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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

COOEGE/SEMUSA

A V I S O

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016
PROCESSO N° 08.00443-00/2015

EDITAL Nº 05/2016

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FÍSICA
MÉDICA EM RADIODIAGNÓSTICO, visando atender à Secretaria Municipal de Saú-
de – SEMUSA através de suas unidades de saúde, de acordo com as especificações cons-
tantes dos Anexos I, I-A e II, deste Instrumento Convocatório. 

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/02/2016 às 09:00 horas.

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/03/2016 às 10:00 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/03/2016 às 10:00 horas.

DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS:07/03/2016 às 09:00 horas.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília /DF.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
Telefones: (0xx69) 3901-2950.
E - mail: cplequipe2@hotmail.com
Endereço: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.
Sala da Comissão Permanente de Licitação, Subsolo.
Av: Jorge Teixeira, n°. 1146, Bairro Nova Porto Velho.
CEP: 76.820 - 116 – Porto Velho – RO

site: www.licitacoes-e.com.br/– Acesso Identificado.

O EDITAL completo  poderá  ser  obtido  pelos  interessados  na  CPL/SEMUSA,  em meio
magnético, mediante entrega de um Pen Drive ou CD-R, de segunda a quinta-feira no
horário das 08 às 12 horas e das 14 horas às 18 horas e na sexta-feira das 08  horas  às
14   horas,   no   endereço   acima,   ou   ainda   pelo   endereço   eletrônico
http://www.portovelho.ro.gov.br. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (0XX69) 3901-
2950 nos horários anteriormente explicitados.

Porto Velho, 22 de Fevereiro de 2016.

 CARLOS JACÓ AIRES CORREA JÚNIOR
Pregoeiro
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EDITAL Nº 005/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016
PROCESSO Nº 08.00443-00/2015

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, por intermédio do pregoeiro designado pelo Ato de 
Designação  Nº  005/2015/CPL/GAB/SEMUSA de  27/10/2015,  publicado  no  Diário
Oficial  do  Município  nº.  5.078  de  27/10/2015,  tornar  público  para  conhecimento  dos
interessados que fará realizar licitação na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por finalidade a qualificação de EMPRESAS e a seleção
de proposta, visando atender a Secretaria Municipal de  Saúde -  SEMUSA, a qual será,
regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal  nº
10.300 de 17/02/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições
da  Lei  Federal  nº  8.666/93  (com  suas  posteriores  alterações),bem  como  Lei
Complementar 123/2006,  e  suas alterações, pela Lei Complementar Nº 147, de 07 de
agosto de 2014 e demais normas regulamentares estabelecidas neste ato convocatório,
cujas propostas deverão ser entregues nos termos estipulados neste edital e seus anexos.

1 - DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1 - DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO 

1.1 -  O presente  Pregão Eletrônico tem por  objeto  a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE  FÍSICA  MÉDICA  EM  RADIODIAGNÓSTICO,
visando  atender  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  – SEMUSA,  conforme especificações
técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II, deste Edital, os quais
deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas
propostas. 

1.2  -  Os quantitativos,  unidades  e  especificações  técnicas  dos  serviços,  objeto  deste
Pregão, estão contidas nos Anexos I, I-A e II, deste Edital; 

1.3 - INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/02/2016 às 09:00 horas.

1.4 - LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/03/2016 às 10:00 horas.

1.5 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/03/2016 às 10:00 horas.

1.6 - DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS:07/03/2016 às 09:00 horas.

1.7 - Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília / DF. 

1.8 - Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
ANEXO I-A: Detalhamento do lote único
ANEXOS: II: Projeto Básico;
ANEXO III:  Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
ANEXO IV:  Modelo  de  Declaração  Quanto ao Cumprimento  das  Normas Relativas  ao
Trabalho do Menor;
ANEXO V: Modelo de declaração de Fatos Supervenientes;
ANEXO VI: Minuta de Contrato;
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2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 –  O  pregão  eletrônico  será  realizado  em  sessão  pública,  por  meio  de  sistema
eletrônico  que  promova  a  comunicação  pela  INTERNET,  mediante  condições  de
segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas
as suas fases. A partir do horário previsto no  Edital, a sessão pública na Internet será
aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

2.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Secretaria Municipal de Saúde de
Porto Velho - SEMUSA, designado  Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de
dados  gerados  ou  transferidos  para  o  aplicativo  “Licitações”,  constante  da  página
eletrônica do Banco do Brasil S / A, no endereço, www.licitacoes-e.com.br, opção “acesso
identificado”.

2.3 -  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  em epígrafe
deverão ser enviados ao pregoeiro até três (3) dias úteis anteriores a data fixada para
abertura da  Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, pelo e-
mail cplequipe2@hotmail.com; 

2.4 – As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes interessados e
disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no  campo  MENSAGENS,  no  link
correspondente a este edital.

2.5 -  O  fornecedor  deverá  observar  as  datas  e  os  horários  limites  previstos  para
recebimento  e  abertura  da  proposta,  atentando  também para  a  data  e  horário  para
abertura da sessão e início da disputa.

2.6 – O Edital  e seus anexos serão disponibilizados aos licitantes, exclusivamente por
meio  magnético,  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde  -  SEMUSA,  na  sala  da  Comissão
Permanente de Licitação – CPL-SEMUSA, sito à Av: Jorge Teixeira de Oliveira, nº 1146 –
Bairro Nova Porto Velho - CEP: 78.820-116 – Porto Velho – RO ou no site do Banco do
Brasil SA, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br ou ainda no site da Prefeitura
do Município de Porto Velho-RO no endereço eletrônico www.portovelho.ro.gov.br

3 – DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 –  Se  a  eventual  contratação  ocorrer  neste  exercício,  as  respectivas  despesas
decorrentes  da  contratação,  objeto  desta  licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos
específicos consignados no orçamento, deste exercício financeiro, do Município de Porto
Velho,  que tem como Projeto Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão
administrativo envolvido, a seguir especificado:

PROJETO ATIVIDADE:
a)  P.A:  08.31.10.302.261.2.278  –  Manutenção  das  Unidades  de  Pronto
Atendimento - UPA;
b)  P.A: 08.31.10.303.260.2.267 – Manutenção da Rede Odontológica;

FONTE RECURSO: 
01.07 – Recursos do SUS
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ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

3.2 –  O valor estimado para contratação é de  R$ 71.200,00 (Setenta e hum mil e
duzentos reais). Sendo que o recurso será consignado no exercício de 2016, conforme
disposto no item 16.3 deste Edital.

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1.  Poderá  participar  desta  licitação  toda  e  qualquer  firma  individual  ou  sociedade,
regularmente estabelecida no País, desde que atenda a todas as exigências contidas neste
Edital e seus anexos e que pertença ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2. A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de modo que os
licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente cadastrados junto ao
provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S/A, através do portal de licitações no
endereço eletrônico www.licitaçoes-e.com.br, devendo o interessado preencher o termo
de adesão e apresentar a documentação exigida para ter acesso ao portal. 

4.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico,
a proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas neste Edital;

4.4. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou
mais das seguintes situações:

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
b)  estejam  cumprindo  a  penalidade  de  suspensão  temporária  ou  outras  penalidades
impostas por  qualquer órgão da Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO motivada pelas
hipóteses previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;
c) sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;
d) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
e) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.5.Todos  os  documentos  a  serem  entregues  deverão  ser  impressos  por  qualquer
processo,  sem rasuras,  emendas,  ressalvas  ou entrelinhas,  devendo aqueles  que  não
forem apresentados em papel timbrado trazer a razão social ou denominação social do
emitente,  e  deverão  ainda  ser  apresentados  em originais  ou  fotocópias  autenticadas
exclusivamente por Tabelião de Notas, ou ainda, autenticados por servidor pertencente
à Comissão Permanente de Licitação - CPL/SEM, mediante apresentação e conferência dos
originais.

5 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1 – CONDUÇÃO DO CERTAME

5.1.1 - O certame será conduzido pelo  Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
I – Coordenar o processo licitatório;
II - Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração;
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III – Conduzir a sessão pública na Internet;
IV - Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório;
V – Dirigir a etapa de lances;
VI – Verificar e julgar as condições de habilitação;
VII – Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente
quando mantiver sua decisão;
VIII – Indicar o vencedor do certame;
IX - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI  -  Encaminhar  o  processo  devidamente  instruído  à  autoridade  superior  e  propor  a
homologação.

5.2 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

5.2.1  - Para  acesso  ao  sistema  eletrônico,  os  interessados  em participar  do  Pregão
deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto
às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.
 
5.2.2 - A  informação  dos  dados  para  acesso deve ser  feita  na  página  inicial  do site
www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado".
  
5.2.3 - A chave de identificação e a senha terão validade determinada pelo Banco do
Brasil e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas
por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil, provedor do sistema,
devidamente justificado.

5.2.4 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho  -  RO,  a  responsabilidade  por  eventuais  danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.2.5 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico  implica  a  responsabilidade  legal  pelos  atos  praticados  e  a  presunção  de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.3 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

5.3.1 - A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta
de  preços,  exclusivamente,  por  meio  do  sistema  eletrônico  no  site  www.licitacoes-
e.com.br, opção "Acesso Identificado", observando data e horário limite estabelecidos.

5.3.2 – Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  tem  pleno  conhecimento  das  exigências
previstas  no Edital,  declarar  que cumpre plenamente os requisitos  de habilitação  nele
previstos e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.

5.3.2.1 – As empresas participantes do procedimento licitatório quando da declaração no
sistema de que cumprem todos os requisitos de habilitação do edital, automaticamente
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estará  declarando  ainda  o  atendimento  aos  Anexos  III,  IV  e  V (Declaração  de
Elaboração Independente de Proposta,  Declaração Quanto ao Cumprimento as Normas
Relativas ao Trabalho de Menores e Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo)
deste Edital.

5.3.3 – No  caso de desconexão  do  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa de lances,  se  o
sistema  eletrônico  permanecer  acessível  aos  licitantes,  os  lances  continuarão  sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

5.3.4 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do  pregão  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação  expressa  aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

5.3.5 – Caberá à licitante  acompanhar  as operações no sistema eletrônico durante a
Sessão Pública  do  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

6 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

6.1 - A partir  do horário previsto  no sistema,  terá início  à  sessão pública  do Pregão
Eletrônico via internet, com a divulgação das propostas de preços recebidas, que deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital e seus
anexos, e deverão consignar os dados elencados nos subitens 7.1.1 a 7.1.6, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

6.2  -   Aberta  a  etapa  competitiva  os  representantes  das  licitantes  deverão  estar
conectados  ao  sistema  para  participar  da  sessão  de  lances.  A  cada  lance  ofertado  o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.

6.3 - Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.

6.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5 - Durante o  transcurso da sessão pública,  os participantes  serão informados,  em
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes.

6.6 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo  de  até  trinta  minutos,  aleatoriamente  determinado  também  pelo  sistema
eletrônico, finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de lances.

6.7  -  Caso  o  sistema  não  emita  o  aviso  de  fechamento  iminente,  o  Pregoeiro  se
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes;

6.8  - O  sistema  informará  a  proposta  de  menor  preço  imediatamente  após  o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
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6.9 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o  Pregoeiro poderá
encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso,  para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de
julgamento,  não  se  admitindo  negociar  condições  diferentes  daquelas  previstas  neste
Edital.

6.10 -  Após a fase de lances e/ou negociação, se houver, a licitante vencedora deverá
readequar os preços unitário e total dos itens que compõem os lotes, salientando que
serão desclassificadas as propostas que ofertarem preços totais ou unitários  superiores ao
preço de mercado atestado pela Administração.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 – DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA:

7.1.1 - Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do licitações-e até
a data e horário definidos nos subitens 1.2 a 1.6 deste edital. 

7.1.2 –  Ao  inserir  a  proposta  no  sistema,  o  licitante  deverá  preencher  a  “Descrição
Detalhada  do  Objeto  Ofertado”,  devendo  constar  os  dados  necessários  ao  exame  de
adequabilidade da proposta com o objeto licitado

7.1.3- O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos. O licitante será responsável
por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assu-
mindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.1.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

7.1.5. Quando do cadastro da proposta de preços e inclusão de informações e documen-
tos complementares junto ao campo de informação do sistema “licitações-e”, não po-
derá o licitante informar qualquer dado que possibilite a sua identificação (tais
como: nomes, endereços, logos da empresa, etc), sob pena de desclassificação.

7.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os custos
decorrentes da operação de venda dos materiais, objeto desta licitação, tais como trans-
porte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e co-
merciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou neces-
sárias à efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do presente Pregão;

7.2. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
7.2.1. Das Condições para Aceitabilidade:

7.2.2. Após a etapa de lances os licitantes concordam em apresentar suas propostas es-
pecificamente com as seguintes condições:

7.2.3. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance final,
com as especificações técnicas do objeto ofertado conforme o ANEXO I e ANEXO I-A,
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deste Edital, sob pena de responsabilização administrativa  (advertência, multa, sus-
pensão do direito de licitar e/ou declaração de inidoneidade);
 
 
7.2.4 - A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado em 1
(uma) via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto as expressões técnicas de uso
corrente), sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as
páginas e assinada na última pelo responsável ou procurador da empresa licitante, bem
como numeradas em ordem crescente, além de conter as seguintes informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP,  e-mail,  fax e  telefone do licitante,
bem como conta - corrente, nome e número da agência bancária pela qual ocorrerá
o  crédito  dos  pagamentos  a  serem  efetuados  pelo  Município  de  Porto  Velho/RO,  na
hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total por item, em Real, utilizando-se apenas duas casas de-
cimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limita-
do rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde
já, que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário
para fins de apuração do real valor da proposta;

7.2.5 - O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias conse-
cutivos da data da sessão de abertura desta licitação.

7.2.6 – Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do res-
ponsável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

7.2.7 –  Na  Proposta  deverá  conter  todas  as  informações  necessárias  à  perfeita
caracterização  dos  materiais  ofertados,  em Língua  Portuguesa  e,  quando  for  o  caso,
deverá ser indicada a marca, modelo, referência, tipo e prazo de garantia do produto
ofertado, observadas as especificações mínimas contidas neste edital.

7.2.9 - O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a
composição dos preços propostos.

7.2.10  - Os  preços  propostos  serão,  para  todos  os  efeitos  legais,  de  exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração
dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.2.11 – No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto descritas no
licitações-e  e o disposto neste Edital e seus anexos (Especificações Técnicas), o licitante
deverá obedecer às exigências editalícias.

7.3 – As licitantes deverão apresentar junto com a Proposta de Preços:
7.3.1 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta (ANEXO III deste
Edital), confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo
seu representante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de “menor preço por LOTE", sendo
que as propostas deverão conter preços unitários e totais para cada item ou produto do
lote, sob pena de desclassificação.

8.1.1. Os preços unitários e totais referidos no item 8.1, deverão, evidentemente, estar
compatíveis aos de mercado, estimados pela Administração;

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que
forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis; que se oponha a
qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis,  preços  unitários  simbólicos,  preços irrisórios  ou com valor  zero e  ainda,
preços  ou  vantagens  baseadas  nas  ofertas  das  demais  licitantes.  Também não serão
consideradas as propostas que impuserem condições diferentes das dispostas neste Edital,
que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou que
não atenderem aos requisitos mínimos discriminados neste Edital.

II -  Se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, mormente no que tange aos
aspectos tributários;

III - Ofertarem serviços com características que não atendam às especificações técnicas
básicas indicadas no Anexo I e II deste Edital;

IV - Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou
descontos não previstos neste pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido;

V  -  Que  forem omissas,  vagas,  apresentarem irregularidades  ou  defeitos  capazes  de
dificultar o julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas
nas ofertas de outros licitantes.

VI -  Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permaneçam com seus
preços  unitários  e  total do  (s)  item,  (s)  superiores  aos  preços  atestados  pela
Administração como sendo os de mercado;

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado para
o lote. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, prevalecem
os valores obtidos na proposta inicial.

8.4. A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação que não
estejam contemplados no SICAF deverão ser escaneados dos originais, os quais deverão
estar  assinados,  rubricados,  e  enviados  via  correio  eletrônico  para  o  e-mail
cplequipe2@hotmail.com, IMEDIATAMENTE após o encerramento da disputa de preços, no
prazo estipulado no sistema, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO;

8.4.1 –  Quando  houver  inabilitação/desclassificação  das  primeiras  colocadas,  a
documentação citada no item 8.4 quando apresentada pela próxima colocada convocada,
poderá ser apresentada com data contada a partir de sua convocação. 
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8.4.2.  A  proposta  e  os  documentos  apresentados  por  correio  eletrônico  deverão  ser
encaminhados  em original  ou por  cópias  autenticadas  por  tabelião  de cartório  ou por
qualquer servidor da Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMUSA, no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão do pregão ou quando convocada
conforme o item 8.4.1, da data de sua da convocação, para a Comissão Permanente de
Licitação – CPL - SAÚDE situada na Av Jorge Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho -
Porto Velho –RO, em envelope contendo em sua face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2015
PROCESSO Nº 08.00443-00/2015
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

8.5. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte.  Entende-se  por  empate aquelas
situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada.

8.6. Após a disputa de cada item, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar nº 123/06, e suas alterações, pela Lei Complementar Nº 147,
de 07 de agosto de 2014, o sistema eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução
pelo Pregoeiro dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e
EPP’S.

8.7. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 8.5 deste Edital, com relação aos bene-
fícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

8.8. Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender
as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este
edital.

8.9. Ocorrendo a situação a que se refere o item 8.8, o Pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.

8.10. O  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  de  julgamento,  poderá  promover  quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação, sob pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer
de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas
físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

8.11. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas  que  não  alterem a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade
jurídica,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessível  a  todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.12. - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital,  o(s) licitante(s)
será(ao) declarado(s) vencedor(es) do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto.
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8.13. Da Sessão Pública do presente Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na
qual estão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que
estará disponibilizada na Internet para acesso livre, imediatamente após encerramento da
sessão pública.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1  - O  Proponente  Arrematante  deverá  apresentar  os  seguintes  documentos  de
habilitação:

9.1.1.  Inscrição no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  para
conferência “on line”, e/ou no Cadastro Municipal de Fornecedores do Município de Porto
Velho-RO, devendo ainda, apresentar:

9.1.2.  Declaração de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre,  menores de 18 (dezoito)  anos e de qualquer trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos (C.F.B., Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante no
Anexo IV deste Edital.

9.1.3. Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação em cumprimento
ao disposto no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no
Anexo V deste Edital.
9.1.4  - O  Proponente  Vencedor  que  não  for  inscrito  no  SICAF  ou  no  Cadastro  de
Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, deverá apresentar, além das Declarações
constantes  dos  subitens  9.1.2  e  9.1.3 deste  Edital,  os  seguintes  documentos  de
habilitação:

9.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a)  Registro comercial,  no caso de empresa individual,  através da certidão da Junta
Comercial;

b)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social  em vigor, devidamente registrado,
em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,
acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No caso de alterações
será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;

d)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em
funcionamento no País,  e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que
identificados os seus administradores.

9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual  ou Municipal,  se houver,
relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e
compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou SINTEGRA);

SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho 

CEP: 76820-116 - Porto Velho/RO
   Fone (69) 3901-2950

COOEGE - SEMUSA

11



Processo n.º.08.00443-00/ 2015

Fl.________________________

Visto______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

COOEGE/SEMUSA

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

c) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante  apresentação  da
Certidão conjunta  de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União,
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos Negativos;

d) Prova de  regularidade  para  com a  Fazenda Estadual,  mediante  apresentação  de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade para com a  Fazenda Municipal,  mediante  apresentação de
Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda,
do domicílio ou sede da proponente;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social  (INSS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

h)  Prova  de  inexistência  de  débitos  Trabalhistas,  mediante  a  apresentação  de
certidão  negativa  fornecida pelo  órgão  competente, nos  termos  do  Título  VII-A  da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943;

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.4.1  –  Atestados de capacidade Técnica, comprovando a aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto
deste Projeto Básico;

9.4.2 – Alvará de Licenciamento Sanitário  Estadual  que declare a capacidade técnica,
pertinente e compatível com a natureza do presente objeto;

9.4.3 – O Profissional Responsável pela execução e emissão dos Laudos deverá possuir
certificação de especialista de física de radiodiagnóstico, ou equivalente, emitida por órgão
de reconhecida competência ou colegiados profissionais cujo sistema de certificação avalie
o  conhecimento  necessário  em  física  de  radiodiagnóstico,  incluindo  metrologia  das
radiações ionizantes e proteção radiológica, e esteja homologado no Ministério da Saúde
para tal fim;

9.4.3.1 – A Contratada deverá apresentar documento comprobatório da qualificação do
profissional  legalmente,  nesse  caso,  Certificado  de  Especialista  em  Física  Médica  de
Radiodiagnóstico emitido pela Associação Brasileira de Física Médica com data de emissão
ou revalidação dentro dos últimos 5 anos;

9.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

9.5.1.  As  Licitantes,  terão  que  apresentar  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações
financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que
comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por Balancetes
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ou Balanços provisórios, tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais de
elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a
assinatura  do  administrador  da  firma  e  do  contabilista,  devidamente  registrado  no
conselho Regional de Contabilidade;

9.5.2. As  licitantes  que  iniciaram  as  suas  atividades  no  presente  exercício,  deverão
apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;

9.5.3. Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei o  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente
autenticado ou registrado na Junta Comercial  da sede ou domicílio  da licitante  ou em
outro órgão equivalente.

9.5.4. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar junto
com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise devidamente assinada pelo
Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.5.5. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo do
índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com
o resultado igual ou superior a  (=>1),  calculados de acordo com a aplicação das
fórmulas.

9.5.6.  A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em qualquer dos
índices  constantes  do  subitem  9.5.4 deste  Edital,  deverá  comprovar  capital  social
registrado ou patrimônio  líquido  mínimo de 5% (cinco por cento) do montante da
contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

9.5.7.  Certidão  Negativa  de  Falência  ou Recuperação  Judicial,  expedida  pelo  Cartório
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica com data
de expedição limitada a 30 (trinta) dias.
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9.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

9.6.1.  Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos
listados  no  Item  (da  habilitação)  ou  que  apresentarem  documentos  com  data  de
validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida a veracidade dos
dados,  ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006,  e  suas alterações,
pela Lei Complementar Nº 147, de 07 de agosto de 2014,  que diz respeito ao Estatuto
Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

9.6.2. A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 9.2 (alíneas “a” a
“c”) e 9.3 (alíneas “b” a “g”) deste Edital, poderá ser substituída pelo Certificado de
Registro  no  Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho-RO,  emitido  pela
Divisão de Cadastro de Fornecedor/SEMAD. 

9.6.3. De  igual  forma  poderá  ser  substituída  pelo  Registro  Cadastral  no  SICAF a
documentação exigida para atender ao disposto nos subitens  9.2 (alíneas “a” a “c”),
9.3  (alíneas  “b”  a  “g”)  deste  Edital,  enquanto  durar  o  termo  de  adesão
correspondente;

9.6.4. A documentação  deverá ser  apresentada em original  ou por  meio  de qualquer
processo de fotocópia, exclusivamente autenticada por Tabelião de Notas ou Servidor da
Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMUSA mediante apresentação dos originais
para conferência, sendo que as certidões emitidas pela Internet somente terão validade
após a verificação “on line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo,
ainda, ser observado o seguinte:

I  - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente
em nome  da  empresa  que  irá,  participar  do  presente  certame  e,  preferencialmente,
deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz
ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta,
exceto aqueles que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em  nome  da  matriz.  A  referida  comprovação,  que  é  obrigatória,  é  de  exclusiva
responsabilidade do licitante.

9.6.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o Pregoeiro
examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de  classificação,  verificando  a  sua
aceitabilidade  e  procedendo  a  sua  habilitação,  repetindo  esse  procedimento
sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este
Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

9.6.6.  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  de  solicitação  de  documento  em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital;

9.6.7. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser
entregues  acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa  efetuada  por  Tradutor
Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos
e Documentos.
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9.6.8. Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua  portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório
de Títulos e documentos.

9.6.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para
regularização da documentação,  pagamento ou parcelamento do débito,  e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada
pelo Art. 43, § 1º da Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014);

9.6.10.  A  não  regularização  da  documentação  implicará  decadência  do  direito  à
contratação,  sem prejuízo  das sanções previstas no art.  81 da Lei  8.666/93 e
neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para assinatura do contrato.

10 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

10.1  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor  impugnação  do  ato  convocatório  do
Pregão Eletrônico;

10.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas;

10.1.2 – Acolhida à impugnação contra o ato convocatório e ultimadas as providências
dela decorrentes, será definida e publicada pelo Pregoeiro nova data para realização do
certame;

10.2 – Declarado (s) o (s) vencedor (es), qualquer licitante poderá, durante a sessão
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção  de  recorrer,  sendo-lhe  (s)  concedido  prazo  de  03  (três)  dias  úteis para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo,  apresentarem contra  –  razões  em igual  prazo,  que  começará  a  contar  do
término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos  elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses;

10.2.1 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência deste direito, promovendo
o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);

10.2.2 -  O  acolhimento  do  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento;
 
10.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.4 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo proponente;
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10.5 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo
aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura das propostas de preços, falhas
ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso;

10.6 - Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do edital, deverão
ser dirigidos ao Pregoeiro através do e-mail cplequipe2@hotmail.com ,  em dias úteis,
no  horário  de  08:00  às  14:00  horas, o  qual  deverá  receber,  decidir  os  recursos
encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisão.

10.7 – O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este  Pregão
poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br  e/ou
www.portovelho.ro.gov.br que  será  atualizado  a  cada  nova  etapa  constante  neste
edital.

11 – DA ADJUDICAÇÃO:

11.1 – A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a
análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso. 

11.2 – Ocorrendo recurso (s), depois de proferida a decisão e feita a comunicação ao (s)
interessado (s),  o objeto da licitação será  ADJUDICADO pelo Secretário Municipal  de
Saúde do Município de Porto Velho/RO ao (s) licitante (s) vencedor (es).

12 – DA HOMOLOGAÇÃO:

12.1 -  Caberá  ao  Secretário  Municipal  de  Saúde -  SEMUSA de  Porto  Velho  -RO
HOMOLOGAR o  resultado  do  pregão,  após  cumpridas  as  formalidades  e  etapas  do
procedimento licitatório.

13 – DA CONTRATAÇÃO

13.1 - A Contratação decorrente da presente Licitação, bem como suas alterações, ficará
subordinada às normas da lei federal 8.666/93 e suas alterações e será instrumentalizada
por intermédio da assinatura do Contrato, conforme modelo constante do  Anexo VI do
presente Edital;

13.2 - A adjudicatária deverá assinar o Contrato, cujas cláusulas acham-se definidas no
Anexo VI do presente Edital, no prazo de   05 (cinco)   dias úteis, a contar da data de
convocação para assinatura;

13.3 -  O prazo concedido para a assinatura do Contrato poderá ser, prorrogado uma
única vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Porto Velho-RO;

13.4 - Poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não aceitar ou não
assinar  o  Contrato,  no  prazo  e  condições  aqui  estabelecidos,  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições de sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.

13.5 – O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65, da Lei nº 8.666/93,
mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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14.1 - Compete à Contratante:

14.1.1 – Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei nº 8.666/93;

14.1.2 – Permitir o livre acesso dos funcionários da Licitante Vencedora para execução
dos serviços;

14.1.3 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários da Licitante Vencedora que sejam indispensáveis para o serviço;

14.1.4. - Alocar Recursos e efetuar o pagamento conforme convencionado no Edital  e
seus Anexos;

14.1.5 – Fiscalizar a execução dos serviços, após a conclusão, verificando se os trabalhos
prestados  pela  contratada  estão  de  acordo  com o  que  fora  solicitado  pela  Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUSA;

15 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1 – Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais nor-
mas pertinentes, são obrigações da Contratada:

15.2- Realizar  o  serviço,  cumprindo  todas  as  obrigações  relacionadas  ao  objeto  da
prestação dos serviços, nos termos e prazos estipulados, de acordo com o constante no
Projeto  Básico (Anexo II),  na proposta  apresentada e nos termos deste  Projeto,  com
observância de todas as leis, regulamentos e normas técnicas pertinentes.

15.3- Os relatórios de levantamento radiométrico, de controle de qualidade e memorial
descritivo  de  radioproteção  devem  ser  emitidos  por  profissional  especialista  de  nível
superior em física de radiodiagnóstico (ou certificação equivalente);

15.4-  Os instrumentos para medição de níveis de radiação devem estar calibrados em
laboratórios credenciados, rastreados à rede nacional ou internacional de metrologia das
radiações ionizantes, nas qualidades de feixes de raio-X diagnósticos;

15.5-  Após a realização da avaliação dos ambientes e dos equipamentos, a contratada
deverá  encaminhar  o  Laudo  do  Levantamento  Radiométrico  e  Laudo  do  Controle  de
Qualidade de cada ambiente e aparelho respectivamente,  de forma separada,  visando
facilitar a fiscalização dos órgãos de controle e avaliação, nota fiscal do serviço e certidões
que comprovem a regularidade fiscal da empresa;

15.6 – Cada Laudo deverá ser apresentado em 03 vias, sendo uma para envio a Vigilância
Sanitária, uma para o setor e outra para arquivo; 

15.7 – A Avaliação dos ambientes deverá ser de segunda á sexta, no horário de 07:00 às
16:00hrs com agendamento prévio visando acompanhamento de servidor designado a tal
tarefa, cujo nome será informado no momento do agendamento;

15.8 – Todas as Taxas, impostos e quaisquer valores deverão ser incluídos no preço final
da proposta, pois a unidade não realizará nenhum pagamento a não ser o da fatura ou
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nota  fiscal  emitida  pela  empresa  contratada  de  forma  global  após  o  recebimento  e
conferência de todos os laudos; 

15.9  – Todos  insumos  necessários  para  a  realização  dos  serviços  serão  de
responsabilidade da contratada;

15.10- A Empresa deve ter preferencialmente sede com endereço próprio no Estado de
Rondônia, estando sempre disponível para atender prontamente no prazo máximo de 24
horas  a  partir  da  solicitação  em  casos  de  dano  ou  avaria  ao  equipamento,
extraordinariamente,  ou sempre que após uma manutenção  corretiva  no equipamento
emissor  de  Raio-X  ou  qualquer  outro  tipo  de  atendimento  dessa  natureza  quando
necessário;

15.11 – Os Equipamentos que se façam necessários ao perfeito e bom desempenho dos
serviços, deverão ser disponibilizados pela contratada, sem ônus para a contratante;

15.12 – A Contratada assumirá todas as responsabilidades legais decorrentes da emissão
dos laudos realizados;

15.13 – Desde a execução, a avaliação e emissão dos laudos deverão ser feitos através
de profissionais especializados devidamente habilitados e capacitados tecnicamente, com
conhecimento das Normas Regulamentadoras, uniformizados e identificados com crachás,
para prestar o serviço objeto da licitação;

15.14 – Garantir a qualidade dos equipamentos de medida, dos quais serão substituídos
quando for necessários;

15.15 – Proceder a execução dos serviços de acordo com as identificadas pela SEMUSA,
as quais terão por finalidade a avaliação técnica da qualidade dos equipamentos de forma
periódica ou sempre que necessário após manutenção corretiva/preventiva;

15.16 – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela  CONTRATANTE,  cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente;

15.17 – Refazer o serviço executado quando este não estiver de acordo e não for aceito
pela SEMUSA, sem ônus para a mesma;

15.18 – reparar prontamente o bem, caso durante a execução do serviço o mesmo venha
ser  danificado,  sem  quaisquer  ônus  para  a  SEMUSA  e  devolver  funcionando
perfeitamente;

15.19 - Ao assinar a ordem de serviço, a contratada deverá apresentar uma Declaração
de Domicílio Bancário – DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como única e
exclusiva para todos os recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto
Velho  –  RO deverá  efetuar  relativos  ao  cumprimento  de  suas  obrigações  contratuais,
conforme determina a Lei nº. 2016 de 11/06/2012 (Modelo Próprio do Licitante).

16 - DO PRAZO, LOCAL, FORMA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

16.1 - A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, realizar os serviços a partir da data
de assinatura do contrato (ou retirada da nota de empenho).
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16.2– Não será admitido, para efeito de recebimento, serviços que estejam em desacordo
ou  conflitante com  quaisquer  especificações  prescritas  no  Anexo  I,  deste  Edital
concernentes ao serviço licitado e as disposições contidas no Projeto Básico – Anexo II;

16.3 – A Execução do futuro contrato terá início no exercício financeiro de 2016.

17- DO PRAZO DA VIGÊNCIA 

17.1- O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de
sua assinatura, podendo o mesmo se prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, em
conformidade com o art. 57, da Lei nº 8.666/96;

18 – DO REAJUSTE DO CONTRATO

18.1- Visando adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado
pelo contratado e observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano, em conformidade com a
Lei 10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o valor consignado neste termo
poderá sofrer atualização, competindo ao contratado justificar e comprovar a variação dos
custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior
aprovação do contratante;

18.1.1.- O intervalo mínimo para concessão de reajuste será contado a partir da data da
assinatura  do  contrato,  aplicando-se  a  variação  anual  do  índice  Geral  de  Preços  do
Mercado (IGP-M), divulgado pele Fundação Getúlio  Vargas, ou outro índice  que vier a
substituí-lo; 

18.1.2-  O  prazo  para  o  CONTRATADO  solicitar  o  reajuste  encerra-se  na  data  da
prorrogação contratual, ou da sua extensão;

18.1.3- Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá à preclusão do direito;

18.1.4- Caso,  na  data  da  prorrogação  contratual,  ainda  não  tenha  sido  possível  ao
CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajuste, a
ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão;

18.1.5- Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  do  reajuste  terão  suas  vigências
iniciadas observando-se o seguinte:

a)  a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou

b)  em data  futura,  desde  que  acordado  entre  as  partes,  sem prejuízo  da
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras.

19 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

19.1- A fiscalização será realizada por servidor ou Comissão designados pela autoridade
competente, devendo a Comissão de fiscalização acompanhar a execução do contrato,
registrar toda e qualquer ocorrência e/ou deficiência verificada ao longo do período de
vigência em relatório específico para esse fim, cuja cópia será encaminhada à Contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas e pronta regularização do
serviço, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

20 - DO PAGAMENTO
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20.1-  O  pagamento  será  parcelado  e  efetuado  mensalmente,  em  favor  da  empresa
contratada, mediante depósito bancário,  no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos,
após  a  atestação  pelo  setor  competente  na  Nota  de  Crédito/Fatura  e  planilha  de
serviços realizados apresentada,  desde  que  os  serviços  realizados  e  os  materiais  a
serem entregues estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fator
impeditivo imputável à empresa, observado ainda, o cumprimento integral das disposições
contidas neste Edital. Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-
corrente do licitante onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto
desta licitação;

20.1.1- Nenhum pagamento será efetuado a empresa, enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude da penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 

20.1.1.1 A contratada  deverá obedecer  as demais  disposições contidas  no  Anexo II
deste Edital;

20.1.2 –  Havendo  erro  na  Nota  Fiscal  ou  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da
despesa, àquela será devolvida ao (s) licitante (s) vencedor (es), pelo responsável, e o
pagamento ficará pendente até que o licitante providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  regularização  da  situação  ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de
Porto Velho/RO;

20.1.3 –O  Município  de  Porto  Velho/RO  não  pagará  juros  de  mora  por  atrasos  de
pagamentos em decorrência de conduta exclusiva da contratada;

20.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança, prova de regularidade perante as receitas estaduais e municipais,
além do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perante o FGTS e Justiça do Trabalho
(certidão negativa);

20.3 – Caso haja aplicação de multa,  o valor  será descontado de qualquer fatura ou
crédito existente no Município de Porto Velho, em favor da (s) empresa (s) vencedora (s).
Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário.
20.4 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

20.5  - Transcorrido  o  prazo  estabelecido  para  fins  de  pagamento,  o  Município  fica
obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da
obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da seguinte
fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:
EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__ I=    6/100 I= 0,00016438
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    365       365

21 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Pelo descumprimento de quaisquer  cláusulas deste Instrumento convocatório ou
condições  previstas  no  Projeto  Básico  (Anexo  II) deste  edital,  serão  aplicadas  as
penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, artigo 6º, I, da lei 12.846/2013 e
nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

21.2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (contrato), a Administração poderá
aplicar,  à  contratada,  as  seguintes  penalidades,  sem  prejuízo  sanções  legalmente
estabelecidas:

21.3. Advertência;

21.4. Multas:

21.5. No  caso  de  não  cumprimento  do  prazo  de  entrega  do  objeto  contratado,  será
aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% (dois por cento) do
valor contratual;

21.6. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da
Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% (dois por cento)
sobre o valor total do contrato, limitada a 10% (dez por cento) do valor contratual;

21.7.  Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o
contrato,  no  todo  ou  em  parte,  a  pessoa  física  ou  jurídica,  sem  autorização  da
contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data
da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

21.8. Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da
CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho,  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

21.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração
Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

21.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado, e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada
vista ao processo.

22 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 - A SEMUSA, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a legislação
vigente, reserva-se ao direito de  anular  ou  revogar, no todo ou em parte, a presente
licitação, nos termos do artigo 29 do Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006;
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22.2 – Qualquer modificação no Edital implicará na divulgação destas pelo (s) mesmo (s)
instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o (s) prazo (s)
inicialmente estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas;

22.3 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro (a) em contrário;
 
22.4 – Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia
do vencimento, considerando o horário de funcionamento da  Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUSA, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas;

22.5  – O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais,  não  importará  no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão;

22.6 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,  sem comprometimento  da  segurança  do
futuro contrato;

22.7 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;

22.8 –  Os  casos  omissos,  bem  como  as  dúvidas  suscitadas,  serão  resolvidos  pela
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tudo de conformidade com as normas jurídicas e
administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;

22.9 – As empresas que não mantiverem as suas propostas e/ou não encaminhar os
documentos  exigidos  no  presente  instrumento  convocatório  responderão  processo
administrativo e poderão ser suspensas de participar das licitações do Município de Porto
Velho, podendo ainda sofrer outras penalidades em conformidade com a lei;

23 – DO FORO

23.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer dúvidas
referentes  à  licitação,  contrato  e  procedimentos  dela  resultantes,  com  renúncia  de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO,     de         de 2015.

Pregoeiro
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ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO/MODELO DE PROPOSTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
REF: PREGÃO Nº:_________/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00443-00/2015
DATA:_____/_________/2015
VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (não inferior a 60 sessenta dias).

LOTE ÚNICO

Contratação de Empresa Especializada  em emissão de  LAUDOS para Controle  de

Qualidade dos Equipamentos, Levantamento Radiométrico e Memorial Descritivo em

Radiodiagnóstico, a fim de atender as Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de

Saúde - SEMUSA pelo período de 12 meses prorrogáveis, conforme especificações e

detalhamentos no Anexo I – A deste Edital e Anexo I do Projeto Básico

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.

ANUAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

1 CONTROLE DE QUALIDADE SERV 84

2
LEVANTAMENTO

RADIOMÉTRICO
SERV 8

3 MEMORIAL DESCRITIVO SERV 8

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$
* A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance final junto
com as especificações técnicas do objeto, DETALHADO conforme ANEXO I-A, mencio-
nados no Item 7.2.3 deste Edital, sob pena de responsabilização administrativa (adver-
tência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de inidoneidade);

Obs: Os serviços deverão ser executados de acordo com o Projeto Básico (Anexo
II do Edital). 

NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________________________

Local e data

________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO I -A DO EDITAL

DETALHAMENTO DO LOTE ÚNICO

Item Descrição dos Serviços UND QNT

TRIMESTRAL

QNT ANUAL

1 CONTROLE DE QUALIDADE Serv 21 84

Subitem Procedimento/Serviço Und Qnt

Trimestral

Qnt Anual

1.1 Controle de qualidade para aparelho de Raios-x.

Realizar controle TRIMESTRAL e emitir relatório de cada

equipamento  e  ao final  de  cada ano emitir  laudo geral

conforme descrito na Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de

junho de 1998.

Serv. 08 32

1.2 Controle de qualidade para aparelho de Mamografia.

Realizar  controle  MENSAL e  emitir  uma  amostra  de

exames TRIMESTRAL para a análise do INCA/SAS/MS e

ao final de cada ano emitir laudo geral conforme descrito

na Portaria  SVS/MS n° 453, de  1  de junho de 1998 e

PORTARIA Nº 2.898, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

Serv. 03 12

1.3 Controle  de  qualidade  para  aparelho  de  raios  x

odontológico (periapical)

Realizar controle TRIMESTRAL e emitir relatório de cada

equipamento  e  ao final  de  cada ano emitir  laudo geral

conforme  Portaria  SVS/MS  n°  453,  de  1  de  junho  de

1998.

Serv. 10 40

Ítem Descrição dos Serviços UND Qnt Anual

2 LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO Serv 8

Subitem Procedimento/Serviço Und Qnt Anual

2.1 Levantamento Radiométrico para sala de Raios-x.

Realizar  levantamento  e  emitir  laudo  geral  conforme

Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998. 

Serv. 7

2.2 Levantamento Radiométrico para sala de Mamografia.

Realizar  levantamento  e  emitir  laudo  geral  conforme

Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998.

Serv. 1
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Ítem Descrição dos Serviços UND Qnt Anual

3 MEMORIAL  DESCRITIVO

Fazer Memorial Descritivo e emitir laudo geral conforme

Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998.

Serv.
8
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ANEXO II DO EDITAL

PROJETO BÁSICOPROJETO BÁSICO

PROJETO BÁSICO 006 / 2015 / DEMAC / SEMUSA

1 – OBJETO                                                                                                                

O presente  Projeto  Básico  tem como  objeto  a  solicitação  para contratação  de  Empresa

Especializada em  emissão  de LAUDOS  para  Controle  de  Qualidade  dos  Equipamentos,

Levantamento Radiométrico e Memorial Descritivo em Radiodiagnóstico, a fim de atender as

Unidades  de  Saúde  -  SEMUSA  pelo  período  de  12  meses  prorrogáveis, conforme

especificações e detalhamentos no Anexo I. 

2- JUSTIFICATIVA                                                                                                                       

A contratação visa realizar o controle de qualidade dos aparelhos de Raio-X e Mamografia,

além do  levantamento  radiométrico  do ambiente  (Memorial  Descritivo)  para  os  serviços

ofertados  pela  Rede  Diagnóstica  Municipal  (Radiodiagnóstico).  Os  equipamentos

disponibilizados para atendimento à população desta Capital  estão instalados no Pronto

Atendimento  José  Adelino  da  Silva,  na  Policlínica  Rafael  Vaz  e  Silva,  no  Centro   de

Especialidades Médicas, na UPA Zona Sul e na UPA Zona Leste, no Pronto Atendimento

Drª Ana Adelaide,  na Maternidade Municipal  Mãe Esperança,  nas futuras instalações da

UPA de Jaci Paraná (Distrito de Porto Velho) como prevê-se no plano regional de atenção

às urgências a implantação de uma UPA Porte I – Regional Madeira Mamoré.

O serviço de diagnóstico por imagem (raios-x e mamografia) do Município de Porto Velho

conta com 7 (sete) unidades instaladas, 1 (uma) à ser inaugurada (UPA de Jaci Paraná).

Estes serviços já instalados realizam em média 13.000 exames/mês, conforme produção de

2014 no Anexo IV.

Já  serviço  de  raios-x  odontológicos  do  Município  de  Porto  Velho  conta  com 5 (cinco)

unidades instaladas, sendo 3 CEOs (Centro Especializados Odontológicos) nas unidades

USF Manoel Amorim de Matos, USF Hamilton Raulino Gondim e Policlínica José Adelino.

Dentre estes, contamos com mais 2 serviços odontológicos de urgência e emergência 24h

que oferecem o serviço de raios-x nas UPAs Zona leste e Zona Sul . Estes serviços já

instalados realizam em média 8.622 exames/ano, conforme produção de 2014 no Anexo VI.
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A  pretensa  contratação  visa  o  devido  atendimento  as  recomendações  e  protocolos

estabelecidos  nas  Portarias  e  Normas  Regulamentadoras  publicadas  pelo  Ministério  da

Saúde para este tipo de serviço.

Considerando a Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998.

3.19 - Em cada serviço de radiodiagnóstico deve ser nomeado 

um membro da equipe para responder pelas ações relativas ao

programa de proteção radiológica, denominado supervisor de 

proteção radiológica de radiodiagnóstico (SPR).

3.25 (…)  Compete aos titulares e empregadores, no âmbito do

seu estabelecimento, a responsabilidade principal pela seguran-

ça e proteção dos pacientes, da equipe e do público em geral,

devendo assegurar os recursos materiais e humanos e a imple-

mentação das medidas necessárias para garantir o cumprimento

dos requisitos deste Regulamento. Para tanto, os titulares e em-

pregadores devem: (...) g) Assessorar -se de um especialista de

física de radiodiagnóstico na execução das medidas de proteção

radiológica no âmbito do serviço, incluindo controle de qualidade

(…) e) Tomar todas as medidas necessárias para evitar falhas e

erros, incluindo a implementação de procedimentos adequados

de calibração, controle de qualidade e operação dos equipamen-

tos de raios-x (…) 

3.55 Os titulares devem implementar um programa de garantia

de qualidade, integrante do programa de proteção radiológica,

com os seguintes objetivos:

a) Verificar, através dos testes de constância, a manutenção das

características técnicas e requisitos de desempenho dos equipa-

mentos de raios-x e do sistema de detecção/ registro de ima-

gem. (...)
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3.56 O programa de garantia de qualidade deve incluir, o assen-

tamento dos testes e avaliações realizadas e os resultados obti-

dos, assim como a documentação e verificação dos procedimen-

tos operacionais e das tabelas de exposição, considerando os

requisitos de proteção radiológica estabelecidos neste Regula-

mento.

3.58 Toda vez que for realizado  qualquer ajuste ou alteração

das condições físicas originais do equipamento de raios-x, deve

ser realizado um teste de desempenho, correspondente aos pa-

râmetros modificados, e manter o relatório arquivado no serviço.

4.44 Todo equipamento de raios-x diagnósticos deve ser manti-

do em condições adequadas de funcionamento e submetido re-

gularmente a verificações de desempenho.  Atenção particular

deve ser dada aos equipamentos antigos. Qualquer deterioração

na qualidade das radiografias deve ser imediatamente investiga-

da e o problema corrigido.

4.45 (…) O controle de qualidade previsto no programa de ga-

rantia de qualidade, deve incluir o seguinte conjunto mínimo de

testes de constância, com a seguinte frequência mínima: (...) (i)

exatidão do indicador de tensão do tubo (kVp); (ii) exatidão do

tempo de exposição, quando aplicável; (iii) camada semi-reduto-

ra; (iv) alinhamento do eixo central do feixe de raios-x; (v) rendi-

mento do tubo (mGy / mA min m2); (vi) linearidade da taxa de

kerma no ar com o mAs;  (vii) reprodutibilidade da taxa de kerma

no ar; (viii) reprodutibilidade do sistema automático de exposi-

ção; (ix) tamanho do ponto focal; (x) integridade dos acessórios

e vestimentas de proteção individual;  (xi)  vedação da câmara

escura (...) (i) exatidão do sistema de colimação; (ii) resolução
SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE - SEMUSA
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de baixo e alto contraste em fluoroscopia; (iii) contato tela-filme;

(iv) alinhamento de grade; (v) integridade das telas e chassis;

(vi) condições dos negatoscópios; (vii) índice de rejeição de radi-

ografias  (com  coleta  de  dados  durante,  pelo  menos,  dois

meses). (...).

4.48 Em cada equipamento de mamografia, deve ser realizada,

mensalmente, uma avaliação da qualidade de imagem com um

fantoma mamográfico equivalente ao adotado pela ACR. Não

devem ser realizadas mamografias em pacientes se o critério

mínimo de qualidade de imagem não for alcançado. As imagens

devem ser arquivadas e mantidas à disposição da autoridade

sanitária local.

Considerando a PORTARIA Nº 2.898, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

Art. 1º Esta portaria atualiza o Programa Nacional de Qualidade

em Mamografia (PNQM). 

Art. 2º O PNQM tem por objetivo avaliar o desempenho da pres-

tação dos serviços de diagnóstico por imagem que realizam ma-

mografia, com base em critérios e parâmetros referentes à quali-

dade da estrutura, do processo, dos resultados, da imagem clíni-

ca e do laudo.

Art. 11. Compete aos serviços de diagnóstico por imagem que

realizam mamografia, públicos e privados, participantes ou não

do SUS: I - participar do PNQM; II - inserir no SISCAN ou no sis-

tema de informação vigente definido pelo Ministério da Saúde as

informações sobre os exames mamográficos realizados;
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III - enviar anualmente ao órgão de vigilância sanitária compe-

tente o relatório do PGQ definido na legislação sanitária vigente,

contemplando todos os testes de aceitação,  constância e de-

sempenho realizados no período; e IV - enviar trienalmente para

o INCA/SAS/MS uma amostra de exames para a análise de que

trata o inciso I do art. 6º.

As Normas e Portarias regulamentadoras do serviço de diagnóstico por imagem estabelece

regras para o licenciamento das instalações com aparelhos emissores de raios X, nas quais

consta  a  necessidade  de  apresentar  o  Laudo  Técnico  de  Levantamento  Radiométrico,

Controle de Qualidade e Memorial Descritivo. 

Diante  do  exposto,  faz-se  necessária  a  contratação  de  empresa  especializada  para  o

serviço  de Física  Médica  afim de  que  as  atividades  sejam continuadas  com segurança

radiológica  e  garantia  de  qualidade  dos  exames,  sendo  de  grande  importância  para  a

Administração Pública Municipal. Dessa forma, a contratação atenderá as necessidades da

administração, para melhor atender aos usuários que utilizam o Sistema Único de Saúde.

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1- Os  relatórios  de  levantamento  radiométrico,  de  controle  de  qualidade  e  memorial

descritivo de radioproteção devem ser emitidos por profissional especialista de nível superior

em física de radiodiagnóstico (ou certificação equivalente).

3.2-  Os  instrumentos  para  medição  de  níveis  de  radiação  devem  estar  calibrados  em

laboratórios  credenciados,  rastreados à  rede nacional  ou internacional  de metrologia  das

radiações ionizantes, nas qualidades de feixes de raios-X diagnósticos.

3.3- Após a realização da avaliação dos ambientes e dos equipamentos, a contratada deverá

encaminhar o Laudo do Levantamento Radiométrico e Laudo do Controle de Qualidade de

cada  ambiente  e  aparelho  respectivamente,  de  forma  separada,  visando  facilitar  a

fiscalização  dos  órgãos  de  controle  e  avaliação,  nota  fiscal  do  serviço  e  certidões  que

comprovem a regularidade fiscal da empresa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho 

CEP: 76820-116 - Porto Velho/RO
   Fone (69) 3901-2950

COOEGE - SEMUSA

30



Processo n.º.08.00443-00/ 2015

Fl.________________________

Visto______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

COOEGE/SEMUSA

3.4- Cada Laudo deverá ser apresentado em 03 vias, sendo uma para envio a Vigilância

Sanitária, uma para o setor e outra para arquivo.

3.5- A avaliação dos ambientes deverá ser de segunda à sexta, no horário de 07:00 às 16:00

h, com agendamento prévio visando acompanhamento de servidor designado a tal tarefa,

cujo nome será informado no momento do agendamento.

3.6- Todas as taxas, impostos e quaisquer valores deverão ser incluídos no preço final da

proposta, pois a unidade não realizará nenhum pagamento a não ser o da fatura ou nota

fiscal emitida pela empresa contratada de forma global após o recebimento e conferência de

todos os laudos.

3.7- Todos os insumos necessários para a realização dos serviços serão de responsabilidade

da contratada.

3.8- A  empresa  deve  ter  preferencialmente  sede  com  endereço  próprio  no  Estado  de

Rondônia,  estando sempre disponível  para atender  prontamente no prazo máximo de 24

horas  a  partir  da   solicitação  em  casos  de  dano  ou  avaria  ao  equipamento,

extraordinariamente,  ou  sempre  que  após  uma  manutenção  corretiva  no  equipamento

emissor de Raio-X ou qualquer outro tipo de atendimento dessa natureza quando necessário.

3.9-  Os  equipamentos,  que  se  façam  necessários  ao  perfeito  e  bom  desempenho  dos

serviços, deverão ser disponibilizados pela contratada, sem ônus para a contratante.

3.10- A contratada assumirá todas as responsabilidades legais decorrentes da emissão dos

laudos realizados.

3.11- Desde a execução, a avaliação e emissão dos laudos deverão ser feitos através de

profissionais  especializados  devidamente  habilitados  e  capacitados  tecnicamente,  com

conhecimento das Normas Regulamentadoras,  uniformizados e identificados com crachás,

para prestar o serviço objeto da licitação;

3.12- Garantir  a  qualidade  dos  equipamentos  de  medida,  dos  quais  serão  substituídos

quando for necessário;

3.13- Proceder a execução dos serviços de acordo com as identificadas pela SEMUSA, as

quais  terão  por  finalidade  a  avaliação  técnica  da  qualidade  dos  equipamentos  de  forma

periódica ou sempre que necessário após manutenção corretiva/preventiva.
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3.14- Prestar  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  CONTRATANTE,  cujas

reclamações se obrigam a atender prontamente;

3.15- Refazer o serviço executado quando este não estiver de acordo e não for aceito pela

SEMUSA, sem ônus para a mesma;

3.16- Reparar prontamente o bem, caso durante a execução do serviço o mesmo venha ser

danificado, sem quaisquer ônus para a SEMUSA e devolver funcionando perfeitamente.

4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.1- Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma

prevista na Lei nº 8.666/93;

4.2-  Permitir  o  livre  acesso  dos  funcionários  da  Licitante  Vencedora  para  execução  dos

serviços;

4.3-  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelos

funcionários da Licitante Vencedora que sejam indispensáveis para o serviço;

4.4-  Alocar  recursos  e  efetuar  o  pagamento  conforme  convencionado  no  Edital  e  seus

anexos.

4.5- Fiscalizar  a  execução  dos  serviços,  após  a  conclusão,  verificando  se  os  trabalhos

prestados  pela  contratada  estão  de  acordo  com  o  que  fora  solicitado  pela  Secretaria

Municipal de Saúde;

5- DETALHAMENTO DO OBJETO

5.1 Levantamento Radiométrico:

5.1.1- Em todos  ambientes  de  saúde  que  utilizem  equipamentos  de  raios-X diagnósticos

é  obrigado  executar   o  levantamento  radiométrico  destes  ambientes e os testes de

controle de qualidade.

Os levantamentos radiométricos devem incluir  (baseado na Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de

junho de 1998):

SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho 

CEP: 76820-116 - Porto Velho/RO
   Fone (69) 3901-2950

COOEGE - SEMUSA

32



Processo n.º.08.00443-00/ 2015

Fl.________________________

Visto______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

COOEGE/SEMUSA

a) Croquis da instalação e vizinhanças, com o leiaute apresentando o equipamento de  raios-

x  e  o  painel  de  controle,  indicando  a  natureza  e  a  ocupação  das  salas adjacentes; 

b) Identificação do equipamento de raios-x (fabricante, modelo, numero de série); 

c) Descrição da instrumentação utilizada e da calibração; 

d) Descrição dos fatores de operação utilizados no  levantamento (mA, tempo, kVp, direção

do feixe, tamanho de campo, fantoma, entre outros);

e) Carga de trabalho máxima estimada e os fatores de uso relativos às direções do feixe

primário; 

f)  Leituras  realizadas  em  pontos  dentro  e  fora  da  área  controlada,  considerando  as

localizações dos receptores de imagem. As barreiras primárias devem ser avaliadas sem

fantoma. Os pontos devem estar assinalados no croquis; 

g)  Estimativa  dos  equivalentes  de  dose  ambiente  semanais  (ou  anuais)  nos  pontos  de

medida,  considerando  os  fatores  de  uso  (U),  de  ocupação  (T)  e  carga  de  trabalho  (W)

aplicáveis; 

h) Conclusões e recomendações aplicáveis; 

i) Data, nome, qualificação e assinatura do responsável pelo levantamento radiométrico.

5.2- Controle de Qualidade dos equipamentos emissores de Raio-X:

5.2.1- Todo equipamento de raios-x diagnósticos deve ser mantido em condições adequadas

de  funcionamento  e  submetido  regularmente  a  verificações  de  desempenho.  Atenção

particular deve ser dada aos equipamentos antigos. Qualquer deterioração na qualidade das

radiografias deve ser imediatamente investigada e o problema corrigido.

O  controle  de  qualidade  previsto  no  programa  de  garantia  de  qualidade,  deve  incluir  o

seguinte conjunto mínimo de testes de constância, com a seguinte frequência mínima:

O Controle de Qualidade será realizado trimestralmente:

a) exatidão do indicador de tensão do tubo (kVp);

b) exatidão do tempo de exposição, quando aplicável;

c) camada semi-redutora;
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d) alinhamento do eixo central do feixe de raios-x;

e) rendimento do tubo (mGy / mA min m2);

f) linearidade da taxa de kerma no ar com o mAs;

g) reprodutibilidade da taxa de kerma no ar;

h) reprodutibilidade do sistema automático de exposição;

i) tamanho do ponto focal;

j) integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual;

k) vedação da câmara escura.

Em cada equipamento de mamografia, deve ser realizada, mensalmente, uma avaliação da

qualidade de imagem com um fantoma mamográfico equivalente ao adotado pela ACR. Não

devem  ser  realizadas  mamografias  em  pacientes  se  o  critério  mínimo  de  qualidade  de

imagem não for alcançado. As imagens devem ser arquivadas e mantidas à disposição da

autoridade sanitária local, conforme Portaria nº 2.898, de 28 de Novembro de 2013.

5.3- Memorial Descritivo:

5.3.1- Descrição do serviço e suas instalações,  do programa de proteção radiológica,  da

garantia de qualidade, incluindo relatórios de aceitação da instalação

O memorial descritivo de proteção radiológica deve conter, no mínimo:

a) Descrição do estabelecimento e de suas instalações, incluindo:

(i) identificação do serviço e seu responsável legal;

(ii) relação dos procedimentos radiológicos implementados;

(iii)  descrição detalhada dos equipamentos  e componentes,  incluindo  modelo,  número de
série, número de registro no Ministério da Saúde, tipo de gerador, ano de fabricação, data da
instalação, mobilidade e situação operacional;

(iv) descrição dos sistemas de registro de imagem (cassetes, tipos de combinações tela-filme,
vídeo, sistema digital, etc.);

(v) descrição da(s) câmara(s) escura(s), incluindo sistema de processamento.

b) Programa de proteção radiológica, incluindo:

(i) relação nominal de toda a equipe, suas atribuições e responsabilidades, com respectiva
qualificação e carga horária;
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(ii) instruções a serem fornecidas por escrito à equipe, visando a execução das atividades em
condições de segurança;

(iii) programa de treinamento periódico e atualização de toda a equipe;

(iv) sistema de sinalização, avisos e controle das áreas

(v) programa de monitoração de área incluindo verificação das blindagens e dispositivos de
segurança;
(vi) programa de monitoração individual e controle de saúde ocupacional;

(vii) descrição das vestimentas de proteção individual, com respectivas quantidades por sala;

(viii) descrição do sistema de assentamentos;

(ix)  programa  de  garantia  de  qualidade,  incluindo  programa  de  manutenção  dos
equipamentos de raios-x e processadoras;

(x) procedimentos para os casos de exposições acidentais de pacientes, membros da equipe
ou do público, incluindo sistemática de notificação e registro.

c) Relatórios de aceitação da instalação (em caso de nova instalação):
(i) relatório do teste de aceitação do equipamento de raios-x, emitido pelo fornecedor após
sua instalação com o aceite do titular do estabelecimento;

(ii)  relatório  de  levantamento  radiométrico,  emitido  por  especialista  em  física  de
radiodiagnóstico (ou certificação equivalente), comprovando a conformidade com os níveis de
restrição de dose estabelecidos neste Regulamento;

(iii) certificado de adequação da blindagem do cabeçote emitido pelo fabricante.

6- DA HABILITAÇÃO

Os  documentos  necessários  à  habilitação  deverão  estar  com  prazo  vigente,  à  exceção

daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da

unidade que realizará o Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial,  não sendo

aceitos  “protocolos  de  entrega”  ou  “solicitação  de  documento”  em  substituição  aos

documentos requeridos neste Termo de Referência.
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Parágrafo único. Deverá estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a

autorização para empreender atividades compatíveis com o objeto desta Licitação.

6.1- Habilitação Jurídica:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado

de documentos de eleição de seus administradores;

c) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de

sociedade civil;

d)  decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.2- Regularidade Fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do município, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) Prova de Inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

c) Certidão Negativa de Débito do INSS;

d) Certidão Negativa de Débito do FGTS;

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

g) Prova de Regularidade com a Receita Federal e União.

6.3- Qualificação Técnica:

a) Alvará de Licenciamento Sanitário Estadual que declare a capacidade técnica, pertinente e

compatível com a natureza do presente objeto.
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b) Atestado de Capacidade Técnica comprovando a aptidão para desempenho de atividade

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto deste Projeto

Básico. 

c)  O  profissional  responsável  pela  execução  e  emissão  dos  laudos  deverá  possuir

certificação de especialista de física de radiodiagnóstico, ou equivalente, emitida por órgão de

reconhecida competência ou colegiados profissionais cujo sistema de certificação avalie o

conhecimento necessário em física de radiodiagnóstico, incluindo metrologia das radiações

ionizantes e proteção radiológica, e esteja homologado no Ministério da Saúde para tal fim.

d) A contratada deverá apresentar documento comprobatório da qualificação do profissional

legalmente, nesse caso, Certificado de Especialista em Física Médica de Radiodiagnóstico

emitido pela Associação Brasileira de Física Médica com data de emissão ou revalidação

dentro dos últimos 5 anos.

6.4- Qualificação Econômico-Financeira:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada

a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por

índices oficiais  quando encerrado há mais de 3 (três)meses da data da apresentação da

proposta,  cujos  índices  mínimos  aceitáveis  serão  apurados  pela  aplicação  da  seguinte

fórmula:

                                       
                                            

         AC
LIQUIDEZ CORRENTE:  ---------- = igual ou superior a 1,00
                                            PC
                                     

                        AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL:  --------------------- = igual ou superior a 1,00
                                    PC + PELP

                                          AT
SOLVÊNCIA GERAL: ----------------- = igual ou superior a 1,00
                                     PC + PELP
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Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo  Prazo;
AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível
a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido.

Observação 1: A licitante que apresentar em seu Balanço resultados inferiores aos índices
apresentados  no  item  6.4.  letra  “a”,  fica  obrigado  a  comprovar  no  ato  da  abertura  da
proposta,  Patrimônio  Líquido  no  mínimo  correspondente  a  10% (dez por  cento)  do  total
estimado para os itens que correspondem à sua proposta.

Observação 2: Os índices apresentados no item 6.4. Letra “a”, somente serão considerados
para fins de Qualificação Econômico-Financeira da proponente. Uma vez habilitada, a maior
ou  menor  pontuação  obtida  pela  concorrente  não  terá  qualquer  influência  na  sua
classificação final.

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de

emissão não anterior a (30) trinta dias da realização da presente licitação.

6.5- Regularidade Trabalhista:

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

.7 – DA VIGENCIA CONTRATUAL

a) 7.1-  O contrato  terá  um  prazo  inicial  de  12  (doze)  meses  a  contar  da  data  de  sua

assinatura, podendo ser prorrogado por período subsequente igual e sucessível até o limite

de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.

b) 7.2- No Ato da Renovação do Contrato deverão ser observados os reajustes anuais de

valores, previstos em lei, a cada 12 (doze) meses de prestação de serviços/fornecimento,

condicionados a aceitação de ambas as partes (CONTRATADA e CONTRATANTE).

7.3- A proposta de reajuste/realinhamento de preços dar-se-á a partir do 13º (décimo terceiro)

mês e deverá ser apresentadas por meio de requerimento contendo todas as documentações

que forem pertinentes para análise e parecer.
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ORD UND SERVIÇO PERIODICIDADE

01 SERV LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO A cada 4 anos – 2015 e 2019

02 SERV CONTROLE DE QUALIDADE Trimestral

03 SERV CONTROLE  DE  QUALIDADE  EM
MAMOGRAFIA

Mensal

04 SERV CONTROLE DE QUALIDADE EM  RAIOS-
X ODONTOLÓGICO (PERIAPICAL) 

Trimestral

05 SERV MEMORIAL DESCRITIVO Anual

8 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1- A Secretaria Municipal de Saúde efetuará o pagamento em 10 (dez) dias úteis contados

da data da liquidação mensal da despesa e recebimento da Nota Fiscal;

8.2- O  pagamento  deverá  ser  efetuado  mediante  a  apresentação  de  Nota  Fiscal   pela

contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei

nº 8.666, de 1993.

8.3- Os  serviços  de  Controle  de  Qualidade,  Levantamento  Radiométrico  e  Memorial

Descritivo serão pagos após recebimento e conferência dos documentos de acordo com sua

periodicidade descrita no ítem 7.3, mediante apresentação de Nota Fiscal; 

8.4- A  Nota  Fiscal  deverá  indicar  o  número  da  Nota  de  Empenho  correspondente,  os

números da Conta Corrente, Agência e Banco, para a emissão da respectiva Ordem Bancária

de Pagamento;

8.5- Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da empresa contratada

junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS e FGTS;

8.6- A  documentação,  para  efeito  de  pagamento,  será  constituída  de  Nota  Fiscal/Fatura

devidamente atestada, acompanhada de detalhamento do serviço prestado, juntamente com

as requisições dos referidos equipamentos;

8.7- Havendo na Nota Fiscal/Fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação e a

despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA adote

as medidas saneadoras necessárias;
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8.8- Após  o  devido  processamento,  o  pagamento  será  creditado  em  nome da  empresa

contratada, através de ordem bancária contra o Banco do Brasil S/A, na entidade bancária

indicada em sua proposta de preços.

9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorre com contratação dos serviços, objeto desta licitação ocorrerá no presente 

exercício de 2015, conforme as dotações orçamentárias próprias para atender as despesas 

de mesma natureza, discriminada abaixo:

Projeto  Atividade:  08.31.10.302.0261.2.278  –  MANUTENÇÃO  DAS  UNIDADES  DE

PRONTO ATENDIMENTO – UPA / 08.31.10.303.260.2.267 –  MANUTENÇÃO DA REDE

ODONTOLÓGICA

Elemento de despesa: 3.3.90.39 

Fonte: 01.07

10 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

E assim, por estarem de acordo, foi lavrado o presente Projeto Básico para Contratação de

Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Física Médica, para suprir as

necessidades  da  Rede  Diagnóstica  Municipal  (Diagnóstico  por  Imagem)  por  meio  do

Departamento  de  Média  e  Alta  Complexidade  –  DMAC na  Modalidade  PREGÃO

ELETRÔNICO em 03 (três) vias, devidamente rubricadas por seu (s) elaborador (es), Revisor

(es)  e Ordenador  (es),  de igual  teor  e forma,  que,  depois  de lido  e achado conforme,  é

assinado pelas partes abaixo identificadas para que produza todos os efeitos de direito.

Porto Velho – RO, 11 de agosto de 2015

____________________________________
Paula Caroline Guimarães – Mat. nº 73255

Supervisora Geral de Radiologia

_____________________________________
Francisca Rodrigues Nery – Mat. nº 830118
Diretora Departamento de Média e Alta Complexidade

APROVO O PRESENTE PROJEOT BÁSICO NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, II, § 1º DA LEI Nº 
8.666/93.

SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE - SEMUSA
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Domingos Sávio Fernandes de Araújo

Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I – DO PROJETO BÁSICO

LOTE 01

Item Descrição dos Serviços UND QNT

TRIMESTRAL

QNT ANUAL

1 CONTROLE DE QUALIDADE Serv 21 84

Subitem Procedimento/Serviço Und Qnt

Trimestral

Qnt Anual

1.1 Controle de qualidade para aparelho de Raios-x.

Realizar controle TRIMESTRAL e emitir relatório de cada

equipamento  e  ao final  de  cada ano emitir  laudo geral

conforme descrito na Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de

junho de 1998.

Serv. 08 32

1.2 Controle de qualidade para aparelho de Mamografia.

Realizar  controle  MENSAL e  emitir  uma  amostra  de

exames TRIMESTRAL para a análise do INCA/SAS/MS e

ao final de cada ano emitir laudo geral conforme descrito

na Portaria SVS/MS n°  453, de 1  de junho de 1998 e

PORTARIA Nº 2.898, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

Serv. 03 12

1.3 Controle  de  qualidade  para  aparelho  de  raios  x

odontológico (periapical)

Realizar controle TRIMESTRAL e emitir relatório de cada

equipamento  e  ao final  de  cada ano emitir  laudo geral

conforme  Portaria  SVS/MS  n°  453,  de  1  de  junho  de

1998.

Serv. 10 40

Ítem Descrição dos Serviços UND Qnt Anual

2 LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO Serv 8

Subitem Procedimento/Serviço Und Qnt Anual

2.1 Levantamento Radiométrico para sala de Raios-x.

Realizar  levantamento  e  emitir  laudo  geral  conforme

Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998. 

Serv. 7

2.2 Levantamento Radiométrico para sala de Mamografia.

Realizar  levantamento  e  emitir  laudo  geral  conforme

Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998.

Serv. 1

Ítem Descrição dos Serviços UND Qnt Anual

3 MEMORIALDESCRITIVO Serv. 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE - SEMUSA
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Fazer Memorial Descritivo e emitir laudo geral conforme

Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998.

ANEXO II – DO PROJETO BÁSICO

RELAÇÃO DAS UNIDADES E SETORES

ORD UNIDADES DE SAÚDE SETOR EQUIPAMENTO

1
Centro  de  Especialidades
Médicas.

RADIOLOGIA RAIOS-X CONVENCIONAL

MAMOGRAFIA MAMÓGRAFO

2 Policlínica Rafael Vaz e Silva. RADIOLOGIA RAIOS-X CONVENCIONAL

3 Pronto Atendimento José Adelino RADIOLOGIA RAIOS-X CONVENCIONAL

4
UPA Zona Sul

RADIOLOGIA RAIOS-X CONVENCIONAL

ODONTOLOGIA RAIOS-X PERIAPICAL

5
UPA Zona Leste

RADIOLOGIA RAIOS-X CONVENCIONAL

ODONTOLOGIA RAIOS-X PERIAPICAL

6 Pronto  Atendimento  Drª  Ana
Adelaide

RADIOLOGIA RAIOS-X CONVENCIONAL

7 Maternidade  Municipal  Mãe
Esperança

RADIOLOGIA RAIOS-X TRANSPORTÁVEL

8 UPA Jaci Paraná à ser instalada RADIOLOGIA RAIOS-X CONVENCIONAL

9 CEO  Sul  –  USF  Manoel  Amorim
De Matos

ODONTOLOGIA RAIOS-X PERIAPICAL

10 CEO  Leste  I  –  USF  Hamilton
Gondim

ODONTOLOGIA RAIOS-X PERIAPICAL

11 CEO  Leste  II  –  Policlínica  José
Adelino da Silva

ODONTOLOGIA RAIOS-X PERIAPICAL
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ANEXO III – DO PROJETO BÁSICO

RELAÇÃO  COM  IDENTIFICAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E
ENDEREÇOS  DAS  UNIDADES  NAS  QUAIS  SERÁ REALIZADO  OS
SERVIÇOS  DE  CONTROLE  DE  QUALIDADE,  LEVANTAMENTO
RADIOMÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Nº Unidade de Saúde, Endereço e Descrição do Aparelho de Raios X Convencional

01

   UPA Zona Sul
Rua Urtiga Velha c/ Jatuarana, s/n – Bairro Cohab Floresta                           Fone (69) 3901-
3335                                                                      

APARELHO DE RAIOS X MARCA PHILLIPS
Compacto plus 800VMI                              serie: PABDBRY 01001
Mesa bucky tampo flutuante VMI              serie: PAAAT 806001
Estativa MB VMI                                        serie: PAAATG 1001
Unidade selada VMI 30/50/150                  série: PAB 28609001 
Patrimônio: 20804

02

 UPA Zona Leste
 Rua Urtiga Velha c/ Jatuarana, s/n – Bairro Cohab Floresta                           Fone (69) 3901-
3349                                                                                      
 
APARELHO DE RAIOS X MARCA PHILLIPS
Compacto plus 800 VMI                           serie: PABAR 901001
Mesa bucky tampo flutuante VMI             serie: PAAAR 00501
Estativa EG VMI                                       serie: PAAATG 08001
Unidade selada VMI 30/50/150  VMI       serie: PAB 28610001
Patrimônio: 20800

03

Centro de Especialidades Médicas 
Rua:  Rio  Madeira  c/  7  de  Setembro,  nº  2010  –  Bairro  Nova  Porto  Velho
Fone (69) 3901-1376

APARELHO DE RAIOS X  MARCA PHILLIPS
Compacto plus 500 VMI                          serie: PAAJQX 01001
Mesa bucky tampo flutuante VMI            serie: P 2755602001
Estativa MB VMI                                     serie: P 2760009001
Unidade selada VMI 30/50/150  VMI      serie: P 4177704001
Patrimônio: 18151

04

Policlínica Rafael Vaz e Silva
Rua: Jaci Paraná c/ Salgado Filho, nº 1943 – Bairro: Nossa Senhora das Graças
Fone: (69) 3901-3267
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APARELHO DE RAIOS X  MARCA PHILLIPS
Compacto plus 800 VMI                        serie: 0124.001.0416
Mesa bucky tampo flutuante VMI         serie: 01023.002.0342
Estativa EG VMI                                    serie: 001.300.1746
Unidade selada VMI 30/50/125             serie: K0014.0001.1385
Patrimônio: 3267

05

Pronto Atendimento José Adelino da Silva
Rua: Óreon, nº 1146 – Bairro: Ulisses Guimarães                                         Fone: (69) 3901-
2801

APARELHO DE RAIOS X  MARCA PHILLIPS
Compacto plus 800 VMI                      serie: 0124.001.0602
Mesa bucky tampo flutuante VMI        serie: 01023.002.0498
Estativa G VMI                                     serie: 0013.001.0921
Unidade selada VMI 30/50/125  
Patrimônio: 13259

06

Pronto Atendimento Ana Adelaide
Rua: Padre Chiquinho, nº 1060 – Bairro: Pedrinhas                                    Fone: (69) 3901-
2961

APARELHO DE RAIOS X  MARCA PHILLIPS
Compacto plus 800 VMI                      serie: 0124.001.0602
Mesa bucky tampo flutuante VMI
Estativa G VMI
Unidade selada VMI 
Patrimônio: 

07

UPA Jaci Paraná
Rua: José, s/n – Nova Jacy                                                                          Fone: (69) 3901-
2813

APARELHO DE RAIOS X  MARCA PHILLIPS
Compacto plus 800 VMI
Mesa bucky tampo flutuante VMI
Estativa G VMI
Unidade selada VMI 
Patrimônio: s/n

Nº Unidade de Saúde, Endereço e Descrição do Aparelho de Raios X Transportável

  

01

Maternidade Municipal Mãe Esperança
Rua: Lourenço lima, nº 5023 – Bairro: Embratel                                        Fone: (69) 3901-
2848
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APARELHO DE RAIOS-X  TRANSPORTÁVEL MARCA

Nº Unidade de Saúde, Endereço e Descrição do Aparelho de Mamografia

01

Centro de Especialidades Médicas 
Rua  Rio  Madeira  c/  7  de  Setembro,  nº  2010  –  Bairro  Nova  Porto  Velho
Fone (69) 3901-1376

APARELHO DE MAMOGRAFIA MARCA PHILLIPS
GRAPH MAMMO                                  serie: PAAJRD 01001
MOD: AF
Patrimônio: 18152

Nº Unidade de Saúde, Endereço e Descrição do Aparelho de Raios-X Odontológico

01

   UPA Zona LESTE
Av Mamoré esq com Av. Rio de Janeiro, s/n – Bairro Cohab Floresta    Fone (69) 3901-3349 

APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO (PERIAPICAL) MARCA: Procion
série: 00612097010 (70KV – 8mA)

Patrimônio: 20863

02

 UPA Zona SUL
 Rua Urtiga Velha c/ Jatuarana, s/n – Bairro Cohab Floresta                  Fone (69) 3901-3349   
 
APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO (PERIAPICAL) MARCA: Procion
série: 00612097011-B (70KV – 8mA)

Patrimônio: 20862

03

CEO SUL – POLICLÍNICA MANOEL AMORIM DE MATOS
Rua:  Rua Angico, 858 – Jardim Eldorado – Fone: (69) 3901-2805

APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO (PERIAPICAL) MARCA: X Dent
série: 14056071 (70KV – 8mA)

Patrimônio: 28065

04 CEO SUL – POLICLÍNICA MANOEL AMORIM DE MATOS
Rua:  Rua Angico, 858 – Jardim Eldorado – Fone: (69) 3901-2805

APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO (PERIAPICAL) MARCA: X Dent
SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE - SEMUSA
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série: 14056068 (70KV – 8mA)

Patrimônio: 28063

07 CEO LESTE I – POLICLÍNICA HAMILTON GONDIM
Rua:  Av. José Amador dos Reis, s/n – Bairro Tancredo Neves – Fone: (69) 3901-2828

APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO (PERIAPICAL) MARCA: X Dent
série:  (70KV – 8mA)

Patrimônio: 28061

08 CEO LESTE I – POLICLÍNICA HAMILTON GONDIM
Rua:  Av. José Amador dos Reis, s/n – Bairro Tancredo Neves – Fone: (69) 3901-2828

APARELHO  DE  RAIOS  X  ODONTOLÓGICO  (PERIAPICAL)  MARCA:  DABI
ATLANTE
série: 003058 (70KV – 8mA)

Patrimônio: 6759

09 CEO LESTE II – POLICLÍNICA JOSÉ ADELINO DA SILVA
Rua:  Av. Ari Macedo, 56 – Bairro Ulisses Guimarães – Fone: (69) 3901-2801

APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO (PERIAPICAL) MARCA: X Dent
série: 14056073 (70KV – 8mA)

Patrimônio: 28060

10 CEO LESTE II – POLICLÍNICA JOSÉ ADELINO DA SILVA
Rua:  Av. Ari Macedo, 56 – Bairro Ulisses Guimarães – Fone: (69) 3901-2801

APARELHO  DE  RAIOS  X  ODONTOLÓGICO  (PERIAPICAL)  MARCA:  DABI
ATLANTE
série: A412003057 (70KV – 8mA)

Patrimônio: 6493
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________________(Identificação  completa  do  representante  da
licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de  ______________________
(identificação  completa  da  licitante  ou  consórcio)  doravante  denominado
(Licitante/Consórcio),  para  fins  do  disposto  no  item  _______(completar)  do  Edital
_____________(completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta apresentada para participar da _______________________(identificação
da  Licitação)  foi  elaborada  de  maneira  independente  pelo  ______________________
(Licitante/Consórcio) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da _____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar  da _____________
(identificação da Licitação) não foi  informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante  potencial  ou  de  fato  da  ______________(identificação  da  Licitação),  por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro  participante  potencial  ou de fato  da ______________(identificação  da Licitação)
quanto a participar ou não da referida Licitação;

(d)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da  ______________
(identificação  da  Licitação)  não  será,  no  todo  ou  em parte,  direta  ou  indiretamente,
comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________ (identificação da Licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;

(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação  da  Licitação)  não  foi,  no  todo  ou  em parte,  direta  ou
indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  integrante  de
________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f)  que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _______________________ de _________.

     __________________________________________________________________
(Representante  legal  do  licitante/consórcio,  no  âmbito  da  licitação,  com  identificação
completa)

Observação:  Esta  declaração  será  confeccionada  em  papel  timbrado  da  empresa  e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS
AO TRABALHO DE MENORES)

Declaramos,  em  atendimento  ao  previsto  no  edital  de  Pregão

Eletrônico nº    /2015, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s)

menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em

qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es),

a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO V DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante  ______________________________________,  CNPJ/MF  n.º  ___________,
por seu Representante Legal abaixo assinado, declara sob as penas da Lei, que até a
presente data não existe fato superveniente impeditivo de sua habilitação ou que invalide
o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____ 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO VI DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE
FÍSICA MÉDICA EM RADIODIAGNÓSTICO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL  DE  SAÚDE  -
SEMUSA, DE UM LADO, E DO OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dias do mês de do ano de dois mil e quatorze, o MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO,  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, Praça Padre João Nicoletti, nº 826,
centro, neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA,
representada pelo Sr. Secretário ___________, brasileiro, ______, portador da cédula de
identidade  nº_____e  do  CPF  nº______,denominado  CONTRATANTE,  e  a
Empresa________________,  inscrita  no  CNPJ  nº.  ____________,  com  sede
na__________,  nº________,  Bairro_______,  nesta  Capital,  neste  ato  legalmente
representada pelo (a) Sr. (a)______________, brasileiro (a),________, portador (a) da
Cédula  de  Identidade  nº____/SSP/___  e  CPF  nº_______,CONTRATADA,  resolvem
celebrar o presente contrato, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações
das partes na execução contratual, tudo de acordo com a legislação vigente, em especial a
Lei  nº  8.666/93  e  alterações  posteriores,  resultante  do  procedimento  licitatório  na
modalidade PREGÃO nº _________, nos termos do Parecer nº___/CJSE/PGM/2015,
devidamente  autorizado  nos  autos  do  Processo  Administrativo  nº  08.00443-
00/2015, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1.    CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE  FÍSICA
MÉDICA EM RADIODIAGNÓSTICO, observadas as disposições do edital e seus anexos,
notadamente o Anexo II, Projeto Básico, do edital, para atender à Contratante.

Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável:

Parecer nº ___/CJSE/PGM/2015, às fls.___;
Processo Administrativo nº: 08.00443-00/2015; fls. ___;
Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
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2.1  –  O  presente  contrato  será  executado  sob  regime de  Preço  Unitário  e
Irreajustável.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1. O valor global desta contratação é de R$_________ (_______________).

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1- O  pagamento  será  parcelado  e  efetuado  mensalmente,  em  favor  da  empresa
contratada, mediante depósito bancário, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos,
após  a  atestação  pelo  setor  competente,  na  Nota  de  Crédito/Fatura  e  planilha  de
serviços realizados  apresentada,  desde  que  os  serviços  realizados  e  os  materiais  a
serem entregues estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fator
impeditivo imputável à empresa, observado ainda, o cumprimento integral das disposições
contidas neste Edital. Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-
corrente do licitante onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto
da licitação;

4.1.1   –  Havendo  erro  na  Nota  Fiscal  ou  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da
despesa, àquela será devolvida  a Contratada,  pelo responsável,  e o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

4.1.1.1 A contratada deverá obedecer as demais disposições contidas no  Anexo II do
Edital;

4.1.2 –  A  Contratante  não  pagará  juros  de  mora  por  atrasos  de  pagamentos  em
decorrência de conduta exclusiva da contratada;

4.2 -  Para  fazer  jus  ao  pagamento,  a  Contratada  deverá  apresentar,  junto  com  o
documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS e perante o FGTS;

4.3 – Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente  no  Município  de  Porto  Velho,  em favor  da  Contratada.  Caso  a  mesma seja
superior  ao  crédito  eventualmente  existente,  a  diferença  será  cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário.

4.4 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

4.5  - Transcorrido  o  prazo  estabelecido  para  fins  de  pagamento,  a  Contratante  fica
obrigada a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da
obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da seguinte
fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
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N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

5. CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

5.1 - Visando adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado
pelo contratado e observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano, em conformidade com a
Lei 10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o valor consignado neste termo
poderá sofrer atualização, competindo ao contratado justificar e comprovar a variação dos
custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior
aprovação do contratante;

5.1.1.- O intervalo mínimo para concessão de reajuste será contado a partir da data da
assinatura  do  contrato,  aplicando-se  a  variação  anual  do  índice  Geral  de  Preços  do
Mercado (IGP-M), divulgado pele Fundação Getúlio  Vargas, ou outro índice  que vier a
substituí-lo; 

5.1.2-  O  prazo  para  o  CONTRATADO  solicitar  o  reajuste  encerra-se  na  data  da
prorrogação contratual, ou da sua extensão;

5.1.3- Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá à preclusão do direito;

5.1.4- Caso,  na  data  da  prorrogação  contratual,  ainda  não  tenha  sido  possível  ao
CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajuste, a
ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão;

5.1.5- Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou

b) em data  futura,  desde  que  acordado  entre  as  partes,  sem prejuízo  da
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

6.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, em
conformidade com o art. 57, da Lei nº 8.666/96.

7.  CLÁUSULA  SÉTIMA  –       DO  PRAZO,  LOCAL,  RECEBIMENTO  E  FORMA  DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 - A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, fazer a prestação dos serviços a con-
tar da data de assinatura do contrato (ou retirada da nota de empenho).
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7.1– Não será admitido, para efeito de recebimento, serviço que esteja em desacordo ou
conflitante com quaisquer  especificações  prescritas  no  Anexo  I  e  I-A,  deste  Edital
concernentes ao serviço licitado e as disposições contidas no Projeto Básico – Anexo II;

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS:

8.1 – As despesas com o objeto desta licitação serão custeadas com recursos oriundos da
seguinte Dotação Orçamentária, Programa de Trabalho e Elemento de Despesas, também
explicitados e constantes da respectiva Nota de Empenho:

8.1.1 - PROJETO ATIVIDADE:
a)  P.A:  08.31.10.302.0261.2.278  –  Manutenção  das  Unidades  de  Pronto
Atendimento - UPA;
b) P.A: 08.31.10.303.260.2.267 – Manutenção da Rede Odontológica;

 FONTE RECURSO: 
 01.07 – Recursos do SUS

ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

8.1.2 Sendo que o recurso será consignado no exercício de 2016, conforme disposto no
item 16.3 deste Edital.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1 – Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações da Contratada:

9.2- Realizar  o  serviço,  cumprindo  todas  as  obrigações  relacionadas  ao  objeto  da
prestação dos serviços, nos termos e prazos estipulados, de acordo com o constante no
Projeto  Básico (Anexo II),  na proposta  apresentada e nos termos deste  Projeto,  com
observância de todas as leis, regulamentos e normas técnicas pertinentes.

9.3- Os relatórios de levantamento radiométrico, de controle de qualidade e memorial
descritivo  de  radioproteção  devem  ser  emitidos  por  profissional  especialista  de  nível
superior em física de radiodiagnóstico (ou certificação equivalente);

9.4-  Os instrumentos  para medição de níveis  de radiação devem estar calibrados em
laboratórios credenciados, rastreados à rede nacional ou internacional de metrologia das
radiações ionizantes, nas qualidades de feixes de raio-X diagnósticos;

9.5-  Após a realização da avaliação dos ambientes e dos equipamentos, a contratada
deverá  encaminhar  o  Laudo  do  Levantamento  Radiométrico  e  Laudo  do  Controle  de
Qualidade de cada ambiente e aparelho respectivamente,  de forma separada,  visando
facilitar a fiscalização dos órgãos de controle e avaliação, nota fiscal do serviço e certidões
que comprovem a regularidade fiscal da empresa;
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9.6 – Cada Laudo deverá ser apresentado em 03 vias, sendo uma para envio a Vigilância
Sanitária, uma para o setor e outra para arquivo; 

9.7 – A Avaliação dos ambientes deverá ser de segunda á sexta, no horário de 07:00 às
16:00hrs com agendamento prévio visando acompanhamento de servidor designado a tal
tarefa, cujo nome será informado no momento do agendamento;

9.8 – Todas as Taxas, impostos e quaisquer valores deverão ser incluídos no preço final
da proposta, pois a unidade não realizará nenhum pagamento a não ser o da fatura ou
nota  fiscal  emitida  pela  empresa  contratada  de  forma  global  após  o  recebimento  e
conferência de todos os laudos; 

9.9 – Todos insumos necessários para a realização dos serviços serão de responsabilidade
da contratada;

9.10- A Empresa deve ter preferencialmente sede com endereço próprio no Estado de
Rondônia, estando sempre disponível para atender prontamente no prazo máximo de 24
horas  a  partir  da  solicitação  em  casos  de  dano  ou  avaria  ao  equipamento,
extraordinariamente,  ou sempre que após uma manutenção  corretiva  no equipamento
emissor  de  Raio-X  ou  qualquer  outro  tipo  de  atendimento  dessa  natureza  quando
necessário;

9.11 – Os Equipamentos que se façam necessários ao perfeito e bom desempenho dos
serviços, deverão ser disponibilizados pela contratada, sem ônus para a contratante;

9.12 – A Contratada assumirá todas as responsabilidades legais decorrentes da emissão
dos laudos realizados;

9.13 – Desde a execução, a avaliação e emissão dos laudos deverão ser feitos através de
profissionais  especializados  devidamente  habilitados  e  capacitados  tecnicamente,  com
conhecimento das Normas Regulamentadoras, uniformizados e identificados com crachás,
para prestar o serviço objeto da licitação;

9.14 – Garantir a qualidade dos equipamentos de medida, dos quais serão substituídos
quando for necessários;

9.15 – Proceder a execução dos serviços de acordo com as identificadas pela SEMUSA, as
quais terão por finalidade a avaliação técnica da qualidade dos equipamentos de forma
periódica ou sempre que necessário após manutenção corretiva/preventiva;

9.16 – Prestar  os  esclarecimentos  que  forem solicitados  pela  CONTRATANTE,  cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente;

9.17 – Refazer o serviço executado quando este não estiver de acordo e não for aceito
pela SEMUSA, sem ônus para a mesma;

9.18 – reparar prontamente o bem, caso durante a execução do serviço o mesmo venha
ser  danificado,  sem  quaisquer  ônus  para  a  SEMUSA  e  devolver  funcionando
perfeitamente;

9.19 - Ao assinar a ordem de serviço, a contratada deverá apresentar uma Declaração de
Domicílio Bancário – DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como única e
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exclusiva para todos os recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto
Velho  –  RO deverá  efetuar  relativos  ao  cumprimento  de  suas  obrigações  contratuais,
conforme determina a Lei nº. 2016 de 11/06/2012 (Modelo Próprio do Licitante).

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1.1 São obrigações da  CONTRATANTE zelar pelo fiel cumprimento das obrigações
pactuadas, pela prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução dos
serviços,  pelo  pagamento  oportuno  das  parcelas  devidas,  custeando  a  publicação  do
extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município – D. O. M.

10.1.2 - Compete à Contratante:

10.1.3 – Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei nº 8.666/93;

10.1.3 – Permitir o livre acesso dos funcionários da Licitante Vencedora para execução
dos serviços;

10.1.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários da Licitante Vencedora que sejam indispensáveis para o serviço;

10.1.5. - Alocar Recursos e efetuar o pagamento conforme convencionado no Edital  e
seus Anexos;

10.1.6 – Fiscalizar a execução dos serviços, após a conclusão, verificando se os trabalhos
prestados  pela  contratada  estão  de  acordo  com o  que  fora  solicitado  pela  Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUSA;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1 - A fiscalização será realizada por servidor ou Comissão designados pela autoridade
competente, devendo a Comissão de fiscalização acompanhar a execução do contrato,
registrar toda e qualquer ocorrência e/ou deficiência verificada ao longo do período de
vigência em relatório específico para esse fim, cuja cópia será encaminhada à Contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas e pronta regularização do
serviço, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS PENALIDADES:

12.1.  Ressalvados  os  motivos  de  força  maior  ou  caso  fortuito,  que  deverão  ser
devidamente comprovados pela CONTRATADA, a Contratante, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, aplicará as seguintes multas:

I. multa  de  1% (um por  cento)  sobre  o  valor  deste  contrato  por  dia  de  atraso
injustificado, para o início da execução dos serviços;

II. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor deste contrato, caso seja comprovado
a inadimplência referente a qualquer parcela do serviço;

III. pela  inexecução  total,  a  CONTRATADA,  além  das  sanções  já  previstas,  estará
sujeita  a  multa  compensatória  de  10% (dez  por  cento)  do  valor  global  deste
contrato;

SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho 

CEP: 76820-116 - Porto Velho/RO
   Fone (69) 3901-2950

COOEGE - SEMUSA

57



Processo n.º.08.00443-00/ 2015

Fl.________________________

Visto______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

COOEGE/SEMUSA

IV. as multas moratórias e compensatórias são autônomas, razão pela qual poderão
ser aplicadas cumulativamente;

V. a aplicação de quaisquer multas, será precedida da oportunidade do contraditório e
de defesa.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DA RESCISÃO:

13.1. A inexecução total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no
presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de
promover contratações para a conclusão dos serviços, sem prejuízo das demais medidas
cabíveis.

13.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a rescisão deste
contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação
aos prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado no início do serviço, a sua paralisação sem justa causa e
sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c) A subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais, da Contratada sem
prévia manifestação da Contratante;

d) A decretação de falência da Contratada ou a instauração de insolvência civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade
da esfera administrativa a que está subordinado a Contratante;

g)  Ocorrência  de  caso  fortuito  ou  força  maior  impeditiva  da  execução  deste
contrato, regularmente comprovada nos autos.

13.3. O  presente contrato  poderá  ser  rescindido  amigavelmente,  no seu todo  ou em
parte, mediante lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a Contratante.

13.4. Os  motivos  e  a  disciplina  de  rescisão  especificada  nesta  cláusula  não  afasta  a
incidência dos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza
ao presente contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS PRERROGATIVAS:
14.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender unilateralmente, modificações nos termos deste contrato, desde que
objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;

b) Rescindir  unilateralmente  este  contrato,  por  inexecução  parcial,  total  ou  na
ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Rescindir  este  contrato  amigavelmente  por  acordo  entre  as  partes,  desde  que
conveniente ao interesses da Administração;
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d) A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade superior.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO:

15.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Parecer
nº:____/CJSE/PGM/2015,  fls.___;  ao  projeto  básico,  de  fls.__,  e  a  proposta  da
CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:

16.1. O presente contrato poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação,
desde que seja prévia e devidamente autorizado pela contratante.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS:

17.1. O presente contrato de prestação de serviços, será executado sob a égide da Lei nº
8.666/93  e  alterações  posteriores.  Caso  hajam  dúvidas  decorrentes  de  fato  não
contemplado no presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos,
aplicáveis a situação fática existente, preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem
prejuízo da prevalência do interesse público.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO:

18.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, as mesmas condições que a habilitaram no
certame licitatório, até o total cumprimento deste contrato.

19. CLÁUSULA NONA - DO FORO:

19.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir  dúvidas e
controvérsias oriundas do presente Termo.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA  –  DA PUBLICAÇÃO:

20.1. Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a publicação do
mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município – D. O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido
e achado conforme é assinado pelas partes e duas testemunhas que também os assinam,
dele sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor
e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2015.

Secretário Municipal de Saúde- SEMUSA

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
VISTO:

MOACIR DE SOUZA MAGALHÃES
COORDENADOR – COORDENADORIA JURÍDICA DA SAÚDE E EDUCAÇÃO
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