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1. OBJETO

Contratação Emergencial,    por    dispensa    de    seleção    de fornecedores, com
fundamento no disposto no art. 25, inciso I do Regulamento Próprio de Compras e Contratações
do IGESDF, para aquisição de BOLSA PARA ESTOMIA, DRENOS, TUBO E CAMPOS  para atender às
necessidades do Ins tuto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, conforme condições, quan dades
e exigências estabelecidas neste instrumento.

 

2. ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DO OBJETO

 

Os quan ta vos totais do objeto estão estabelecidos abaixo, para abastecer o
IGESDF por 3 (três) meses:

ITEM
CODIGO
SES

CODIGO
MV

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA

CMM QUANTITATIVO

01 25179 673
CONJUNTO PARA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 34; CAPACIDADE DO FRASCO RESERVATORIO 2.000 ML; CONTENDO: 1 DRENO DE TORAX EM PVC
ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, MULTIPERFURADO, RADIOPACO, GRADUACAO CENTIMETRADA E IDENTIFICACAO DO CALIBRE; 1 CONECTOR
DE COR TRANSLUCIDA TIPO LUER COM CALIBRE IGUAL AO DRENO, 1

UNIDADE 100 300

02 92236 716 DRENO CIRURGICO DE PENROSE, LATEX ATOXICO, COM PO BIOABSSORVIVEL, SEM GAZE, N°4, DESCARTAVEL, ESTERIL. UNIDADE 1000 3.000

03 92234 712 DRENO DE PENROSE ESTERIL ENV.C/01UND. CADA N.20 1 UNIDADE 334 1.002

04 92230 709 DRENO DE KHER NO 14 UNIDADE 20 60

05 92231 710 DRENO EM T N.16 UNIDADE 20 60

06 731 3876

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 3,5MM(16) COM CUFF.APLICAÇÃO: ENTUBAÇÃO OROTRAQUEAL,MATERIAL:PVC E ESPIRAL EM AÇO INOX,
TAMANHO/CAPACIDADE:CALIBRE DE 3,5MM(16), CARACTERÍSTICA:ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC,FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO,
SUPERFÍCIE LISA COM DEMARCAÇÃO DE POSICIONAMENTO E PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, DEVENDO SER PROVIDA INTERNAMENTE
DE ARAME COM FORMATO EM ESPIRAL, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, DEVIDAMENTE LOCALIZADO; BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO
VOLUME; BALÃO PILOTO COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL,
PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:ESTÉRIL, FORMA DE APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL.

UNIDADE 60 180

07 92057 909 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF P.V.C. EXTRA-FLEXIVEL 3,5 MM 1 UNIDADE 100 300

08 20697 935
TUBO RAE ENDOTRAQUEAL NASAL TRANSPARENTE Nº 6.0, PRÉ FORMATADO EM L, COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, EM PVC,
TERMOSSENSÍVEL, GRADUADO EM CM, OLHO DE MURPHY, CURVA DE MAGIL, RADIOPACO, PONTA ARREDONDADA, BALÃO DE ALTO VOLUME E
BAIXA PRESSÃO COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

UNIDADE 200 600

09 IHB028 241

CAMPO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: CAMPO ADEQUADO PARA COBERTURA DE PACIENTE EM SALA
CIRÚRGICA PARA PROCEDIMENTOS AFTAMOLOGICOS. MATERIAL: CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO EM SMS COM GRAMATURA MÍNIMA
DE 50G/M2, ANTIESTÁTICO, REPELENTE À ÁGUA E ÁLCOOL, COM BAIXO ÍNDICE DE DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS ISENTO DE LÁTEX,
IMPERMEÁVEL, COM BARREIRA ANTIMICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE BFE. TAMANHO/CAPACIDADE: 01 CAMPO CIRÚRGICO COM
MEDIDA MÍNIMA DE 110CM X 120CM COM REGIÃO DE REFORÇO ABSORVENTE. FENESTRA ARREDONDADA NO CENTRO DO CAMPO DE NO
MÍNIMO 7 CM E NO MÁXIMO 9 CM. COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL COM RAIO GAMA OU ÓXIDO DE
ETILENO, FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE FAVOREÇA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, PRAZO
DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE (UN), UNIDADE DE FORNECIMENTO:
UNIDADE.

UNIDADE 1.600 4.800

 

Considerando o fornecimento destes insumos, as quais estão em anexo os relatórios de
estoque  ficha cardex do sistema MV utilizado atualmente neste instituto.

Desta forma, a empresa vencedora do certame deve garan r, a disponibilidade do
quantitativo mínimo necessário dos mesmos para atendimento às necessidades do IGESDF.

 

3. DOS PRAZOS:

O  material  deverá  ser  entregue,  após a solicitação da unidade, via Ordem de
Fornecimento, de acordo com Elemento Técnico nº 04016-00093921/2020-41.

A entrega deverá ser parcelada, seguindo o cronograma de entrega na Ordem de
Fornecimento, sendo que a primeira parcela será de 50 (cinquenta) por % em até 5 (cinco) dias uteis a
par r da data de emissão da ordem de fornecimento e 50 (cinquenta) por % em 30 dias corridos a
partir da data da primeira entrega.

 

4. DO LOCAL DE ENTREGA DAS AQUISIÇÕES:

Endereço Hospital de Base

Os Insumos deverão ser entregues no Hospital de Base -IGESDF no endereço SHMS – Área Especial
QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, no horário de 09:00 às 11:00 horas e 14:00

às 17:00 horas, e ou conforme local indicado na ordem de fornecimento.

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

 

5. DA ANÁLISE PRÉVIA DE PROSPECTO E AMOSTRA DO PRODUTO:

O IGESDF solicitará o prospecto para todos os itens e caso seja necessário, poderá
solicitar amostra(s) ao fornecedor vencedor, afim de verificar a adequabilidade e compa bilidade
do(s) objeto(s) ofertado(s).

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

As amostras deverão estar devidamente 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.

As amostras que não es verem iden ficadas da forma exigida no subitem anterior não
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serão recebidas e a empresa será desclassificada para o item. A apresentação de amostras
divergentes das especificações con das no descri vo acarretará a desclassificação da empresa para
aquele item.

As amostras deverão ser entregues no Núcleo de Compras do IGESDF no endereço; Setor
– SIA - TRECHO 17, RUA 06 LOTE 115 - Brasília – DF, CEP: 71.200.216, no horário de 09:00 às 11:00
horas e 14:00 às 17:00 horas, conforme local indicado na ordem de fornecimento. Caso houver troca
de endereço de entrega, o IGESDF informará na Ordem de Fornecimento.

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

Os critérios u lizados para a análise da amostras encontra-se no anexo I deste
Elemento Técnico, no formulário de análise de amostras.

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

As amostras, por ventura apresentadas, deverão ser re radas pelos interessados, no
Núcleo de Compras do IGESDF no endereço; Setor – SIA - TRECHO 17, RUA 06 LOTE 115 - Brasília – DF,
CEP: 71.200.216, no horário de 09:00 às 11:00 horas e 14:00 às 17:00 horas, após a conclusão da
Seleção de Fornecedores (homologação, revogação ou anulação). Decorrido esse prazo, o IGESDF
utilizará, doará, ou simplesmente descartará as amostras.

 

6. DAS CONDIÇÕES DAS AQUISIÇÕES:

A Validade dos itens fornecidos deverá ter mínimo de 12 meses, a par r da data de
entrega.

O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem
avarias ou estragos, observando o seguinte:
a. A embalagem original deve estar lacrada e em perfeito estado, sem sinais de violação, de acordo
com legislação per nente, e iden ficadas com as informações: marca do fabricante, especificação,
quan dade, data de fabricação, número do lote, data de validade, número do registro do produto na
ANVISA/MS e data de esterilização, 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.
c. O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas do
produto (temperatura, calor, umidade, poeira, luz).

O material deverá ser entregue acompanhado de Ordem de Fornecimento e Nota Fiscal
com o nome e caracterização clara e precisa.

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 Comprometimento de Troca.

Obriga-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a subs tuição no prazo de 2 (dois)
dias úteis a par r da data da solicitação do IGESDF de troca do material ou medicamentos que por
ventura vier a vencer.

 

7. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 

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

Trata- se de solicitação de compra emergencial de Materiais Médico Hospitalar,
essenciais para atendimento ao paciente, que necessita do insumo para prosseguir com tratamento, 

Considerando que as evoluções de estoque MV em anexo ao SEI nº 04016-
00093921/2020-41, só trás relatório de movimentação consolidadas até o mês de julho, as
movimentações dos úl mos meses - ( agosto, setembro e outubro), não foram consolidadas no
sistema MV até a data de elaboração deste Elemento Técnico - (ET), ficando ausente as
últimas informações de movimentações de estoque.

Considerando que no processo de compra regular, cita somente o CMM do Hospital de
Base - (HB), esta área técnica jus fica -se que na época da elaboração do ET regular não fora incluído
o estoque do Hospital Regional de Santa Maria - (HRSM), uma vez que era abastecido pela secretaria
de saúde - SESDE, e que nos úl mos meses que se iniciou abastecimento de alguns itens pelo
IGESDF, e que a par r de novembro do presente ano o IGESDF abastecerá em toda sua
integralidade, corroborando assim para finalização dos estoques atuais antes do prazo programado.  

Logo, considerou-se o aumento da quan dade dos insumos para atender as demandas
do IGES, sendo os dados referentes aos itens solicitados baseados no consumo de estoque  HB e as
solicitações do HRSM.

Nesse sen do, essa aquisição jus fica-se pela necessidade do material com aumento
duplicado devido assistência não somente ao HB, mas sim a todo IGES na prestação dos serviços
assistenciais aos pacientes e para a realização dos procedimentos imediatos, tendo em vista sua
falta, onde acarretará em transtornos para os pacientes que necessitarem de atendimentos
hospitalar, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, e têm por
finalidade diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.

A presente JUSTIFICATIVA, obje va atender o disposi vo legal que respalde a contração
de materiais médicos hospitalar em fase de urgência, com finalidade de optar-se por procedimentos
seguros, o IGESDF atende a este critério, assegurando aos pacientes que necessitam de controle mais
preciso e rigoroso na velocidade no atendimento. Por este mo vo, está sendo solicitado
emergencialmente a compra desses insumos, tendo em vista que os insumos solicitados encontram-se
nas seguintes fases;

REGULAR EM 09/01/2020 -04016-00027557/2019-98 - DRENOS - REGULAR EM FASE DE
AMOSTRAS

REGULAR EM 04/02/2020 - 04016-00002352/2020-33 - TUBOS - REGULAR EM FASE DE
ATO CONVOCATÓRIO

REGULAR EM 27/07/2020 - 04016-00062184/2020-35 - CAMPO CIRÚRGICO
OFTALMOLÓGICO - REGULAR EM FASE DE ATO CONVOCATÓRIO, pois foi fracassado no processo de
compras anterior.

Havendo a necessidade de abertura de um novo processo de compras para reposição de
estoque e assegurar que não falte aos usuários do IGESDF o tratamento adequado, já que o processo
de compras regular não será finalizado em tempo hábil.

Considerando que esta solicitação de compra emergencial tem a finalidade de
abastecer o setor hospitalar referente ao INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL - IGESDF , ora necessitado destes insumos, para que os pacientes não sofram
nenhum prejuízo em seus tratamentos.

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garan do mediante
polí cas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do artigo 196 da Constituição da República;

Esta aquisição faz-se necessária para proporcionar melhor qualidade de serviços
oferecidos aos pacientes, no que diz respeito à disponibilidade, eficiência e confiabilidade dos
procedimentos aqui realizados e, desta forma, assis r de forma con nua os pacientes usuários do
SUS;

Consequências

A não disponibilização dos insumos solicitados causará impacto aos paciente, podendo
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acarretar consequências graves  até mesmo evolução para o óbito.

 

8. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO 

Os quan ta vos foram baseados no consumo médio mensal (CMM) do Hospital de
Base e conforme solicitações do Hospital Regional de Santa  Maria para atender as demandas
elencadas ao IGESDF, pelo período de 3 (três) meses. 

 

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

 

Documentos de Habilitação Jurídica

A empresa deve apresentar os seguintes documentos de habilitação jurídica:

Proposta Comercial assinada;

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

Documentos Pessoais do(s) sócio(s) ou representante legal;

Comprovação de inscrição do CNPJ;

SICAF (Caso estejam válidas às cer dões mencionadas no SICAF, ficará dispensada o
FGTS, CND, Justiça do Trabalho e Receita Federal);

Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Municipal ou Estadual; (CND´s)

Certidão Conjunta Negativa da Fazenda Federal (UNIÃO);

Certidão Negativa de Débitos Relativos às contribuições Previdenciárias (INSS);

Certificado de Regularidade do (FGTS);

Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

Portal de Transparência  (CEPIM);

Cadastro de empresas inidôneas e suspensas (CEIS);

Lista de Inidôneos do TCU;

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

Comprovante de Inscrição Distrital, Estadual ou Municipal da empresa (IE);

Documentos de Qualificação Técnica

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

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

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 (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 Petição 1 e 2 referentes ao produto.

Cópia da no ficação divulgada no site da ANVISA (RDC nº 199, de 26/10/06), caso o
item cotado seja um medicamento de notificação simplificada.

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.

Conforme o Art. 13, inciso III, o IGESDF poderá “solicitar a cer ficação  da qualidade  do
produto ou do processo de fabricação, inclusive  sob o aspecto ambiental."

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

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes
no item 2, não se admi ndo procras nação em função de pedido de revisão de preço ou subs tuição
de marca.

Comunicar a contratante, no prazo mínimo de 24 horas que antecede a data da entrega,
os mo vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. Esta
comunicação não exclui a possibilidade de aplicação das penalidades cabíveis.

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

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

Subs tuir, após solicitação da unidade do IGESDF responsável pela fiscalização,    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.

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.

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

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

Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências deste instrumento.

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

Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento
deste Elemento Técnico, observando que os termos e condições con dos neste instrumento, o escopo
de execução dos trabalhos e todos os documentos que o instruem, assim como aqueles que vierem a
instruí-lo e que venham a ser trocados entre as partes ou por elas produzidos, são de
caráter estritamente confidencial e não poderão ser revelados, divulgados ou cedidos a terceiros,
integral ou parcialmente, sem prévia autorização da Contratante.

No caso de entregas programadas, comunicar o IGESDF, no prazo máximo de 10 dias
que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os mo vos que impeçam ou impossibilitem o seu
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cumprimento, se for o caso;

Garan r a boa qualidade do produto fornecido ao IGESDF, bem como efetuar a imediata
subs tuição, no prazo máximo de 48 horas, após a comunicação da Administração, do produto
entregue que não esteja de acordo com as especificações.

11. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

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

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

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

No ficar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

Garantir o contraditório e a ampla defesa;

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

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

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o nome comercial, a
marca, o quan ta vo efe vamente entregue e o código do item, número da ordem de fornecimento,
valor unitário e total e número de referência do processo. 

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis, por meio de depósito bancário
em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela unidade
responsável.

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

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

Nota Fiscal;

A empresa deverá emi r uma nota fiscal específica para cada pedido e respec va
entrega efetuada, na forma abaixo:

NOME: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

ENDEREÇO: SHMS - ÁREA ESPECIAL QUADRA 101 - BLOCO A

CEP: 70.335-900.

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.

Deverá conter o número de referência da Seleção de Fornecedores.

Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emi das com incorreções ou em
desacordo com a legislação vigente, serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser
contado a partir da reapresentação das mesmas.

Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o IGESDF liberará a parte não
sujeita a contestação, retendo o restante do pagamento até que seja sanado o problema.

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

 

13. PROPOSTA

A proposta comercial deverá conter obrigatoriamente:

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

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

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

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

Marca e modelo do objeto;

Nome comercial;

Número do código do produto;

Forma de apresentação;

Fabricante;

Procedência e país de origem;

Número do registro;

Detentor do registro;

O valor proposto deverá ser elaborado com todas as despesas rela vas ao objeto
contratado, bem como com os respec vos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações,
despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta
competição.

14. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e o atesto da Nota Fiscal será realizado na Central de Abastecimento
Farmacêu co, representante da Gerência de Insumos e Logís ca do IGESDF, que também será
responsável pelo recebimento, controle e distribuição.

15. PENALIDADES

  A inexecução total ou parcial deste Elemento Técnico poderá acarretar as seguintes
penalidades, assegurado o direito de defesa:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista neste Elemento Técnico e/ou Instrumento Contratual e/ou instruções;
III - suspensão de participação em Seleção de Fornecedores e impedimento de contratar com o IGESDF,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - solicitação aos órgãos governamentais competentes da caracterização de inidoneidade.

Casos de Multas:

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida,
limitada a incidência de 10 dias.

Multa de 10% (dez por cento) (por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida)
OU (sobre o valor total da contratação), cumula vamente ao subitem 10.2.1, em caso de atraso
superior a 10 dias. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida.
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Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, em caso de
inexecução total da obrigação assumida. 

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, quando for constatado
o descumprimento de qualquer obrigação prevista nesse Elemento Técnico, ressalvadas aquelas
obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas.

Multa indenizatória,  a tulo de  perdas  e danos,  na  hipótese da CONTRATADA
ensejar a rescisão das obrigações assumidas e/ou sua conduta implicar em gastos ao CONTRATANTE
superiores aos registrados. 

Caso haja uma situação que se enquadre em dois ou mais casos de multa, o  IGESDF
poderá utilizar a multa mais  elevada. 

O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Contratante, a seu critério, a não aceitar
o fornecimento dos itens solicitados, de forma a configurar inexecução total da obrigação assumida
pela Contratada e, podendo ainda, promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas. 

A multa eventualmente imposta à contratada será automa camente descontada da
fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do IGESDF, ser-lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua no ficação para efetuar o pagamento da
multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, proceder-se-á a cobrança judicial da
mesma.

 

16. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O julgamento obedecerá ao critério de menor preço por item.

 

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A par cipação em Seleção de Fornecedores, mesmo que na Dispensa de Seleção de
Fornecedores, implica aceitação integral e irretratável do Elemento Técnico Emergencial e Instruções
fornecidas aos interessados pelo IGESDF as quais observará o Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF e normas técnicas aplicáveis, gerais ou especiais do IGESDF. 

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

 

18. LOCAL E DATA

Brasília, 19/10/2020

 

 

Identificação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico:

 

 

CLEUSANIA MATOS SILVA

Farmacêutica Hospitalar

 

De acordo:

 

LAURA MENDONÇA DE PAULA

Coordenadora de Insumos Farmacêuticos - GEIFO

 

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

 

THIAGO TEIXEIRA GOMES

Superintendente de Insumos e  Logística - SILOG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS - MATERIAL

 

 

Pedido de Cotação nº________                                                                                         
                                                                                                                                                                       
             DATA: _____/_____/______

 

ITEM Nº:

MARCA:

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:

QUANTIDADE DE AMOSTRAS ENVIADAS:

REGISTRO NA ANVISA:

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE/ITEM:
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LEGENDA: NA = NÃO SE APLICA

 

AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

1

Embalagem
contendo nome do
fabricante

(RDC
185/2011 - Registro de
produtos para saúde)

SIM
(  )

NÃO
(  )

NA
(  )

2

Embalagem
informando a quantidade

(RDC
185/2011 - Registro de
produtos para saúde)

SIM
(  )

NÃO
(  )

NA
(  )

3

Embalagem
contendo a Composição
do Material

(RDC
185/2011 - Registro de
produtos para saúde)

SIM
(  )

NÃO
(  )

NA
(  )

4

Embalagem
contendo a Dimensões do
Produto

(RDC
185/2011 - Registro de
produtos para saúde)

SIM
(  )

NÃO
(  )

NA
(  )

5

Rótulo
contendo informações
com a marca e modelo do
produto (RDC 185/2011 -
Registro de produtos para
a saúde)

SIM
(  )

NÃO
(  )

NA
(  )

6

Rótulo com
informação de validade

(RDC
185/2011 - Registro de
produtos para a saúde)

SIM
(  )

NÃO
(  )

NA
(  )

7

Embalagem
com o descri vo
detalhado em português

(RDC
185/2011 - Registro de
produtos para saúde)

SIM
(  )

NÃO
(  )

NA
(  )

8
Selagem

íntegra e regular da
embalagem

SIM
(  )

NÃO
(  )

NA
(  )

9
Permite

transferência asséptica
SIM

(  )
NÃO

(  )
NA

(  )

10
Descrição

do produto atóxico e
apirogênico

SIM
(  )

NÃO
(  )

NA
(  )

11
Rótulo com

informação de validade e
método de esterilização

SIM
(  )

NÃO
(  )

NA
(  )

12
Rótulo com

o número de série
SIM

(  )
NÃO

(  )
NA

(  )

13
Rótulo com

nome do responsável
técnico

SIM
(  )

NÃO
(  )

NA
(  )

14
Material

fornecido individualmente
SIM

(  )
NÃO

(  )
NA

(  )

15
Material

fornecido em caixa
SIM

(  )
NÃO

(  )
NA

(  )

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

16 O produto está de acordo com o especificado no Ato Convocatório SIM (  )
NÃO ( 

)
NA (  )

17 Altera sua coloração após esterilização em autoclave SIM (  )
NÃO ( 

)
NA (  )

18 Matéria prima é compatível ao solicitado no descritivo SIM (  )
NÃO ( 

)
NA (  )

19 Material possui flexibilidade adequada SIM (  )
NÃO ( 

)
NA (  )

20 Material Estéril SIM (  )
NÃO ( 

)
NA (  )

CARACTERÍSTICAS FAVORÁVEIS
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CARACTERÍSTICAS DESFAVORÁVEIS

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO

APROVADO (    ) REPROVADO (   )

 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME:   ASSINATURA

NOME: ASSINATURA

NOME: ASSINATURA

Documento assinado eletronicamente por LAURA MENDONÇA DE PAULA - Matr.0000076-3,
Gerente de Insumos Farmacêuticos e OPME, em 23/10/2020, às 14:08, 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 CLEUSÂNIA MATOS SILVA - Matr.0000543-7,
Farmacêutico(a), em 23/10/2020, às 14:12, 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 THIAGO TEIXEIRA GOMES - Matr.0000011-5,
Superintendente Adjunto(a) de Insumos e Logística, em 26/10/2020, às 17:48, 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= 49052219 código CRC= 53988202.
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