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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Logís�ca

Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio

 

 

 

ELEMENTO TÉCNICO Nº 1/2020 - IGESDF/HB/SUPHB/GELOG/NUALM

Unidade: NÚCLEO DE MEDICINA NUCLEAR

Solicitante: RODRIGO GUIMARÃES FURTADO

Interessado/Responsável: RODRIGO GUIMARÃES FURTADO

E-mail: rodrigo.furtado@igesdf.org.br

Contato: (61) 3550-8888

 

1. DO OBJETO      

 

1.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA, de acordo com as especificações,
quan�dades e demais condições constantes neste Elemento Técnico, para atender às necessidades do Núcleo de Medicina Nuclear do Hospital de Base.

1.2. Os itens serão fornecidos em entrega única, conforme Ordem de Fornecimento. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO  

 

2.1. O Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF iniciou as obras no Núcleo de Medicina Nuclear do Hospital de Base, para a
instalação e montagem do equipamento de Tomografia Computadorizada por Emissão de Prótons ( PET-CT, ou PET-Scan), a fim de disponibilizar na rede pública
de saúde, o exame PET-CT aos usuários do SUS, garan�ndo precisão no diagnós�co e acompanhamento de doenças.

2.2. Nesse sen�do, essa aquisição jus�fica-se devido às dimensões dos ambientes do Núcleo de Medicina Nuclear, com vistas a o�mizar o pouco
espaço disponível para acomodar equipamentos, computadores, insumos de maneira geral.

2.3. Os quan�ta�vos foram es�mados para operação plena do Núcleo de Medicina Nuclear.

 

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO    

 

3.1. Os quan�ta�vos a serem adquiridos foram es�mados para atender as necessidades do Núcleo de Medicina Nuclear do Hospital de Base, levando-
se em consideração o Projeto do Mobiliário, em anexo no item 18.

 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

4.1. Segue abaixo a descrição e a quan�dade necessária:

 

 

LOTE ITEM COD.
MV DESCRITIVO LOCAL DE

INSTALAÇÃO QUANTIDADE

1 1 5250
ANTEPARO DO BALCÃO, estruturado em metalon quadrado largura de máxima de 25x25mm, pintura
automo�va branco fosco e vidro temperado incolor, com película de segurança com espessura de 3 a
10mm de acordo com a funcionalidade e segurança do local a ser fixado.

RECEPÇÃO 1

1 2 5187

ARMÁRIO 2 PORTAS COM GUARDA VOLUME. Armário em MDF, com 180,5cm de largura, 60cm de
comprimento e 175cm de altura (sem contar os pés), elevado a 15cm do chão, através de pés
reguláveis. Todas as peças com exceção ao fundo com 25mm de espessura. Um compar�mento
dividido com 4 prateleiras e protegido por duas portas e chave. Um compar�lhamento guarda
volume protegido por porta embu�da com dobradiça super alta e chave. Todos os compar�mentos
possuem profundidade ú�l de 59,4cm. MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA
COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

GAMA
CÂMARA 1 1

1 3 5188

ARMÁRIO 2 PORTAS. Armário em MDF, com 70cm de largura, 50cm de comprimento, 181,8cm de
altura e elevado 15cm do chão através de pés reguláveis. Todas as peças com exceção ao fundo com
18mm de espessura. Dois compar�mentos com 50cm de profundidade ú�l, protegidos por portas,
sendo um deles dividido por 3 prateleiras. MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO
NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

DML 1

1 4 5189 ARMÁRIO COM 4 PORTAS. Armário em MDF, com 167,5cm de largura, 37,4cm de comprimento e
150cm de altura. Todas as peças com exceção ao fundo com 25mm de espessura. Dois
compar�mentos divididos com 3 prateleiras com 35cm de profundidade ú�l. Ambos os
compar�mentos protegidos com portas embu�das, com dobradiça super alta. Armário elevado 15cm

RECEPÇÃO 1
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do chão através dos pés reguláveis. MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA
COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

1 5 5190

ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS COM NICHO. Armário Suspenso em MDF, com largura de 177cm,
comprimento de 40cm, altura total de 55,7cm. Painéis horizontais em MDF de 18mm de espessura.
Painéis ver�cais em MDF de 15mm de espessura. Nicho para Microondas (40 cen�metros de altura e
60 en�metros de largura), utensílios e compar�mento protegido por duas portas de abrir. Este
armário conta com profundidade ú�l de 37,9cm em todos os seus compar�mentos. MATERIAL: MDF
REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM
ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

COPA 1

1 6 5191

ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS COM PRATELEIRA. Armário suspenso em MDF, com largura de
108cm, comprimento de 40cm, altura total de 69,4cm. Painéis horizontais em MDF de 18mm de
espessura. Painéis Ver�cais em MDF de 15mm de espessura. Compar�mento dividido por prateleira
e protegido por duas portas de abrir. Este armário conta com profundidade ú�l de 37,6cm. O armário
deve ser fixado nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados, garan�ndo a
segurança do equipamento e do usuário, sendo de responsabilidade do fornecedor.  MATERIAL: MDF
REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM
ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

CONSULTORIO
/ ERGOMETRIA

/ INJEÇÃO /
LABORATÓRIO

DE
MANIPULAÇÃO

4

1 7 5192

ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS. Armário suspenso em MDF, com largura de 108cm, comprimento de
40cm, altura total de 69,4cm. Painéis horizontais em MDF de 18mm de espessura. Painéis Ver�cais
em MDF de 15mm de espessura. Compar�mento protegido por duas portas de abrir. Este armário
conta com profundidade ú�l de 37,6cm. O armário deve ser fixado nas paredes através de técnica e
dimensionamento adequados, garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de
responsabilidade do fornecedor.  MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR
BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

INALAÇÃO 1

1 8 5193

ARMÁRIO SUSPENSO 4 PORTAS.Armário Suspenso em MDF, com largura de 154cm, comprimento de
40cm, altura total de 55cm. Painéis horizontais em MDF de 18mm de espessura. Painéis Ver�cais em
MDF de 15mm de espessura. Dois compar�mentos protegidos por 2 portas de abrir, cada. MATERIAL:
MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM
ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

SALA DE
UTILIDADES 1

1 9 5194

ARMÁRIO SUSPENSO 7 PORTAS EM "L". Armário Suspenso em L, MDF, conforme apresentado na
Folha 09, Painéis horizontais com 18mm de espessura. Painéis Ver�cais com 15mm de espessura.
Dois compar�mentos com 38,2cm de profundidade ú�l, divididos por prateleira e protegidos por
portas com fechadura. Um compar�mento em L, dividido por prateleira, e protegido por porta de
canto com fechadura. Um compar�mento com 37,6cm de profundidade ú�l, dividido por prateleira e
protegido por portas com fechadura. O armário deve ser fixado nas paredes através de técnica e
dimensionamento adequados, garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de
responsabilidade do fornecedor. MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR
BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

SALA DE
LAUDOS 1

1 10 5195

ARMÁRIO SUSPENSO EM "L".Armário Suspenso em L, MDF. Painéis horizontais com 18mm de
espessura. Painéis  ver�cais com 15mm de espessura. Seis compar�mentos com profundidade ú�l de
37,6cm, todos protegidos por portas, sendo um deles em L, com porta de canto. O armário deve ser
fixado nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados, garan�ndo a segurança do
equipamento e do usuário, sendo de responsabilidade do fornecedor.  MATERIAL: MDF REVESTIDO
DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM ACABAMENTO
ARREDONDADO NA COR BRANCA.

SALA DE
COMANDO 1

1 11 5196

ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 4 PORTAS. Roupeiro em MDF, com 167,5cm de largura, 42,6cm de
comprimento, 155cm de altura (sem contar os pés), elevado a 15cm do chão, através de pés
reguláveis. Todas as peças, com exceção ao fundo, possuem 25mm de espessura. Dois
compar�mentos, com 4 prateleiras, e protegidos por duas portas e chave, cada. Todos os
compar�mentos possuem profundidade ú�l de 40cm. MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO
MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA
COR BRANCA.

CIRCULAÇÃO
CONTROLADA 1

1 12 5197

BALCÃO 4 PORTAS. Balcão em MDF apoiado em sóculo, com largura total de 177cm, comprimento de
55cm, e altura total de 65 cen�metros. Painéis horizontais em MDF de 18mm de espessura. Painéis
ver�cais em MDF de 15mm de espessura. Travamento em MDF de 15mm de espessura. Dois
compar�mentos com prateleira, ambos protegidos por 2 portas, cada. Este balcão conta com
profundidade ú�l de 52,9cm em todos os seus compar�mentos. MATERIAL: MDF REVESTIDO DE
LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM ACABAMENTO
ARREDONDADO NA COR BRANCA.

COPA 1

1 13 5198

BALCÃO 6 GAVETAS COM ACESSO CONTROLADO. Balcão em MDF integrado à bancada, possuindo
85cm de altura medidos do tampo superior até o chão. Painéis ver�cais em MDF 30mm, tampo em
MDF de 25mm de espessura. Menor seção do balcão travada em peça de MDF de 30mm. Maior
seção do balcão travada em duas peças de MDF de 30mm. Balcão elevado à 15cm do chão através
dos pés reguláveis. Duas gavetas em MDF de 15mm, com 37cm de comprimento ú�l, 36,9cm de
largura ú�l, e 5,5cm de profundidade. Sistema de corrediça telescópica. Ambas as gavetas apoiadas
lateralmente em peças ver�cais com 15mm de espessura. Quatro gavetas em MDF de 15mm, com
41,4cm de largura ú�l, 37cm de comprimento ú�l, e 5,5cm de profundidade. Sistema de corrediça
telescópica. Gavetas apoiadas lateralmente em peças ver�cais com 15mm de espessura. Acesso
controlado possuindo 75cm de cumprimento, elevado 10cm do chão. Duas cancelas com 70cm de
largura cada com dobradiças �po vai e vem.  MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO
MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA
COR BRANCA.

RECEPÇÃO 1

1 14 5199 BALCÃO COM 8 GAVETAS. Balcão em MDF com largura de 108cm, comprimento de 60cm, altura de INJEÇÃO / 2
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75cm (sem contar os pés), elevado a 15cm do chão através dos pés reguláveis. Painéis ver�cais com
15mm de altura. Painéis horizontais com 18mm de altura. Dois compar�mentos, cada um com 4
gavetas dotadas de corrediças telescópicas. Gavetas em MDF de 15mm, com 45,4cm de largura ú�l,
47cm de comprimento ú�l e 11,4cm de profundidade. Sistema de corrediça telescópica.  MATERIAL:
MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM
ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

INALAÇÃO

1 15 5200

BANCADA EM "L". MDF, com espessura de 25mm em todos os seus painéis. Prever sapata niveladora
para o anteparo lateral da bancada, que mantenha o painel suspenso à no mínimo 2 cen�metros do
chão. A bancada deve ser fixada na parede através de técnica e dimensionamento adequados,
garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de responsabilidade do fornecedor. 
MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM
ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

SALA DE
LAUDOS 2

1 16 5201

BANCADA GRANDE. Bancada em MDF, com espessura de 25mm. Possuir dimensão de 294cm de
largura e 60cm de comprimento, devendo sua largura terminar alinhada com o visor presente na
sala. As bancadas devem ser fixadas nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados,
garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de responsabilidade do fornecedor.
MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM
ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

SALA DE
COMANDO 1

1 17 5202

BANCADA PEQUENA. Bancada em MDF, com espessura de 25mm. Possuir dimensão de 180cm de
largura e 60cm de comprimento, devendo sua largura terminar alinhada com o visor presente na
sala. As bancadas devem ser fixadas nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados,
garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de responsabilidade do fornecedor.
MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM
ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

SALA DE
COMANDO 1

1 18 5203

ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS E 2 DIVISÓRIAS. Estante em MDF, com 233,8cm de largura, 60cm de
comprimento e 175cm de altura (sem contar os pés), elevado a 15 cm do chão, através de pés
reguláveis. Todas as peças com exceção ao fundo com 25mm de espessura Nove compar�mentos
com 75cm de largura, 55 cen�metros de altura e 59,4 cen�metros de profundidade ú�l. MATERIAL:
MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM
ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

GAMA
CÂMARA 1 1

1 19 5204

ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS. Estante em MDF, com 92cm de largura, 60cm de comprimento e
210cm de altura (sem contar os pés), elevado a 15cm do chão, através de pés reguláveis. Todas as
peças, com exceção ao fundo com 25mm de espessura. Quatro prateleiras. Todos os compar�mentos
possuem profundidade ú�l de 59,4cm. MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA
COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

PET CT 1

1 20 5205

ESTANTE SUSPENSA. Guarda Volume em MDF, com 85cm de largura, 60cm de comprimento e 97,5cm
de altura. Todas as peças, com exceção ao fundo, possuem 25mm de espessura. Um compar�mento
reservado para guarda volume, protegido por porta embu�da com dobradiça super alta e chave.
Todos os compar�mentos possuem profundidade ú�l de 57,6cm. MATERIAL: MDF REVESTIDO DE
LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM ACABAMENTO
ARREDONDADO NA COR BRANCA.

PET CT 1

1 21 5206

FECHAMENTO PIA. Fechamento em MDF de 15mm de espessura de toda a área inferior à bancada,
avançando 10cm em relação ao sóculo, e garan�ndo pingadeira para a área molhada. MATERIAL:
MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM
ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

SALA DE
UTILIDADES 1

1 22 5207

GUARDA VOLUMES 8 COMPARTIMENTOS. Guarda Volume em MDF, com 84,5cm de largura, 40cm de
comprimento, 189cm de altura (sem contar os pés) e elevado a 15cm do chão, através de pés
reguláveis. Painéis ver�cais com 15mm de espessura. Painéis horizontais com 18mm de espessura.
Oito compar�mentos com profundidade ú�l de 39,4cm, protegidos por porta e chave. MATERIAL:
MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM
ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

CIRCULAÇÃO
CONTROLADA 1

1 23 5208

MESA. Mesa em MDF, com largura de 120cm, comprimento de 62cm, altura total de 75,7cm.
Travamento longitudinal para garan�r estabilidade da peça. Chapas ver�cais e horizontais com 25mm
de espessura. Prever sapata niveladora, que mantenha a mesa no mínimo 2 cen�metros elevada do
chão. MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS
EM ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

CONSULTORIO
/ ERGOMETRIA 2

1 24 5251

PORTINHOLA VAI E VEM, estruturada em metalon quadrado 30x30mm, pintura automo�va branco
fosco e vidro temperado incolor. Incluir amortecedor de abertura. Pilarete de apoio da por�nhola em
tubo metalon quadrado 100x100mm, pintura automo�va branco fosco e vidro temperado
incolor, com película de segurança com espessura de 3 a 10mm de acordo com a funcionalidade e
segurança do local a ser fixado.

RECEPÇÃO 1

1 25 5209

PRATELEIRA EM "L". Prateleira em MDF de 25mm de espessura, com medidas conforme anexo 1 (pág
09). devem ser fixadas nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados, garan�ndo a
segurança do equipamento e do usuário, sendo de responsabilidade do fornecedor. MATERIAL: MDF
REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE BORDAS EM ABS, COM
ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

SALA DE
LAUDOS 3

1 26 5210 PRATELEIRA. Prateleiras em MDF, com 138,1cm de largura, 60cm de comprimento, sendo a mais
baixa instalada à uma altura de 77,5cm contada da sua face inferior ao chão. Entre si, altura livre de
50cm. Guarda volume integrado nas duas prateleiras mais altas, protegido por porta embu�da com
dobradiça super alta e chave. Todas as peças possuem espessura de 25mm, com exceção ao fundo do
guarda volume, com 6mm. Devem ser fixadas nas paredes através de técnica e dimensionamento

GAMA
CÂMARA 2

1
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adequados, garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de responsabilidade do
fornecedor.  MATERIAL: MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. FITAS DE
BORDAS EM ABS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NA COR BRANCA.

                 

4.2. A instalação e dimensões deverão respeitar as informadas no projeto em anexo no item 18 deste Elemento Técnico e eventuais modificações no
ato da instalação deverão ser formalmente consultadas com as equipes de Engenharia/Arquitetura e Medicina Nuclear do IGESDF;

4.3. Anteriormente à fabricação, deverá ocorrer reunião de alinhamento entre a equipe de arquitetura e engenharia do IGESDF com a contratada para
dirimir dúvidas e apresentar necessidades específicas do projeto;

4.4. A empresa executora deverá garan�r a similaridade e padronização entre todos os móveis a serem fabricados.

 

5. DIRETRIZES GERAIS

 

5.1. Para montagem dos móveis é indispensável seguir o projeto em anexo, que está em conformidade com o layout de arquitetura do bloco da
Medicina Nuclear;

5.2. As medidas deverão ser rigorosamente aferidas no local para perfeito ajuste do móvel executado ao projeto enviado;

5.3. Todas as medidas con�das no projeto estão em cen�metros (cm);

5.4. As medidas gerais do mobiliário (altura, largura e profundidade, tanto de estantes, bancadas e armários) devem ser respeitadas rigorosamente,
salvo em casos de divergência em virtude de medidas levantadas in loco;

5.5. Os serviços de montagem e adaptações necessárias ficarão a cargo do fornecedor, que deverá sempre comunicar ao contratante toda e qualquer
necessidade de adaptação;

5.6. Todos os materiais empregados na fabricação dos móveis, tais como madeira de fibra de média densidade (MDF), acabamentos, puxadores entre
outros, devem possuir alto padrão de qualidade próprios de cada segmento;

5.7. Mobiliário deverá ser fabricado em painéis de MDF (madeira de fibra de média densidade), abrangendo espessuras de 6mm, 1,5mm, 1,8mm,
2,5mm e 3mm, conforme necessidade do mobiliário;

5.8. A escolha da espessura de cada chapa se dará conforme necessidade da sua especificação: maior espessura para atribuir maior resistência ao
peso e impactos (fundo de gavetas e prateleiras, painéis de fechamento etc.) e menor espessura para atribuir leveza (fechamentos superiores do mobiliário);

5.9. O fornecedor deverá alinhar, em reunião com o contratante, a estratégia da escolha da espessura e escoramento dos painéis de montagem do
mobiliário;

5.10. A escolha do MDF para fabricação do mobiliário se deve pelas suas caracterís�cas que seguem: proteção à umidade, proteção a cupins, redução
do custo e tempo de execução do projeto, super�cie uniforme sem imperfeições, resistência ao arranque do parafuso, grande estabilidade dimensional, sendo
excelente para corte e especialmente desenvolvido para uso interior;

5.11. Os painéis de MDF devem ser similares ou melhores que o ofertado pela empresa Duratex;

5.12. Todos os painéis deverão ser reves�dos de Laminado Melamínico Branco similar ou melhor que o ofertado pela empresa Fórmica, que são
fabricados com alta pressão (AP) – processo produ�vo que confere muito mais resistência contra impactos e atritos;

5.13. A escolha do reves�mento de laminado melamínico se deve pelas suas caracterís�cas: indicada para móveis, resistência à umidade, manchas,
impactos, riscos, além de possuírem baixo desgaste com o tempo;

5.14. As laterais dos painéis que ficarem expostas e sem acabamento, deverão ser tratadas com fita de borda similar ou igual ao Raukantex ABS
ofertado pela empresa REHAU;

5.15. O fornecedor deverá levar amostra �sica das fitas de borda para avaliação e aprovação da equipe de almoxarifado, patrimônio, arquitetura e
engenharia do IGESDF;

5.16. A escolha pela fita de borda ABS se deve pelas suas caracterís�cas: resistência à deformação térmica, resistência à abrasão, resistência química,
resistência à luz e fácil limpeza;

5.17. Todos os pés devem ser reguláveis de 15cm, impreterivelmente em aço inox, devido à alta durabilidade do material, facilidade de limpeza e custo
bene�cio. Devem ser iguais ou melhores ao ofertado pela empresa Inovar Metais;

5.18. O fornecedor deverá levar amostra �sica dos pés de sustentação do mobiliário para avaliação e aprovação da equipe de almoxarifado, patrimônio,
arquitetura e engenharia do IGESDF;

5.19. Todas as corrediças telescópicas u�lizadas devem ser em aço zincado (garan�ndo a sua proteção) e garan�r a extração total da gaveta do interior
do móvel;

5.20. O fornecedor deverá levar amostra �sica das corrediças do mobiliário para avaliação e aprovação da equipe de almoxarifado, patrimônio,
arquitetura e engenharia do IGESDF;

5.21. Os puxadores poderão ser em alumínio anodizado fosco de sobrepor, slim, igual ou similar ao modelo 5026 ofertado pela empresa Pauma, ou
solução melhor a ser apresentada pelo fornecedor;

5.22. O fornecedor deverá apresentar ao IGESDF 3 ou mais possibilidades de puxadores na cor prata. Devendo, impreterivelmente, levar amostra real
para reunião de alinhamento com a equipe de almoxarifado, patrimônio, arquitetura e engenharia do IGESDF;

5.23. Todas as ferragens deverão ser zincadas ou galvanizadas, a fim de se obter maior resistência à corrosão e durabilidade das peças, possuindo
padrão de qualidade, conforme normas técnicas específicas para cada caso;

5.24. Parafusos, encaixes e ferragens, não deverão aparecer para o bom acabamento das peças;

5.25. Deverá ser u�lizada sapatas niveladoras da melhor qualidade nos mobiliários que a�ngirem o piso;

5.26. Todas as fechaduras devem ser de embu�r, em cilindro, e possuir acabamento cromado;

5.27. O fornecedor deverá levar amostra �sica das fechaduras do mobiliário para avaliação e aprovação da equipe de almoxarifado, patrimônio,
arquitetura e engenharia do IGESDF;

5.28. Os móveis que exigirem fixação tais como rebites, parafusos, cantoneiras ou outros, devem ser distribuídos uniformemente em quan�dade e
tamanho, de forma a garan�r que as peças fiquem rigidamente presas, não apresentando sobras, pontas ou rebarbas, ficando a cargo do fornecedor tal
dimensionamento;

5.29. Todas as peças deverão ser embaladas para transporte, de forma a garan�r a integralidade dos materiais e equipamentos fornecidos;
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5.30. Todos o material u�lizado deverá ser novo e seguir os procedimentos e requisitos necessários do fabricante de maneira a assegurar o
funcionamento adequado, após sua entrada em operação;

5.31. Garan�a mínima de 3 anos e assistência técnica durante este período;

5.32. Serão de responsabilidade do fornecedor toda mão de obra, maquinários e acessórios necessários à perfeita instalação e funcionamento do
mobiliário;

5.33. O contratante poderá solicitar adaptações e adições (divisão de nicho, prateleiras internas, rodízios, gavetas, divisórias internas de gavetas,
ganchos, mão francesa, escoramento, pés sustentadores, puxadores, furos de passagem de cabo, protetores de quinas, protetores de furo) no mobiliário caso
veja necessidade durante a fabricação e instalação no local;

5.34. O contratado também deverá fornecer eletrodutos, dutos, eletrocalhas, terminais de todas, ou seja, material para passagens de fios que
precisarem atravessar a marcenaria para a u�lização dos equipamentos eletrônicos;

5.35. Faz-se necessário que todo o material a ser u�lizado para produção seja apresentado anteriormente a sua u�lização na fabricação do mobiliário
para avaliação e aprovação da equipe de almoxarifado, patrimônio, arquitetura e engenharia do IGESDF;

5.36. O IGESDF poderá, se necessário, trocar a configuração e o local de instalação de algum armário antes de sua fabricação e instalação. Caso venha a
ocorrer, será combinado com o fornecedor a subs�tuição para que não haja prejuízo a ambas as partes.

 

6. PROPOSTA COMERCIAL

 

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

a) nome do representante legal da empresa e dados;

b) detalhamento do objeto;

c) as quan�dades;

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

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

f) prazo para entrega e instalação;

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

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

i) marca e modelo do objeto;

j) garan�a do objeto; e

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.

6.1. Para o LOTE 01 deverá especificar o valor unitário de cada item pertencente ao LOTE, entretanto deverão ser ofertados por VALOR GLOBAL DO
LOTE (agrupamento de itens), ou seja, mesmo o valor sendo referente a um item do lote, só será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a menor
soma de todos os itens do citado lote.

6.1.1. A jus�fica�va para tal sistemá�ca se dá em virtude da necessidade de padronização.

6.2. O critério de julgamento adotado, de acordo com o Art. 24, da RESOLUÇÃO CA/IGESDF Nº 01/2019, será o inciso I - MENOR PREÇO.

 

7. GARANTIA

 

7.1. A garan�a mínima do(s) produto(s), por ocasião da sua entrega/instalação no IGESDF, deve ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses a contar da
data do recebimento total.

7.1.1. O fornecedor deverá oferecer serviços de assistência técnica especializada durante a vigência da garan�a.

7.2. A garan�a dos materiais consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa
do Consumidor - e alterações subsequentes.

7.3. Na subs�tuição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da
Contratante, sem custo adicional para a Contratante.

 

8. AMOSTRAS E PROSPECTOS     

 

8.1. Será necessária análise de amostra para os elementos sinalizados no item 5 - Diretrizes Gerais deste Elemento Técnico, 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.

8.2. A apresentação de amostra, passará por avaliação pela Comissão de pareceristas ins�tuída pelo IGESDF, a qual emi�rá Parecer técnico favorável
ou não para a aquisição do material.

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

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

8.4.1. 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.

8.4.2. As amostras deverão estar devidamente iden�ficadas, constando em e�queta 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.

8.4.3. As amostras que não es�verem iden�ficadas da forma exigida no subitem anterior não serão recebidas e a empresa será desclassificada para o
item.

8.4.4. A apresentação de amostras divergentes das especificações con�das no elemento técnico e seus Anexos acarretará a desclassificação da empresa
para aquele item.
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8.5. 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.

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

8.7. Sendo a amostra apresentada reprovada, o Fornecedor será  automa�camente desclassificado.

8.8. As amostras, porventura apresentadas, deverão ser re�radas 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 u�lizará, doará, ou simplesmente descartará as amostras.

 

9. HABILITAÇÕES DA EMPRESA      

 

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

9.1.1. 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 A�va 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 nega�va;

d) FGTS – Cer�dão Nega�va de regularidade rela�va ao Fundo de Garan�a  do Tempo de Serviço, mediante Cer�ficado 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, man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça;

h) TCU – Lista de Inidôneos, man�da 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 �sica ou jurídica.

9.1.2. Referentes à Habilitação Jurídica:

a) Cópia da Cédula de iden�dade, 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 respec�va;

d) Documento comprobatório auten�cado de seus administradores reconhecido nacionalmente (CNH, carteira de iden�dade, 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 a�vidade 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.

9.1.2.1. Quanto à Representação:

a) Se representante legal apresentar procuração por instrumento par�cular ou público, com poderes para pra�car os atos per�nentes 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 cons�tuir 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.

9.1.3. Referentes à Habilitação Técnica, quando couber:

a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a licitante já forneceu, a contento, produtos
similares, em caracterís�cas e quan�dades, ao do objeto do item em disputa;

b) Registro no Cadastro Técnico Federal de A�vidades Potencialmente Poluidoras ou U�lizadoras de Recursos Ambientais, caso caso o fornecedor exerça uma das
a�vidades constantes no Anexo I da Instrução Norma�va nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA;

c) Atender a Instrução Norma�va nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG;

d) Atender ao Decreto nº 7.746 de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios, prá�cas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento sustentável.

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 auten�cadas ou os originais da documentação exigida neste elemento técnico.

 

10. CONDIÇÕES DE ENTREGA           

 

10.1. Os produtos deverão ser entregues e instalados no Núcleo de Medicina Nuclear do HB no endereço SHMS – ÁREA ESPECIAL - QUADRA 101 -
BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, conforme local indicado na ordem de fornecimento.

10.2. Todas as despesas de frete, embalagem, impostos, tributos, encargos incidentes nos serviços e fornecimentos deverão ser inclusas no valor da
proposta e, em hipótese alguma, poderão ser incluídas futuramente.

10.3. O prazo para entrega e instalação do(s) item(ns) será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de
Fornecimento, exceto quando, a critério do IGESDF, for estabelecido prazo superior na Ordem de Fornecimento.
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10.4. Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

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

a) Número da ordem de fornecimento;

b) O nome do material;

c) A marca e o nome comercial;

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

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

10.6. Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas no item 16.1 deste Elemento Técnico, além das previstas no
Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

 

11. VIGÊNCIA

 

11.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por até 12(doze) meses, a
par�r da data de sua assinatura, até o recebimento defini�vo do objeto.

11.2. A referida vigência não exonera o fornecedor do cumprimento da garan�a mínima do(s)  produto(s),  contados  a  par�r  da   data  do  termo   de
recebimento defini�vo do objeto.

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

12.1. 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.

12.1.1. Ao emi�r a nota fiscal o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do produto, conforme descrição na tabela 4.1.

12.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do endereço eletrônico correspondente ao seu envio.

12.2.1. Realizar o resgate do pedido, quando realizado na plataforma Bionexo/ Publinexo.

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

12.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes na tabela 4.1, não se admi�ndo procras�nação em função
de pedido de revisão de preço ou subs�tuição de marca.

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

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

12.7. Subs�tuir, após solicitação do Fiscal, ou propor a subs�tuição 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.

12.7.1. 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.

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

12.9. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade
o mero fato da execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos par�cipantes.

12.10. Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências deste instrumento.

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE             

 

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

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

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

13.4. Garan�r o contraditório e ampla defesa;

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

13.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efe�va execução do objeto.

13.7. 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 corre�vas necessárias.

 

14. FISCALIZAÇÃO 

 

14.1. A fiscalização e atesto das Nota (s) Fiscal (is) será realizado pela Comissão Especial de Acompanhamento, que também será responsável pelo
acompanhamento da instalação do item.

14.2. A comissão será composta por integrantes, indicados pelo Gerência de Apoio Diagnós�co e Terapêu�co, Núcleo de Medicina Nuclear, Núcleo de
Planejamento de Obras e Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio.

 

15. PAGAMENTO   

 

15.1. 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.
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15.2. 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.

15.3. 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.

 

16. PENALIDADES  

 

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

I - por atraso injus�ficado:

a) 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;

b) Multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao dia, a par�r 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 par�r do 60º (sexagésimo) dia de atraso.

II - por inexecução parcial ou total do Contrato:

a) Advertência;

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

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

 

17. LOCAL E DATA  

Brasília/DF, 23/maio/2020.

Iden�ficação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 1/2020:

 

 

DOUGLAS DOS SANTOS VASCO

Chefe do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio

0000144-5

 

 

RITA SIQUEIRA CAMPOS LOURENÇO

Arquiteta

0000213-1

 

 

PEDRO DA COSTA OLIVEIRA BRITO

Chefe do Núcleo de Planejamento de Obras

0000684-1

 

Iden�ficação do Responsável da área técnica:

 

 

RODRIGO GUIMARÃES FURTADO
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Superintendente do Hospital de Base

0000550-8

 

18. ANEXOS

 

18.1. Projeto do mobiliário do Núcleo de Medicina Nuclear:
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18.2. Memorial Descri�vo do Mobiliário:

18.2.1. RECEPÇÃO

Balcão de atendimento (Folha 01, 02, 03, 04 do Projeto) Balcão em MDF integrado à bancada, possuindo 85cm de altura medidos do tampo
superior até o chão. Painéis ver�cais em MDF 30mm, tampo em MDF de 25mm de espessura. Menor seção do balcão travada em peça de MDF de 30mm. Maior
seção do balcão travada em duas peças de MDF de 30mm. Balcão elevado à 15cm do chão através dos pés reguláveis.

Gaveta 1 (Folha 04 do Projeto) Duas gavetas em MDF de 15mm, com 37cm de comprimento ú�l, 36,9cm de largura ú�l, e 5,5cm de profundidade.
Sistema de corrediça telescópica. Ambas as gavetas apoiadas lateralmente em peças ver�cais com 15mm de espessura.

Gaveta 2 (Folha 04 do Projeto) Quatro gavetas em MDF de 15mm, com 41,4cm de largura ú�l, 37cm de comprimento ú�l, e 5,5cm de
profundidade. Sistema de corrediça telescópica. Gavetas apoiadas lateralmente em peças ver�cais com 15mm de espessura.

Armário (Folha 05 do Projeto) Armário em MDF, com 167,5cm de largura, 37,4cm de comprimento e 150cm de altura. Todas as peças com
exceção ao fundo com 25mm de espessura. Dois compar�mentos divididos com 3 prateleiras com 35cm de profundidade ú�l. Ambos os compar�mentos
protegidos com portas embu�das, com dobradiça super alta. Armário elevado 15cm do chão através dos pés reguláveis.

Anteparo do balcão (Folha 01, 02 e 03 do Projeto) Anteparo do balcão estruturado em metalon quadrado largura de máxima de 25x25mm,
pintura automo�va branco fosco e vidro temperado incolor, com película de segurança com espessura de 3 a 10mm de acordo com a funcionalidade e segurança
do local a ser fixado.

Por�nhola (Folha 01, 02 e 03 do Projeto) Por�nhola vai e vem estruturada em metalon quadrado 30x30mm, pintura automo�va branco fosco e
vidro temperado incolor. Incluir amortecedor de abertura. Pilarete de apoio da por�nhola em tubo metalon quadrado 100x100mm, pintura automo�va branco
fosco e vidro temperado incolor, com película de segurança com espessura de 3 a 10mm de acordo com a funcionalidade e segurança do local a ser fixado.

18.2.2. COPA

Armário Suspenso (Folha 06 do Projeto) Armário Suspenso em MDF, com largura de 177cm, comprimento de 40cm, altura total de 55,7cm,
instalado à uma altura de 0,70cm contado da face do tampo inferior até a face superior da bancada. Painéis horizontais em MDF de 18mm de espessura. Painéis
ver�cais em MDF de 15mm de espessura. Nicho para Microondas (40 cen�metros de altura e 60 cen�metros de largura), utensílios e compar�mento protegido
por duas portas de abrir. Este armário conta com profundidade ú�l de 37,9cm em todos os seus compar�mentos.

Balcão (Folha 06 do Projeto) Balcão em MDF apoiado em sóculo, com largura total de 177cm, comprimento de 55cm, e altura total de 65
cen�metros. Painéis horizontais em MDF de 18mm de espessura. Painéis ver�cais em MDF de 15mm de espessura. Travamento em MDF de 15mm de espessura.
Dois compar�mentos com prateleira, ambos protegidos por 2 portas, cada. Este balcão conta com profundidade ú�l de 52,9cm em todos os seus
compar�mentos.

18.2.3. SALA DE UTILIDADES

Armário Suspenso (Folha 07 do Projeto) Armário Suspenso em MDF, com largura de 154cm, comprimento de 40cm, altura total de 55cm,
instalando à uma altura de 70cm contado da face do tampo inferior até a face superior da bancada. Painéis horizontais em MDF de 18mm de espessura. Painéis
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Ver�cais em MDF de 15mm de espessura. Dois compar�mentos protegidos por 2 portas de abrir, cada.

Fechamento em MDF da área inferior à bancada (Folha 07 do Projeto) Fechamento em MDF de 15mm de espessura de toda a área inferior à
bancada, avançando 10cm em relação ao sóculo, e garan�ndo pingadeira para a área molhada.

18.2.4. SALA DE LAUDOS

Armário Suspenso (Folha 08 e 09 do Projeto) Armário Suspenso em L, MDF, conforme apresentado na Folha 09, instalado à uma altura de 70cm
contado da face do tampo inferior até a face superior da bancada. Painéis horizontais com 18mm de espessura. Painéis Ver�cais com 15mm de espessura. Dois
compar�mentos com 38,2cm de profundidade ú�l, divididos por prateleira e protegidos por portas com fechadura. Um compar�mento em L, dividido por
prateleira, e protegido por porta de canto com fechadura. Um compar�mento com 37,6cm de profundidade ú�l, dividido por prateleira e protegido por portas
com fechadura. O armário deve ser fixado nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados, garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário,
sendo de responsabilidade do fornecedor.

Prateleiras (Folha 08 e 09 do Projeto) Três prateleiras em L, MDF, conforme apresentado na folha 09, instaladas à uma altura de 70cm contado da
face inferior da prateleira mais baixa até a face superior da bancada. Prateleiras com espaçamento ver�cal de 40,1cm entre si. Todas as prateleiras possuem
25mm de espessura, e devem ser fixadas nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados, garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário,
sendo de responsabilidade do fornecedor.

Bancadas (Folha 08 e 09 do Projeto) Duas bancadas em L, MDF, conforme apresentado na folha 09, instaladas à uma altura de 75cm contado de
sua face superior até o chão. Ambas com espessura de 25mm em todos os seus painéis. Prever sapata niveladora para o anteparo lateral da bancada, que
mantenha o painel suspenso à no mínimo 2 cen�metros do chão. As bancadas devem ser fixadas nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados,
garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de responsabilidade do fornecedor.

18.2.5. DML

Armário (Folha 10 do Projeto) Armário em MDF, com 70cm de largura, 50cm de comprimento, 181,8cm de altura e elevado 15cm do chão através
de pés reguláveis. Todas as peças com exceção ao fundo com 18mm de espessura. Dois compar�mentos com 50cm de profundidade ú�l, protegidos por portas,
sendo um deles dividido por 3 prateleiras.

18.2.6. GAMA-CÂMARA 01

Armário com Guarda Volume (Folha 11 e 12 do Projeto) Armário em MDF, com 180,5cm de largura, 60cm de comprimento e 175cm de altura
(sem contar os pés), elevado a 15cm do chão, através de pés reguláveis. Todas as peças com exceção ao fundo com 25mm de espessura. Um compar�mento
dividido com 4 prateleiras e protegido por duas portas e chave. Um compar�lhamento guarda volume protegido por porta embu�da com dobradiça super alta e
chave. Todos os compar�mentos possuem profundidade ú�l de 59,4cm.

Estante (Folha 11 e 12 do Projeto) Estante em MDF, com 233,8cm de largura, 60cm de comprimento e 175cm de altura (sem contar os pés),
elevado a 15 cm do chão, através de pés reguláveis. Todas as peças com exceção ao fundo com 25mm de espessura Nove compar�mentos com 75cm de largura,
55 cen�metros de altura e 59,4 cen�metros de profundidade ú�l.

18.2.7. GAMA-CÂMARA 02

Prateleiras (Folha 13 e 14 do Projeto) Prateleiras em MDF, com 138,1cm de largura, 60cm de comprimento, sendo a mais baixa instalada à uma
altura de 77,5cm contada da sua face inferior ao chão. Entre si, altura livre de 50cm. Guarda volume integrado nas duas prateleiras mais altas, protegido por
porta embu�da com dobradiça super alta e chave. Todas as peças possuem espessura de 25mm, com exceção ao fundo do guarda volume, com 6mm. Devem
ser fixadas nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados, garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de responsabilidade do
fornecedor.

18.2.8. SALA DE COMANDO

Armário Suspenso (Folha 15 e 16 do Projeto) Armário Suspenso em L, MDF, conforme apresentado nas folhas 15 e 16, instalado à uma altura de
70cm contados da face do tampo inferior até a face superior da bancada. Painéis horizontais com 18mm de espessura. Painéis ver�cais com 15mm de espessura.
Seis compar�mentos com profundidade ú�l de 37,6cm, todos protegidos por portas, sendo um deles em L, com porta de canto. O armário deve ser fixado nas
paredes através de técnica e dimensionamento adequados, garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de responsabilidade do fornecedor.

Bancadas (Folha 15 e 16 do Projeto) Duas bancadas em MDF, com espessura de 25mm, instaladas à uma altura de 75cm contados de sua face
superior até o chão. A de menor dimensão com 180cm de largura e 60cm de comprimento. A segunda com 294cm de largura e 60cm de comprimento, devem
em sua largura terminar alinhada com o visor presente na sala. As bancadas devem ser fixadas nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados,
garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de responsabilidade do fornecedor.

18.2.9. PET-CT

Guarda Volume (Folha 17 e 18 do Projeto) Guarda Volume em MDF, com 85cm de largura, 60cm de comprimento e 97,5cm de altura. Elevado à
127,5cm do chão, contados da face inferior da peça. Todas as peças, com exceção ao fundo, possuem 25mm de espessura. Um compar�mento reservado para
guarda volume, protegido por porta embu�da com dobradiça super alta e chave. Todos os compar�mentos possuem profundidade ú�l de 57,6cm.

Estante (Folha 17 e 18 do Projeto) Estante em MDF, com 92cm de largura, 60cm de comprimento e 210cm de altura (sem contar os pés), elevado a
15cm do chão, através de pés reguláveis. Todas as peças, com exceção ao fundo com 25mm de espessura. Quatro prateleiras. Todos os compar�mentos
possuem profundidade ú�l de 59,4cm.

18.2.10. CIRCULAÇÃO CONTROLADA

Roupeiro (Folha 19 do Projeto) Roupeiro em MDF, com 167,5cm de largura, 42,6cm de comprimento, 155cm de altura (sem contar os pés),
elevado a 15cm do chão, através de pés reguláveis. Todas as peças, com exceção ao fundo, possuem 25mm de espessura. Dois compar�mentos, com 4
prateleiras, e protegidos por duas portas e chave, cada. Todos os compar�mentos possuem profundidade ú�l de 40cm.

Guarda Volume (Folha 19 do Projeto) Guarda Volume em MDF, com 84,5cm de largura, 40cm de comprimento, 189cm de altura (sem contar os
pés) e elevado a 15cm do chão, através de pés reguláveis. Painéis ver�cais com 15mm de espessura. Painéis horizontais com 18mm de espessura. Oito
compar�mentos com profundidade ú�l de 39,4cm, protegidos por porta e chave.

18.2.11. CONSULTÓRIO

Armário Suspenso (Folha 23 do Projeto) Armário suspenso em MDF, com largura de 108cm, comprimento de 40cm, altura total de 69,4cm,
instalado à uma altura de 1,50m contado da face do tampo inferior até o chão. Painéis horizontais em MDF de 18mm de espessura. Painéis Ver�cais em MDF de
15mm de espessura. Compar�mento dividido por prateleira e protegido por duas portas de abrir. Este armário conta com profundidade ú�l de 37,6cm. O
armário deve ser fixado nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados, garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de
responsabilidade do fornecedor.

Mesa (Folha 22 do Projeto) Mesa em MDF, com largura de 120cm, comprimento de 62cm, altura total de 75,7cm. Travamento longitudinal para
garan�r estabilidade da peça. Chapas ver�cais e horizontais com 25mm de espessura. Prever sapata niveladora, que mantenha a mesa no mínimo 2 cen�metros
elevada do chão.

18.2.12. ERGOMETRIA

Armário Suspenso (Folha 23 do Projeto) Armário suspenso em MDF, com largura de 108cm, comprimento de 40cm, altura total de 69,4cm,
instalado à uma altura de 0,75cm contado da face do tampo inferior até a mesa. Painéis horizontais em MDF de 18mm de espessura. Painéis Ver�cais em MDF
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de 15mm de espessura. Compar�mento dividido por prateleira e protegido por duas portas de abrir. Este armário conta com profundidade ú�l de 37,6cm. O
armário deve ser fixado nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados, garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de
responsabilidade do fornecedor.

Mesa (Folha 22 do Projeto) Mesa em MDF, com largura de 120cm, comprimento de 62cm, altura total de 75,7cm. Travamento ver�cal para
garan�r estabilidade da peça. Chapas ver�cais e horizontais com 25mm de espessura. Prever sapata niveladora, que mantenha a mesa no mínimo 2 cen�metros
elevada do chão.

18.2.13. INJEÇÃO

Armário Suspenso (Folha 23 do Projeto) Armário suspenso em MDF, com largura de 108cm, comprimento de 40cm, altura total de 69,4cm,
instalado à uma altura de 0,60cm contado da face do tampo inferior até o balcão. Painéis horizontais em MDF de 18mm de espessura. Painéis Ver�cais em MDF
de 15mm de espessura. Compar�mento dividido por prateleira e protegido por duas portas de abrir. Este armário conta com profundidade ú�l de 37,6cm. O
armário deve ser fixado nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados, garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de
responsabilidade do fornecedor.

Balcão (Folha 24 do Projeto) Balcão em MDF com largura de 108cm, comprimento de 60cm, altura de 75cm (sem contar os pés), elevado a 15cm
do chão através dos pés reguláveis. Painéis ver�cais com 15mm de altura. Painéis horizontais com 18mm de altura. Dois compar�mentos, cada um com 4
gavetas dotadas de corrediças telescópicas.

Gaveta (Folha 24 do Projeto) Oito gavetas em MDF de 15mm, com 45,4cm de largura ú�l, 47cm de comprimento ú�l e 11,4cm de profundidade.
Sistema de corrediça telescópica.

18.2.14. INALAÇÃO

Armário Suspenso (Folha 23 do Projeto) Armário suspenso em MDF, com largura de 108cm, comprimento de 40cm, altura total de 69,4cm,
instalado à uma altura de 0,60cm contado da face do tampo inferior até o balcão. Painéis horizontais em MDF de 18mm de espessura. Painéis Ver�cais em MDF
de 15mm de espessura. Compar�mento protegido por duas portas de abrir. Este armário conta com profundidade ú�l de 37,6cm. O armário deve ser fixado nas
paredes através de técnica e dimensionamento adequados, garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de responsabilidade do fornecedor.

Balcão (Folha 24 do Projeto) Balcão em MDF com largura de 108cm, comprimento de 60cm, altura de 75cm (sem contar os pés), elevado a 15cm
do chão através dos pés reguláveis. Painéis ver�cais com 15mm de altura. Painéis horizontais com 18mm de altura. Dois compar�mentos, cada um com 4
gavetas dotadas de corrediças telescópicas.

Gaveta (Folha 24 do Projeto) Oito gavetas em MDF de 15mm, com 45,4cm de largura ú�l, 47cm de comprimento ú�l e 11,4cm de profundidade.
Sistema de corrediça telescópica.

18.2.15. LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO

Armário Suspenso (Folha 25 do Projeto) Armário suspenso em MDF, com largura de 88cm, comprimento de 40cm, altura total de 69,4cm,
instalado à uma altura de 0,80cm contado da face do tampo inferior até a bancada. Painéis horizontais em MDF de 18mm de espessura. Painéis Ver�cais em
MDF de 15mm de espessura. Compar�mento com prateleira e protegido por duas portas de abrir. Este armário conta com profundidade ú�l de 37,6cm. O
armário deve ser fixado nas paredes através de técnica e dimensionamento adequados, garan�ndo a segurança do equipamento e do usuário, sendo de
responsabilidade do fornecedor.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS DOS SANTOS VASCO - Matr.0000144-5,
Chefe de Núcleo, em 16/06/2020, às 09:07, 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 RITA SIQUEIRA CAMPOS LOURENÇO - Matr.
0000213-1, Arquiteto(a), em 16/06/2020, às 09:30, 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 PEDRO DA COSTA OLIVEIRA BRITO - Matr.0000684-1,
Chefe do Núcleo de Planejamento de Obras, em 16/06/2020, às 12:00, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GUIMARAES FURTADO - Matr.0149022-2,
Chefe do Núcleo de Medicina Nuclear, em 19/06/2020, às 11:11, 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 THAIS MARTINS DE SOUZA - Matr.0000009-3,
Gerente, em 23/06/2020, às 09:43, 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 ELAINE ARAUJO ROCHA SILVA - Matr.0000008-1,
Gerente de Apoio Diagnós�co e Terapêu�co, em 23/06/2020, às 15:52, 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 WELDSON MUNIZ PEREIRA - Matr.0000550-8,
Superintendente do Hospital de Base, em 26/06/2020, às 14:20, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 40631114 código CRC= 225BFB84.
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