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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

 

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 127/2021 
PROCESSO SEI 04016-00068147/2021-11

 

CONTRATO Nº 148/2021 - IGESDF
 

CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM
O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE
SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF E A
EMPRESA ATS PRODUTOS MÉDICO-
CIRÚRGICOS EIRELLI EPP, PARA LOCAÇÃO
DE 04 (QUATRO) TORRES DE VIDEOCIRURGIA
COMPLETAS COM INSUFLADOR, COM 04
(QUATRO) CONJUNTOS DE ÓTICAS
ENDOSCÓPICAS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA
USO DOS CENTROS CIRÚRGICOS DO
HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA E
HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL,
SOB ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
GESTÃO ESTRATÉGICA EM SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL

 

O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.481.233/0001-72, cons�tuído sob a forma de
Serviço Social Autônomo (SSA), ins�tuído pela Lei Distrital nº 5.899, de 3 de julho de 2017, com
nomenclatura alterada pela Lei Distrital nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019, sediado no SMHS – Área
Especial – Quadra 101 – Bloco A, Brasília-DF, CEP: 70.335-900, doravante denominado CONTRATANTE,
neste ato representado por seu Diretor de Administração e Logís�ca, Sr. JOSÉ ANTONIO GONÇALVES
ROSA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Capital Federal, RG nº 075909673-8 MD, inscrito
no CPF/MF sob o nº 487.117.134-53; e de outro lado a empresa ATS PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS
EIRELLI EPP, inscrita no CNPJ nº 01.945.638/0001-68, estabelecida na Avenida do Café nº38, Qd. 140,
Lote 04, Setor Santa Genoveva, Goiânia/GO, CEP 74.672-620, telefone: (62) 3202-1947  e-
mail: ats@atsmail.com.br, neste ato representada por seu Procurador, o Sr. MARCEL GONÇALVES
TEIXEIRA, farmacêu�co, portador da carteira de iden�dade nº 4529983 SSP/GO, CPF nº 008.840.911-20,
residente e domiciliado na Rua Mariana Jacob de Menezes, Qd. 14, Lote 22, Ponte,
Goiânia/GO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Contrato, em conformidade com o Elemento Técnico nº 13/2021 - GEENG (64427625), e o Pedido de
Cotação nº 127/2021 (70873140) realizada conforme art. 6º, inciso II, do Regulamento Próprio de
Compras e Contratações do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, consonante
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Resolução CA/ IGESDF Nº 07/2019 e Anexo, mediante as seguintes cláusulas e condições adiante, que
aceitam e se obrigam, ra�ficam e outorgam, por si e seus sucessores.

 

1. DO PROCEDIMENTO

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato obedece aos termos do ELEMENTO
TÉCNICO Nº 13/2021 - IGESDF/UCAD/SUCAD/GGLOG/GEENG (Doc. SEI/GDF 64427625), do Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, do Parecer SEI-GDF n.º 209/2021
- IGESDF/DP/CONJUR (72770356), emi�do pela Consultoria Jurídica do IGESDF, da Declaração de
Disponibilidade Orçamentária (70759324) emi�da pelo Núcleo de Custos -
IGESDF/UCAD/SUCAD/GECFI/NUCT e da autorização de despesa e contratação emi�da na pessoa da
CONTRATANTE.

 

2. DO OBJETO

 

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente Instrumento contratual tem por objeto a Locação de 04
(quatro) Torres de Videocirurgia completas com insuflador, com 04 (quatro) Conjuntos de Ó�cas
Endoscópicas e seus acessórios, para uso dos Centros Cirúrgicos do Hospital Regional de Santa Maria e
Hospital de Base do Distrito Federal, nos termos do Elemento Técnico nº 13/2021 –
IGESDF/UCAD/SUCAD/GGLOG/GEENG (Doc. SEI/GDF 64427625) e da proposta comercial apresentada
pela CONTRATADA (Doc. SEI/GDF 67118250), documentos integrantes e indissociáveis deste instrumento,
independente de transcrição.

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Conforme o Elemento Técnico 13/2021 –
IGESDF/UCAD/SUCAD/GGLOG/GEENG (Doc. SEI/GDF 64427625), a aquisição do objeto deste CONTRATO
se dará por ITEM), devendo ter compa�bilidade para seu pleno funcionamento.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Das descrições e as quan�dades:

 

Lote Item Descri�vo Quan�ta�vo

1 01 Locação de torre de videocirurgia completa, incluindo:

Monitor de grau médico LCD ou LED de, no mínimo, 22 polegadas;

Processadora de imagem e câmera fullHD com 03 sensores de imagem
(CCD ou CMOS);

Fonte de iluminação xênon 300 wa�s ou LED equivalente;

Gravadora de imagem e vídeo com entrada USB e possibilidade de
gravação em CD/DVD;

Insuflador mínimo 30 litros, com conexão para cilindro;

Cabo de fibra ó�ca compa�vel com a fonte de luz;

Cabos para conexão das partes do circuito;

Nobreak para alimentação dos equipamentos;

04
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Armário para armazenagem e transporte dos equipamentos.

Tensão: 220V, 60 Hz

02

- Ó�ca (endoscópio rígido) AV = 0°, D= 10mm, C = 31 cm
aproximadamente (laparoscopia)

- Ó�ca (endoscópio rígido) AV = 30°, D= 10mm, C = 31 cm
aproximadamente(laparoscopia)

- Ó�ca (endoscópio rígido) AV = 0°, D= 4mm, C = 30 cm
aproximadamente (urologia)

- Ó�ca (endoscópio rígido) AV = 30°, D= 4mm, C = 30 cm
aproximadamente(urologia)

01 de cada
�po

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A locação deve incluir: manutenções corre�vas com subs�tuição
de peças, sem limitação de chamados; manutenção preven�va com subs�tuição de peças e
acessórios; cobertura de manutenção de hardware e so�ware; cobertura de mão de obra no Distrito
Federal; e, caso necessário, aplicação de treinamento operacional para a equipe que manuseará o
equipamento.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A empresa deve fornecer todo material em bom estado, com
menos de 1 (um) ano de uso e apresentar nota fiscal dos equipamentos. Todo material deve ser fornecido
em conjunto e todos itens devem ser compa�veis entre si.

 

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços deverão estar disponíveis à Contratante das 08h00min
às 18h00min, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira e, caso necessário, fins de semana e feriados.

 

PARÁGRAFO QUINTO - DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

 

I- A Contratada deverá fornecer imediatamente após assinatura de contrato o cronograma
anual de manutenções preven�vas;

 

II - Deverá executar o programa completo de manutenções periódicas, por ano, de acordo
com as recomendações do fabricante, com as atualizações necessárias, ocorrendo no mínimo
semestralmente;

 

III - As preven�vas ou atualizações deverão ser agendadas previamente em comum acordo
entre a Contratada e a Contratante.

 

PARÁGRAFO SEXTO - DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: 

 

I - Deverão ser realizadas manutenções corre�vas, conforme demanda da Contratante, não
havendo limite de chamados;

 

II - O contrato deverá cobrir atendimento remoto e local, sendo que o prazo máximo para
primeiro atendimento será de até 2 (duas) horas úteis após abertura do chamado, remotamente ou
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presencialmente em dias úteis. O prazo para reparo será de até 12 (doze) horas úteis após abertura do
chamado. Caso não seja possível o reparo neste prazo, a empresa deverá subs�tuir o item sem ônus para
a Contratante.  

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - DO TREINAMENTO

 

I - A Contratada deverá  fornecer  treinamentos quando houver necessidade por parte da
contratante, devidamente jus�ficado e acordado previamente entre ambas as partes. 

 

II - Logo após a instalação do equipamento, deverá ser fornecido treinamento à unidade.

 

III - Não haverá limite de horas para aplicação do treinamento. O mesmo deverá ocorrer
conforme necessidade da Contratante.

 

4. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

 

CLÁUSULA QUARTA - A Contratada deverá prestar garan�a mínima de 90 (noventa) dias
após qualquer serviço, mesmo após fim da vigência do contrato.

 

5. DO VALOR

 

CLÁUSULA QUINTA – O valor TOTAL deste CONTRATO é de R$ 499.200,00 (quatrocentos e
noventa e nove mil e duzentos reais), e o valor MENSAL É DE R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e
seiscentos reais), compreendendo todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

 

6. DO PAGAMENTO

 

CLÁUSULA SEXTA – Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá observar as
condições previstas neste instrumento e no ELEMENTO TÉCNICO Nº 13/2021
- IGESDF/UCAD/SUCAD/GGLOG/GEENG (Doc. SEI/GDF 64427625).

 

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

 

1. Nota Fiscal;

2. 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 -
IGESDF
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CNPJ: 28.481.233/0001-72

ENDEREÇO: SMHS, ÁREA ESPECIAL, QUADRA 101, BLOCO A, CEP: 70.335-900 -
BRASÍLIA/DF.

CEP: 70.335-900.

 

3. Na nota fiscal ou fatura deverá constar obrigatoriamente o número de referência
deste instrumento, o nome do Banco, e o número da Agência e da Conta Corrente
da CONTRATADA, para realização do pagamento obrigatoriamente por meio de
depósito/transferência bancária, a critério do CONTRATANTE.

4. 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 par�r da reapresentação.

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

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, por meio
de depósito/ transferência bancária em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal
devidamente atestada pela unidade responsável.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em razão de o pagamento ser realizado mediante
depósito/transferência bancária, a CONTRATADA não deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob
pena de haver cobrança indevida.

 

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

 

7. DA GARANTIA CONTRATUAL

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Após a assinatura deste Instrumento, a CONTRATADA deverá prestar
garan�a des�nada a assegurar a plena execução do contrato, no valor de R$ 24.960,00 (vinte e quatro
mil, novecentos e sessenta reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total, de acordo com o
Art. 30, do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, em uma das seguintes
modalidades, à escolha da contratada:

 

a) Caução em dinheiro;

b) Fiança bancária, ou;

c) Seguro garan�a.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá efe�var a prestação da garan�a e
apresentar o comprovante respec�vo, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da assinatura deste
Instrumento.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A garan�a deverá cobrir todo o período de vigência contratual.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – No instrumento do seguro-garan�a deverá constar como
beneficiário do seguro o Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde de Distrito Federal, CNPJ:
28.481.233/0001-72.

 

PARÁGRAFO QUARTO – O atraso na prestação da garan�a ou sua apresentação em
desacordo com o Ato Convocatório, no prazo fixado, ensejará a aplicação de multa correspondente a 10%
(dez por cento) do valor es�pulado para a garan�a.

 

PARÁGRAFO QUINTO – A falta de prestação da garan�a no prazo de 60 (sessenta) dias
contados do dia ú�l imediato ao da assinatura deste instrumento poderá resultar em rescisão unilateral
do contrato por inexecução da obrigação e em suspensão de par�cipação da CONTRATADA em Seleção
de Fornecedores, além do impedimento de contratar com o IGESDF, por prazo não superior a 2 (dois)
anos, consonante o disposto nos ar�gos 35 e 41 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do
IGESDF.

 

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

 

CLÁUSULA OITAVA – A vigência deste CONTRATO será de 12 (doze) meses a contar da
emissão da ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante Termo Adi�vo, desde que não
ultrapasse o limite máximo de 60 (sessenta) meses, inclusive com suas eventuais prorrogações, salvo se
es�ver previamente jus�ficada e ra�ficada pela Diretoria Execu�va a vantajosidade da celebração da
avença por prazos mais alongados.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente instrumento perderá a sua vigência antes do prazo
fixado acima, a qualquer tempo e devidamente reduzida a termo, em razão da celebração de contratação
decorrente da conclusão regular de Seleção de Fornecedores constando como objeto a compra dos
equipamentos previstos neste Contrato, no qual o CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem incidência de multa ou quaisquer penalidades.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A referida vigência não exonera a CONTRATADA do
cumprimento da garan�a mínima do(s) serviço(s), contados a par�r da data do termo de recebimento
defini�vo do objeto.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

 

CLÁUSULA NONA – São obrigações das partes as expressamente previstas no presente
Contrato e no ELEMENTO TÉCNICO Nº 13/2021 - IGESDF/UCAD/SUCAD/GGLOG/GEENG (Doc. SEI/GDF
64427625), observando o disposto abaixo:

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATANTE compromete-se a:

 

I - Indicar os locais e horários em que deverão ser realizados os serviços;
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II - autorizar o pessoal da CONTRATADA, acesso ao local da entrega desde que
observadas as normas de segurança do IGESDF;

III - rejeitar, no todo ou em parte, o objeto do Instrumento contratual entregue(s) em
desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

IV - garan�r o contraditório e ampla defesa;

V - efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições estabelecidas
neste Instrumento;

VI - acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento contratual, bem como
atestar na nota fiscal/ fatura a efe�va execução do objeto;

VII - no�ficar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas na execução da entrega do objeto deste Instrumento, para que sejam
adotadas as medidas corre�vas necessárias;

VIII - verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos com as
especificações constantes neste Instrumento;

IX - aplicar penalidades quando houver descumprimento das regras deste
Instrumento e do Elemento Técnico;

X - conduzir os procedimentos rela�vos ao acompanhamento de mercado, às revisões
de preços e subs�tuições de marcas.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA fica obrigada a:

I - Os serviços deverão ser prestados de forma con�nua, devendo a Contratada
registrar em planilha a execução que deverá ser apresentada juntamente com a NF em cada
exercício de pagamento.

II - Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quan�dade especificadas em sua proposta.

III - Manter empregados necessários para a execução dos serviços, nos horários
definidos no contrato.

IV - Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e
iden�ficados por meio de crachá.

V - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante.

VI - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do
IGESDF.

VII - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.

VIII - Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento.

IX - Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do
cumprimento do instrumento contratual.

X - Prestar os serviços ora contratados através de seus técnicos, devidamente
credenciados e capacitados, que não tenham em nenhuma hipótese vínculo emprega�cios com o
IGESDF.
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XI - Executar os reparos independentemente do número de horas que forem
necessárias, fornecendo toda mão de obra indispensável à execução dos serviços contratados,
impondo-lhes rigoroso padrão de qualidade, segurança e eficiência.

XII - Prestar garan�a permanente dos serviços e peças de reposição fornecidos
durante a vigência deste contrato devendo reparar, corrigir, remover ou subs�tuir às suas expensas,
no total ou em parte, as peças u�lizadas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados.

XIII - A manutenção corre�va será realizada no equipamento que apresentou defeito,
mediante abertura de chamado técnico por parte da CONTRATANTE, com a finalidade de recolocá-
los em perfeitas condições de uso, em conformidade com o estabelecido em contrato e pelos
manuais e normas técnicas específicas.

XIV - A CONTRATADA deverá atender as chamadas para manutenção corre�va num
prazo máximo de 2 (duas) horas úteis a contar do registro da chamada pela CONTRATANTE à
CONTRATADA ou ao responsável técnico indicado pela empresa.

XV - O prazo para reparo do equipamento será de 12 (doze) horas úteis, a contar da
abertura do chamado, salvo casos em que haja necessidade de prazo maior, desde que aprovado
pela CONTRATANTE.

XVI - Em caso de prazo maior para reparo, o equipamento deverá ser subs�tuído pela
Contratada por outro reserva, com as mesmas configurações.

XVII - Prover todos os meios necessários à garan�a da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

XVIII - 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. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 

CLÁUSULA DÉCIMA - O presente Contrato poderá ser alterado, por meio de Termo Adi�vo,
nos casos previstos nos ar�gos 33 e seguintes do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do
IGESDF, consoante a Resolução CA/ IGESDF Nº 07/2019 e Anexo, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas jus�fica�vas, e não haja modificação de seu objeto,
conforme legislação vigente.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, na forma prevista no ar�go 37 do Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, observado o disposto no ar�go 34, caput e
parágrafos, do Regulamento.

 

11. DAS PENALIDADES

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Sem prejuízo das sanções previstas nos ar�gos 35, 41, 42
e 43 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, a inexecução total ou parcial deste
CONTRATO poderá acarretar as seguintes penalidades, assegurado o direito de defesa:

 

I -advertência;
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II - multa, na forma prevista no Elemento
Técnico 13/2021  IGESDF/UCAD/SUCAD/GGLOG/GEENG e/ou Instruções e/ ou Ato
Convocatório e/ ou Instrumento Contratual;

III - suspensão de par�cipação 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;

 

V - perda de caução em dinheiro ou execução das demais garan�as oferecidas.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Casos de Multas:

 

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

 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;

 

c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, para o caso
de atraso injus�ficado na entrega dos equipamentos;

 

d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, quando for
constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Elemento
Técnico 13/2021 - GEENG (64427625), ressalvadas aquelas obrigações para as quais
tenham sido fixadas penalidades específicas;

 

e) 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. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Caso haja uma situação que se enquadre em dois ou mais casos
de multa, o  IGESDF poderá u�lizar a multa mais  elevada. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza
o 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. 

 

12. DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O presente CONTRATO poderá ser reajustado, por meio de
Termo Adi�vo, conforme disposições con�das no art. 34, Parágrafo Segundo, do Regulamento Próprio de
Compras e Contratações do IGESDF, inclusive levando em consideração o prazo de vigência estabelecido
na Cláusula Sé�ma deste Instrumento.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O índice IGPM ou IPCA, a ser aplicado no reajuste, será o que
menos onerar o IGESDF.

 

13. DAS RESCISÕES

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  A inexecução total ou parcial do presente
CONTRATO enseja a sua rescisão, observado o disposto nos ar�gos 35, 38, 41 e 42 do Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, consonante a Resolução CA/ IGESDF Nº 07/2019 e Anexo.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados
nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - UNILATERALMENTE:

 

I - Em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas,
sem prejuízo de outras penalidades previstas no Ato Convocatório, neste contrato e no Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - AMIGAVELMENTE, por mútuo acordo entre as partes envolvidas.

 

PARÁGRAFO QUARTO - Caso exista risco a vida dos pacientes, a CONTRATADA se obriga a
manter o fornecimento de bens e serviços, por no mínimo 90 (noventa) dias corridos ou até a
celebração de contrato com outro fornecedor, conforme o disposto no art. 35, parágrafo 2º
do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, consonante a Resolução CA/ IGESDF Nº
07/2019 e Anexo..

 

14. DA FISCALIZAÇÃO

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A fiscalização e o atesto da Nota Fiscal será realizado
pelo fiscal do contrato ou colaborador designado, representante da Gerência de Engenharia Clínica do
IGESDF, assim como pela chefia da área demandante.

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização não exclui, nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do
contratante ou de seus agentes prepostos.

 

15. DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo
deste Contrato no sí�o eletrônico do IGESDF na rede mundial de computadores, na forma do art. 39 do
Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, consonante a Resolução CA/ IGESDF Nº
07/2019 e Anexo.

 

16. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os CONTRATOS firmados com o IGESDF pautam-se pela é�ca e
transparência, evitando-se que possam suscitar conflitos de interesses.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O IGESDF exige que as CONTRATADAS observem o mais alto
padrão de é�ca durante toda a execução dos contratos, nos termos da legislação vigente.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara conhecer o inteiro teor da Lei Federal nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administra�va e civil de pessoas
jurídicas pela prá�ca de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e do Decreto
Distrital nº 37.296, de 29 de abril de 2016 que disciplina, no âmbito da Administração Pública do Distrito
Federal, a aplicação da Lei nº 12.846/2013, e compromete-se a não pra�car atos lesivos, assim como em
face do IGESDF.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A CONTRATADA se obriga, sob as penalidades previstas neste
CONTRATO e na legislação aplicável, ao estrito cumprimento da legislação cabível, incluindo a legislação
brasileira an�corrupção, bem como as normas e exigências previstas nas Polí�cas internas da
CONTRATANTE, incluindo, naquilo que couber, o Código de É�ca e Conduta do IGESDF.

 

PARÁGRAFO QUARTO - A violação comprovada das obrigações previstas relacionadas à
fraude e corrupção cons�tui causa para a rescisão unilateral deste CONTRATO, sem quaisquer ônus ou
penalidade para a parte idônea, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos a quem lhe der causa.

 

17. DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A CONTRATADA compromete-se a guardar sigilo sobre todas
as informações ob�das em decorrência do cumprimento do presente CONTRATO, 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 na vigência deste Contrato, são de caráter estritamente
confidencial e não poderão ser revelados, divulgados ou cedidos a terceiros, integral ou parcialmente.

 

18. DOS CASOS OMISSOS

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Execu�va do
Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal.

 

19. DO FORO
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF,
para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste Instrumento.

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, serão assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas.

 

CONTRATANTE

JOSÉ ANTONIO GONÇALVES ROSA

Diretor de Administração e Logís�ca

Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal

 

CONTRATADA

MARCEL GONÇALVES TEIXEIRA

PROCURADOR

 

ATS PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS EIRELLI EPP

 

TESTEMUNHAS

 

Mariel Cadena da Ma�a

Matrícula: 8655

Marcelo Vieira da Conceição

Matrícula:  6216

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GONCALVES TEIXEIRA, RG nº 4529983 -
SPTC-GO, Usuário Externo, em 04/11/2021, às 10:24, 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 MARIEL CADENA DA MATTA - Matr.0000865-5,
Gerente de Engenharia Clínica, em 08/11/2021, às 18:31, 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 JOSE ANTONIO GONÇALVES ROSA - Matr.0001062-1,
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Diretor(a) de Administração e Logís�ca, em 09/11/2021, às 08:02, 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 MARCELO VIEIRA DA CONCEIÇÃO - Matr.0000621-6,
Técnico em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Médico-Hospitalares, em
09/11/2021, às 08:29, 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= 73131447 código CRC= 72358558.
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