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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado

Termo de Referência SEI-GDF - IGESDF/DIAPO/SUADM/GERIL/NUPAA  

  

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Nº 19 – 2019/NUPAA

 

Brasília, 15 de julho de 2019.

 

À Gerência de Compras e Contratos - GCC/SUPAD/HB

 

Nos termos do Elemento Técnico nº 19 – 2019/NUPAA, e em cumprimento ao art. 2º, do Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, solicitamos a aquisição/contratação do(s) seguinte(s) item (ns):

 

1. Área Demandante: Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado.

2. Objeto do serviço/compra: Avental de Procedimento Não Estéril.

3. Jus�fica�va: Para atender demanda do IGESDF.

4. Quan�ta�vo: 2.000.000 unidades.

5. Prazo de execução/serviço: Conforme Ordem de Fornecimento.

6. Anexo: Elemento técnico 19 – 2019/NUPAA.

 

                                              

 

____________________________

Giselia Ferreira

Gerente de Insumos e Logís�ca

 

 

ELEMENTO TÉCNICO Nº 019/2019 - NUPAA

 

Núcleo/Unidade: Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado

Solicitante: Wemerson lopes da silva

Responsável: Giselia Ferreira

Contato: (61) 3315-1369

E-mail: wemerson.silva@igesdf.org.br

 

1. DO OBJETO

 



09/10/2019 SEI/GDF - 25254078 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29982419&infra_siste… 2/11

1.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 2.000.000 (dois milhões) AVENTAIS
DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, de acordo com a especificação, quan�dade e demais condições constantes neste
Elemento Técnico, para atender às necessidades do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal -
IGESDF.

 

1.2. O item será fornecido conforme programação constante na Ordem de Fornecimento. No momento
da entrega a empresa deverá cumprir as seguintes exigências:

 

1.2.1. O material deverá ter rótulo que esteja em conformidade com a legislação em vigor, e todas as
informações sobre o mesmo em língua portuguesa, de acordo com o que dispõe o art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor da Lei nº 8.078/1990.

 

1.2.2. Validade mínima do material de 12 (doze) meses, contados a par�r da data de entrega, salvo se
houver autorização do IGESDF;

 

1.2.3. O produto deverá seguir, sempre que per�nentes, as normas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas, em especial: ABNT NBR 16693:2018, ABNT NBR 12984:2009, ABNT NBR 14873:2002, ABNT NBR
13041:2004 e possuir registro da ANVISA.

 

1.3. Havendo saldo, o produto poderá ser solicitado mediante ordem de fornecimento durante o
período de 12 (doze) meses. 

 

1.4. O IGESDF não estará obrigado a adquirir os quan�ta�vos totais dispostos neste Elemento Técnico,
devendo adquirir os produtos de acordo com a sua necessidade.

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

 

2.1. O Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF presta ações e serviços de
saúde hospitalar, ressaltando a prestação de serviços públicos nas a�vidades correlatas e inerentes à saúde pública,
atuando exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

 

2.2. Nesse sen�do, essa aquisição jus�fica-se pela essencialidade do material, sendo um insumo
imprescindível a uma assistência que prime pela qualidade e excelência dos serviços ofertados aos seus usuários,
preservando a integridade dos profissionais, pois é considerado insumo estratégico de suporte às ações de saúde, que
têm por finalidade a prevenção de riscos.

 

2.3. Considerando que a barreira contra penetração de líquidos serve para proteger a equipe dos
líquidos, assim como do sangue e dos fluidos corpóreos do paciente. Como a pele nem sempre cons�tui uma barreira
intacta (ex.: cortes, abrasões, prurido, eczema, etc.), líquidos contaminados que passam pelo material do avental
(caracterís�ca de penetração) podem colocar o usuário do avental em risco. Também há maior risco de infecção para
o paciente, caso algum líquido penetre no avental, pois as bactérias de quem está usando o avental podem atravessar
o tecido usando o líquido como meio de transporte.

 

2.4. Definição da CDC (Centers for Disease Control) em relação aos EPI´s:

 

 “Aventais são empregados como parte do equipamento
de proteção individual (EPI), para minimizar a passagem
de microrganismos para pacientes cirúrgicos e também a
exposição dos profissionais de saúde aos agentes
infecciosos, par�cularmente os transmi�dos pelo sangue
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(HIV, hepa�tes B e C). O risco de aquisição destes agentes
é através do contato de lesões cutâneas ou membranas
mucosas com fluidos corpóreos contaminados.

O avental é considerado um EPI, juntamente com óculos.
Máscara e luvas. O seu emprego depende do grau de
exposição previsto durante a realização do procedimento
invasivo, avaliando-se a condição da exposição (contato
com face, mãos ou corpo), �po da exposição (presença de
fluidos, go�culas ou aerossóis), quan�dade de sangue ou
fluido corpóreo e duração da exposição. São também
u�lizados para prevenir a transmissão cruzada de
microrganismos.

Os aventais são recomendados pelo CDC e devem ser
usados pela equipe de saúde durante os cuidados a
pacientes com microrganismos epidemiologicamente
importantes, para reduzir o risco de transmissão desses
agentes para pacientes, ar�gos ou ambiente”.

Fonte: Rutala WA, Weber DJ. A review of single-use and
reusable gowns and drapes in health care. Infect Control
Hosp Epidemiol, 2.001.22(4): 248-257

 

2.5. Considerando que é dever do IGESDF proporcionar segurança aos usuários e servidores e que a
falta desse material será mo�vo de risco para a saúde de ambos, é que apresentamos esta Especificação Técnica para
a aquisição de Avental de Procedimento Não Estéril, visando atender todas as unidades que compõem o IGESDF.

 

2.6. Considerando que nos úl�mos meses, houve aumento considerável dos atendimentos, internações
e procedimentos realizados pelo IGESDF, ocasionando no aumento do consumo. Esse consumo acima da expecta�va,
resultou no saldo disponível atual abaixo do esperado, onde no presente momento, o estoque disponível conseguirá
atender apenas por mais 30 (trinta) dias.

 

2.7. Os quan�ta�vos foram es�mados para operação plena do IGESDF.

 

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

 

3.1. O quan�ta�vo a ser adquirido foi es�mado para atender as necessidades do IGESDF pelo período
de 1 (um) ano, sendo que foi levado em consideração o Consumo Médio Mensal (CMM) acrescido de uma margem de
segurança para que não haja desabastecimento do estoque das unidades, calculado através da Ficha de Estoque
(KARDEX), além de revisão das es�ma�vas tendo em vista a perspec�va do consumo do IGESDF. Porém o quan�ta�vo
pode oscilar para mais ou menos dependendo dos números de atendimentos e procedimentos a serem realizados
pelas Ins�tuições.

 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

 

4.1.

 

Item Código
MV

Código
SES Descrição Amostra Registro

Anvisa Qtd

1 1060 34084 AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL,
APLICAÇÃO: BIOSEGURANÇA, EPI - BARREIRA
PROTETORA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS
PROCEDIMENTOS COM EXPOSIÇÃO DE FLUÍDOS E/OU

SIM SIM 2.000.000
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CONTAMINAÇÃO POR CONTATO; CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: COM COMPRIMENTO ABAIXO DO
JOELHO (COM NO MÍNIMO 1,20 M), MANGA LONGA
E PUNHO SONFONADO EM ALGODÃO,
CONFECCIONADO EM POLIETILENO TRILAMINADO
SMS COM CAMADAS DE PROTEÇÃO RESISTENTE A
PENETRAÇÃO DE FLUÍDOS (HIDRORREPELENTE), NÃO
INFLAMÁVEL, FAIXA PRESA NA CINTURA PARA
FECHAMENTO NAS COSTAS, DECOTE REDONDO
PRÓXIMO AO PESCOÇO COM TIRAS PARA AMARRAR,
CONFERINDO TOTAL PROTEÇÃO A ROUPA
INDIVIDUAL, QUE NÃO CAUSE NENHUMA IRRITAÇÃO
AO USUÁRIO, FÁCIL USO E QUE NÃO PROPORCIONE
LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS; TAMANHO: ÚNICO;
FORMA DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE. APRESENTAR
CA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO-
PORTARIA Nº 452, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014 E
ANVISA.

 

5. 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 dos materiais;

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;

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. AMOSTRAS E PROSPÉCTOS

 

6.1. Caso seja necessário, o IGESDF poderá solicitar amostra(s) ao Fornecedor vencedor, a fim de
verificar a adequabilidade e compa�bilidade do(s) objeto(s) ofertado(s).

 

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

 

6.1.2. 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.
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6.1.3. 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. A apresentação de amostras divergentes das especificações
con�das no elemento técnico e seus Anexos acarretará a desclassificação da empresa para aquele item.

 

6.1.4. As amostras serão analisadas por comissão técnica competente, formada por no mínimo 3
integrantes, indicados pela Gerência de Insumos e Logís�ca, Gerencia de Hotelaria em Saúde e Gerência de
Enfermagem.

 

6.2. 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 08h00min as 11h00min e 14h00min as
17h00min, de segunda à sexta-feira, dias úteis.

 

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

 

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

 

6.5. 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 08h00min as 11h00min e 14h00min as 17h00min, de segunda à sexta-feira, em até 07 (sete) dias úteis,
após a conclusão da Seleção de Fornecedores. Decorrido esse prazo, o IGESDF u�lizará, doará, ou simplesmente
descartará as amostras.

 

7. HABILITAÇÃO TÉCNICA

 

7.1. Deverão ser apresentados os seguintes documentos de habilitação técnica:

 

a) Contrato Social e, se for o caso, suas alterações, registrados na Junta Comercial ou Estatuto e Ata de
Alterações, e respec�vas publicações, nos casos de Sociedade Anônima;

 

b) Cer�dão Conjunta Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos
Federais e à Dívida A�va da União;

 

c) Cer�ficado de Regularidade de Situação junto ao FGTS;

 

d) Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT;

 

e) Caso a empresa possua registro no SICAF e a validade das cer�dões encontre-se de acordo,
apresentar apenas a Cer�dão do SICAF;

 

f) Licença Sanitária Estadual / Municipal/ Distrital vigente;

 

g) 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 (iden�ficando o
item em questão). Será também aceito, protocolo de revalidação, datado do primeiro semestre do úl�mo ano do
quinquênio de validade (RDC nº 250 de 20/10/04), acompanhado dos Formulários de Pe�ção 1 e 2 referentes ao
produto.
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h) Caso o material venha acompanhado de algum disposi�vo não contemplado no seu registro original,
a empresa deverá fornecer o número de registro na ANVISA, em plena validade.

 

7.2. 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.

 

8. CONDIÇÕES DE ENTREGA

 

8.1. Os produtos deverão ser entregues no IGESDF no endereço SHMS - ÁREA ESPECIAL - QUADRA 101 -
BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, no horário de 08h00min as 11h00min e 14h00min as 17h00min, de segunda
à sexta-feira, dias úteis, conforme local indicado na ordem de fornecimento.

 

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

 

8.1.2. Durante a vigência do instrumento contratual ou/até o recebimento defini�vo 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.

 

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

 

8.3. O prazo para entrega dos produtos será de 15 (dez) 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.

 

8.4. Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

 

8.4.1. 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;

 

e) Número do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.

 

8.4.2. O prazo de validade do(s) produto(s), por ocasião de sua entrega no IGESDF, deve ser de no
mínimo de 12 meses a contar da data de entrega:
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a) Nos casos em que os produtos apresentem validade abaixo de 12 meses a contar da data de entrega,
a critério do IGESDF poderão ser aceitos os produtos, mediante a apresentação de Carta de Comprome�mento de
Troca.

 

b) Obriga-se o fornecedor, quando acionado, a proceder à subs�tuição no prazo de 10 (dez) dias
corridos a par�r da data da solicitação do IGESDF de troca do produto que por ventura vier a vencer.

 

c) Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas neste Elemento
Técnico, em observância ao Regulamento de Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

 

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

 

a) A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violação, de acordo com
legislação per�nente, e iden�ficadas com as informações: especificação, quan�dade, data de fabricação, data de
validade, número do lote, número do registro do produto na ANVISA/MS e selo do INMETRO, quando for o caso;

 

b) 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);

 

c) 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);

 

d) A quan�dade correspondente a cada lote (ou item);

 

e) O prazo de validade correspondente a cada lote (ou item).

 

8.5. Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas no item 14.1 deste
Elemento Técnico, além das previstas no Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

 

9. VIGÊNCIA

 

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

 

9.2. 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.

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

10.1. 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.

 

10.1.1. Ao emi�r a nota fiscal o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do produto, conforme
descrição do item 4.1.
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10.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento, quando encaminhada por meio do endereço
eletrônico correspondente ao seu envio.

 

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

 

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

 

10.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes no item
4.1, não se admi�ndo procras�nação em função de pedido de revisão de preço ou subs�tuição de marca.

 

10.5. 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.

 

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

 

10.7. Subs�tuir, após solicitação do Gestor, 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.

 

10.7.1. Subs�tuir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 5 (cinco) dias úteis, o objeto com avarias ou
defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF.

 

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

 

10.9. 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.

 

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

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

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

 

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

 

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

 

11.4. Garan�r o contraditório e ampla defesa;
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11.5. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas deste Elemento Técnico;

 

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

 

11.7. 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.

 

12. FISCALIZAÇÃO

 

12.1. A fiscalização e atesto da (s) Nota (s) Fiscal (is) será realizado pela Gerência de Insumos e Logís�ca
do IGESDF, que também será responsável pelo recebimento, controle e distribuição do material.

 

13. PAGAMENTO

 

13.1. 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.

 

13.1.1. 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.

 

14. PENALIDADES

 

14.1. O atraso injus�ficado na entrega do(s) serviço(s) e produto(s), objeto do presente Elemento
Técnico, sujeitará o fornecedor, sem prejuízo das sanções previstas nos ar�gos 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), cumula�vamente, sobre o valor total da aquisição, após 30 (trinta) dias,
podendo ainda o IGESDF, a seu critério, impedir o fornecedor de par�cipar de novas cotações com este Ins�tuto.

 

15. LOCAL E DATA

 

Brasília, 15/07/2019.

 

Iden�ficação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 019/2019:

 

 

 

___________________________

Douglas dos Santos Vasco

Analista de Almoxarifado

Matrícula: 1.445
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___________________________

Wemerson Lopes da Silva

Chefe de Almoxarifado e Patrimônio

Matrícula: 138

 

Iden�ficação do Responsável da área técnica:

 

 

 

  __________________________

Giselia Ferreira

Gerente de Insumos e Logís�ca

Matrícula: 2171

 

Na atribuição de autoridade imediata superior responsável pela Superintendência de Administração,
APROVO e AUTORIZO o presente Elemento Técnico, em observância ao Art. 2º, §1º do Regulamento Próprio de
Compras e Contratações do IGESDF.

 

 

 

__________________________

Gislei Morais de Oliveira

Superintendente de Administração

Matrícula: 2.052

Documento assinado eletronicamente por WEMERSON LOPES DA SILVA - Matr.0000013-8,
Chefe do Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado, em 15/07/2019, às 16:55, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS DOS SANTOS VASCO - Matr.0000144-5,
Analista de Almoxarifado, em 16/07/2019, às 11:01, 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 GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA - Matr.0000205-2,
Superintendente de Administração, em 16/07/2019, às 13:14, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GISELIA FERREIRA - Mat. 00002171, Gerente de
Insumos e Logís�ca, em 17/07/2019, às 11:50, 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= 25254078 código CRC= 68E8F4A9.
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