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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 

Superintendência Adjunta de Insumos e Logística 

Gerência de Insumos Farmacêuticos e OPME 

 
 

 
ELEMENTO TÉCNICO Nº 63/2020 - IGESDF/UNAP/SUNAP/SILOG/GEIFO 

 

Unidade: Gerência de Insumos Farmacêuticos e OPME 
 

Solicitante: Núcleo de Medicina Nuclear do Hospital de Base 
 

Interessado/Responsável: Dener Suarez 
 

E-mail: compras.medicamentos@igesdf.org.br 
 

Contato: (61) 3550-8900 ramal 9117 
 

 
1. DO OBJETO 

O presente Elemento Técnico tem por objeto a aquisição por REGISTRO DE PREÇO de radiofármacos, isótopos puros, moléculas marcadas para a realização de 
exames cintilográficos e tratamentos, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes neste Elemento  Técnico, para atender às 
necessidades do Núcleo de Medicina Nuclear do Hospital de Base do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 
(IGESDF/HB/SUPHB/GEGSH/GEADT/NUMEN). 

Tais aquisições visam complementar o conteúdo e substituir, tão logo se tenha a Autorização para Operação emitida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), o Processo de Inexigibilidade nº 036/2018 (Contrato nº 101/2018, presente no Processo SEI nº 04016-00005805/2019-40) vigente até 1º/10/2020 entre 
o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). 

Os itens serão fornecidos conforme a necessidade do Núcleo de Medicina Nuclear (registro de preços), sob demanda, não sendo garantido número mínimo de 
solicitações. 

No momento da entrega a empresa deverá cumprir as seguintes exigências: 

Os materiais deverão ter rótulos e todas as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, de acordo com o que dispõe o ar t. 31 do Código de Defesa do 
Consumidor da Lei nº 8.078/1990. 

Validade mínima dos insumos de 2 (duas) semanas, naquilo que couber, contados a partir da data de entrega, salvo se houver autorização do 
IGESDF/HB/SUPHB/GEGSH/GEADT/NUMEN. 

Os materiais/medicamentos deverão possuir Registro na ANVISA ou Autorização para comercialização pelos órgãos fiscalizadores, considerando que as 
Resoluções de Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC 64 de 2009, RDC 66 de 2011 e RDC 70 de 2014) que permitem a comercialização dos insumos que tiveram as 
solicitações de registro protocoladas até junho/2015. 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

O Hospital de Base do Distrito Federal (HB) é uma unidade de saúde que atende, exclusivamente, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Tem como 
finalidades a assistência aos pacientes, promoção de ensino, pesquisa e gestão. Presta ações e serviços de saúde hospitalar, ressaltando a formação profissional 
e a educação permanente, bem como a prestação de serviços públicos nas demais atividades correlatas e inerentes à saúde pública. 

O Núcleo de Medicina Nuclear do HB (IGESDF/HB/SUPHB/GEGSH/GEADT/NUMEN) é a unidade de referência para assistência aos usuários do SUS no âmbito da 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) na área de Medicina Nuclear. 

Alguns insumos tratados neste Elemento Técnico fazem parte do Contrato nº 101/2018 (que expira no dia 1º/10/2020), conforme mencionado no item 1.2, 
tendo como fornecedor o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, CNPJ 00.402.552/0005-50. 

Tão     logo    seja    oficializada    essa    aquisição    e    seja    emitida    a    Autorização    para    Operação    pela    CNEN,    a    área    técnica          do 
IGESDF/HB/SUPHB/GEGSH/GEADT/NUMEN solicitará o cancelamento do Contrato nº 101/2018 para que não se tenha duplicidade de  contratos. 

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO 

Os quantitativos a serem adquiridos foram estimados para atender as necessidades do (IGESDF/HB/SUPHB/GEGSH/GEADT/NUMEN) pelo período de 1 (um) 
ano, sendo que foram levados em consideração a capacidade máxima de operação do IGESDF/HB/SUPHB/GEGSH/GEADT/NUMEN. 

Devido ao fato do Núcleo de Medicina Nuclear do Hospital de Base do Distrito Federal estar com sua área diagnóstica inoperante desde novembro/2014 e pela 
indisponibilidade de estatistica quanto à demanda de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitem de atendimento em Medicina Nuclear, o 
quantitativo de procedimentos a serem realizados foi calculado com operação de 2 (duas) gama-câmaras em atendimento de segunda-feira a sexta-feira (7:00h 
-19:00h), 12 horas diárias (72 horas semanais), 52 semanas por ano; pode-se necessitar de ampliação de atendimento até às 22:00h e até mesmo aos sábados, a 
depender de decisão da Alta Gestão e de eventual demanda reprimida. 

Os insumos objeto do presente Elemento Técnico são essenciais para realização dos exames e terapias pelo Núcleo de Medicina Nuclear do 
Hospital de Base e necessários para a reativação deste Núcleo, que é um dos Projetos Estruturantes do IGESDF, utilizados para tratamentos e 
avaliação funcional de órgãos e lesões, a depender da indicação clínica. 

O Núcleo de Medicina Nuclear do HB (IGESDF/HB/SUPHB/GEGSH/GEADT/NUMEN) é a unidade de referência para assistência aos usuários do SUS no âmbito da 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) na área de Medicina Nuclear. 

Por ser o ÚNICO serviço de Medicina Nuclear que atende aos usuários do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal e Região Metropolitana de Brasília em 
Medicina Nuclear com vínculo com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), considerando o atendimento a uma população estimada em 
3.000.000 (três milhões) de pessoas, a quantidade de insumos objeto desse Elemento Técnico foi dimensionada para o atendimento dessa população. 

O serviço atenderá pacientes ambulatoriais e internados, desde exames eletivos a exames de urgência. 

Pelo fato da aquisição ser por registro de preços e as solicitações de fornecimento dos insumos serem realizadas conforme demanda, em caso de compra anual 
inferior à prevista para cada ítem, o IGESDF não terá prejuízo financeiro. 

Importante ressaltar que, devido a possibilidade de fornecimento de insumos com a atividade diferente da solicitada pelo IPEN (evento muito comum ocorrido 
durante a Pandemia pelo Novo Coronavirus), a área técnica do Núcleo de Medicina Nuclear do Hospital de Base, em conjunto com as Gerências 

mailto:compras.medicamentos@igesdf.org.br


15/07/2020 SEI/GDF - 43082937 - Elemento Técnico 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=49929333&inf ra_siste… 2/7 

 

 

de Apoio Diagnóstico e Terapêutico e de Insumos Farmacêuticos e OPME, optou por descrever todas as apresentações possíveis de serem fornecidas, bem como 
uma previsão de quantitativo desses itens, com vistas a não criar entraves às aquisições e aos processos de pagamentos das Guias de Recolhimento da União 
(GRU). 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

Trata-se da aquisição de radiofármacos, isótopos puros, moléculas marcadas para atender à demanda do Núcleo de Medicina Nuclear do Hospital de Base do 
Distrito Federal (IGESDF/HB/SUPHB/GEGSH/GEADT/NUMEN). 

Abaixo a descrição e a quantidade necessária estimada: 
 

 LOTE 1 
 

 
Subitem 

Código 

MV 

 
Descrição 

 

Apresentação 

Demanda ANUAL solicitada 

(estimada) 

 

 
1 

 
 

4861 

Gerador de tecnécio 99mTc - Pertecnetato de Sódio (99m Tc) 

(Gerador Molibdênio/Tecnécio) 

Atividade radioativa: 2000 mCi 

 

 
Unidade 

 

 
52 unidades 

 

 
2 

 

 
4860 

Gerador de tecnécio 99mTc - Pertecnetato de Sódio (99m Tc) 

(Gerador Molibdênio/Tecnécio) 

Atividade radioativa: 1500 mCi 

 

 
Unidade 

 

 
26 unidades 

 

 
3 

 

 
4859 

Gerador de tecnécio 99mTc - Pertecnetato de Sódio (99m Tc) 

(Gerador Molibdênio/Tecnécio) 

Atividade radioativa: 1250 mCi 

 

 
Unidade 

 

 
26 unidades 

 

 
4 

 

 
4858 

Gerador de tecnécio 99mTc - Pertecnetato de Sódio (99m Tc) 

(Gerador Molibdênio/Tecnécio) 

Atividade radioativa: 1000 mCi 

 

 
Unidade 

 

 
26 unidades 

 

 
5 

 

 
4857 

Gerador de tecnécio 99mTc - Pertecnetato de Sódio (99m Tc) 

(Gerador Molibdênio/Tecnécio) 

Atividade radioativa: 750 mCi 

 

 
Unidade 

 

 
10 unidades 

 

 
6 

 

 
4856 

Gerador de tecnécio 99mTc - Pertecnetato de Sódio (99m Tc) 

(Gerador Molibdênio/Tecnécio) 

Atividade radioativa: 500 mCi 

 

 
Unidade 

 

 
10 unidades 

 

 
7 

 

 
4855 

Gerador de tecnécio 99mTc - Pertecnetato de Sódio (99m Tc) 

(Gerador Molibdênio/Tecnécio) 

Atividade radioativa: 250 mCi 

 

 
Unidade 

 

 
10 unidade 

 
8 

 
5051 

Cloreto de Tálio-201 

solução injetável (3 mCi) 

 
frasco 

 
24 unidades 

 
9 

 
5052 

Cloreto de Tálio-201 

solução injetável (5 mCi) 

 
frasco 

 
12 unidades 

 
10 

 
5053 

Cloreto de Tálio-201 

solução injetável (10 mCi) 

 
frasco 

 
12 unidades 

 
11 

 
5054 

Cloreto de Tálio-201 

solução injetável (20 mCi) 

 
frasco 

 
12 unidades 

12 5061 Citrato de Gálio-67 frasco 52 unidades 
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  solução injetável (10 mCi)   

 
13 

 
5062 

Citrato de Gálio-67 

solução injetável (20 mCi) 

 
frasco 

 
52 unidades 

 
 

14 

 
 

5063 

Octreotato Tetraxetana (177 Lu) 

solução injetável (100 mCi) 

*inclui aminoácidos e conservantes de temperatura (recipiente térmico e gelo 

seco) 

 
 

unidade 

 
 

8 unidades 

 
 

15 

 
 

5064 

Octreotato Tetraxetana (177 Lu) 

solução injetável (200 mCi) 

*inclui aminoácidos e conservantes de temperatura (recipiente térmico e gelo 

seco) 

 
 

unidade 

 
 

96 unidades 

 
16 

 
5068 

MIBG (Iobenguano 131 I) - Metaiodobenzilguanidina (MIBG) - 131 I 

solução injetável (5 mCi) 

 
frasco 

 
6 unidades 

 
17 

 
5069 

MIBG (Iobenguano 131 I) - Metaiodobenzilguanidina (MIBG) - 131 I 

solução injetável (10 mCi) 

 
frasco 

 
6 unidades 

 
18 

 
5070 

MIBG (Iobenguano 131 I) - Metaiodobenzilguanidina (MIBG) - 131 I 

solução injetável (100 mCi) 

 
frasco 

 
6 unidades 

 
19 

 
5072 

MIBG (Iobenguano 131 I) - Metaiodobenzilguanidina (MIBG) - 131 I 

solução injetável (200 mCi) 

 
frasco 

 
6 unidades 

 
20 

 
5075 

MIBG (Iobenguano 123 I) - Metaiodobenzilguanidina (MIBG) - 123 I 

solução injetável (10 mCi) 

 
frasco 

 
12 unidades 

 
21 

 
5076 

MIBG (Iobenguano 123 I) - Metaiodobenzilguanidina (MIBG) - 123 I 

solução injetável (20 mCi) 

 
frasco 

 
12 unidades 

 

 
22 

 

 
5079 

SAMÁRIO-153 EDTMP (EDTMP-Sm 153) 

(LEXIDRONAM) 

solução injetável (70 mCi) 

 

 
frasco 

 

 
12 unidades 

 

 
23 

 

 
5080 

SAMÁRIO-153 EDTMP (EDTMP-Sm 153) 

(LEXIDRONAM) 

solução injetável (100 mCi) 

 

 
frasco 

 

 
12 unidades 

 
24 

 
4776 

Pentetreotida (OCT-111 In) 

solução injetável (3 mCi) 

 
frasco 

 
30 unidades 

 
25 

 
5077 

Pentetreotida (OCT-111 In) 

solução injetável (6 mCi) 

 
frasco 

 
30 unidades 

 
26 

 
5024 

Iodeto de Sódio (131 I) 

solução oral (30 mCi) 

 
frasco 

 
15 unidades 

 
27 

 
5028 

Iodeto de Sódio (131 I) 

solução oral (50 mCi) 

 
frasco 

 
15 unidades 
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28 5033 Iodeto de Sódio (131 I) 

solução oral (100 mCi) 

frasco 104 unidades 

  

 
frasco 

 
104 unidades 

 

29 
 

5034 
Iodeto de Sódio (131 I) 

solução oral (150 mCi) 

 
30 

 
5035 

Iodeto de Sódio (131 I) 

solução oral (200 mCi) 

 
frasco 

 
104 unidades 

 
31 

 
5036 

Iodeto de Sódio (131 I) 

cápsula (5 mCi) 

 
cápsula 

 
10 unidades 

 
32 

 
5039 

Iodeto de Sódio (131 I) 

cápsula (20 mCi) 

 
cápsula 

 
10 unidades 

 
33 

 
5041 

Iodeto de Sódio (131 I) 

cápsula (30 mCi) 

 
cápsula 

 
10 unidades 

 
34 

 
5044 

Iodeto de Sódio (131 I) 

cápsula (100 mCi) 

 
cápsula 

 
10 unidades 

 
35 

 
5049 

Iodeto de Sódio (131 I) 

cápsula (150 mCi) 

 
cápsula 

 
10 unidades 

 
 

LOTE 2 

 

 

01 4784 Semente IODO 125 (solta) unidade 15 unidades 

 

 
Obs 1: as descrições (e quantidades) das diferentes apresentações dos Geradores de Molibdênio/Tecnécio relacionadas foram necessárias frente a possíveis 
indisponibilidades de fornecimento de Geradores com atividades solicitadas, fazendo-se necessária uma margem de segurança com Geradores de diferentes 

atividades. 

Obs 2: não serão solicitadas atividades radioativas dos diversos insumos descritos superiores àquelas autorizadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN). 

 

 
5. PROPOSTA COMERCIAL 

Especificação clara, completa e detalhada do(s) serviço(s) ofertado(s), em valores unitário e total de cada subitem, conforme as especificações do item 4. 

Caso o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) não esteja comercializando qualquer um dos insumos supracitados, não é impeditivo que forneça 
cotação para aquisição dos demais materiais descritos no Item 4. 

Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto 
deste Elemento Técnico. 

É de conhecimento que o fornecedor não oferece o transporte destes insumos, portanto, na proposta comercial não é exigida incluir a despesa com o 
transporte desses insumos (o IGESDF tem contrato de transporte destes insumos tratado no Processo SEI nº  04016-00030364/2019-14). 

6. AMOSTRAS E PROSPECTOS 

Por se tratar de insumos radioativos, não se aplica o envio de amostras. 

O fornecedor deverá fornecer o prospecto com datas de produção, de liberação e de calibração dos insumos radioativos tratados neste Elemento Técnico, 
naquilo que couber. 

7. 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; 
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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 física 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) Licença Sanitária Municipal, Estadual ou Distrital vigente; 

b) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) participante, emitida pela ANVISA/MS ou órgão responsável (Observação: quando se tratar de aquisição de 

medicamentos submetidos à Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária nº 344 de 12/05/1998, o estabelecimento participante deve apresentar Autorização 
Especial de Funcionamento); 

c) Registro do produto junto a ANVISA. 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; 

d) Cópia da notificação divulgada no site da ANVISA (RDC nº 199, de26/10/06), caso o item cotado seja um medicamento de notificação simplificada; 

e) Caso o medicamento venha acompanhado de algum dispositivo de infusão e/ou solução diluente não contemplado no seu registro original(exemplo: equipos 
especiais para infusão, bolsas com solução para infusão entre outros), a empresa deverá fornecer o número de registro na ANVISA do dispositivo adicional, em 

plena validade; 

f) Caso o item seja medicamento termossensível, é apresentação dos registros de temperatura por toda (cadeia fria), além de monitor ou indicador de imprescindível 
a a cadeia logística temperatura. O medicamento deve estar isolado (sugerimos o uso de plástico bolha), fora do contato direto com o gel refrigerador ou gelo seco, a 

fim de evitar danos e temperaturas inferiores à estipulada na embalagem, a fim de garantir proteção e bloqueio parcial da temperatura dos géis refrigeradores, pois 

estão em temperatura inferior a adequada ao produto; e 

g) Apresentar Certidão de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, de acordo com a Lei nº 9.782/99, emitida pela ANVISA – 

Agência Nacional de Vigilância, do Ministério da Saúde de todos os itens solicitados. 
 

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

8. VIGÊNCIA 

O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terá vigência de 1 (um) ano a partir da  data  de  sua  assinatura,  prorrogáveis por igual 
período. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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. 
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Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do produto, conforme descrição dos subitens constantes  no item 4 - ESPECIFICAÇÃO DO 
OBJETO. 

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

Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao HB (ou IGESDF) toda e qualquer alteração. 

Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes no item 4, não se admitindo procrastinação em função de pedido de 
revisão de preço ou substituição de marca. 

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. 

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 HB (ou 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. 

Em caso de envio de produto danificado ou mal acondicionado, o fornecedor deverá providenciar envio de novo produto,  conforme a solicitação do 
IGESDF/HB/SUPHB/GEGSH/GEADT/NUMEN, sem qualquer custo para o IGESDF relativo ao produto relacionado. 

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

Responder, integralmente, pelos danos causados ao HB (ou IGESDF) ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o 
mero fato da execução ser fiscalizada participantes. 

Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências deste instrumento. 

10. 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 El emento Técnico, para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias. 

11. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização e atesto das Nota (s) Fiscal (is) será realizado pelo farmacêutico ou pelo médico do Núcleo de Medicina Nuclear  do Hospital de Base do Instituto de 
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, que também será responsável pelo recebimento, controle e distribuição do material (ou medicamento).  

12. PAGAMENTO 

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. 

13. PENALIDADES 

O atraso injustificado na entrega do(s) serviço(s) e produto(s), objeto do presente Elemento Técnico, sujeitará o fornecedor, sem prejuízo das sanções previstas 
nos artigos 35, 41, 42 e 43 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, às seguintes multas: 

a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor total da aquisição, após 30 (trinta) dias, podendo ainda o IGESDF, a seu critério, impedir o fornecedor de 
participar de novas cotações com este Instituto. 

O atraso injustificado de entrega dos itens, que por se tratarem de insumos radioativos sem condições de armazenamento para ut ilização futura, será 
considerado como inexecução total do objeto, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no 
ato da autoridade competente do HB ou IGESDF. 

 
 

14. LOCAL E DATA 

Brasília/DF, 07/julho/2020. 

Identificação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 63/2020: 
 

 
ADEMAR DE BARROS LIMA JÚNIOR 

FARMACÊUTICO/LABORATÓRIO 

Matrícula: 188791-2 

 

 
Identificação do Responsável da área técnica: 

RODRIGO GUIMARÃES FURTADO 

MÉDICO NUCLEAR E CHEFE DO NÚCLEO DE MEDICINA NUCLEAR DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL 

Matrícula SES: 149022-2 

Matrícula IGESDF: 0000013-1 
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Identificação do Responsável da Área de Insumos e Logística 

JULIANA DE CASTRO MORBI SOUZA 

FARMACÊUTICA 

Matrícula IGESDF: 0000379-5 

 

 
Identificação da Gerente de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do Hospital de Base 

ELAINE ARAUJO ROCHA SILVA 

Gerente de Apoio Diagnóstico e Terapêutico 

0000008-1 

 

Na atribuição de autoridade imediata superior responsável pela Gerência Geral de Serviços Hospitalares do Hospital de Base, APROVO e AUTORIZO o presente 

Elemento Técnico, em observância ao Art. 2º, §1º do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF. 

THAIS MARTINS DE SOUZA 

GERÊNCIA GERAL DE SERVIÇOS HOSPITALARES - HOSPITAL DE BASE 

Matrícula IGESDF: 1659939-X 

 

 
Na atribuição de autoridade imediata superior responsável pela Superintendência do Hospital de Base, APROVO e AUTORIZO o presente Elemento Técnico, em 

observância ao Art. 2º, §1º do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF. 

WELDSON MUNIZ PEREIRA 

SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL DE BASE 

Matrícula IGESDF: 0000550-8 
 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA DE CASTRO MORBI SOUZA - Matr.0000379- 

5, Farmacêutico(a), em 07/07/2020, às 09:06, 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 ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR - Matr.0188791- 

2, Farmacêutico(a), em 07/07/2020, às 16:28, 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 08/07/2020, às 16:30, 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 ELAINE ARAUJO ROCHA SILVA - Matr.0000008-1, 

Gerente de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, em 09/07/2020, às 08:26, 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 09/07/2020, às 08:52, 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 14/07/2020, às 17:16, conforme art. 6º do Decreto 

n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, 

quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: 

http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php? 

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 

verificador= 43082937 código CRC= 058F035E. 
 

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade" 

SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Brasília - DF - Bairro Asa Sul - CEP 70335-900 - DF 

35508900 

04016-00033635/2020-27 Doc. SEI/GDF 43082937 

http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php

	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
	1. DO OBJETO
	2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
	3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO
	Os insumos objeto do presente Elemento Técnico são essenciais para realização dos exames e terapias pelo Núcleo de Medicina Nuclear do Hospital de Base e necessários para a reativação deste Núcleo, que é um dos Projetos Estruturantes do IGESDF, utili...
	4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
	LOTE 1
	5. PROPOSTA COMERCIAL
	6. AMOSTRAS E PROSPECTOS
	7. HABILITAÇÕES DA EMPRESA
	8. VIGÊNCIA
	9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	11. FISCALIZAÇÃO
	12. PAGAMENTO
	13. PENALIDADES
	14. LOCAL E DATA

