadas pela CONTRATADA as condições de  guarda  e  armazenamento  dos 
produtos a fim de não haver a deterioração do material. 

Os equipamentos deverão ser entregues juntamente com os manuais em língua portuguesa. 

 Os produtos deverão ser entregues no IGESDF no endereço AC 102, Blocos, Conj. A/B/C -  Santa 
Maria, Brasília - DF, 72502-100, no horário de 09h00min às 17h00min, ou conforme local indicado na ordem de 
fornecimento, dentro do Distrito Federal. 

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



 

 

Durante a vigência do instrumento contratual ou/até o recebimento definitivo 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. 

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

Os certificados de calibração dos equipamentos deverão ser entregues juntamente  aos equipamentos, caso 
aplicável. 

Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma: 

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 (equipamento) e descrição nos termos do Anexo I; 

c) marca e o nome comercial; 

d) número do registro do produto na ANVISA/ Ministério da Saúde, caso aplicável. 

Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas neste Elemento 
Técnico, além das previstas no Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF. 

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

 O prazo para entrega dos produtos será de até 15 (quinze) dias corridos, contados  do 
recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento, exceto quando, a  critério  do  IGESDF,  for  estabelecido 
prazo superior. Devido à urgência do processo, poderá ser priorizado prazo menor. 

 
 

9. HABILITAÇÕES DA EMPRESA 

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

Referentes às Regularidades Fiscais: 

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

b) União – Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de 
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
c) CNDT – Certidão Negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certidão positiva com efeitos de negativa; 

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

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

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

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

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

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

Referentes à Habilitação Jurídica: 

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

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

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



 

 

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

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

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

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de autorização e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,  quando  a  atividade  assim o exigir; 
e 

h) Para todos os  efeitos, considera-se como Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social  em vigor,  o documento  
de constituição da empresa, acompanhado da (s) última (s) alteração (ões) referente (s) à natureza da atividade 
comercial e à administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 

 Quanto à Representação: 

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

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

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

Referentes à Habilitação Técnica: 

a) Registros dos produtos, notificação ou dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a 
validade (dia/mês/ano) ou Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o 
número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da 
Vigilância Sanitária. 

I - Para facilitar a análise dos comprovantes de regularidade do registro do produto cotado junto ao Ministério da 
Saúde, o fornecedor deverá indicar em cada registro o respectivo item. 
II - O número do Registro do produto na ANVISA ou a dispensa de Registro deverão  ser  rigorosamente  
especificados na proposta. 
III - Ficará a cargo do Fornecedor, provar que o produto objeto do Ato Convocatório não está sujeito ao regime da 
Vigilância Sanitária. 

b) Assistência técnica autorizada na região da Contratante para os  equipamentos:  ventilador  pulmonar  e 
ultrassom portátil. 

9.2. 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. 

 
 

10. VIGÊNCIA 

O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terá  vigência  a  partir da  data 
de sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto. 

A referida vigência não exonera o fornecedor do cumprimento da garantia mínima do(s) 
equipamento(s), contados a partir da data do termo de recebimento definitivo do objeto. 

 
 

11. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

A avaliação das propostas se dará pelo critério de menor preço por item, desde que atendidos os 
requisitos deste Elemento Técnico e a qualidade dos produtos especificados, e pelo prazo de entrega, visto ser a 
prioridade do processo. 

12. DOS TREINAMENTOS 

Deverá ser aplicado treinamento de manuseio para todas equipes das  instituições  que  utilizarão 



 

 

o(s) equipamento(s); 

 Serão solicitadas 2 (duas) etapas de treinamento operacional in loco, de no mínimo 2 (dois)  dias  
cada para cada instituição, conforme solicitação da CONTRATANTE, com acompanhamento de execução de 
procedimentos. 

Em casos em que a necessidade de treinamento seja diferente da especificada no item 12.2, esta  
será apresentada na especificação do item do Anexo I. 

 A empresa será obrigada a fornecer treinamento técnico a no mínimo 4 (quatro) pessoas da equipe 
técnica do Instituto, sem ônus à Contratante, de modo a permitir execução de manutenções de baixa e média 
complexidades nos equipamentos a serem adquiridos. 

 O prazo máximo para início de aplicação de treinamento será de 07 (sete) dias após a entrega do 
equipamento. 

 A necessidade de treinamento é válida apenas para os equipamentos: Ventilador  pulmonar,  
ultrassom portátil, câmara de conservação, osmose reversa portátil. 

 
 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Ao emitir a nota fiscal, o Fornecedor deverá  seguir fielmente a descrição do produto,  conforme  descrição do 
Anexo I. 

 Observar os prazos de entrega previamente estabelecidos. 

 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados 
os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 

 A falta de estoque do objeto cujo fornecimento compete à empresa contratada, não poderá ser alegada com 
motivo de força maior para o atraso do fornecimento relativo a este Elemento Técnico  e  não  a eximirá das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas. 

 Ser responsável por todos os impostos, taxas, encargos fiscais e comerciais que forem devidos em decorrência da 
execução do objeto deste Elemento Técnico. 

 Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do endereço eletrônico correspondente 
ao seu envio. 
 Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando IGESDF toda e qualquer alteração. 

 Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes  no  Anexo I, não se 
admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou substituição de marca. 

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

 Substituir, após solicitação do Fiscal, ou propor a substituição 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. 

 Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 5 (cinco) dias úteis, logo após  o recebimento,  o  objeto com avarias 
ou defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF. 

 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 participantes. 

 O objeto deve estar acompanhado de relação da rede de assistência técnica autorizada. 

 Deverá garantir a prestação de serviços no Distrito Federal, seja por meio de representante ou diretamente com 
fabricante. 

 Todo o equipamento, bem como sua instalação, deverá estar de acordo com as leis e  normas  vigentes e 
pertinentes. 

 Deverá disponibilizar todos os equipamentos com data de fabricação e garantia, e serão avaliados pelos 
responsáveis técnicos da Unidade Solicitante. 

 Fornecer apenas produtos com Registro na ANVISA ou apresentar dispensa de registro. 
 



 

 

 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

 Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de 
segurança do HB (ou IGESDF); 

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

Garantir o contraditório e ampla defesa; 

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

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

 Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução da entrega deste Elemento Técnico, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

 
 

15. FISCALIZAÇÃO 

 A Gestão e fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela área assistencial responsável 
pelo recebimento e operação dos equipamentos e pela área técnica responsável,  qual  seja, Engenharia  Clínica, 
que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for  necessário  à  regularização  das 
faltas ou defeitos observados na prestação dos serviços. 

  
O acompanhamento e a fiscalização da execução da contratação consistem na verificação da 

conformidade dos equipamentos entregues; 

 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Elemento Técnico; 

 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação das penalidades, previstas no Regulamento de Compras e Contratações do IGESDF; 

 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

 
 

16. PAGAMENTO 

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

 Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o nome comercial, a marca, o 
quantitativo efetivamente entregue, número do registro da ANVISA, número do código do produto, forma de 
apresentação, fabricante, procedência, referência ao número do Elemento Técnico ou Seleção de Fornecedores. 

 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. 

 Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente,  o Fornecedor não deverá  fazer 
a emissão de boleto bancário, sob pena de haver cobrança indevida. 

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

a) Nota Fiscal; 

b) A empresa deverá emitir uma nota fiscal específica para cada pedido e respectiva entrega efetuada, na 
forma abaixo: 

NOME: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 

C.N.P.J: 28.481.233/0001-72 

ENDEREÇO: SMHS - ÁREA ESPECIAL QUADRA 101 - BLOCO A 

CEP: 70.335-900. 

c) Na nota fiscal ou fatura deverá constar obrigatoriamente o nome da instituição financeira,  agência  e 



 

 

conta corrente da EMPRESA, para a realização do pagamento 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 emitidas com incorreções ou  em  desacordo  com  a 
legislação vigente, serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da  reapresentação 
das mesmas. 

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. 

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

 
 

17. LOCAL E DATA 

Brasília, 30 de Abril de 2020. 

 
 

ANEXO I 
 
 

 
LOTE CÓDIGO 

EC 
CÓDIGO 
SIGEM 

 
EQUIPAMENTO 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUANTIDADE 

1 644 11415 Termômetro 
Infravermelho 

Termômetro infravermelho auricular/ 
timpânico e de testa para  aferição corporal. 

A resolução deve ser de 0,1 grau Celsius ou 
melhor  e  intervalo  mínimo  de  medição de 

04 



 

 

 

    temperatura entre 34 a 43 graus Celsius. 
Com alarmes para  alta e  baixa 
temperatura. 

Precisão: ± 0,3 grau Celsius; 

com desligamento automático; 

Visor digital com retroiluminação; 

Memória de no mínimo 20 medições; 

Deve vir incluso pilha ou bateria; 

Deve acompanhar ponteira; 

Registro do equipamento emitido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA/  Ministério da  Saúde  ou 
comprovação de que o mesmo é isento de 
registro/cadastro, quando for o caso. 

 

2 311 11425 Ventilador 
Pulmonar 

Microprocessado 

VENTILADOR, pulmonar, com modos 
ventilatórios avançados, microprocessado, 
para uso em pacientes adulto e pediátrico. 

02 

    Ventilador pulmonar para uso, 
principalmente, em Unidades de Terapia 
Intensiva. 

 

    Deve utilizar ar comprimido e oxigênio da 
rede de gases canalizada, ou necessitar 
somente de oxigênio, sendo o ar 
comprimido produzido, por sistema de 
ventilação acionado por turbina ou 
tecnologia superior, que permita  a 
ventilação pelo equipamento  (sem 
restrições) com alimentação de gás 
medicinal direta apenas do gás O2  e 
permita ainda a ventilação pelo 
equipamento (a 21% de O2) sem 
alimentação direta de gases medicinais. 

 

    Com as seguintes características mínimas:  

    Suporte invasivo e não-invasivo  

    Modalidades mínimas de ventilação: 
- CPAP/PSV; - Volume Assistido / 
Controlado, - Volume SIMV, - Pressão 
Assistida / Controlada, - Pressão 
SIMV; - Pressão de  suporte  nos 
modos a volume e pressão, - Modos 
controlados ciclados a tempo; - VCV; 
- PCV - VNI - Ventilação não invasiva 
com compensação de vazamentos; - 
Ventilação de backup (apneia); - I:E 
Invertida; - Modos avançados PRVC. 
Estratégia ventilatória que permita 
ventilações espontâneas em dois 
níveis de pressão distintos de forma 
sincronizada. 

 



 

 

 

    Controle De Parâmetros: -Volume 
corrente, frequência respiratória, 
pressão inspiratória, pressão de 
suporte, peep com capacidade de 
alcançar o valor de 45 cmH2O, tempo 
inspiratório, fluxo controlado com 
capacidade de alcançar o valor de 
150 lpm, FIO2 com capacidade de 
ajustar valores entre 21% e 100%, 
com blender eletrônico interno, 
sensibilidade expiratória com 
capacidade de alcançar o valor de 
45% do fluxo inspiratório. 
Espontâneo, controle do tempo de 
subida (rise time), sensibilidade 
inspiratória (trigger) a  fluxo de  0.2 a 
9 l/min e/ou a pressão de -0.5 a -15 
cmH2O; 

Monitoração / exibição de 
parâmetros: -  Frequência 
respiratória; - Volume minuto;  - 
Tempo inspiratório ou relação I:E; - 
Capacidade de inversão  de  relação 
I:E que atenda no mínimo 4:1;  - 
Tempo expiratório ou  controle  de 
auto PEEP ou PEEP total; - Pressão de 
pico inspiratória; - Pressão media; - 
Pressão de Plateau; - PEEP/CPAP; - 
FiO2; - Volume corrente; - 
Complacência  pulmonar; - 
Resistência das vias aéreas; - 
Concentração ajustada de  O2 
inspirado. 

Alarmes Mínimos: - Alta pressão de 
pico; - Baixa pressão de pico;  - 
Volume minuto e/ou volume corrente 
baixo ou alto; - Tempo de apneia 
(ventilação de backup); - Bateria 
baixa; - Bateria inoperante; - 
Concentração de oxigênio; - Falha no 
suprimento de gás; - Falha na 
alimentação elétrica; -  Desconexão 
do sistema respiratório - Frequência 
respiratória; - Ventilador inoperante; 

Recursos: - Ajuste de sensibilidade 
inspiratória por fluxo e/ou pressão; - 
Pausa inspiratória; - O equipamento 
deve ser capaz de efetuar um auto 
teste inicial dos parâmetros do 
ventilador; 

O equipamento deve possuir: sensor 
de  oxigênio incorporado para 
monitoração da fração de oxigênio 
entregue ao paciente e sistema de 
monitoração através de tela de LCD, 
com tendências gráficas e  numéricas; 
-      Sensor     de      fluxo      interno;    - 

 



 

 

 

    Apresentação de pelo  menos  03 
(três) formas de ondas simultâneas e 
em tempo real de fluxo, pressão ou 
volume e loop de pressão x volume e 
fluxo x volume; - Capacidade de 
monitoração das tendências de 
parâmetros no período mínimo de 24 
horas; - Trava dos  controles;  - 
Sistema de compensação de fugas; - 
Deve possuir indicador de horas de 
ventilação - Tela de LCD gráfica 
colorida incorporada de  12 
polegadas, no mínimo; - Bateria 
interna recarregável (lítio) com 
autonomia mínima de 60 minutos; 
Suporte para transporte de cilindro. 

Capacidade para atualização futura e 
upgrade de tecnologia. 

Entregar manual do operador e 
técnico; 

Entregar o calendário de preventiva 
durante a garantia; 

Deve acompanhar certificado de 
calibração; 

Prover assistência técnica autorizada 
no Estado/ Distrito da entrega do 
produto; 

Deve possuir fonte de alimentação 
interna (excluindo-se fonte 
externa). Tensão de Entrada 220V – 
60 Hz, ou bivolt automático. Padrão 
ABNT NBR 14136. 

Registro do equipamento  emitido 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA/ Ministério da 
Saúde ou comprovação de que o 
mesmo é isento de registro/cadastro, 
quando for o caso. 

 

Acessórios: 
 

01 (um) pedestal, com rodízios  e 
freios (no mínimo 02 rodas com 
freios); 

01 (um) braço articulado para 
suporte de traqueia; 

02 (dois) Circuitos para pacientes 
adultos, completos e autoclaváveis, 
em silicone, de no mínimo 3m; 

01 (um) circuito para pacientes 
pediátricos, 
completo e autoclavável, em silicone, 
de no mínimo 3m; 

01 (um) pulmão teste; 

 



 

 

 

    20 (vinte) filtros trocadores de calor e 
umidade  (HME)  de  uso  único,   ou 
04 reutilizáveis (se for o caso); 

02 (dois) circuitos/ materiais 
reutilizáveis para nebulização 
sincronizada; 

01 (um) filtro expiratório e 01 (um) 
filtro inspiratório extras; 

02 
(duas) válvulas de exalação completa 
(caso necessário para o 
funcionamento do  ventilador)  e/ou 
02 
cassetes reutilizáveis (se aplicável); 

Deve acompanhar ainda todos os 
conectores, roscas, mangueiras, para 
conexão dos reguladores com a rede 
de gases e ventilador; filtros 
(expiratórios, inspiratórios e/ou 
cassetes, válvulas) e demais itens 
necessários ao perfeito 
funcionamento do conjunto ofertado. 

 

3 726 699 Oxímetro de Pulso 
Portátil 

Oxímetro de Pulso Portátil ou  de  mesa, 
para Monitoração  de  Parâmetros  Vitais 
para uso desde pacientes neonatais até 
adultos com obesidade, sem a necessidade 
da  troca de partes  internas  do 
equipamento; 

O equipamento dever ter as seguintes 
características mínimas: 

Possuir no mínimo a monitorização dos 
parâmetros de SpO2 e Pulso; 

Possuir Medição de SpO2 com faixa no 
mínimo de 1% a 100%, com resolução de no 
mínimo 1% e com precisão de no mínimo 
3%; 

Possuir medição de Pulso com faixa no 
mínimo de 20 a 250 bpm, com resolução de 
no mínimo 1 bpm e com precisão de no 
mínimo 3 bpm; 

Possuir Display LCD ou LED, colorido  e  
retro iluminado, com tamanho de  no 
mínimo 2,5 polegadas ± 0,1 polegada; 

Possuir alarmes audiovisuais para 
parâmetros, de saturação e pulso, fora de 
faixas programáveis e para sensor 
desconectado; 

Apresentar simultaneamente em tela a 
indicação numérica dos valores  de 
saturação e pulso, os níveis ajustados de 
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    alarme para saturação e pulso, a curva 
pletismográfica e barra de pulsação; 

Possuir autonomia de energia mínima igual 
ou superior a 24 (vinte e quatro) horas, com 
bateria interna embutida recarregável (lítio 
ou similar) com tecnologia sem efeito 
memória e carregamento acoplado ao 
equipamento; 

Possuir peso do equipamento  de  no 
máximo 500 g; 

Possuir indicação para equipamento ligado 
em rede elétrica e bateria; 

Possuir indicação para bateria com carga 
baixa; 

Atender no mínimo as Normas Técnicas 
ABNT NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 
60601-1-2; 

O equipamento deve ter interface com o 
usuário no idioma Português; 

Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 

o 01 Capa de Proteção contra impacto em 
TPU, Silicone ou similar; 

o 01 Capa para transporte com alça tira 
colo, permitindo a realização do teste de 
caminhada; 

o o 01 Carregador/ fonte de alimentação; 

o 03 Sensores de SPO2 de dedo completos 
reutilizáveis (tipo clip) para uso Adulto; 

o 02 Sensores de SPO2 completos 
reutilizáveis para uso Infantil (tipo Y); 

- Entregar manual do operador e técnico; 

- Entregar o calendário de preventiva 
durante a garantia; 

- Deve acompanhar certificado de 
calibração; 

- Prover assistência técnica autorizada no 
Estado/ Distrito da entrega do produto; 

- Devem ser entregues com o produto todos 
os cabos, conectores, adaptadores  e  
demais itens necessários ao perfeito 
funcionamento do conjunto ofertado; 

- Tensão de Entrada 220V – 60 Hz, ou bivolt 
automático. Padrão ABNT NBR 14136. 

- Registro do equipamento emitido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA/  Ministério da  Saúde  ou 
comprovação de que o mesmo é isento de 
registro/cadastro, quando for o caso. 

 

4 789 89 Esfigmomanômetro 
Digital com 

Esfigmomanômetro Digital Automático de 
Braço (Adulto/Obeso) 
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   aferição no braço Realiza leituras da pressão arterial sistólica 
(máxima), diastólica (mínima) e de  pulso  
na mesma tela. 

Com braçadeira ergonômica de fácil 
regulagem, que se adapta ao contorno do 
braço e que tenha indicador de colocação 
correta de braçadeira. 

Permitir o controle da inflação ao nível  
ideal; 

Armazenamento de resultados das últimas 
30 medições com data e hora; 

Possuir detector de batimentos cardíacos 
irregulares, ou seja, detectar arritmia 
cardíaca. 

Possuir detector de movimento corporal; 

Escala de 0 a no mínimo 299 mmHG; 

Pulso: 50 a 180 batimentos/minuto; 

Display com visor digital, LCD 

Com desligamento automático 1  min  após 
a última operação. 

Que tenha indicador de carga de bateria; 

Deve vir incluso pilha ou bateria 
recarregável; 

Verificação e aprovação pelo Inmetro; 

Deve acompanhar certificado de calibração; 

- 2 (duas) Braçadeiras para paciente 
adulto; 

- Entregar manual do operador e técnico; 

- Entregar o calendário de preventiva 
durante a garantia; 

- Deve acompanhar certificado de 
calibração; 

- Prover assistência técnica autorizada no 
Estado/ Distrito da entrega do produto; 

- Devem ser entregues com o produto todos 
os cabos, conectores, adaptadores  e  
demais itens necessários ao perfeito 
funcionamento do conjunto ofertado; 

- Registro do equipamento emitido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA/  Ministério da  Saúde  ou 
comprovação de que o mesmo é isento de 
registro/cadastro, quando for o caso. 

 

5 102 11423 Ultrassom Portátil Aparelho de ultrassonografia digital, 
portátil, com alça para mobilidade ou 
sistema de transporte, para uso em exames 
abdominal, vascular, pequenas partes, 
musculoesquelético, cardiologia, 
procedimentos anestésicos locais e 
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    aplicações superficiais. Com as seguintes 
características mínimas: 

Sistema com pelo menos 1024 canais de 
processamento digital ou tecnologia similar 
avançada; 

Imagem de modo B com 256  níveis  de 
cinza; 

Peso de no máximo 5.5Kg (sem o suporte); 

Bateria recarregável para no mínimo 30 
minutos de utilização em exames sem que 
seja necessária a conexão à rede elétrica; 

Monitor LCD ou LED Colorido de no mínimo 
11 polegadas em tela plana de alta 
resolução, incorporado ao equipamento; 

Disco Rígido de pelo menos 80 GB (interno 
ou externo) ou 16 GB de memória interna; 

Faixa Dinâmica de pelo menos 160 dB; 

Taxa de quadros de no mínimo 300 quadros 
por segundo (Frame Rate); 

Teclado alfanumérico incorporado ao 
equipamento, iluminado, não retrátil, 
ergonômico com controle de  funções 
através de TrackBall ou trackpad. Que 
possibilite pelo menos 01 porta ativa para 
transdutor; 

Técnica de otimização automática de 
parâmetros para imagens em Modo B, 
Doppler Colorido Pulsado  e  continuo. 
Dicom 3.0. SoGware integrado para melhor 
visualização da agulha e da anatomia em 
Modo B. Modos de imagem: B, modo M, M 
color, Doppler Pulsado, Doppler Colorido. 
Modos de divisão das imagens: Modo  B, 
B/B, Doppler Colorido: B/C. Doppler 
Espectral, B/D e D com Duplex. Zoom e pan 
em tempo real para melhor visualização 
lateral e de profundidade; 

Medidas Básicas como: Profundidade e 
Distância, Área, Tempo,  ângulo,  
Velocidade, Volume, % de Estenose, 
Aceleração e Freqüência Cardíaca. Doppler 
Colorido, com variados mapas de cor, 
variação no filtro de parede, velocidade, 
linha de base da cor, tamanho e posição do 
FOV; 

No mínimo 01 (uma) saída de vídeo; 

No mínimo 02 (duas) portas USB; 

Capacidade para gerar relatório com 
imagens, gráficos e tabelas; 

SoGware para medida da espessura Íntima 
Média das Carótidas. Pacote de  soGware  
de cardiologia/ecografia completo. 

 



 

 

 

    Possibilidade de realizar exame 
intervencional de anestesia. 

Todos os transdutores deverão ser 
eletrônicos, com no mínimo a seguinte 
configuração: 

 

01 (um) Transdutor convexo para 
exames de medicina interna e 
abdominal que atenda no mínimo a 
faixa de frequência de 1,0 a 5,0 MHz 
(com variação de 1MHz para + ou -); 

01 (um) Transdutor linear  para 
exames vascular, vascular periférico, 
pequenas partes, mama e 
musculoesquelético, que atenda no 
mínimo a faixa de frequência de 4 a 
12 MHz (com variação de 1MHz para 
+ ou -); 

01 (um) Transdutor setorial para 
exames de ecografia, que atenda no 
mínimo a faixa de  frequência  de  2,0 
a 4,0 MHz (com variação de 1MHz 
para + ou -); 

 
2 (dois) dispositivos portáteis  de 
armazenamento com memória flash, 
acessível através da porta USB, tipo Pen- 
drive com capacidade mínima de 32Gb; 

2 (dois) frascos de gel para exames; 

1(um) suporte com rodízio para transporte 
do aparelho de ultrassonografia e encaixe 
para todos os transdutores; 

Licenças para atualização dos soGwares 
instalados nos equipamentos por  pelo 
menos 02 (dois) anos. 

Entregar manual do operador e técnico; 

Tensão de alimentação de 220VAC ou bivolt 
automático. Frequência 60 Hz; 

Plug  padrão ABNT NBR 14136; 

Registro ANVISA / Ministério da Saúde 
Certificado da Norma IEC60601-2-37; 

 

6 834 2460 Câmara de 
Conservação 

 
Câmara de conservação, hospitalar, vertical, para 
armazenamento e conservação de sangue ou de 
vacinas ou outros materiais laboratoriais 
termolábeis com capacidade útil de 
armazenamento entre 340 e 400 litros, 
temperatura de conservação dentro da faixa de 
+2°C e + 8°C com homogeneização da 
temperatura em todas as prateleiras (ou gavetas) 
através de sistema de circulação forçada de ar. 
 
Possuir porta de vidro triplo, no mínimo, com 
sistema anti-embaçante e com no mínimo 04 
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    gavetas ou prateleiras em aço inoxidável. 
 
Acompanhar registrador  eletrônico  de 
temperatura mínima, máxima e do momento, 
gabinete externo em chapa de aço tratada ou inox 
e interno em aço inoxidável, ter iluminação interna 
em LED, alarme remoto através de discador nos 
casos de temperatura crítica (máxima ou mínima). 
 
Display em LCD para apresentação simultânea 
de temperaturas (mínima, máxima e real). 
 
Deve possuir sistema de registro de dados. 
 
Possuir sistema de emergência para falta de 
energia, assegurando o funcionamento  de todas 
as funções eletroeletrônicas do equipamento, 
inclusive o compressor de frio, por no mínimo 36 
horas. Software de Gerenciamento para acesso 
via computador. Possuir  alarme  para 
temperaturas críticas, falta de energia elétrica e 
porta aberta, sistema de degelo automático com 
evaporação do condensado, sistema de 
refrigeração livre do gás CFC, possuir sistema de 
rodízios com freios. 
 
Entregar manual do operador e técnico; 
 
Entregar o calendário de preventiva durante a 
garantia; 
 
Certificado de calibração; 
 
Prover assistência técnica autorizada no Estado/ 
Distrito da entrega do produto; 
 
Devem ser entregues com o produto todos os 
cabos, conectores, adaptadores e demais itens 
necessários ao perfeito funcionamento do 
conjunto ofertado; 
 
Tensão de Entrada 220V – 60 Hz, ou bivolt 
automático. Padrão ABNT NBR 14136. 
 
Registro do equipamento emitido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / 
Ministério da Saúde ou comprovação de que o 
mesmo é isento de registro/cadastro, quando for 
o caso. 

 

7 838 10353 Osmose Reversa 
Portátil 

 
Sistema purificador por Osmose Reversa para 
máquinas de Hemodiálise, montado em estrutura 
compacta portátil; 
 
Conter no mínimo 03 (três) filtros (sendo de 
carvão ativo e/ou 1 micra e/ou 5 micras, 
membranas); 
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    Capacidade de produção mínima de 100 L/h; 

Deve possuir rodízios; 

Produzir água purificada para processos de 
hemodiálise atendendo a legislação sanitária 
vigente; 
 
Fornecer permeado para até duas máquinas 
dialisadoras; 
 
Deve vir com os filtros e membrana de osmose 
reversa; 
 
Conexão de entrada de água, rejeito e saída para 
máquina de hemodiálise tipo engate rápido; 
 
Possuir display com medidor de condutividade, 
pressão de alimentação da água de entrada e de 
saída e horímetro; 
 
Válvula reguladora de entrada e de saída da 
água; 
 
Capacidade de produção compatível com as 
máquinas de hemodiálise; 
 
Sistema projetado para trabalhar com água pré- 
tratada (rede pública), dentro dos parâmetros da 
Portaria 518 do Ministério da Saúde; 
 
Trabalhar com a dureza da água de entrada 
máxima de até 200 ppm garantindo a 
durabilidade da membrana; 
 
Alarmes de condutividade, falta d’agua, pressão 
alta, e de troca dos filtros e membranas; 
 
Entregar manual do operador e técnico; 
 
Entregar o calendário de preventiva durante a 
garantia; 
 
Prover assistência técnica autorizada no Estado/ 
Distrito da entrega do produto; 
 
Devem ser entregues com o produto todos os 
cabos, conectores, adaptadores e demais itens 
necessários ao perfeito funcionamento do 
conjunto ofertado; 
 
Tensão de Entrada 220V – 60 Hz, ou bivolt 
automático. Padrão ABNT NBR 14136. 
 
Registro do equipamento emitido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / 
Ministério da Saúde ou comprovação de que o 
mesmo é isento de registro/cadastro, quando for 
o caso. 
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