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ELEMENTO TÉCNICO - EMERGENCIAL - AQUISIÇÃO 

Nº 3/2020 - IGESDF/UNAP/SUNAP/SILOG/GEALM 

  

  

OBJETO     

  

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 aquisição de CAPOTE LAMINADO, visando atender o aumento da demanda das 
unidades do IGESDF por conta do novo coronavírus COVID-19. 

  

ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO OBJETO     

  

Os quantitativos totais do objeto estão estabelecidos abaixo: 

ITEM 
CODIGO 

MV 
DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

1 2416 

CAPOTE LAMINADO IMPERMEAVEL NAO ESTERIL 
-  AVENTAL DE PROCEDIMENTOS EM CME, NÃO 
ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 
PROCESSO SMS GRAU MÉDICO LAMINADO EM 
POLIETILENO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE. 
GRAMATURA DE 50G/M2. MEDIDA MÍNIMA DE 
120X155CM, HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA 
TERMOSSELADA COM PUNHO EM ELÁSTICO. SISTEMA 
DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE 
AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA. APRESENTAR 
LAUDOS DE PROTEÇÃO CUTÂNEA DA MATÉRIA PRIMA 
SMS HIPOALERGÊNICA CONFORME ABNT NBR ISO 
10993:2013, NÃO CARCINOGÊNICO, GRAMATURA, 
IMPERMEABILIDADE E CA CONFORME NR06. 
EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO ANVISA. 

30.000 

  

DOS PRAZOS: 
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O  material  poderá ser entregue de forma parcelada, desde que, a primeira entrega, 
correspondendo a 5% do total, seja em até 5 (cinco) dias úteis. 

  

DO LOCAL DE ENTREGA DAS AQUISIÇÕES: 

  

CENTRO DE OPERAÇÃO LOGÍSTICA IGESDF 

SIA Trecho 17 Rua 6 Lote 115 - Guará, Brasília - DF, 70297-400. no horário de 08h00min as 
11h00min e 14h00min as 16h00min, de Segunda à Sexta-feira, dias úteis. 

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. 

  

DA ANÁLISE PRÉVIA DE AMOSTRA DO PRODUTO: 

  

Será necessária análise da amostra para o item, sendo que a contratada possui até 3 dias 
úteis para apresentar a amostra após solicitação do IGESDF, no Núcleo de Compras do 
IGESDF no endereço SHMS – Área Especial QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 
70.335-900, no horário de 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 17:00 horas. 

A amostra deverá ser apresentada em sua embalagem original, na qual deve estar 
descriminada. 

data de fabricação; 

validade; 

tamanho; 

nome comercial do produto; 

registro ANVISA, quando couber; 

certificado de aprovação válido; 

A apresentação de amostra, passará por avaliação pela Comissão de pareceristas instituída 
pelo IGESDF, a qual emitirá Parecer técnico favorável ou não para a aquisição do material, 
seguindo os critérios de avaliação abaixo: 

Gramatura de 50g/m2; 

Medida mínima de 120x155cm; 

Manga longa termosselada com punho em elástico; 
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Sistema de ajuste e fixação através de dois pares de amarrilhos nas costas e cintura; 

Laudos de proteção cutânea da matéria prima SMS hipoalergênica conforme ABNT NBR ISO 
10993:2013; 

Certificado de aprovação válido, conforme NR 06. 

O parecer técnico será decidido pela maioria dos votos (50%+1) dos integrantes, e constitui 
condição indispensável para adjudicação do objeto. 

Toda avaliação, poderá ser registrada por meio de filmagem e fotografias, seguindo roteiro 
em formulário anexo. 

O IGESDF convocará o fornecedor para entregar amostra dos produtos ofertados para 
teste, devendo estar em embalagem original ou na qual o produto será entregue, desde 
que contenha as informações gerais do mesmo. 

As amostras deverão estar devidamente identificadas, constando em etiqueta o número de 
referência da Seleção de Fornecedores, o número de cada lote e do código do produto a 
que se refere, e o nome da empresa. 

As amostras que não estiverem identificadas da forma exigida no subitem anterior não 
serão recebidas e a empresa será desclassificada para o item. 

A apresentação de amostras divergentes das especificações contidas no elemento técnico 
e seus Anexos acarretará a desclassificação da empresa para aquele item. 

As amostras deverão ser entregues no Núcleo de Compras do IGESDF no endereço SHMS – 
Área Especial QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, no horário de 09:00 
às 12:00 horas e 14:00 às 17:00 horas. 

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

Sendo a amostra apresentada reprovada, o Fornecedor será  automaticamente 
desclassificado. 

As amostras, porventura apresentadas, deverão ser retiradas pelos interessados, no Núcleo 
de Compras do IGESDF no endereço SHMS – Área Especial QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília 
– DF, CEP: 70.335-900, no horário de 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 17:00 horas, em até 
05 (cinco) dias úteis,  após  a  conclusão  da  Seleção  de  Fornecedores. Decorrido 
esse prazo, o IGESDF utilizará, doará, ou simplesmente descartará as amostras. 

  

DAS CONDIÇÕES DAS AQUISIÇÕES: 

  

A Validade dos itens fornecidos deverá ter mínimo de 18 meses, a partir da data de entrega. 

O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias 
ou estragos, observando o seguinte: 
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A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violação, de acordo com 
legislação pertinente, e identificadas com as informações: especificação, quantidade, data 
de fabricação, data de validade, número do lote, selo da ABNT, quando for o caso; 

A embalagem deve ser adequada à natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, à 
forma e às condições de transporte. Além disso, as embalagens 
externas(secundárias)  devem  apresentar  as  condições  corretas  de  armazenamento  do 
produto (temperatura, umidade, empilhamento máximo); 

O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas 
do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e o(s) número(s) do(s) lote(s) ou item (s) 
fornecido(s); 

O Fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal (is) e da Ordem de 
Fornecimento ou Ordem de Utilização, expedida na plataforma Bionexo/Publinexo; Não 
será aceita a entrega sem a devida ordem de fornecimento ou Ordem de utilização. 

  

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE     

  

Trata- se de solicitação de compra emergencial de testes rápidos para o 
diagnóstico de COVID-19 (novo corona vírus), conforme o Regimento Interno de Compras, 
Art. 25. Poderá ser dispensada a Seleção de Fornecedores, mediante autorização da 
Diretoria, em especial: I - emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízos ao IGESDF ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços ou equipamentos, III - Grave perturbação da ordem ou calamidade pública. 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas 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, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

Considerando que em janeiro de 2020, foi identificada na China uma nova 
cepa de coronavírus, formalmente designada coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda 
grave (SARS-CoV2), causadora da doença denominada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) como COVID-19. 

Considerando que foi publicado o DECRETO Nº 40.475, DE 28 DE FEVEREIRO 
DE 2020 em que o Governador do Distrito Federal declara situação de emergência no 
âmbito da saúde pública no Distrito Federal, em razão do risco de pandemia do novo 
coronavírus; 

Considerando o Art. 1º “Fica declarada a situação de emergência, no âmbito 
da saúde pública no Distrito Federal, pelo período de cento e oitenta dias, em razão do risco 
de pandemia do novo coronavírus;” 
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Considerando que o Art. 7º inciso VIII,  define as ações que deverão ser 
tomadas pela Secretaria de Estado de Saúde, entre elas a de garantir e monitorar estoque 
estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico da infecção humana pelo novo 
coronavírus; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de Março de 2020, em 
decorrência do novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando que o Governador do Distrito Federal através do DECRETO Nº 
40.509, DE 11 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; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 
de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

Considerando que o DF já elaborou o Plano de Contingência Distrital em 
fevereiro de 2020, devido a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse 
evento e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte dos casos 
suspeitos e confirmados; 

Considerando a Portaria 188, de 03/02/2020, do Ministério da Saúde, que 
declara Emergência em Saúde Pública de Importancia Nacional - ESPIN, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar 
a disseminação da doença no Distrito Federal; 

Considerando que o IGESDF presta ações e serviços de saúde hospitalar, 
ressaltando a formação profissional e a educação permanente, bem como a prestação de 
serviços públicos nas atividades correlatas e inerentes à saúde pública, atuando 
exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Considerando que todas as Unidades Assistenciais do IGESDF inclusive as 
Unidades de Pronto Atendimento possuem capacidade para a realização dos teste; 

Considerando que o diagnóstico rápido traz ao paciente maior chance de 
sobrevida pois permite que o tratamento seja iniciado imediatamente diminuindo as 
chances de desenvolver quadros graves de doenças respiratórias que são a maior causa de 
morte no mundo inteiro. 

Considerando que nos processos, regular e emergencial (sob 
responsabilidade da CAF), o item foi fracassado. 

Processo Regular, solicitados 10.000 (dez mil) unidades, SEI 04016-
00014095/2019-49, Relatorio 39176771, Memorando 39176780. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33434109&id_procedimento_atual=46088928&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110025160&infra_hash=93ef749228f3fdc7a8774bed1229b661400f631ae0e9240ab9e825d7cf4aa7af
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33434109&id_procedimento_atual=46088928&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110025160&infra_hash=93ef749228f3fdc7a8774bed1229b661400f631ae0e9240ab9e825d7cf4aa7af
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=45616052&id_procedimento_atual=46088928&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110025160&infra_hash=364496485ae04ab4840762c76810e00e72f7620450aaab933e3a3650bffa89bc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=45616063&id_procedimento_atual=46088928&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110025160&infra_hash=e06912e777ce104d156dbb4e2c755f98027e2ddfd8e73a90f1368ea4bb3fdccb
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Processo Emergencial, solicitados 20.000 (vinte mil) unidades, SEI 04016-
00022781/2020-27, foram abertas 2 (duas) cotações na plataforma BIONEXO - 
102484418, 102198927, sem que houvesse sucesso em nenhuma delas. 

Prevendo o aumento do consumo do item, em detrimento ao aumento de 
casos de infectados com a COVID-19, nesse sentido, essa aquisição justifica-se pela 
necessidade de oferecer aos profissionais de saúde EPI´S e insumos necessários e 
adequados para diagnosticar e tratar  os pacientes  com sinais e sintomas da infecção 
pelo  novo Corona Vírus (COVID -19). 

  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO     

  

Documentos de Habilitação Jurídica 

A empresa deve apresentar os seguintes documentos de habilitação jurídica: 

a. Nos casos de Sociedade Anônima, contrato Social e, se for o caso, suas alterações, 
registrados na Junta Comercial ou Estatuto e Ata de Alterações, e respectivas publicações; 
b. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c. Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS; 
d. Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
e. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria 
– Geral da União; 
f. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 
g. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
h. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (art.192, Lei nº 11.101/2005), Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da 
Justiça Comum, Justiça Federal e Justiça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa 
física ou jurídica; 
i. Caso a empresa possua registro no SICAF e a validade das certidões encontre- se de 
acordo, a Certidão do SICAF substitui as certidões citadas acima; 

Documentos de Qualificação Técnica 

  Além dos documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e de qualificação 
econômico-financeira definidos pela Gerência de Compras e Contratos em instrução 
específica, a contratada deve entregar os seguintes documentos de qualificação técnica: 

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto deste Elemento Técnico, ou 
com o  item   pertinente,   por  meio  da   apresentação  de   atestado(s)  fornecido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público e/ou privado. O atestado deve estar 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43477175&id_procedimento_atual=46088928&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110025160&infra_hash=787e3b72de02b00f38c5db81fd976844666768d1afa2e9ae16bd9546c7cbc291
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43477175&id_procedimento_atual=46088928&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110025160&infra_hash=787e3b72de02b00f38c5db81fd976844666768d1afa2e9ae16bd9546c7cbc291
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devidamente registrado pelos órgãos técnicos, fiscalizadores ou fornecedores 
competentes. 

Licença Sanitária Estadual, Municipal ou Distrital, expedida pelo órgão de vigilância sanitária 
do local da empresa participante. 

Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) participante, emitida pela ANVISA/MS.  

Registro do produto junto a ANVISA, quando couber. A interessada deverá indicar o número 
do  registro  do  produto junto a  ANVISA,  preferencialmente  com  13  dígitos. O registro 
deve estar dentro do prazo de vigência, que será averiguado no site da ANVISA 
(www.anvisa.gov.br). Em situações em que o registro exigido não esteja devidamente 
atualizado no site da ANVISA será solicitado publicação no Diário Oficial da União 
(identificando o item em questão). Será também aceito, protocolo de revalidação, datado 
do primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade (RDC nº 250 de 20/10/04), 
acompanhado dos Formulários de Petição 1 e 2 referentes ao produto. 

Caso o material venha acompanhado de algum dispositivo não contemplado no seu registro 
original, a empresa deverá fornecer o número de registro na ANVISA, em plena validade. 

Caso o material esteja isento de registro na ANVISA, será solicitado a publicação no Diário 
Oficial da União contendo essa informação. 

Certificado de Aprovação, conforme NR 06. 

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. 

  

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA     

  

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

Ao emitir a seu  cargo  todos  os  ônus  e  encargos  decorrentes do 
nota   fiscal   o   Fornecedor  deverá   seguir  fielmente a descrição do produto, conforme 
descrição do item 2, e os requisitos definidos no item 11. 

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

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

Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes no 
item 2, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou 
substituição de marca. 
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Comunicar a contratante, no prazo mínimo de 24 horas que antecede a data da entrega, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
Esta comunicação não exclui a possibilidade de aplicação das penalidades cabíveis. 

Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local 
determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, 
observando as regras para manutenção da sua qualidade. 

Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local 
determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, 
observando as regras para manutenção da sua qualidade. 

Substituir, após solicitação da unidade do IGESDF responsável 
pela fiscalização,    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 2 (dois) dias úteis, o objeto com avarias ou 
defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF. 

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

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. 

Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências deste instrumento. 

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

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento deste 
Elemento Técnico, observando que os termos e condições contidos 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. 

  

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

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

Garantir o contraditório e a ampla defesa; 

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

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

  

CONDIÇÕES DE 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 e o código do item, número da ordem de 
fornecimento, valor unitário e total e número de referência do processo.  

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. 

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: 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 emitidas com incorreções ou em desacordo 



                                                                                                
  

 
 

 

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

 

 

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. 

  

PROPOSTA     

  

A proposta comercial deverá conter obrigatoriamente: 

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

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

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

Quantidade(s) do(s) produto(s); 

Marca e modelo do objeto; 

Nome comercial; 

prazo para entrega dos materiais; 

marca e modelo do objeto; 

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. 

O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste 
Elemento técnico e seus anexos. 

  

FISCALIZAÇÃO     

  

A fiscalização e atesto das Nota (s) Fiscal (is) será realizado pela Superintendência Adjunta 
de Insumos e Logística do IGESDF, que também será responsável pelo recebimento, 
controle e distribuição do material. 

    

PENALIDADES     
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Em caso de inexecução total, parcial ou qualquer outra inadimplência, sem motivo de força 
maior, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que 
couber garantida e prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as 
seguintes hipóteses: 

por atraso injustificado: 

Multa de 1% (um por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia, incidente sobre o valor 
correspondente ao produto especificado no Pedido ao Fornecedor; 

Multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia 
de atraso, incidente sobre o valor correspondente ao produto especificado no Pedido ao 
Fornecedor, sem prejuízo da rescisão do Contrato, a partir do 60º (sexagésimo) dia de 
atraso. 

por inexecução parcial ou total do Contrato: 

Advertência; 

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato; e; 

Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE, por um prazo de até 2 (dois) anos. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS     

  

A participação 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.  

A contratada se obriga a manter o fornecimento de bens e serviços, nas mesmas condições 
estabelecidas neste Elemento Técnico e no preço pactuado, caso exista risco a vida dos 
pacientes, por, no mínimo, 90 dias ou até a celebração de contrato com outro fornecedor. 

  

Brasília/DF, 05/maio/2020 
 


