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FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

ATO CONVOCATÓRIO PROCESSO n°0775 /2020 
Data MÁXIMA para resposta:  25 de novembro de 2020. 

 
 
 
A Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul (CHMSCS), nos termos 
do seu Regulamento Interno de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras, declara a 
intenção de contratar Empresa Especializada na Prestação de Serviços em Diagnóstico por 
Imagem, para atender a demanda da rede pública de saúde de São Caetano do Sul, pelo período de 
12 (doze) meses. 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. O presente Ato Convocatório objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços em Diagnóstico por Imagem para atender a demanda da rede pública de saúde do 
município de São Caetano do Sul, pelo período de 12 (doze) meses, segundo descritivos inseridos 
no presente Ato Convocatório. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. As empresas que tiverem interesse em participar da presente contratação deverão encaminhar 
proposta técnica e comercial incluindo a descrição detalhada do serviço proposto; 

 
2.1.1. Os envelopes de propostas deverão ser entregues devidamente lacrados, 
mencionando exteriormente o nome da empresa, o número do processo e o seu objeto, no 
endereço na Rua São Paulo, 1840, 4º Andar, Santa Paula, São Caetano do Sul, até às 16h00 do 
dia 25 de novembro de 2020, em conformidade com as seguintes condições, em idioma 
nacional, devidamente datada, assinada e identificada com o nome e o cargo de quem a 
assina, em papel timbrado da empresa, e deverá conter: Razão Social, nº do CNPJ, endereço 
com CEP, telefone e e-mail da participante. 

 
2.2. Os envelopes das propostas deverão ser entregues devidamente lacrados, encaminhadas com 
o valor unitário que será cobrado para cada tipo de exame solicitado e o valor total da proposta 
para a estimativa anual apresentada no Termo de Referência, individualizando deste modo, qual 
será o preço a ser atribuído a cada uma delas, conforme modelo do ANEXO V. 
 
2.3. Os preços apresentados deverão ser em real, com até duas casas decimais, expressos em 
algarismos e por extenso, computados todos os custos básicos diretos, bem como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta 
ou indiretamente sobre o objeto da contratação; 
 
2.4. Não será admitida a participação de consórcios, tampouco a participação de empresa 
impedida por lei. 
 
2.5. Não será admitida a subcontratação de serviços na execução do contrato decorrente desta 
Coleta de Preços, salvo se houver autorização expressa da CONTRATANTE. 
 
2.6. À administração da CONTRATANTE fica reservado o direito de efetuar diligências em qualquer 
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fase da Coleta de Preços para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e informações 
apresentados nas Propostas, bem como esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada à inclusão, posterior de documento ou informação exigidos neste ATO CONVOCATÓRIO. 

 
2.7. A simples participação neste processo implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste Instrumento e seus Anexos; 

 
2.8. O prazo de validade da Proposta Comercial não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da entrega da respectiva proposta, sendo assim considerada inclusive, na hipótese 
de omissão por ocasião do preenchimento. 

 
3. DO JULGAMENTO 

 
3.1. As propostas comerciais serão analisadas pela Comissão de Análise e Julgamento, que lavrará o 
competente Termo de Julgamento, cabendo submetê-lo à decisão da Diretora Geral da Fundação 
do ABC – CHMSCS, nos termos regimentais; 
 
3.2. A presente Coleta de Preços é do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, e as propostas serão 
analisadas e julgadas de acordo com este critério.  
 
3.3. As propostas comerciais serão avaliadas pela Comissão de Análise e Julgamento, devidamente 
assessorada pelo corpo técnico da unidade requisitante, caso julgue necessário; 

 
3.4. Em caso de empate, a decisão se fará através de sorteio e, após o critério de classificação; 
 
3.5. Será(ão) considerada(s) classificada(s) a(s) empresa(s) que atenderem todas as exigências 
formais do presente ATO CONVOCATÓRIO, desde que os serviços estejam de acordo com todas as 
exigências e especificações mencionadas nos Anexos; 
 
3.6. Serão desclassificadas as propostas comerciais: 

 
3.6.1. Cujos objetos não atendam às especificações constantes da presente contratação, 
conforme análise pela área técnica; 

 
3.6.2. Que ofertarem vantagem não prevista no termo de referência e/ou preço ou vantagem 
baseada na proposta comercial de outra empresa participante; 

 
3.6.3. Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, entendendo-se por preço 
manifestamente inexequível aquele que apresente valor zero, simbólico, irrisório ou 
incompatível com os preços praticados pelo mercado; 
 
3.6.4. Na hipótese de todas as Propostas serem desclassificadas e a critério da Comissão de 
Análise e Julgamento, poderá ser fixado o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de 
nova proposta comercial. 

 
3.7. Será elaborado quadro comparativo de preços com a classificação provisória das propostas em 
ordem crescente de preços; 

 
3.8. As empresas deverão encaminhar no mesmo momento em que for realizado o envio das 
propostas todos os documentos exigidos no presente Ato, incluindo os de regularidade da empresa 
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exigidos no item 4.1. 
 

3.8.1. A Proposta da empresa apenas será considerada válida caso a empresa encaminhe os 
documentos de regularidade exigidos, sob pena de ser inabilitada no processo. 

 
4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
4.1. Os documentos obrigatórios de regularidade e qualificação técnica para a prestação dos 
serviços serão os seguintes: 
 

4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração devidamente 
registrados; 
 
4.1.3. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
4.1.4. Prova de regularidade com as Fazendas Públicas: I - Federal (CND - Certidão conjunta 
fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN/RFB nº 734/07 e do Decreto nº 
6.106/2007); II - Estadual (Certidão da Procuradoria Geral do Estado e Certidão Negativa de 
Débitos Tributários Não Inscritos da Secretaria da Fazenda Estadual) e III - Municipal (Certidão 
de Tributos Mobiliários), conforme o domicílio ou sede da participante, admitida a certidão 
positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei; 
 
4.1.5. Alvará de Licença de localização e funcionamento, fornecido pela Vigilância Sanitária ou 
Sistema Integrado de Licenciamento – VRE – Via Rápida Empresa; 

 
4.1.6. Prova de regularidade do FGTS (CRF); 
 
4.1.7. Caso haja, prova de inscrição relativa à sede da participante no Cadastro de 
Contribuintes estadual e/ou municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratado; 
 
4.1.8. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
4.1.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com efeitos de Negativa (CNDT), 
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos 
da Lei Federal nº 12.440/11. 
 
4.1.10. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios; 

 
4.1.10.1. As cópias dos termos de abertura e de encerramento do Diário Geral, 
assinado pelo Contador e registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos devem acompanhar o Balanço patrimonial;  
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4.1.10.2. Para as empresas que efetuaram a escrituração digital, através do SPED, 
deverão ser apresentados o Recibo de entrega e as folhas referentes às Demonstrações 
Contábeis e a do Balanço Patrimonial, nos termos da Instrução Normativa DNRC nº 
107/08;  
 
4.1.10.3. No caso de sociedade anônima: observadas as exceções legais, apresentar as 
publicações na Imprensa Oficial do Balanço e Demonstrações Contábeis e da Ata de 
Aprovação devidamente arquivada na Junta Comercial;  
 

4.1.11. A proponente deverá apresentar atestada(s) de bom desempenho anterior em 
contrato da mesma natureza e porte, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, que especifique(m) em seu objeto necessariamente os tipos de serviços realizados, 
com indicações das quantidades e prazo contratual, datas de início e término e local da 
prestação dos serviços; 

 
4.1.11.1. Entende-se por mesma natureza e porte, atestado(s) de serviços similares ao 
objeto do Ato Convocatório que demonstre(m) que a empresa participante prestou 
serviços correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do objeto do certame. 
4.1.11.2. A comprovação a que se refere o item 4.1.11. poderá ser efetuada pelo 
somatório das quantidades realizadas em tantos contratos quanto dispuser a empresa; 
4.1.11.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente 
bem como o nome, o cargo do signatário e telefone para contato. 

 
4.1.12. Inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, 

com informações atualizadas e compatíveis com a prestação do serviço a que se propõe. 

 
4.1.13. Registro ou Inscrição da Empresa na entidade profissional competente (Conselho 
Regional de Medicina); 

 

4.1.14. Declaração em papel timbrado da empresa, devidamente assinada pelo seu 
representante legal, que caso seja a vencedora atenderá a portaria nº 485, de 11 de novembro 
de 2005 (ou legislação que a substituir) que aprova a norma regulamentadora nº 32 – 
Segurança e Saúde no Trabalho em estabelecimentos de Saúde; 

 

4.1.15. Declaração em papel timbrado da empresa, devidamente assinada pelo seu 
representante legal, que caso seja a vencedora atenderá na execução do serviço o que dispõe 
o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços da saúde, conforme 
resolução – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004. 
 
4.1.16. Declaração indicando o (s) responsável (eis) técnico (s) legalmente habilitado (s) na 
área, vinculado ao objeto do presente Ato Convocatório, comprovando através de título de 
especialista ou documento equivalente; 
 
4.1.17. Declaração assinada pelo representante da empresa, assegurando a inexistência de 
vínculo dos sócios e seus funcionários com a Fundação do ABC e suas mantidas; bem como a 
não composição do Conselho de Curadoria da FUABC e Conselho de Administração de 
nenhuma mantida, para fins da não implicação futura de nulidade do certame; 
 
4.1.18. Declaração de ciência do disposto no item 2.7 do Ato Convocatório (Anexo VIII); 
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4.1.19. Declaração que, de acordo com as especificações fornecidas pela CONTRATANTE, à 
empresa possui perfeitas condições para execução completa dos serviços, objeto do presente 
Ato Convocatório; 
 
4.1.20. Declaração da empresa, sob a pena da lei, se responsabilizando no caso de seus 
funcionários ou prepostos vierem a mover futuras ações trabalhistas ou cíveis contra a mesma, 
ficando a FUABC – Complexo Hospital Municipal de São Caetano do Sul excluída do polo 
passivo, ou seja, da responsabilidade solidária ou subsidiária; 

 

4.1.21. Declaração certificando de que possui processos internos de governança para 
proteção de dados, se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 
13.709/2018 que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. 

 
4.1.21.1.   Caso não possua processos internos de governança para proteção de dados, 
apresentar declaração garantindo e informando o prazo estimado para implantação.  
 

4.1.22. Apresentação da declaração de realização ou não da visita técnica conforme Anexo X. 
 

 
5. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

5.1. Os interessados poderão requerer vistas ao processo, mediante pedido expresso por seus 
representantes legais. 

 
5.1.1. O pedido de vistas realizado dentro do prazo para interposição de recursos, suspende 
o prazo recursal apenas para o participante que o requerer. 

 
5.2. A empresa poderá impugnar os termos do presente documento até 02 (dois) dias antes da 
data máxima para entrega das propostas, devendo a impugnação ser encaminhada internamente 
para a análise da área competente. 

 
5.2.1. Eventual interposição de impugnação não incidirá efeito suspensivo ao presente 
Processo, salvo pedido expresso da impugnante com respectivo deferimento pela 
CONTRATANTE, após a análise dos questionamentos. 

 
5.3. As decisões tomadas pelo CHMSCS no decorrer do processo são passíveis de recurso, tendo a 
empresa participante o prazo de 02 (dois) dias para ingressar com o mesmo, a contar da data da 
publicação do resultado. 

 
5.3.1. Terá legitimidade para a apresentação do recurso, os representantes legais da empresa 
e/ou aqueles indicados em procuração específica. 

 
5.4. Havendo interposição de recursos por quaisquer empresas, as demais serão informadas para 
que, caso tenham interesse, no prazo de 02 (dois) dias, apresentem impugnação e ou contrarrazões. 

 
5.5. As empresas tomarão ciência do (s) resultado (s) pelo site da Fundação do ABC 
(www.fuabc.org.br). 

 

http://www.fuabc.org.br/
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6. DA VISTORIA TÉCNICA FACULTADA AOS PARTICIPANTES 
 

6.1. A proponente deverá optar pela realização ou não da vistoria técnica, apresentando a 
“Declaração de Vistoria Técnica” conforme o modelo constante do Anexo X. 
 
6.2. A vistoria técnica tem como objetivo a análise das condições dos locais para a execução do 
objeto da contratação, análise dos equipamentos, possibilitando aos interessados verificarem em 
loco as informações que julgarem necessárias para a elaboração da sua proposta, de acordo com o 
que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Administração nenhuma 
responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da vistoria. 

 
6.2.1. A vistoria será livre aos participantes nas unidades em funcionamento. Os responsáveis 
pelas unidades de saúde estarão cientes que nos dias 19/11, 23/11 e 24/11 das 10h00 às 16h00 
poderão receber a visita de representantes das empresas interessadas para a realização de 
vistoria. Os interessados deverão encaminhar e-mail para ricardo.adm@chmscs.org.br e 
ana.maria@chmscs.org.br informando o nome da empresa e as pessoas que realizarão as 
vistorias. 

 
6.2.2. Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos 
técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à 
elaboração da sua proposta. 
 
6.2.3. As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que 
impliquem interferências no local em que serão prestados os serviços deverão ser previamente 
informadas e autorizadas pela Administração. 
 
6.2.4. O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas 
condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios 
sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que serão 
executados os serviços objeto da contratação. 

 
 

7. DO CONTRATO 
 

7.1. A participante vencedora deverá comparecer à sede da CONTRATANTE, no prazo máximo de 
02 (dois) dias úteis, contados da publicação, apta para a assinatura contratual, e ciente que a partir 
da assinatura inicia-se a prestação do serviço; 
 
7.2. O contrato decorrente deste Ato Convocatório terá vigência a partir da data da sua assinatura 
e ou data a ser pactuada entre as partes e duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado(s) 
por períodos menores, iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses; 
 
7.3. Os anexos do Ato Convocatório publicado, origem deste contrato, são parte integrante deste. 

 
7.4. Fica desde já eleito o foro da Comarca de São Caetano do Sul, SP para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente processo e do contrato que vier a ser firmado.  

 
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 
8.1. O CHMSCS poderá aplicar advertência quando ocorrer prestação insatisfatória dos serviços ou 

mailto:ricardo.adm@chmscs.org.br
mailto:ana.maria@chmscs.org.br
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pequenos transtornos ao desenvolvimento dos mesmos, desde que sua gravidade não recomende 
as sanções posteriormente descritas. 
 
8.2. Em caso de infrações, o CHMSCS poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções de 
multa: 

 
8.2.1. Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do faturamento do mês da 
ocorrência da infração, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste 
Contrato. Na hipótese de reincidência por parte da CONTRATADA, a multa corresponderá ao 
dobro do valor daquela que tiver sido aplicada inicialmente, sendo observado, porém, o valor 
limite equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato; 
 
8.2.2. Multa de 10% (dez por cento), por inexecução parcial do contrato, calculada sobre o 
valor da parcela inexecutada; 

 

8.2.3. Multa de 20% (vinte por cento), por inexecução total do contrato, calculada sobre o 
valor total do Contrato; 
 
8.2.4. Faculta-se ao CHMSCS, no caso da CONTRATADA não cumprir o fornecimento ou o 
serviço contratado, adquirir o produto de outra empresa, devendo a CONTRATADA arcar com 
os custos que eventualmente forem acrescidos para a aquisição. 

 
8.3. O CHMSCS poderá, em decorrência da gravidade dos atos praticados pela CONTRATADA, 
suspender temporariamente sua participação no processo a ser realizado pelo Complexo Hospitalar 
Municipal de São Caetano do Sul, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 
8.3.1. A CONTRATADA possui plena ciência que o CHMSCS encaminhará relato do ocorrido à 
municipalidade e à Fundação do ABC, mantenedora do CHMSCS, para que caso assim desejem, 
também suspendam o direito de participar em processos de compras/contratação por eles 
iniciados. 

 
8.4. A sanção de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá 
caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA de indenizar a CONTRATANTE 
por eventuais perdas e danos; 
 
8.5. Constatado o descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste, o CHMSCS 
notificará a CONTRATADA acerca de sua intenção de aplicar-lhe eventuais penas, sendo-lhe 
facultada apresentação de defesa escrita, se assim entender, no prazo estipulado na mesma, 
contados do recebimento da referida notificação; 

 
8.6. Uma vez apresentada à defesa, o CHMSCS poderá, após análise, deferir a pretensão, restando 
afastada, então, a possibilidade da penalização, ou indeferir a pretensão, dando prosseguimento 
aos trâmites administrativos visando à efetiva aplicação da pena; 

 
8.6.1. Na hipótese de indeferimento, será a CONTRATADA notificada da referida decisão, 
podendo o CHMSCS realizar o abatimento da multa calculada na nota fiscal emitida para o 
pagamento dos serviços contratados. 
 

9. DOS PAGAMENTOS 
 



COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

Rua São Paulo, 1840, 4º Andar - Santa Paula, São Caetano do Sul / SP                           

CEP: 09541-220 tel: (11) 4227-8700 

                                                   

Página 8 de 62 
 

FUNDAÇÃO DO ABC 

9.1. O CHMSCS deverá pagar, mensalmente, à CONTRATADA pela prestação dos serviços 
efetivamente prestados e atestados, exclusivamente através de depósito em conta corrente; 

 
9.1.1. A CONTRATADA deverá indicar na documentação fiscal o número de sua conta 
corrente, agência e banco a fim de que possa o CHMSCS efetuar o pagamento através de 
depósito bancário; 

 
9.2. O pagamento dos serviços será realizado no dia 20 (vinte) do mês subsequente ao mês do 
fornecimento ou no primeiro dia útil seguinte, desde que a nota fiscal seja entregue a 
CONTRATANTE até o dia 10 do mês subsequente ou dia útil anterior: 

 
9.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar junto a todas as notas fiscais as certidões de 
regularidade junto ao INSS (CND), FGTS (CRF) e Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando a 
manutenção das condições habilitarias, para esse fim; 
 
9.2.2. A CONTRATADA deverá apresentar relatório de execução dos serviços referente ao 
período faturado, contento uma descrição dos serviços prestados, apontamentos de eventuais 
ocorrências e resultados obtidos e os mesmos deverão ser atestados por gestor indicado pela 
CONTRATANTE.   

 

9.3. A CONTRATANTE não se responsabiliza pelos custos com insumos, transporte, taxa de 
manipulação e outros que se fizerem necessários; 

 
9.4. Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária; 
 
9.5. Dos pagamentos, será retido na fonte, o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, nos termos da legislação específica e demais tributos que recaiam sobre o valor 
faturado. 
 
9.6. A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o 
pagamento dos serviços ora contratados serão aqueles repassados pela Prefeitura Municipal de São 
Caetano do Sul, em razão do Contrato de Gestão nº88/19, firmado entre a CONTRATANTE e a 
Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, para a gestão do Complexo Hospitalar Municipal de 
São Caetano do Sul. 

 
9.7. A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irreajustável constante da proposta da 
CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura 
Municipal de São Caetano do Sul para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de 
Gestão nº 88/19. 
 
9.8. No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação 
vigente, salvo quando não decorram de atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura 
Municipal de São Caetano do Sul para a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas 
cláusulas 7.5 e 7.6 deste ATO CONVOCATÓRIO. 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
10.1. A Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul (CHMSCS) 
se reserva o direito de cancelar o presente processo, a qualquer tempo, fundamentando sua 
decisão; 
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10.2. Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Dep. de Compras e Contratos 
do Complexo Hospitalar de São Caetano do Sul (CHMSCS), à Rua São Paulo, 1840, 4º Andar - Santa 
Paula, São Caetano do Sul, São Paulo - CEP: 09541-100, das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, 
Telefone: 4227-8716 ou por e-mail: ana.maria@chmscs.org.br ou luciano.bartelt@chmscs.org.br. 

 
10.2.1. Seguem os seguintes Anexos ao presente Instrumento: 
 

10.2.1.1. Anexo I – Termo de Referência; 
10.2.1.2. Anexo II – Relação de Exames e Estimativa; 
10.2.1.3. Anexo III – Locais de Prestação dos Serviços; 
10.2.1.4. Anexo IV – Descritivo Mínimo dos Equipamentos; 
10.2.1.5. Anexo V – Modelo de Proposta; 
10.2.1.6. Anexo VI – Mobiliário Cedido; 
10.2.1.7. Anexo VII - Minuta de Contrato; 

10.2.1.8. Anexo VIII – Declaração de Ciência; 

10.2.1.9. Anexo IX - Requisitos Básicos de Segurança e Medicina do Trabalho. 

10.2.1.10. Anexo X – Declaração de Vistoria Técnica Facultativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Caetano do Sul, ___ de __________ de 2020. 
 
 

__________________________________________________ 
Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul - CHMSCS 

Setor de Compras e Contratos Administrativos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ana.maria@chmscs.org.br
mailto:luciano.bartelt@chmscs.org.br
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na realização 
de serviços em Diagnóstico por Imagem. 

 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1.  Serviços especializados em diagnóstico por imagem, a serem realizados nas dependências do 
Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul – SP, Hospital de Emergências Albert Sabin, 
CAISM e Atende Fácil Saúde. 

 
2.2.  Natureza do Serviço 

 
2.2.1. Tratam-se de serviços continuados. 

 
2.3.  Produtividade de Referência 

 
2.3.1. A proposta deverá levar em consideração a quantidade de exames e procedimentos 
realizados pelo Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul e Unidades mensalmente, 
consoante Anexo II. 
  
2.3.2. O quantitativo estimado para os atendimentos COVID-19 poderão ser suprimidos após o 
término da situação pandêmica existente e redução de demanda, motivo que objetivou a 
estimativa específica. 
  
2.3.3. No caso das ressonâncias magnéticas, enquanto não for inaugurada a Unidade do Atende 
Fácil Saúde, a CONTRATADA deverá disponibilizar atendimento temporário em local externo 
com distanciamento máximo de 10km do Município de São Caetano do Sul. 

 

2.3.3.1. O mesmo procedimento deverá ser adotado quando houver qualquer problema 
que impossibilite a utilização dos outros equipamentos previstos para a realização dos 
exames no âmbito hospitalar, evitando prejuízos ao paciente e ao diagnóstico.  

 

2.3.4. A proposta deverá incluir todas as previsibilidades dos itens anteriores e todos os custos 
previstos para a prestação dos serviços, incluindo todos seus encargos. 
 

2.3.5. Desvios até 10% (dez por cento) a maior ou a menor em relação às quantidades 
contratadas não acarretarão alterações contratuais. 
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3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 
3.1.  A proposta deverá ser única, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER PREENCHIDA 
CORRETAMENTE de acordo com o modelo de proposta (Anexo V).  

 
4. OBJETIVO/ JUSTIFICATIVA 

 
4.1.  Serviço pactuado no contrato de gestão com a Secretaria Municipal de Saúde, por se tratar de 
hospital de alta complexidade Clinica. 
 

4.2. Além da execução dos serviços, tem este o objetivo de gestão que em consonância com 
as Políticas de Saúde do SUS deverão compreendem ações de planejamento, ordenação, 
coordenação, gestão de pessoal, fornecimento de insumos, equipamentos e mobiliário, 
manutenção de equipamentos (incluindo a reposição de peças), da CONTRATADA e da 
CONTRATANTE quando houver. 
 

4.3. A prestação de serviços na área de “Diagnose por Imagem”, conforme nomenclatura da “Tabela 
de procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde – SUS”, com finalidade 
diagnostica por radiologia, ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética, será destinada à 
população de São Caetano do Sul, compreendendo os procedimentos constantes da referida tabela e 
os que a ela forem vinculados, com seus respectivos valores unitários.   

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
5.1.  Deverá arcar com as despesas referentes à contratação e treinamento contínuo de pessoal, em 
número suficiente para cumprir o objeto do Contrato, entendendo como pessoal, todos aqueles 
profissionais técnicos que atuarão diretamente na prestação dos serviços, tais como, médicos (as), 
enfermeiros (as), enfermeiro (a) responsável diário, auxiliares de enfermagem, técnicos em 
radiologia e demais profissionais envolvidos na prestação dos serviços. 
 
5.2.  A CONTRATADA, além do pessoal necessário, e em número suficiente para prestação dos 
serviços ora tratados, se obriga a contratar nos termos do item 5.1, deste termo, as suas expensas, 
três técnicos de Raio X para o setor de Hemodinâmica do Complexo Hospitalar Municipal de São 
Caetano do Sul. 
 

5.3.  A CONTRATADA fica obrigada a apresentar relatório de exames médicos periódicos de seus 
colaboradores, bem como relatório e/ou laudo de exposição radiológica anualmente ao Serviço 
Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho do Complexo Hospitalar de São 
Caetano do Sul. 
 

5.4.  Será responsável pelo fornecimento e fiscalização do devido uso dos equipamentos de 
proteção individual (EPI), de seus colaboradores, de acordo com as normas estabelecidas por lei. 
 

5.5.  Para a execução dos serviços, os colaboradores da CONTRATADA deverão se apresentar 
asseados, uniformizados, e, portando crachá de identificação, colocado em local visível. 

 

5.6.  A CONTRATADA será responsável pela preceptoria dos residentes e estagiários da disciplina de 
Radiologia das instituições de ensino conveniadas com a CONTRATANTE. 
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5.7.  A CONTRATADA fica obrigada a apresentar toda documentação profissional comprobatória 
exigida dos profissionais que prestarão os serviços, devendo também comunicar imediatamente as 
novas contratações e/ou desligamentos junto ao departamento de contratos da CONTRATANTE. 

 

5.7.1. Além da documentação expressa anteriormente, fica a CONTRATADA obrigada a realizar 
o preenchimento do formulário de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), através de fichas específicas fornecidas pela CONTRATANTE, implicando na sua 
falta, a aplicação de penalidades Contratuais. 

 

5.8. Caberá ainda à CONTRATADA, quanto à Qualidade dos serviços prestados: 
 

5.8.1. Estabelecer os protocolos para atendimento de urgências e emergências; 
 
5.8.2. Cumprir com as diretrizes dos protocolos de segurança do Paciente; 
 
5.8.3. Dispor de critérios e procedimentos para análise, transcrição, retificação, liberação e 
comunicação dos resultados; 
 
5.8.4. Dispor de mecanismos de controle para entrega de resultados ao paciente ou seu 
representante autorizado; 
 
5.8.5. Cumprir o protocolo multidisciplinar para segurança da cadeia medicamentosa; 
 
5.8.6. Cumprir os critérios para a prática segura de transporte intra/extra–hospitalar dos 
pacientes; 
 
5.8.7. Cumprir os protocolos de prevenção e controle de infecção e/ou biossegurança; 
 
5.8.8. Cumprir as diretrizes de notificação de incidentes e eventos adversos; 
 
5.8.9. Cumprir com o plano de radioproteção; 
 
5.8.10. Cumprir com as diretrizes de notificação de farmacovigilância e tecnovigilância; 
 
5.8.11. Utilizar as informações e as manifestações dos pacientes, dos acompanhantes e da 
equipe multiprofissional para a melhoria do processo; 

 
5.9. A CONTRATADA se responsabilizará pela destinação final dos resíduos utilizados e resultantes 
do desenvolvimento dos serviços, bem como os custos deste descarte, e eventuais multas pelo 
descumprimento da mesma, devendo comprovar mensalmente a correta destinação à 
CONTRATANTE. 
 
5.10. A relação dos equipamentos operacionais patrimoniados pelo Município de São Caetano do 
Sul, ora em posse da Contratante, ficarão à disposição da Empresa Contratada, sendo eles: 

 
5.10.1. 2 (duas) processadoras de imagem; 
 
5.10.2. 2 (dois) ultrassons para diagnóstico marca Philips; 
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5.10.3. 1 (um) USG Portátil marca SONOACE; 
 

5.10.4. No ato da vistoria poderão ser verificados demais detalhes técnicos dos aparelhos, 
detalhes os quais, serão mencionados no termo de cessão de uso. 

 
5.11. Todos os custos operacionais, e materiais de consumo para a execução dos serviços a serem 
prestados, tais como: aquisição de filmes, medicamentos, gel, dosímetro, contrastes radiográficos, 
revelações e demais materiais de insumos, tais como agulhas, seringas, equipos, necessários à 
prestação de serviços, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 
5.12. A equipe de engenharia da CONTRATADA ficará a disposição durante 24hs por dia, 7 dias por 
semana, inclusive feriados, devendo observar o prazo de até 04 horas para enviar um técnico ao 
local. 
 
5.13. Responsabilizar se pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos cedidos, 
constante do item 5.10, que deverá ser realizado com o fabricante ou autorizada, incluindo mão de 
obra e peças de reposição. 
 
5.14. Em caso de quebra, defeito, desgaste ou qualquer outro problema apresentado pelo 
equipamento, que reduzam ou impossibilitem o seu uso normal, deverá a CONTRATADA comunicar a 
CONTRATANTE por escrito, imediatamente após a constatação do fato, encaminhando relatório 
técnico ao setor de engenharia clínica, gestão ambulatorial, N.I.R , e coordenadoria ambulatorial, 
estimando tempo para retorno. 
 
5.15. Fica proibida a troca de peças e componentes fora da especificação técnica do equipamento, 
bem como dar qualquer parte de equipamento como forma de pagamento. 
 
5.16. Será responsável pela limpeza dos equipamentos, utilizados na execução dos serviços em 
questão, no local onde executará suas atividades, em conformidade com parecer técnico da 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 
 
5.17. Fica a CONTRATADA obrigada a utilizar o SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO HOSPITALAR 
utilizado pela CONTRATANTE com integração de banco de dados. 

 

5.17.1. A CONTRATADA deverá executar a emissão remota de laudos de exames por imagem 
e disponibilizar via WEB por meio de sistema informatizado próprio o registro de todas as 
solicitações de exames de imagem e respectivos laudos, emitidos e enviados. 

 

5.18. A CONTRATADA deverá considerar em sua proposta a precificação da migração e o 
armazenamento da base legada de imagens durante todo o período de vigência do contrato, que 
atualmente corresponde a 20 terabytes, além de garantir o acesso às informações armazenadas. 
 
5.19. Responsabilizar-se pela aquisição/locação de computadores, impressoras, e por sua 
manutenção, infraestrutura tecnológica e insumos. 
 
5.20. A CONTRATADA se responsabilizará pelo atendimento técnico assistencial, realização de 
exames/procedimentos, durante todos os dias da semana, nas 24 (vinte e quatro) horas, elaborando 
e emitindo os documentos necessários para faturamento dos procedimentos, e seus respectivos 
laudos diretamente junto ao prontuário eletrônico, garantindo sua rastreabilidade, e, no prazo 
previsto para exames necessários, tais como ultrassonografia. 
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5.21. A CONTRATADA deverá encaminhar os resultados dos exames de urgência à unidade 
solicitante, acompanhados de laudo médico provisório em até 02 (duas) horas. 

 
5.21.1. A entrega dos laudos definitivos se dará no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, após a realização dos exames de urgência. 
 
5.21.2. Os resultados de exames de rotina terão o prazo máximo de entrega de 06 (seis) horas 
corridas, acompanhados de laudos definitivos. 
 
5.21.3. Os resultados de exames do ambulatório terão o prazo máximo de 03 (três) dias 
corridos, para entrega de laudos definitivos. 
 

5.21.4. Nos casos em que a característica técnica do exame exija mais tempo para avaliação 
dos resultados, comprovado por protocolos de conduta. Os critérios de emergência, urgência e 
rotina serão definidos pelo médico assistente do corpo clinico da CONTRATANTE, no ato da sua 
solicitação. 

 

5.22. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer ao paciente, laudo médico e a imagem, em filme, ou 
por meio digital, dos exames realizados, no prazo estabelecido no item anterior. 

 

5.22.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar para o “Serviço Municipal Especializado de 
Diagnose por Imagem” serviço de profissionais médicos especializados, com vínculo e 
responsabilidade da CONTRATADA, para emissão de laudos dos diversos tipos de exames por 
imagem. 

 
5.23. A CONTRATADA deverá se responsabilizar civil e criminalmente por danos e/ou prejuízos 
causados a pacientes, bens públicos, móveis e imóveis decorrentes de ação, omissão voluntária, 
negligência, imperícia ou imprudência, que seus diretores, prepostos ou profissionais não 
vinculados a seu quadro, porém por ela indicados. 
 

5.24. À CONTRATADA é vedado divulgar ou prestar informações a terceiros sobre a natureza ou 
andamento dos serviços prestados, objeto deste contrato, seja por imprensa escrita, falada, ou por 
qualquer outro meio de comunicação, exceto com a expressa autorização por escrito da 
CONTRATANTE. 
 
5.25. A CONTRATADA deverá descrever o processo e fluxo a ser implantado, iniciando-se após o 
agendamento, que será obrigação da Contratante, até a elaboração, e liberação dos resultados, 
anexando as normas e rotinas dos serviços, em conformidade com o praticado pelo Complexo 
Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul. 

 
5.26. Esclarecer ao paciente ou a seu representante, justificando por escrito as razões técnicas 
alegadas, quando da decisão de não realizar qualquer ato pertinente a este objeto a que está 
obrigada, devendo ser encaminhado cópia da justificativa, bem como da comprovação da ciência por 
parte do (a) paciente ou representante à Diretoria Técnica do Complexo Hospitalar Municipal de São 
Caetano do Sul e Hospital de Emergências Albert Sabin. 
 
5.27. É obrigatório o preenchimento do Termo de Consentimento Informado para a realização de 
procedimentos invasivos, devendo ser assinado pelo paciente ou pelo seu representante legal. 
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5.27.1. O representante legal só poderá assinar o Termo apenas se comprovada a 
incapacidade do paciente ou comprovado estado de urgência/emergência. 

 
5.28. Fica obrigatório, prestar atendimento exclusivo aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas 
dependências do Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul (CONTRATANTE). 
 
5.29. A empresa CONTRATADA deverá, a pedido da CONTRATANTE, investigar todo caso de 

discrepância entre resultados de exame e o quadro clinico visando à confirmação dos resultados, 

sem ônus do CONTRATANTE. 

 
5.30. É vedada a cobrança pela CONTRATADA, por quaisquer serviços médicos, hospitalares ou 
complementares da assistência prestada ao paciente, por profissional empregado ou preposto, em 
razão da execução deste Contrato, sob pena de responsabilidade criminal daqueles. 
 
5.31. A CONTRATANTE poderá solicitar substituição do colaborador, nos casos em que for 
comprovada omissão, negligência, imperícia e ou imprudência, no atendimento ao paciente e ao 
CONTRATANTE ou ainda prejuízos ao patrimônio da instituição. 
 
5.32. A Diretoria Geral da Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul 
indicará um gestor medico para gestão e acompanhamento da execução do objeto deste Contrato. 
 
5.33. A CONTRATADA deverá afixar em local visível ao público, aviso(s) esclarecendo sua condição 
de CONTRATADA, integrante do sistema do Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul 
(CONTRATANTE), assim como a gratuidade dos serviços prestados. 
 
5.34. A CONTRATADA será responsável pela emissão de Certificação Digital dos seus colaboradores 
para utilização do Sistema de INFORMAÇÃO DE GESTÃO HOSPITALAR adotado pelo Complexo 
Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul (CONTRATANTE). 
 
5.35. Caberá a CONTRATADA apresentar os indicadores qualitativos e quantitativos da prestação do 
serviço de acordo com o solicitado pelo CONTRATANTE. 
 
5.36. A Contratada deverá trabalhar no sistema de gestão (HIS/RIS) e sistema de comunicação e 
arquivamento de imagem ( PACS) da empresa MV SISTEMAS, cujo modelo segue abaixo: 

 
MEDICINA DIAGNOSTICA 
PLATAFORMA/DISTRIBUIDOR: VIVACE c/ Reconhecimento de Voz | MV Sistemas. MODALIDADES: RX, 
US, DO, TC, RM MG e ENDO/COLO. 
PRODUTOS:RIS: RIS iDCE Web, mCockpit, DashBoard, mCheckout 
PACS: mPACKS/ mDicomServer, mWorkList, mConnect, mDicomViewer(ws), 
mDicomViewer(m), mDicomPrinter, mDicomPrinterDriver, mCAP e mPortalExames Reconhecimento 
de Voz: RPV (Nuance)– Funcionalidade de reconhecimento de  voz que transforma o que o usuário 
fala em texto. Integração nativa com o MV RIS CockPit 

 
5.37. Fica a CONTRATADA obrigada à apresentação do Plano de Contingência quanto a pessoal, 
material, e equipamentos, que por falta, omissão ou falha possam acarretar prejuízos ao 
atendimento, objeto da prestação dos serviços. 
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5.37.1. Nestes casos, deverá a CONTRATADA ofertar a prestação do serviço na mesma 
qualidade, com equipamento compatível, fora da unidade da CONTRATANTE, sem afetar o 
cronograma de exames. 

 
5.37.2. Em caso de acidentes, envolvendo principalmente equipamentos radioativos, deverá a 
CONTRATADA estabelecer rotina compatível com a situação, evitando prejuízos e preservando 
principalmente a vida dos usuários e colaboradores.  

 

5.38. Caso o objeto da prestação de serviços requeira a utilização de equipamentos, sobretudo de 
propriedade da CONTRATANTE, caberá a CONTRATADA zelar pelo equipamento utilizado, fazendo 
uso dos mesmos somente dentro das especificações técnicas recomendadas pelos fabricantes. 
 
5.39. A CONTRATADA deverá utilizar o Sistema de Informação de Gestão Hospitalar da empresa 
“MV” com integração de banco de dados. 

 

5.39.1. Caso seus profissionais desconheçam seu funcionamento, assim como suas versões 
atualizadas, estes deverão necessariamente passar por treinamento ministrado pela 
CONTRATANTE. 

 
5.40. A Contratada, através de seus profissionais, deverá auxiliar tecnicamente o Contratante com 
elaboração de relatórios, e se necessário, atuação como assistente técnico em processos judiciais 
cujo pleito for relacionado ou pertencente ao objeto da presente contratação. 
 
5.41. Disponibilizar sempre que houver serviços que exijam formação especializada, somente 
profissionais que possuam os respectivos registros nos conselhos da categoria e em número 
determinado pela legislação e/ou normas regulamentadoras vigentes. 
 
5.42. Os profissionais da CONTRATADA que em qualquer situação estiverem prestando serviços à 
CONTRATANTE, deverão obrigatoriamente identificar-se e realizar cadastro junto ao departamento 
de contratos da CONTRATANTE. 
 
5.43. Manter atualizados os registros e prontuários dos pacientes, zelando pela sua integridade e 
conservação. 
 
5.44. A Contratada deverá manter os plantonistas até o momento da troca do plantão ( ás 07h e 
19h). 
 

5.45. Reconhecendo que não se estabelecerá qualquer vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE, sendo assim, os trabalhadores que forem encaminhados pela CONTRATADA para 
prestação dos serviços, esta assume, a obrigação de responder e suportar integralmente todos os 
custos e despesas relativas às decisões trabalhistas, bem como a processos administrativos e 
judiciais de qualquer natureza que sejam eventualmente instaurados ou ajuizados contra a 
CONTRATANTE por funcionários da CONTRATADA, sendo que neste caso a CONTRATADA irá 
requerer em juízo a exclusão da CONTRATANTE do feito. 
 

5.46. Contribuir, na medida em que lhe couber, para manutenção da acreditação por qualquer 
organização de acreditação. 
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5.47. A CONTRATADA deverá respeitar o regimento interno da CONTRATANTE, seus protocolos, 
regulamentos e normas, bem como as comissões por ela instituídas ou indicadas, contribuindo para 
a certificação de qualidade; 

 
5.48. A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de danos causados por 
falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor); 
 
5.49. Responsabilizar-se pela idoneidade dos serviços prestados, assim como pelo exato 
cumprimento da legislação aplicável, seja federal, estadual ou municipal, aqui incluídas todas as 
resoluções, recomendações e demais determinações emanadas de órgão legalmente investido de 
funções fiscalizadoras das atividades objeto deste instrumento. 
 
5.50. A CONTRATADA deverá garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos 
pacientes adequadas as normas da nova Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD). 
 
5.51. A CONTRATADA fornecerá e organizará a logística, distribuição e armazenamento de todo 
instrumental e insumos necessários e suficientes à realização dos exames descritos no objeto do 
contrato, garantindo sua qualidade atestada por meio de processo de avaliação e homologação dos 
produtos utilizados, podendo a CONTRATANTE solicitar a documentação apropriada, sempre que 
necessário. 
 
5.52. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelas ações referentes à implantação do “Serviço 
Municipal Especializado de Diagnose por Imagem”, aí incluídas aquelas que dizem respeito às 
instalações físicas e montagem do parque de equipamentos. 
 
5.53. O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela CONTRATADA serão 
efetuados através dos dados informados pelas unidades EXECUTORAS, bem como sistemas oficiais 
de produção definidos pela CONTRATANTE. 
 
5.54. A CONTRATADA deverá disponibilizar (durante toda a vigência do contrato) painéis acessíveis 
para acompanhamento em tempo real dos indicadores estabelecidos pela CONTRATANTE. 
 
5.55. A responsabilidade pela supervisão dos serviços executados será da CONTRATADA, sob 
responsabilidade técnica do seu representante legal junto ao Conselho Regional de Medicina. 
 
5.56. A CONTRATADA fornecerá estrutura profissional técnica necessária para a realização de 
serviços nas quantidades estimadas no quadro de metas quantitativas, devendo sua oferta ser 
compatível com a quantidade contratada, ou seja: equipe médica, equipe técnica de radiologia, 
auxiliares de sala, técnicos de enfermagem e/ou enfermeiro, enfermeiro (a) responsável diário, 
equipe administrativa e demais profissionais técnicos necessários ao desenvolvimento adequado das 
atividades para a volumetria contratada. 
 
5.57. A CONTRATADA deverá disponibilizar aos profissionais indicados para execução dos serviços, 
sejam eles da CONTRATADA ou da CONTRATANTE, os produtos e equipamentos necessários à 
proteção radiológica, EPIS, a leitura dos dosímetros conforme legislação específica (Portaria Federal 
n° 453, de 01 de junho de 1998), que Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes 
básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos 
raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências), mantendo contrato com 
empresa especializada para leitura dos dosímetros e controle de qualidade dos exames realizados, 
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fornecendo mensalmente, por ocasião da entrega da fatura, o relatório de dosimetria desses 
profissionais para a contratante.  

 
5.58. A CONTRATADA terá responsabilidade exclusiva e integral pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais e fiscais dos profissionais que pertencem ao seu quadro funcional, cujos ônus 
e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE.  
 

5.59. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão 
voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a paciente, aos órgãos da rede pública de saúde de São Caetano do Sul e a terceiros a 
estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis, assegurando-se o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais 
sanções cabíveis;  
 

5.60. A CONTRATADA deverá restituir, em caso de desqualificação, a CONTRATANTE, o saldo dos 
recursos líquidos resultantes dos valores dele recebidos; 
 

5.61. A CONTRATADA deverá administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em 
conformidade com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao 
Poder Público; 
 

5.62. A CONTRATADA deverá manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e 
instrumental necessários para a realização dos serviços contratados; 
 

5.63. A CONTRATADA não deverá utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins 
de experimentação. 
 

5.64. A CONTRATADA deverá manter sempre atualizado o registro dos exames realizados, pelo 
prazo mínimo de 05 (cinco) anos, ressalvados os prazos previstos em lei; 
 

5.65. A CONTRATADA deverá esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos 
serviços oferecidos; 
 

5.66. A CONTRATADA deverá respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de 
serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 
 

5.67. A CONTRATADA deverá compor com o parque de equipamentos de propriedade da 
CONTRATANTE, os itens discriminados na tabela abaixo em quantidade e qualidade superiores, 
garantindo a compatibilidade e a continuidade de equipamentos digitais ou soluções para aquisição 
de imagens no mesmo formato, além de se responsabilizar pela instalação, manutenção preventiva, 
corretiva e troca de peças de todos os equipamentos.  

 
 

DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DE EQUIPAMENTOS A SEREM SUBSTITUÍDOS PELA CONTRATADA  
 

TIPO DE EQUIPAMENTO LOCAL DE INSTALAÇÃO 

USG Híbrido – 03 unidades Complexo Hospitalar 

USG Híbrido – 01 unidade Hospital de Emergência Albert Sabin 

USG Híbrido – 01 unidade CAISM 
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Densitometria Óssea com 
capacidade para até 200kg CAISM 

Tomógrafo Computadorizado 
conforme descritivo Hospital de Emergência Albert Sabin 

Tomógrafo Computadorizado 
conforme descritivo Complexo Hospitalar 

Mamógrafo Digital Complexo Hospitalar 

Ressonância Magnética conforme 
descritivo 

Deverá ser implantado no Atende Fácil 
Saúde 

Arco em C – 03 unidades Complexo Hospitalar 

Raios-X Móvel – 05 unidades Complexo Hospitalar  

Raios-X Móvel – 02 unidades Hospital de Emergência Albert Sabin 

Raios-X Fixo Telecomandado– 02 
unidades Complexo Hospitalar 

Raios-X Fixo Telecomandado– 02 
unidades Hospital de Emergência Albert Sabin 

Digitalizadores – 02 unidades Complexo / Hospital de Emergência 

 
5.68. A manutenção preditiva, preventiva e corretiva dos equipamentos de propriedade da 
CONTRATADA é de responsabilidade desta, sem ônus para a CONTRATANTE.  
 
5.69. A CONTRATANTE autorizará o uso pela CONTRATADA dos equipamentos de sua propriedade, 
utilizados na realização dos exames objetos do contrato, instalados e pertencentes às Unidades de 
Saúde, sendo de responsabilidade da CONTRATADA sua manutenção preventiva, corretiva e troca de 
peças, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
5.70. As manutenções preventivas serão programadas de comum acordo e registradas em 
cronograma, que será depois submetido à CONTRATANTE. Este cronograma terá como principal 
finalidade organizar as agendas de atendimento, de modo a evitar prejuízos ao serviço. A cada visita 
da equipe de engenharia da CONTRATADA corresponderá a uma Ordem de Serviço (OS), que será 
assinada por representante da CONTRATANTE, atestando o trabalho realizado.  
 

5.71. A critério da equipe de engenharia as manutenções preventivas poderão ser antecipadas e 
realizadas também por ocasião das visitas técnicas corretivas, desde que não prejudiquem a agenda 
de atendimento.  
 

5.72. A CONTRATADA deverá manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e 
instrumental necessários para a realização dos serviços contratados;  
 

5.73. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao paciente, todo insumo necessário à realização dos 
exames, em quantidade suficiente para atender a demanda devendo ser de material descartável.  
 

5.74. O serviço contratado deverá garantir ao usuário do serviço público de saúde acesso com 
atendimento HUMANIZADO e acolhedor; deverá atender os pacientes com dignidade e respeito de 
forma universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços.  
 
5.75. A CONTRATADA deverá adotar a metodologia de pesquisa de satisfação NPS (Net Promoter 
Score), para medir o grau de satisfação e lealdade dos pacientes, atendidos no Serviço Municipal 



COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

Rua São Paulo, 1840, 4º Andar - Santa Paula, São Caetano do Sul / SP                           

CEP: 09541-220 tel: (11) 4227-8700 

                                                   

Página 20 de 62 
 

FUNDAÇÃO DO ABC 

Especializado de Diagnose por Imagem, devendo encaminhar mensalmente um relatório com os 
resultados obtidos.   

 

5.76. A CONTRATADA deverá disponibilizar, acrescendo ao que for cedido, a (infra-estrutura lógica) 
estrutura tecnológica como: computadores, rede Wi-Fi, datacenter ou armazenamento em nuvem, 
indispensáveis à execução dos serviços, nas unidades de saúde municipal (unidades executoras), 
onde desenvolverá suas atividades, além de todo material do escritório necessário; compatíveis com 
a tecnologia padrão. 

 

5.77. A CONTRATADA deverá prestar assessoria a CONTRATANTE relativamente às questões de 
radiodiagnóstico por imagem.  
 

5.78. A empresa CONTRATADA deverá adotar um método de avaliação da qualidade dos exames 
realizados nas unidades demandadoras, por médicos especialistas de no mínimo 2% dos exames 
realizados. 
 

5.79. Os laudos deverão ser impressos e ou gerados por sistema pela CONTRATADA, contendo 
identificação e a assinatura do profissional responsável, a data e horário da realização do mesmo e a 
data da sua liberação.  
 

5.80. A empresa CONTRATADA deverá oferecer, em sua proposta, tecnologia que auxilie os médicos 
radiologistas detectar lesões que priorize e identifique como possíveis casos críticos, para que haja 
rapidez na realização dos laudos. 
 

5.81. A CONTRATADA deverá informar imediatamente a unidade demandadora através de uma 
solução rápida, toda vez que for detectado achados críticos que possam comprometer a saúde do 
paciente, envolvendo diretamente os médicos solicitantes das unidades, para que possam agir de 
forma rápida e eficaz.  
 

5.82. Os procedimentos deverão ser realizados somente por profissionais tecnicamente 
qualificados, habilitados e com registro nos órgãos competentes.  
 
5.83. A CONTRATADA deverá exigir que seus técnicos se apresentem de forma adequada, 
identificados com crachá da empresa com foto recente, uniformizados, que obedeçam aos 
regulamentos internos do local de trabalho e as normas técnicas e protocolos recomendados para os 
procedimentos realizados.  
 
5.84. A empresa CONTRATADA deverá manter nas dependências da sua prestação do serviço, em 
lugar visível, quadro com escala de trabalho de todo corpo técnico.  
 

5.85. A CONTRATADA deverá manter nas dependências da sua prestação de serviços manual de 
normas, rotinas e procedimentos atualizados e assinados anualmente pelo responsável técnico do 
serviço.  
 

5.86. A CONTRATADA deverá desenvolver plano de reciclagem periódica de seu corpo técnico, 
devidamente documentado.  
 

5.87. A empresa CONTRATADA deverá manter de forma documentada, as rotinas diárias de 
verificação de funcionamento, calibragem, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos;  
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5.88. Os procedimentos somente poderão ser realizados se forem solicitados em impresso próprio 
da CONTRATANTE, devidamente preenchido, assinado e carimbado por médico do corpo clínico da 
rede pública de saúde, e/ou autorizado por médico da equipe de avaliação, controle e auditoria 
sempre que assim for determinado, com identificação da unidade solicitante, para controle dos 
“centros de custos”.  

 

5.89. Para realização dos exames em nível ambulatorial, funcionário administrativo da 
CONTRATADA deverá solicitar ao paciente seu documento de identificação e checar todos os campos 
de identificação do paciente e a solicitação do exame.  
 

5.90. A CONTRATANTE determinará, através dos seus setores competentes, as orientações 
referentes à regulação de acesso ao serviço de saúde a ser prestado, bem como as orientações 
referentes ao fluxo de documentos para controle e avaliação dos procedimentos realizados, e do seu 
faturamento.  
 

5.91. Os serviços ofertados pelo prestador estarão disponibilizados através de integração dos 
sistemas do Complexo Regulador (controle, avaliação, auditoria) devendo a mesma seguir as normas, 
fluxos e protocolos definidos pela Regulação CONTRATADA com o, garantindo assim sua 
interoperabilidade técnica e semântica, devendo a CONTRATADA enviar ao paciente, por meio de 
sistema informatizado próprio, o protocolo de agendamento do exame com antecedência mínima de 
7 dias úteis, possibilitando confirmação ou não do seu comparecimento, para evitar absenteísmo.  
 

5.92. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema informatizado, que possibilite a consulta on line 
dos resultados, imagens e demais informações gerais a definir, em tempo real, disponibilizando 
ainda, banco de dados que possibilite à CONTRATANTE sua emissão através de estrutura de 
comunicação existente. Permitindo também aos pacientes o acesso através de login e senha para 
que possam visualizar e baixar suas imagens e resultados dos laudos.   
 

5.93.  A empresa CONTRATADA deverá manter cadastro dos usuários, que permita o 
acompanhamento, o controle e a supervisão dos serviços.  
 

5.94. A CONTRATADA deverá fornecer estatística de produção mensal descriminando o tipo e o 
número de exames realizados por mês, por centro de custo definido pela CONTRATANTE, até o 
quinto dia útil do mês subsequente.   
 

5.95. A fiscalização ou acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos competentes da 
CONTRATANTE, não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO nos termos da legislação; 
 

5.96. A CONTRATADA deverá apresentar um plano de revitalização e será responsável pela 
manutenção e conservação dos espaços públicos, instalações e equipamentos, pertencentes aos 
setores de diagnóstico por imagem cujo uso lhes for permitido.  
 

5.97. A CONTRATADA será responsável em providenciar, às suas exclusivas expensas, as adaptações, 
obras e reformas indicadas pela CONTRATANTE e que sejam necessárias e fundamentais à 
implementação do objeto do contrato;  
 

5.98. A CONTRATADA deverá considerar em sua proposta a sub-rogação do conjunto de contratos 
administrativos e assistenciais vigentes, além de plano de transição com duração máxima de 30 dias. 
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5.99. Informar ao paciente e Incluir tempo de espera para o exame. 
 

5.100. Todos os colaboradores médicos, estagiários e voluntários, que prestarem serviços para a 
Contratada de alguma forma, deverão estar em dia com suas obrigações junto ao CREMESP, e 
demais obrigações legais. 

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
6.1. Responsabilizar se pela recepção e controle dos agendamentos dos exames internos e externos, 
objeto da prestação de Serviço. 
 
6.2. A CONTRATANTE estabelecerá regras e critérios técnicos para a avaliação dos indicadores de 
qualidade utilizados para o cálculo do Contrato de Gestão. 

 

6.2.1. Esses indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida, pela 
CONTRATADA, aos usuários das unidades demandadoras e medem aspectos relativos à 
eficiência da gestão. 

 
6.3. A Contratante disponibilizará equipamentos, os quais seguem relacionados no item 5.10, além 
de estrutura com móveis, fornecimento de energia elétrica, ramal telefônico, e as instalações para o 
desenvolvimento dos serviços contratados, que ficarão a disposição da Contratada para suas 
atividades. 
 
6.4.  Disponibilizar à Contratada, espaço eletrônico em local interno e/ou externo para 
armazenamento. 
 
6.5.  Disponibilizar à Contratada, a ferramenta (softwares), para gestão e operacionalização do 
sistema MV do setor de medicina diagnostica. 
 
6.6.  Efetuar os pagamentos referentes ao objeto contratual. 
 
6.7. Para serviços classificados como “contínuos”, o Contratante permitirá a utilização pela 
Contratada do seu refeitório para alimentação dos funcionários e prestadores de serviço vinculados 
ao objeto do contrato, desde que o valor integral correspondente às refeições consumidas seja 
devidamente pago mensalmente. 
 
6.8. Para tanto a Contratada deverá encaminhar relação dos funcionários que utilizarão tal benefício 
para a Coordenação da Unidade de Nutrição do Contratante, e, mantê-la atualizada. 
 
6.9. A CONTRATANTE disponibilizará à Contratada, parte da mobília para realização do serviços que 
serão pactuados, cuja relação fara parte integrante do ANEXO VI. 
 

 
7. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 
7.1. A vigência contratual será de 12 ( doze ) meses. 

 
7.1.1. O prazo contratual poderá ser prorrogado por iguais ou menores períodos e 
sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses; 
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8. GESTÃO DO CONTRATO 
 

8.1. A gestão do contrato será exercida pela Diretoria Técnica da CONTRATANTE. 
 

 
9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
9.1. A avaliação do serviço prestado, se dará por meio do acompanhamento periódico dos processos 
que geram imagens voltados para a investigação e acompanhamento de patologias, que apoiam a 
tomada de decisão clinica aos pacientes com enfoque multiprofissional e interdisciplinar na definição 
de conduta para alcance das metas terapêuticas e resultados clínicos esperados, realizados por meio 
de padrões de qualidade adequados à redução, a um mínimo aceitável do risco de dano 
desnecessário associado a atenção à saúde, assim como no acompanhamento dos prazos para 
realização e entregas dos exames, em quantidade previamente estimada. 

 
10. DO CONTRATO 

 
10.1. O representante ou procurador da empresa declarada como vencedora deverá comparecer a 
sede do Hospital, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da sua convocação, para retirada, 
assinatura e devolução do respectivo Contrato em 03 dias úteis após sua retirada, sob pena de, não o 
fazendo, ficar a mesma impossibilitada de participar de futuro certame da FUABC-CHMSCS. 

 
10.2. Os serviços serão iniciados pela empresa vencedora após a assinatura do Contrato de 
Prestação de Serviços. 
 
10.3. O Termo de Referência e todos os anexos deste Ato integrará o contrato que vier a ser firmado 
com a empresa vencedora. 

 
11. DAS PENALIDADES 

 
11.1. As penalidades serão aplicadas conforme os termos do Contrato, cuja minuta constitui 
Anexo deste Ato Convocatório. 

 
12. DOS PAGAMENTOS 

 
12.1. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o presente Ato Convocatório. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
13.1. O presente Termo de Referência respeita os princípios da igualdade, legalidade, moralidade, 
publicidade, impessoalidade, probidade administrativa e transparência, garantindo assim lisura em 
todo o processo. 

 
13.2. Poderá ser realizada vistoria técnica nos locais elencados no anexo III, devendo a empresa 
interessada realizar agendamento prévio nos telefones 11.4227-8729 ou 11.4227-8716 com Ricardo 
ou Ana Maria, no momento no qual será designada a data e acompanhamento por parte do corpo 
técnico da CONTRATANTE.  
 
13.3. A proposta comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa candidata, 
impressa ou datilografada sem emendas ou rasuras. 
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13.4. A Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul se reserva o 
direito de cancelar o presente processo, a qualquer tempo, fundamentando sua decisão. 

 
 

14. GESTÃO DO CONTRATO. 
 
14.1. O gestor da presente contratação será o responsável designado pela Fundação do ABC – 
Complexo Municipal de São Caetano do Sul, o qual será responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente certame, procedendo ao registro 
das ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem como, 
responsabilizar-se á pela vigência, com o consequente controle dos prazos de início e término 
contratual, eventual prorrogação, aditamentos e instauração de novo processo de coleta de preços, 
caso seja deliberado pela continuidade dos serviços de fornecimento; 

 
14.2. Compreenderá na fiscalização aludida no item anterior, a atestação e aprovação dos serviços 
prestados, de que os mesmos atendem as especificações e finalidades contratuais; 
 
14.3. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo cumprimento do contrato 
ou instrumento equivalente, quando verificado a não observância dos requisitos acima causando 
prejuízo à CONTRATANTE, à Administração Pública ou comprometimento das atividades 
procedimentais. 

 

14.3.1. É responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de toda a legislação vigente e 
sanitária; 
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 ANEXO II – RELAÇÃO DE EXAMES E ESTIMATIVA 

ESTIMATIVA  DE  EXAMES COM FINALIDADE  DIAGNÓSTICA  
  

 POR 
  

 RADIOLOGIA , ULTRASSONOGRAFIA, TOMOGRAFIA  E  RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  

  

  

  

  

Relatório Sintético de Procedimentos 

Ministério da Saúde - MS       

Secretaria de Atenção à Saúde 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 

Código Procedimento Estimativa mensal Estimativa anual 

02.01.01.054-2 BIOPSIA PERCUTÂNEA ORIENTADA POR CT/RX/USG 75 900 

02.04.01.001-2 DACRIOCISTOGRAFIA 1 12 

02.04.01.002-0 PLANIGRAFIA DE LARINGE 1 12 

02.04.01.003-9 RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ) 6 72 

02.04.01.004-7 RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS) 6 72 

02.04.01.005-5 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL 54 648 

02.04.01.006-3 RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) 12 144 

02.04.01.007-1 RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) 85 1020 

02.04.01.008-0 RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL) 424 5088 

02.04.01.009-8 RADIOGRAFIA DE LARINGE 4 48 

02.04.01.010-1 RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL) 48 576 

02.04.01.011-0 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) 12 144 

02.04.01.012-8 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) 145 1740 

02.04.01.013-6 
RADIOGRAFIA DE REGIÃO ORBITARIA (LOCALIZACAO DE CORPO 
ESTRANHO) 

2 24 

02.04.01.014-4 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) 145 1740 

02.04.01.015-2 RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON) 12 144 

02.04.01.019-5 SIALOGRAFIA (POR GLÂNDULA) 1 12 

02.04.02.001-8 MIELOGRAFIA 1 12 

02.04.02.002-6 PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL 1 12 

02.04.02.003-4 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS) 61 732 

02.04.02.004-2 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXÃO) 387 4644 

02.04.02.005-0 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINÂMICA 12 144 

02.04.02.006-9 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA 387 4644 

02.04.02.007-7 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS) 12 144 

02.04.02.008-5 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINÂMICA 12 144 

02.04.02.009-3 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL) 363 4356 

02.04.02.010-7 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR 97 1164 



COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

Rua São Paulo, 1840, 4º Andar - Santa Paula, São Caetano do Sul / SP                           

CEP: 09541-220 tel: (11) 4227-8700 

                                                   

Página 26 de 62 
 

FUNDAÇÃO DO ABC 

02.04.02.011-5 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA 12 144 

02.04.02.012-3 RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA 97 1164 

02.04.03.002-1 DUCTOGRAFIA (POR MAMA) 12 144 

02.04.03.004-8 
MARCAÇÃO PRE-CIRURGICA DE LESÃO NÃO PALPÁVEL DE MAMA 
ASSOCIADA A MAMOGRAFIA 

15 180 

02.04.03.005-6 RADIOGRAFIA DE CORAÇÃO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL + OBLIQUA) 242 2904 

02.04.03.006-4 RADIOGRAFIA DE CORAÇÃO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL) 363 4356 

02.04.03.007-2 RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) 218 2.616 

02.04.03.008-0 RADIOGRAFIA DE ESÔFAGO 12 144 

02.04.03.009-9 RADIOGRAFIA DE ESTERNO 36 432 

02.04.03.010-2 RADIOGRAFIA DE MEDIASTINO (PA E PERFIL) 36 432 

02.04.03.011-0 RADIOGRAFIA DE PNEUMOMEDIASTINO 12 144 

02.04.03.012-9 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (APICO-LORDORTICA) 36 432 

02.04.03.013-7 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA + INSPIRAÇÃO + EXPIRAÇÃO + LATERAL) 36 432 

02.04.03.014-5 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) 847 10.164 

02.04.03.015-3 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA E PERFIL) 1.453 17.436 

02.04.03.016-1 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA PADRÃO OIT) 363 4.356 

02.04.03.017-0 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA) 1.816 21.792 

02.04.04.001-9 RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO 61 732 

02.04.04.002-7 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACRÔMIO-CLAVICULAR 36 432 

02.04.04.003-5 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL 36 432 

02.04.04.004-3 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR 36 432 

02.04.04.005-1 RADIOGRAFIA DE BRAÇO 97 1.164 

02.04.04.006-0 RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA 36 432 

02.04.04.007-8 RADIOGRAFIA DE COTOVELO 97 1.164 

02.04.04.008-6 RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO 97 1.164 

02.04.04.009-4 RADIOGRAFIA DE MAO 303 3.636 

02.04.04.010-8 RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA) 24 288 

02.04.04.011-6 RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRÊS POSIÇÕES) 182 2.184 

02.04.04.012-4 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) 182 2.184 

02.04.05.001-4 CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE 4 48 

02.04.05.005-7 FISTULOGRAFIA  6 72 

02.04.05.006-5 HISTEROSSALPINGOGRAFIA 6 72 

02.04.05.008-1 PIELOGRAFIA ASCENDENTE 1 12 

02.0405.010-3 PLANIGRAFI9A DE RIM SEM CONTRASTE 1 12 

02.04.05.011-1 RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA) 61 732 

02.04.05.012-0 RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS) 121 1.452 

02.04.05.013-8 RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP) 182 2.184 

02.04.05.014-6 RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO 6 72 

02.04.05.015-4 RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO) 6 72 

02.04.05.016-2 
RADIOGRAFIA P/ ESTUDO DO DELGADO C/ DUPLO CONTRASTE 
(ENTEROCLISE) 

4 48 

02.04.05.017-0 URETROCISTOGRAFIA 6 72 

02.04.05.018-9 UROGRAFIA VENOSA 6 72 

02.04.06.003-6 ESCANOMETRIA 12 144 
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02.04.06.004-4 PLANIGRAFIA DE OSSO - SUBSIDIARIA A OUTROS EXAMES (POR PLANO) 1 12 

02.04.06.005-2 PLANIGRAFIA DE OSSO EM 2 PLANOS 1 12 

02.04.06.006-0 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL 97 1164 

02.04.06.007-9 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO SACRO-ILÍACA 48 576 

02.04.06.008-7 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA 242 2904 

02.04.06.009-5 RADIOGRAFIA DE BACIA 242 2904 

02.04.06.010-9 RADIOGRAFIA DE CALCÂNEO 85 1020 

02.04.06.011-7 RADIOGRAFIA DE COXA 36 432 

02.04.06.012-5 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 484 5808 

02.04.06.013-3 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) 182 2184 

02.04.06.014-1 
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 
AXIAIS) 

24 288 

02.04.06.015-0 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE 363 4356 

02.04.06.016-8 RADIOGRAFIA DE PERNA 182 2184 

02.04.06.017-6 RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES 4 48 

02.04.03.018-8 MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO 700 8400 

02.04.06.002-8 
DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VERTEBRAS 
LOMBARES) 

160 1920 

02.05.01.004-0 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS ( ATE 3 VASOS ) 750 9000 

02.05.01.005-9 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO 100 1200 

02.05.02.001-1 ECODOPPLER TRANSCRANIANO 1 12 

02.05.02.002-0 PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA 1 12 

02.05.02.003-8 
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR (FÍGADO, VESÍCULA, VIAS 
BILIARES) 

150 1800 

02.05.02.004-6 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL 667 8004 

02.05.02.005-4 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO 300 3600 

02.05.02.006-2 ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO 300 3600 

02.05.02.007-0 ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL 20 240 

02.05.02.008-9 ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ORBITA (MONOCULAR) 1 12 

02.05.02.009-7 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL 333 3996 



COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

Rua São Paulo, 1840, 4º Andar - Santa Paula, São Caetano do Sul / SP                           

CEP: 09541-220 tel: (11) 4227-8700 

                                                   

Página 28 de 62 
 

FUNDAÇÃO DO ABC 

02.05.02.010-0 ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL) 250 3000 

02.05.02.011-9 ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) 25 300 

02.05.02.012-7 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE 150 1800 

02.05.02.013-5 ULTRASSONOGRAFIA DE TÓRAX (EXTRACARDIACA) 10 120 

02.05.02.014-3 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA 225 2700 

  ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO PARA PACIENTES INTERNADOS 60 720 

02.05.02.015-1 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO 100 1200 

02.05.02.016-0 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA) 317 3.804 

02.05.02.017-8 ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA 12 144 

02.05.02.018-6 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL 830 9.960 

02.05.02.019-4 
MARCAÇÃO DE LESÃO PRE-CIRURGICA DE LESÃO NÃO PALPÁVEL DE 
MAMA ASSOCIADA A ULTRASSOM 

8 96 

  ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 80 960 

02.06.01.001-0 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ 
CONTRASTE 

50 600 

02.06.01.002-8 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ 
CONTRASTE 

230 2.760 

02.06.01.003-6 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORÁCICA C/ OU S/ 
CONTRASTE 

70 840 

02.06.01.004-4 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / 
ARTICULAÇÕES TEMPORO-MANDIBULARES 

50 600 

02.06.01.005-2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO 20 240 

02.06.01.006-0 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA 10 120 

02.06.01.007-9 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO 400 4.800 

02.06.01.008-7 TOMOMIELOGRAFIA COMPUTADORIZADA 2 24 

02.06.02.001-5 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO 
SUPERIOR 

40 480 

02.06.02.002-3 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES 60 720 

02.06.02.003-1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX 1100 13.200 

02.06.02.004-0 TOMOGRAFIA DE HEMITORAX / MEDIASTINO (POR PLANO) 10 120 

02.06.03.001-0 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR 140 1.680 

02.06.03.002-9 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO 
INFERIOR 

80 960 

02.06.03.003-7 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA 120 1.440 
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  ANGIORESSONÂNCIA 120 1.440 

02.07.01.001-3 ANGIORESSONANCIA CEREBRAL 5 60 

02.07.01.002-1 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR 
(BILATERAL) 

2 24 

02.07.01.003-0 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL 8 96 

02.07.01.004-8 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA 25 300 

02.07.01.005-6 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORÁCICA 8 96 

02.07.01.006-4 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO 30 360 

02.07.01.007-2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SELA TURCICA 2 24 

02.07.02.002-7 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) 3 36 

02.07.02.003-5 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TÓRAX 8 96 

02.07.03.001-4 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDÔMEN SUPERIOR 12 144 

02.07.03.002-2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA / PELVE 8 96 

02.07.03.003-0 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) 4 48 

02.07.03.004-9 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE VIAS BILIARES/COLANGIORESSONACIA 4 48 

 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MAMAS 2 24 

ESTIMATIVA  TOTAL  DOS  EXAMES   19.745 236.940 
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ANEXO III 

LOCAIS PARA EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

1) Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul – Funcionamento 24H 
Hospital Infantil Márcia Braido; 
Hospital Euryclides Zerbini; 
Hospital Maria Braido.  
Rua São Paulo, 1840, Bairro Santa Paula, São Caetano do Sul. 
 
 

2) Hospital de Emergências Albert Sabin – Funcionamento 24H 
Rua Aurélia, 101, Bairro Santa Paula, São Caetano do Sul. 

 
 
3) CAISM – Rua Herculano de Freitas, 200, Bairro Fundação. 

Funcionamento de Segunda à Sexta das 07h às 17h. 
 
 
4) Atende Fácil Saúde (em obras) – Avenida Senador Roberto Simonsen, 282, Bairro Santo 

Antônio. – Funcionamento 24H 
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ANEXO IV 

DESCRITIVO MÍNIMO DOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS 

 

1) APARELHO DE TOMOGRAFIA COM NO MÍNIMO DE 16 CANAIS 

Tecnologia para obtenção de exames com corte de 0,5mm, garantindo investigação clínica 

para pequenas patologias e reconstruções 3D;  

Capacidade de peso no mínimo 200 kg, garantindo a inclusão a pacientes obesos o acesso a 

exames de diagnósticos.   

 

2) EQUIPAMENTO DE USG HÍBRIDOS QUE REALIZEM: 

USG Convencional, Doppler Colorido e Ecocardiograma 

 

3) APARELHOS DE RAIO-X COM SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS TIPO RESTROFIT. 

 

4) APARELHOS DE MAMOGRAFIA COM SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS TIPO MC 

RETROFIT 

 

5) APARELHO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA COM CAPACIDADE DE NO ATÉ 200 KG: 

Sistema de Protocolo para escaneamento e analise para exames: 
Coluna Lombar AP 
Fêmur Proximal 
Dual Fêmur 
Antebraço 
Coluna com escoliose 
Coluna com baixa densidade 
Fêmur com baixa densidade 
Coluna Pediátrica 
Fêmur Pediátrico 
Prótese de Fêmur 

 

6) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

Equipamento com capacidade de peso mínimo de 200kg e Board de 70cm garantindo a 

inclusão a pacientes obesos o acesso a exames de diagnósticos. 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA 

MODELO DE PROPOSTA  

OBJETO: prestação de serviços de forma complementar ao SUS na área de "Diagnose por imagem". 

ESTIMATIVA 

GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM 
FINALIDADE DIAGNOSTICA 

QUANT. 
MENSAL 

ESTIMADA 

QUANT. 
ANUAL 

ESTIMADA 

VALOR 
COBRADO POR 

PROCEDIMENTO 

VALOR 
MENSAL 

ESTIMADO 

VALOR 
ANUAL 

ESTIMADO 

SUBGRUPO 04 - 
DIAGNÓSTICO POR 

RADIOLOGIA 

ORGANIZAÇÃO 01 A 06 
- GERAL 

11.500 138.000       

0204 destaque - 
DESINTOMETRIA 

160 1.920       

0204 - destaque - 
MAMOGRAFIA 

700 8.400       

SUBGRUPO 05 - 
DIAGNÓSTICO POR 
ULTRASSONOGRAFI

A 

ORGANIZAÇÃO 01 - 
SISTEMA VASCULAR 

950 11.400       

ORGANIZAÇÃO 02 - 
DEMAIS SISTEMAS 

3.600 43.200       

ECOCARDIOGRAMA 
TRANSESOFÁGICO 
PARA PACIENTES 
INTERNADOS 

60 720    

SUBGRUPO 06 - 
DIAGNÓSTICO POR 

TOMOGRAFIA 

ORGANIZAÇÃO 01 a 03 
- GERAL 

2.380 28.560       

0206 destaque – 
ANGIOTOMOGRAFIA 

80 960       

SUBGRUPO 07 - 
DIAGNÓSTICO POR 

RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA 

ORGANIZAÇÃO 01 a 03 
– GERAL 

120 1.440       

ANGIORESSONÂNCIA 120 1.440 
   

Destaque - BIÓPSIAS GUIADAS POR 
IMAGEM  

75 900       

TOTAL DE PROCEDIMENTOS ESTIMADOS 
MENSALMENTE 

19.745 

TOTAL DE PROCEDIMENTOS ESTIMADOS 
ANUALMENTE 

236.940 

CUSTO MENSAL ESTIMADO PARA A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

  

CUSTO ANUAL ESTIMADO PARA A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
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ANEXO VI 

MOBILIÁRIO CEDIDO 

Unidade Orçamentária - 
CESSÃO DE USO  - CAISM 

Registro Descrição Valor Aquisição 

002.012.001.007.500 -  208825 ESCADA AUXILIAR 2 DEGRAUS 63,40 

002.012.001.007.500 -  201179 DIVÃ CLINICO 0,00 

002.012.001.007.500 -  289430 
CADEIRA FIXA NA COR PRETA; COM ENCOSTO E ASSENTO 
CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO 283,00 

002.012.001.007.500 -  289431 
CADEIRA FIXA NA COR PRETA; COM ENCOSTO E ASSENTO 
CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO 283,00 

002.012.001.007.500 -  289429 
CADEIRA FIXA NA COR PRETA; COM ENCOSTO E ASSENTO 
CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO 283,00 

002.012.001.007.500 -  289432 
GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS SIMPLES. CORPO: 
TAMPO CONFECCIONADO EM BP COM SUBSTRATO MDP COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 25 387,00 

002.012.001.007.500 -  289428 
MESA RETA COM 02 GAVETAS TAMPO CONFECCIONADO EM BP 
COM SUBSTRATO MDP COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 
25MM, REVESTIDA NAS DUAS 

640,00 

002.012.001.007.500 -  289435 
CADEIRA FIXA NA COR PRETA; COM ENCOSTO E ASSENTO 
CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO 283,00 

002.012.001.007.500 -  289436 
CADEIRA FIXA NA COR PRETA; COM ENCOSTO E ASSENTO 
CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO 283,00 

002.012.001.007.500 -  289437 
CADEIRA FIXA NA COR PRETA; COM ENCOSTO E ASSENTO 
CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO 283,00 

002.012.001.007.500 -  289438 
CADEIRA FIXA NA COR PRETA; COM ENCOSTO E ASSENTO 
CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO 283,00 

002.012.001.007.500 -  289439 
GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS SIMPLES. CORPO: 
TAMPO CONFECCIONADO EM BP COM SUBSTRATO MDP COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 25 387,00 

002.012.001.007.500 -  289434 
CADEIRA DIGITADOR LINHA STS GIRATÓRIA COMPLETA, BASE, 
RODÍZIOS E ESTRELA NA COR PRETO, REGULAGEM DE ALTURA 
A GÁS, ENCOS 317,00 

002.012.001.007.500 -  289426 
ARMÁRIO ALTO FECHADO, CONFECCIONADO EM MDP E 
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO BP, COM 03 
PRATELEIRAS INTERNAS, MEDIDAS AP 344,00 

002.012.001.007.500 -  289427 
MESA RETA COM 02 GAVETAS TAMPO CONFECCIONADO EM BP 
COM SUBSTRATO MDP COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 
25MM, REVESTIDA NAS DUAS 

640,00 

002.012.001.007.500 -  289433 
ARMÁRIO ALTO FECHADO, CONFECCIONADO EM MDP E 
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO BP, COM 03 
PRATELEIRAS INTERNAS, MEDIDAS AP 344,00 

002.012.001.007.500 -  289424 
ARMÁRIO ALTO FECHADO, CONFECCIONADO EM MDP E 
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO BP, COM 03 
PRATELEIRAS INTERNAS, MEDIDAS AP 344,00 

002.012.001.007.500 -  289425 
ARMÁRIO ALTO FECHADO, CONFECCIONADO EM MDP E 
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO BP, COM 03 
PRATELEIRAS INTERNAS, MEDIDAS AP 344,00 

002.012.001.007.500 -  1002548 Poltrona 3 166,50 
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Unidade Orçamentária - 
CESSÃO DE USO - 

COMPLEXO HOSPITALAR 
Registro Descrição Valor Aquisição 

002.012.001.039.500 - 205607 DIVA CLINICO 250,00 

002.012.001.039.500 - 200309 CADEIRA GIRATÓRIA COURVIM 143,00 

002.012.001.039.500 - 200311 GAVETEIRO 4 GAVETAS VOLANTE 150,00 

002.012.001.039.500 - 206562 ARMÁRIO MADEIRA 2 PORTAS 230,00 

002.012.001.039.500 - 204968 LONGARINA C/ 3 LUGARES 150,00 

002.012.001.039.500 - 216905 BIOMBO 230,00 

002.012.001.039.500 - 216910 BIOMBO 230,00 

002.012.001.039.500 - 216712 ESCADA C/ 2 DEGRAUS 60,00 

002.012.001.039.500 - 210377 LONGARINA COM 03 LUGARES 230,00 

002.012.001.039.500 - 216924 LONGARINA COURVIN 4 LUGARES 125,00 

002.012.001.039.500 - 216911 RAMPER 0,00 

002.012.001.039.500 - 216907 ARMÁRIO MADEIRA C 2 PORTAS 230,00 

002.012.001.039.500 - 216945 BANQUETA GIRATÓRIA INOX 0,00 

002.012.001.039.500 - 216942 ULTRASSOM POR IMAGEM 62000,00 

002.012.001.039.500 - 216940 ESTANTE DE MADEIRA PRATELEIRAS 190,00 

002.012.001.039.500 - 221968 ASPIRADOR CIRURG. P/ SECREÇÃO 1100,00 

002.012.001.039.500 - 221967 CARDIOVERSOR COMP. ECG 11400,00 

002.012.001.039.500 - 216918 ARMÁRIO ALTO MADEIRA C/ 2 PORTAS 732,00 

002.012.001.039.500 - 221975 BIOMBO TRIPLO 0,00 

002.012.001.039.500 - 221981 MESA AUXILIAR EM INOX 63,78 

002.012.001.039.500 - 230322 balcão 350,00 

002.012.001.039.500 - 221977 ESCADA AUXILIAR C 2 DEGRAUS 271,32 

002.012.001.039.500 - 231705 RAMPER 0,00 

002.012.001.039.500 - 231707 SUPORTE DE SORO 248,00 

002.012.001.039.500 - 221978 ESCADA DE FERRO C 2 DEGRAUS 404,70 

002.012.001.039.500 - 221969 CARRINHO ANESTÉSICO 145,00 

002.012.001.039.500 - 230323 SISTEMA DE ULTRASSOM DIGITAL 118000,00 

002.012.001.039.500 - 261153 CONDICIONADOR DE AR TIPO TETO 0,00 

002.012.001.039.500 - 261154 CONDICIONADOR DE AR TIPO TETO 0,00 

002.012.001.039.500 - 248705 MESA P/ ALIMENTAÇÃO 71,91 

002.012.001.039.500 - 250086 MESA P/ ALIMENTAÇÃO 71,91 

002.012.001.039.500 - 261152 CONDICIONADOR DE AR TIPO TETO 0,00 

002.012.001.039.500 - 261807 CADEIRA FIXA TECIDO C/BRAÇOS 132,00 

002.012.001.039.500 - 264971 BALCÃO EM L 300,00 

002.012.001.039.500 - 264987 CONDICIONADOR DE AR 700,00 

002.012.001.039.500 - 264975 CADEIRA FIXA 400,00 

002.012.001.039.500 - 280675 NEGATOSCOPIO 280,00 

002.012.001.039.500 - 261809 MESA DE MADEIRA EM FORMICA C/ 03 GAVETAS 63,78 

002.012.001.039.500 - 264970 GABINETE PARA PIA 212,89 

002.012.001.039.500 - 264991 MESA AUXILIAR 48,34 

002.012.001.039.500 - 1002157 Armário vitrine 459,84 

002.012.001.039.500 - 280676 ARMÁRIO TIPO COLMEIA 300,00 

002.012.001.039.500 - 284082 BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO 1490,00 

002.012.001.039.500 - 284083 BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO 1490,00 

Unidade Orçamentária - 
CESSÃO DE USO - 

HMEAS/UPA 
Registro Descrição Valor Aquisição 

002.012.001.013.500 -  201194 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 3725,60 

002.012.001.013.500 -  200424 CARRINHO AUXILIAR C/4 GAVETAS PARA PARADA 3050,00 

002.012.001.013.500 -  82325 APARELHO DESFIBRILADOR CARDIVERSOR 12414,72 



COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

Rua São Paulo, 1840, 4º Andar - Santa Paula, São Caetano do Sul / SP                           

CEP: 09541-220 tel: (11) 4227-8700 

                                                   

Página 35 de 62 
 

FUNDAÇÃO DO ABC 

002.012.001.013.500 -  235460 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 800,00 

Unidade Orçamentária - 
CESSÃO DE USO - HOSP 

SÃO CAETANO 
Registro Descrição Valor Aquisição 

002.012.001.104.500 -  215958 DIVÃ CLINICO 0,00 

002.012.001.104.500 -  216844 LONGARINA C/ 2 LUGARES 150,00 
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ANEXO VII 

MINUTA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0775/2020 
Processo n° 0775/2020 

 
 
 
 
 

EMENTA: Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços em 
Diagnóstico por Imagem, para atender a 
demanda da rede pública de saúde de São 
Caetano do Sul, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATADA: ... 
 
Por este instrumento contratual, as partes, de um lado a FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO 
HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (CHMSCS), inscrito no CNPJ-MF nº 
57.571.275/0014-17, estabelecido à Rua do Níquel, 251 – Bairro Prosperidade – São Caetano do 
Sul/SP, neste ato representado por sua Diretora Geral, STEFÂNIA WLUDARSKI, portadora do RG n° 
XXXXXXXX e devidamente inscrita no CPF/MF n° XXXXXXXX, brasileira, solteira, administradora, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a empresa XXXXX, com sede a Rua 
XXXXXX, inscrita no CNPJ-MF sob o nº XXXXX, representada por XXXX, portadora do RG/UF nº XXXX e 
do CPF/MF nº XXXXX, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no 
Processo nº 0775/2020, tem como justo e acordado o que segue: 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1. Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na realização 
de serviços em Diagnóstico por Imagem, conforme tabela abaixo: 
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GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA 
QUANT. MENSAL 

ESTIMADA 
QUANT. ANUAL 

ESTIMADA 

SUBGRUPO 04 - DIAGNÓSTICO 
POR RADIOLOGIA 

ORGANIZAÇÃO 01 A 06 - GERAL 11.500 138.000 

0204 destaque - DESINTOMETRIA 160 1.920 

0204 - destaque - MAMOGRAFIA 700 8.400 

SUBGRUPO 05 - DIAGNÓSTICO 
POR ULTRASSONOGRAFIA 

ORGANIZAÇÃO 01 - SISTEMA 
VASCULAR 

950 11.400 

ORGANIZAÇÃO 02 - DEMAIS 
SISTEMAS 

3.600 43.200 

ECOCARDIOGRAMA 
TRANSESOFÁGICO PARA PACIENTES 
INTERNADOS 

60 720 

SUBGRUPO 06 - DIAGNÓSTICO 
POR TOMOGRAFIA 

ORGANIZAÇÃO 01 a 03 - GERAL 2.380 28.560 

0206 destaque – 
ANGIOTOMOGRAFIA 

80 960 

SUBGRUPO 07 - DIAGNÓSTICO 
POR RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA 

ORGANIZAÇÃO 01 a 03 – GERAL 120 1.440 

ANGIORESSONÂNCIA 120 1.440 

Destaque - BIÓPSIAS GUIADAS POR IMAGEM  75 900 

 
 

1.2. A quantidade estipulada no item 1.1. trata-se de estimativa, podendo a CONTRATANTE, dentro 
do limite orçamentário apresentado na proposta e em virtude de qualquer alteração da demanda, 
optar pela realização de um exame em detrimento de outro, podendo até ultrapassar o quantitativo 
previsto inicialmente. 
 
1.3. A Proposta Comercial da CONTRATADA, no que não for contrária ao estabelecido no presente 
instrumento, é parte integrante deste Contrato, como também todos os anexos do Ato 
Convocatório publicado. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
 

2.1. Serviços especializados em diagnóstico por imagem, a serem realizados nas dependências do 

Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul – SP, Hospital de Emergências Albert Sabin, 

CAISM e Atende Fácil Saúde. 
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2.2. Além da execução dos serviços, tem este o objetivo de gestão que em consonância com as 

Políticas de Saúde do SUS deverão compreendem ações de planejamento, ordenação, coordenação, 

gestão de pessoal, fornecimento de insumos, equipamentos e mobiliário, manutenção de 

equipamentos (incluindo a reposição de peças), da CONTRATADA e da CONTRATANTE quando 

houver. 

 

2.3. A prestação de serviços na área de “Diagnose por Imagem”, conforme nomenclatura da 

“Tabela de procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde – SUS”, com finalidade 

diagnostica por radiologia, ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética, será destinada à 

população de São Caetano do Sul. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1. Responsabiliza-se a CONTRATADA a manter durante a vigência da contratação, as condições de 
habilitação; 
 
3.2. Correrão por conta da CONTRATADA eventuais despesas de seguros, transporte, tributos, 
embalagem, demais encargos sociais, trabalhistas e previdenciários decorrentes da contratação; 

 
3.3. A CONTRATADA deverá indicar as instalações com descrição da capacidade física instalada 
(planta baixa), conforme resolução – RDC nº50, de 21 de fevereiro de 2020 (ou posterior, se assim 
houver) – ANVISA – que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

 
3.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar dentro de sua estrutura funcional profissionais 
qualificados para realizar todos os procedimentos especificados e em número suficiente para atender 
a demanda prevista no objeto do contrato. 

 
3.5. A CONTRATADA deverá possuir (em suas dependências) rotinas e normas escritas, atualizadas 
anualmente e assinadas pelo responsável técnico pela unidade. As rotinas e normas devem abordar 
todos os processos envolvidos na Atenção e Administração e contemplar os seguintes itens: 

 
3.5.1. Manutenção preventiva e corretiva de materiais e equipamentos; 
 
3.5.2. Avaliação de satisfação do cliente; 
 
3.5.3. Escala de profissionais em local visível. 

 

3.5.3.1.  A escala mensal deverá ser enviada para a CONTRATANTE e para a Diretoria 
Técnica do Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul. 

 
3.6. O corpo técnico da CONTRATADA deverá obedecer às normas técnicas e protocolos 
recomendados para os procedimentos realizados; 
 
3.7. Os procedimentos deverão ser realizados somente por profissionais tecnicamente qualificados; 
habilitados e com registro nos órgãos competentes; 

 
3.8. A CONTRATADA deverá fornecer todo material de consumo necessário para a realização de 
todos os procedimentos contratados; 
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3.9. A CONTRATADA deverá garantir ao usuário do serviço público de saúde acesso com 
atendimento acolhedor e humanizado; 
 
3.10. Será proibida a cobrança ao paciente do SUS de qualquer taxa. A CONTRATADA 
responsabilizar-se-á por cobrança indevida feita ao paciente ou seu representante, por profissional 
empregado ou preposto, em razão da execução do contrato; 
 
3.11. A CONTRATADA será submetida a avaliações sistemáticas de acordo com o Programa Nacional 
de Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS, ou qualquer outro instrumento de avaliação que seja 
adotado pela SESAUD ou pela CONTRATANTE; 
 
3.12. A fiscalização ou acompanhamento da execução deste Contrato, por parte dos órgãos 
competentes da CONTRATANTE, não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA. 

 
3.13. A CONTRATADA cumprirá o Regimento Interno e as demais Normas Internas do 
CONTRATANTE, assim como outras normas relativas à segurança do trabalho com base na lei 6.514, 
de 22/09/1977, portaria 3.214, (NR) e demais disposições legais e às regulamentações da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde; 
 

3.14. Deverá arcar com as despesas referentes à contratação e treinamento contínuo de pessoal, 
em número suficiente para cumprir o objeto do Contrato, entendendo como pessoal, todos aqueles 
profissionais técnicos que atuarão diretamente na prestação dos serviços, tais como, médicos (as), 
enfermeiros (as), enfermeiro (a) responsável diário, auxiliares de enfermagem, técnicos em 
radiologia e demais profissionais envolvidos na prestação dos serviços. 
 
3.15.  A CONTRATADA, além do pessoal necessário, e em número suficiente para prestação dos 
serviços ora tratados, se obriga a contratar nos termos do item 5.1, deste termo, as suas expensas, 
três técnicos de Raio X para o setor de Hemodinâmica do Complexo Hospitalar Municipal de São 
Caetano do Sul. 
 

3.16.  A CONTRATADA fica obrigada a apresentar relatório de exames médicos periódicos de seus 
colaboradores, bem como relatório e/ou laudo de exposição radiológica anualmente ao Serviço 
Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho do Complexo Hospitalar de São 
Caetano do Sul. 
 

3.17.  Será responsável pelo fornecimento e fiscalização do devido uso dos equipamentos de 
proteção individual (EPI), de seus colaboradores, de acordo com as normas estabelecidas por lei. 
 

3.18.  Para a execução dos serviços, os colaboradores da CONTRATADA deverão se apresentar 
asseados, uniformizados, e, portando crachá de identificação, colocado em local visível. 

 

3.19.  A CONTRATADA será responsável pela preceptoria dos residentes e estagiários da disciplina 
de Radiologia das instituições de ensino conveniadas com a CONTRATANTE. 

 

3.20.  A CONTRATADA fica obrigada a apresentar toda documentação profissional comprobatória 
exigida dos profissionais que prestarão os serviços, devendo também comunicar imediatamente as 
novas contratações e/ou desligamentos junto ao departamento de contratos da CONTRATANTE. 
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3.20.1. Além da documentação expressa anteriormente, fica a CONTRATADA obrigada a realizar 
o preenchimento do formulário de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), através de fichas específicas fornecidas pela CONTRATANTE, implicando na sua 
falta, a aplicação de penalidades Contratuais. 

 

3.21. Caberá ainda à CONTRATADA, quanto à Qualidade dos serviços prestados: 
 

3.21.1. Estabelecer os protocolos para atendimento de urgências e emergências; 
 
3.21.2. Cumprir com as diretrizes dos protocolos de segurança do Paciente; 
 
3.21.3. Dispor de critérios e procedimentos para análise, transcrição, retificação, liberação e 
comunicação dos resultados; 
 
3.21.4. Dispor de mecanismos de controle para entrega de resultados ao paciente ou seu 
representante autorizado; 
 
3.21.5. Cumprir o protocolo multidisciplinar para segurança da cadeia medicamentosa; 
 
3.21.6. Cumprir os critérios para a prática segura de transporte intra/extra–hospitalar dos 
pacientes; 
 
3.21.7. Cumprir os protocolos de prevenção e controle de infecção e/ou biossegurança; 
 
3.21.8. Cumprir as diretrizes de notificação de incidentes e eventos adversos; 
 
3.21.9. Cumprir com o plano de radioproteção; 
 
3.21.10. Cumprir com as diretrizes de notificação de farmacovigilância e tecnovigilância; 
 
3.21.11. Utilizar as informações e as manifestações dos pacientes, dos acompanhantes e da 
equipe multiprofissional para a melhoria do processo; 

 
3.22. A CONTRATADA se responsabilizará pela destinação final dos resíduos utilizados e resultantes 
do desenvolvimento dos serviços, bem como os custos deste descarte, e eventuais multas pelo 
descumprimento da mesma, devendo comprovar mensalmente a correta destinação à 
CONTRATANTE. 
 
3.23. A relação dos equipamentos operacionais patrimoniados pelo Município de São Caetano do 
Sul, ora em posse da Contratante, ficarão à disposição da Empresa Contratada, sendo eles: 

 
3.23.1. 2 (duas) processadoras de imagem; 
 
3.23.2. 2 (dois) ultrassons para diagnóstico marca Philips; 
 
3.23.3. 1 (um) USG Portátil marca SONOACE; 

 

3.23.4. No ato da vistoria poderão ser verificados demais detalhes técnicos dos aparelhos, 
detalhes os quais, serão mencionados no termo de cessão de uso. 
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3.24. Todos os custos operacionais, e materiais de consumo para a execução dos serviços a serem 
prestados, tais como: aquisição de filmes, medicamentos, gel, dosímetro, contrastes radiográficos, 
revelações e demais materiais de insumos, tais como agulhas, seringas, equipos, necessários à 
prestação de serviços, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 
3.25. A equipe de engenharia da CONTRATADA ficará a disposição durante 24hs por dia, 7 dias por 
semana, inclusive feriados, devendo observar o prazo de até 04 horas para enviar um técnico ao 
local. 
 
3.26. Responsabilizar se pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos cedidos, 
constante do item 5.10, que deverá ser realizado com o fabricante ou autorizada, incluindo mão de 
obra e peças de reposição. 
 
3.27. Em caso de quebra, defeito, desgaste ou qualquer outro problema apresentado pelo 
equipamento, que reduzam ou impossibilitem o seu uso normal, deverá a CONTRATADA comunicar a 
CONTRATANTE por escrito, imediatamente após a constatação do fato, encaminhando relatório 
técnico ao setor de engenharia clínica, gestão ambulatorial, N.I.R , e coordenadoria ambulatorial, 
estimando tempo para retorno. 
 
3.28. Fica proibida a troca de peças e componentes fora da especificação técnica do equipamento, 
bem como dar qualquer parte de equipamento como forma de pagamento. 
 
3.29. Será responsável pela limpeza dos equipamentos, utilizados na execução dos serviços em 
questão, no local onde executará suas atividades, em conformidade com parecer técnico da 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 
 
3.30. Fica a CONTRATADA obrigada a utilizar o SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO HOSPITALAR 
utilizado pela CONTRATANTE com integração de banco de dados. 
 

3.31. A CONTRATADA deverá considerar em sua proposta a precificação da migração e o 
armazenamento da base legada de imagens durante todo o período de vigência do contrato, que 
atualmente corresponde a 20 terabytes, além de garantir o acesso às informações armazenadas. 
 
3.32. Responsabilizar-se pela aquisição/locação de computadores, impressoras, e por sua 
manutenção, infraestrutura tecnológica e insumos. 
 
3.33. A CONTRATADA se responsabilizará pelo atendimento técnico assistencial, realização de 
exames/procedimentos, durante todos os dias da semana, nas 24 (vinte e quatro) horas, elaborando 
e emitindo os documentos necessários para faturamento dos procedimentos, e seus respectivos 
laudos diretamente junto ao prontuário eletrônico, garantindo sua rastreabilidade, e, no prazo 
previsto para exames necessários, tais como ultrassonografia. 

 

3.34. A CONTRATADA deverá encaminhar os resultados dos exames de urgência à unidade 
solicitante, acompanhados de laudo médico provisório em até 02 (duas) horas. 

 
3.34.1. A entrega dos laudos definitivos se dará no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, após a realização dos exames de urgência. 
 
3.34.2. Os resultados de exames de rotina terão o prazo máximo de entrega de 06 (seis) horas 
corridas, acompanhados de laudos definitivos. 
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3.34.3. Os resultados de exames do ambulatório terão o prazo máximo de 03 (três) dias 
corridos, para entrega de laudos definitivos. 
 

3.34.4. Nos casos em que a característica técnica do exame exija mais tempo para avaliação 
dos resultados, comprovado por protocolos de conduta. Os critérios de emergência, urgência e 
rotina serão definidos pelo médico assistente do corpo clinico da CONTRATANTE, no ato da sua 
solicitação. 

 

3.35. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer ao paciente, laudo médico e a imagem, em filme, ou 
por meio digital, dos exames realizados, no prazo estabelecido no item anterior. 

 

3.35.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar para o “Serviço Municipal Especializado de 
Diagnose por Imagem” serviço de profissionais médicos especializados, com vínculo e 
responsabilidade da CONTRATADA, para emissão de laudos dos diversos tipos de exames por 
imagem. 

 
3.36. A CONTRATADA deverá se responsabilizar civil e criminalmente por danos e/ou prejuízos 
causados a pacientes, bens públicos, móveis e imóveis decorrentes de ação, omissão voluntária, 
negligência, imperícia ou imprudência, que seus diretores, prepostos ou profissionais não 
vinculados a seu quadro, porém por ela indicados. 
 

3.37. À CONTRATADA é vedado divulgar ou prestar informações a terceiros sobre a natureza ou 
andamento dos serviços prestados, objeto deste contrato, seja por imprensa escrita, falada, ou por 
qualquer outro meio de comunicação, exceto com a expressa autorização por escrito da 
CONTRATANTE. 
 
3.38. A CONTRATADA deverá descrever o processo e fluxo a ser implantado, iniciando-se após o 
agendamento, que será obrigação da Contratante, até a elaboração, e liberação dos resultados, 
anexando as normas e rotinas dos serviços, em conformidade com o praticado pelo Complexo 
Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul. 

 
3.39. Esclarecer ao paciente ou a seu representante, justificando por escrito as razões técnicas 
alegadas, quando da decisão de não realizar qualquer ato pertinente a este objeto a que está 
obrigada, devendo ser encaminhado cópia da justificativa, bem como da comprovação da ciência por 
parte do (a) paciente ou representante à Diretoria Técnica do Complexo Hospitalar Municipal de São 
Caetano do Sul e Hospital de Emergências Albert Sabin. 
 
3.40. É obrigatório o preenchimento do Termo de Consentimento Informado para a realização de 
procedimentos invasivos, devendo ser assinado pelo paciente ou pelo seu representante legal. 

 

3.40.1. O representante legal só poderá assinar o Termo apenas se comprovada a 
incapacidade do paciente ou comprovado estado de urgência/emergência. 

 
3.41. Fica obrigatório, prestar atendimento exclusivo aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas 
dependências do Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul (CONTRATANTE). 
 
3.42. A empresa CONTRATADA deverá, a pedido da CONTRATANTE, investigar todo caso de 

discrepância entre resultados de exame e o quadro clinico visando à confirmação dos resultados, 

sem ônus do CONTRATANTE. 
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3.43. É vedada a cobrança pela CONTRATADA, por quaisquer serviços médicos, hospitalares ou 
complementares da assistência prestada ao paciente, por profissional empregado ou preposto, em 
razão da execução deste Contrato, sob pena de responsabilidade criminal daqueles. 
 
3.44. A CONTRATANTE poderá solicitar substituição do colaborador, nos casos em que for 
comprovada omissão, negligência, imperícia e ou imprudência, no atendimento ao paciente e ao 
CONTRATANTE ou ainda prejuízos ao patrimônio da instituição. 
 
3.45. A Diretoria Geral da Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul 
indicará um gestor medico para gestão e acompanhamento da execução do objeto deste Contrato. 
 
3.46. A CONTRATADA deverá afixar em local visível ao público, aviso(s) esclarecendo sua condição 
de CONTRATADA, integrante do sistema do Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul 
(CONTRATANTE), assim como a gratuidade dos serviços prestados. 
 
3.47. A CONTRATADA será responsável pela emissão de Certificação Digital dos seus colaboradores 
para utilização do Sistema de INFORMAÇÃO DE GESTÃO HOSPITALAR adotado pelo Complexo 
Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul (CONTRATANTE). 
 
3.48. Caberá a CONTRATADA apresentar os indicadores qualitativos e quantitativos da prestação do 
serviço de acordo com o solicitado pelo CONTRATANTE. 
 
3.49. A Contratada deverá trabalhar no sistema de gestão (HIS/RIS) e sistema de comunicação e 
arquivamento de imagem ( PACS) da empresa MV SISTEMAS, cujo modelo segue abaixo: 

 
MEDICINA DIAGNOSTICA 
PLATAFORMA/DISTRIBUIDOR: VIVACE c/ Reconhecimento de Voz | MV Sistemas. MODALIDADES: RX, 
US, DO, TC, RM MG e ENDO/COLO. 
PRODUTOS:RIS: RIS iDCE Web, mCockpit, DashBoard, mCheckout 
PACS: mPACKS/ mDicomServer, mWorkList, mConnect, mDicomViewer(ws), 
mDicomViewer(m), mDicomPrinter, mDicomPrinterDriver, mCAP e mPortalExames Reconhecimento 
de Voz: RPV (Nuance)– Funcionalidade de reconhecimento de  voz que transforma o que o usuário 
fala em texto. Integração nativa com o MV RIS CockPit 

 
3.50. Fica a CONTRATADA obrigada à apresentação do Plano de Contingência quanto a pessoal, 
material, e equipamentos, que por falta, omissão ou falha possam acarretar prejuízos ao 
atendimento, objeto da prestação dos serviços. 

 
3.50.1. Nestes casos, deverá a CONTRATADA ofertar a prestação do serviço na mesma 
qualidade, com equipamento compatível, fora da unidade da CONTRATANTE, sem afetar o 
cronograma de exames. 

 
3.50.2. Em caso de acidentes, envolvendo principalmente equipamentos radioativos, deverá a 
CONTRATADA estabelecer rotina compatível com a situação, evitando prejuízos e preservando 
principalmente a vida dos usuários e colaboradores.  

 

3.51. Caso o objeto da prestação de serviços requeira a utilização de equipamentos, sobretudo de 
propriedade da CONTRATANTE, caberá a CONTRATADA zelar pelo equipamento utilizado, fazendo 
uso dos mesmos somente dentro das especificações técnicas recomendadas pelos fabricantes. 
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3.52. A CONTRATADA deverá utilizar o Sistema de Informação de Gestão Hospitalar da empresa 
“MV” com integração de banco de dados. 

 

3.52.1. Caso seus profissionais desconheçam seu funcionamento, assim como suas versões 
atualizadas, estes deverão necessariamente passar por treinamento ministrado pela 
CONTRATANTE. 

 
3.53. A Contratada, através de seus profissionais, deverá auxiliar tecnicamente o Contratante com 
elaboração de relatórios, e se necessário, atuação como assistente técnico em processos judiciais 
cujo pleito for relacionado ou pertencente ao objeto da presente contratação. 
 
3.54. Disponibilizar sempre que houver serviços que exijam formação especializada, somente 
profissionais que possuam os respectivos registros nos conselhos da categoria e em número 
determinado pela legislação e/ou normas regulamentadoras vigentes. 
 
3.55. Os profissionais da CONTRATADA que em qualquer situação estiverem prestando serviços à 
CONTRATANTE, deverão obrigatoriamente identificar-se e realizar cadastro junto ao departamento 
de contratos da CONTRATANTE. 
 
3.56. Manter atualizados os registros e prontuários dos pacientes, zelando pela sua integridade e 
conservação. 
 
3.57. A Contratada deverá manter os plantonistas até o momento da troca do plantão ( ás 07h e 
19h). 
 

3.58. Reconhecendo que não se estabelecerá qualquer vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE, sendo assim, os trabalhadores que forem encaminhados pela CONTRATADA para 
prestação dos serviços, esta assume, a obrigação de responder e suportar integralmente todos os 
custos e despesas relativas às decisões trabalhistas, bem como a processos administrativos e 
judiciais de qualquer natureza que sejam eventualmente instaurados ou ajuizados contra a 
CONTRATANTE por funcionários da CONTRATADA, sendo que neste caso a CONTRATADA irá 
requerer em juízo a exclusão da CONTRATANTE do feito. 
 

3.59. Contribuir, na medida em que lhe couber, para manutenção da acreditação por qualquer 
organização de acreditação. 
 
3.60. A CONTRATADA deverá respeitar o regimento interno da CONTRATANTE, seus protocolos, 
regulamentos e normas, bem como as comissões por ela instituídas ou indicadas, contribuindo para 
a certificação de qualidade; 

 
3.61. A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de danos causados por 
falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor); 
 
3.62. Responsabilizar-se pela idoneidade dos serviços prestados, assim como pelo exato 
cumprimento da legislação aplicável, seja federal, estadual ou municipal, aqui incluídas todas as 
resoluções, recomendações e demais determinações emanadas de órgão legalmente investido de 
funções fiscalizadoras das atividades objeto deste instrumento. 
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3.63. A CONTRATADA deverá garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos 
pacientes adequadas as normas da nova Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD). 
 
3.64. A CONTRATADA fornecerá e organizará a logística, distribuição e armazenamento de todo 
instrumental e insumos necessários e suficientes à realização dos exames descritos no objeto do 
contrato, garantindo sua qualidade atestada por meio de processo de avaliação e homologação dos 
produtos utilizados, podendo a CONTRATANTE solicitar a documentação apropriada, sempre que 
necessário. 
 
3.65. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelas ações referentes à implantação do “Serviço 
Municipal Especializado de Diagnose por Imagem”, aí incluídas aquelas que dizem respeito às 
instalações físicas e montagem do parque de equipamentos. 
 
3.66. O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela CONTRATADA serão 
efetuados através dos dados informados pelas unidades EXECUTORAS, bem como sistemas oficiais 
de produção definidos pela CONTRATANTE. 
 
3.67. A CONTRATADA deverá disponibilizar (durante toda a vigência do contrato) painéis acessíveis 
para acompanhamento em tempo real dos indicadores estabelecidos pela CONTRATANTE. 
 
3.68. A responsabilidade pela supervisão dos serviços executados será da CONTRATADA, sob 
responsabilidade técnica do seu representante legal junto ao Conselho Regional de Medicina. 
 
3.69. A CONTRATADA fornecerá estrutura profissional técnica necessária para a realização de 
serviços nas quantidades estimadas no quadro de metas quantitativas, devendo sua oferta ser 
compatível com a quantidade contratada, ou seja: equipe médica, equipe técnica de radiologia, 
auxiliares de sala, técnicos de enfermagem e/ou enfermeiro, enfermeiro (a) responsável diário, 
equipe administrativa e demais profissionais técnicos necessários ao desenvolvimento adequado das 
atividades para a volumetria contratada. 
 
3.70. A CONTRATADA deverá disponibilizar aos profissionais indicados para execução dos serviços, 
sejam eles da CONTRATADA ou da CONTRATANTE, os produtos e equipamentos necessários à 
proteção radiológica, EPIS, a leitura dos dosímetros conforme legislação específica (Portaria Federal 
n° 453, de 01 de junho de 1998), que Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes 
básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos 
raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências), mantendo contrato com 
empresa especializada para leitura dos dosímetros e controle de qualidade dos exames realizados, 
fornecendo mensalmente, por ocasião da entrega da fatura, o relatório de dosimetria desses 
profissionais para a contratante.  

 
3.71. A CONTRATADA terá responsabilidade exclusiva e integral pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais e fiscais dos profissionais que pertencem ao seu quadro funcional, cujos ônus 
e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE.  
 

3.72. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão 
voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a paciente, aos órgãos da rede pública de saúde de São Caetano do Sul e a terceiros a 
estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis, assegurando-se o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais 
sanções cabíveis;  
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3.73. A CONTRATADA deverá restituir, em caso de desqualificação, a CONTRATANTE, o saldo dos 
recursos líquidos resultantes dos valores dele recebidos; 
 

3.74. A CONTRATADA deverá administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em 
conformidade com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao 
Poder Público; 
 

3.75. A CONTRATADA deverá manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e 
instrumental necessários para a realização dos serviços contratados; 
 

3.76. A CONTRATADA não deverá utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins 
de experimentação. 
 

3.77. A CONTRATADA deverá manter sempre atualizado o registro dos exames realizados, pelo 
prazo mínimo de 05 (cinco) anos, ressalvados os prazos previstos em lei; 
 

3.78. A CONTRATADA deverá esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos 
serviços oferecidos; 
 

3.79. A CONTRATADA deverá respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de 
serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 
 

3.80. A CONTRATADA deverá compor com o parque de equipamentos de propriedade da 
CONTRATANTE, os itens discriminados na tabela abaixo em quantidade e qualidade superiores, 
garantindo a compatibilidade e a continuidade de equipamentos digitais ou soluções para aquisição 
de imagens no mesmo formato, além de se responsabilizar pela instalação, manutenção preventiva, 
corretiva e troca de peças de todos os equipamentos.  

 
 

DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DE EQUIPAMENTOS A SEREM SUBSTITUÍDOS PELA CONTRATADA  
 

TIPO DE EQUIPAMENTO LOCAL DE INSTALAÇÃO 

USG Híbrido – 03 unidades Complexo Hospitalar 

USG Híbrido – 01 unidade Hospital de Emergência Albert Sabin 

USG Híbrido – 01 unidade CAISM 

Densitometria Óssea com 
capacidade para até 200kg CAISM 

Tomógrafo Computadorizado 
conforme descritivo Hospital de Emergência Albert Sabin 

Tomógrafo Computadorizado 
conforme descritivo Complexo Hospitalar 

Mamógrafo Digital Complexo Hospitalar 

Ressonância Magnética conforme 
descritivo 

Deverá ser implantado no Atende Fácil 
Saúde 

Arco em C – 03 unidades Complexo Hospitalar 

Raios-X Móvel – 05 unidades Complexo Hospitalar  

Raios-X Móvel – 02 unidades Hospital de Emergência Albert Sabin 
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Raios-X Fixo Telecomandado– 02 
unidades Complexo Hospitalar 

Raios-X Fixo Telecomandado– 02 
unidades Hospital de Emergência Albert Sabin 

Digitalizadores – 02 unidades Complexo / Hospital de Emergência 

 
3.81. A manutenção preditiva, preventiva e corretiva dos equipamentos de propriedade da 
CONTRATADA é de responsabilidade desta, sem ônus para a CONTRATANTE.  
 
3.82. A CONTRATANTE autorizará o uso pela CONTRATADA dos equipamentos de sua propriedade, 
utilizados na realização dos exames objetos do contrato, instalados e pertencentes às Unidades de 
Saúde, sendo de responsabilidade da CONTRATADA sua manutenção preventiva, corretiva e troca de 
peças, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
3.83. As manutenções preventivas serão programadas de comum acordo e registradas em 
cronograma, que será depois submetido à CONTRATANTE. Este cronograma terá como principal 
finalidade organizar as agendas de atendimento, de modo a evitar prejuízos ao serviço. A cada visita 
da equipe de engenharia da CONTRATADA corresponderá a uma Ordem de Serviço (OS), que será 
assinada por representante da CONTRATANTE, atestando o trabalho realizado.  
 

3.84. A critério da equipe de engenharia as manutenções preventivas poderão ser antecipadas e 
realizadas também por ocasião das visitas técnicas corretivas, desde que não prejudiquem a agenda 
de atendimento.  
 

3.85. A CONTRATADA deverá manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e 
instrumental necessários para a realização dos serviços contratados;  
 

3.86. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao paciente, todo insumo necessário à realização dos 
exames, em quantidade suficiente para atender a demanda devendo ser de material descartável.  
 

3.87. O serviço contratado deverá garantir ao usuário do serviço público de saúde acesso com 
atendimento HUMANIZADO e acolhedor; deverá atender os pacientes com dignidade e respeito de 
forma universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços.  
 
3.88. A CONTRATADA deverá adotar a metodologia de pesquisa de satisfação NPS (Net Promoter 
Score), para medir o grau de satisfação e lealdade dos pacientes, atendidos no Serviço Municipal 
Especializado de Diagnose por Imagem, devendo encaminhar mensalmente um relatório com os 
resultados obtidos.   

 

3.89. A CONTRATADA deverá disponibilizar, acrescendo ao que for cedido, a (infra-estrutura lógica) 
estrutura tecnológica como: computadores, rede Wi-Fi, datacenter ou armazenamento em nuvem, 
indispensáveis à execução dos serviços, nas unidades de saúde municipal (unidades executoras), 
onde desenvolverá suas atividades, além de todo material do escritório necessário; compatíveis com 
a tecnologia padrão. 

 

3.90. A CONTRATADA deverá prestar assessoria a CONTRATANTE relativamente às questões de 
radiodiagnóstico por imagem.  
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3.91. A empresa CONTRATADA deverá adotar um método de avaliação da qualidade dos exames 
realizados nas unidades demandadoras, por médicos especialistas de no mínimo 2% dos exames 
realizados. 
 

3.92. Os laudos deverão ser impressos e ou gerados por sistema pela CONTRATADA, contendo 
identificação e a assinatura do profissional responsável, a data e horário da realização do mesmo e a 
data da sua liberação.  
 

3.93. A empresa CONTRATADA deverá oferecer, em sua proposta, tecnologia que auxilie os médicos 
radiologistas detectar lesões que priorize e identifique como possíveis casos críticos, para que haja 
rapidez na realização dos laudos. 
 

3.94. A CONTRATADA deverá informar imediatamente a unidade demandadora através de uma 
solução rápida, toda vez que for detectado achados críticos que possam comprometer a saúde do 
paciente, envolvendo diretamente os médicos solicitantes das unidades, para que possam agir de 
forma rápida e eficaz.  
 

3.95. Os procedimentos deverão ser realizados somente por profissionais tecnicamente 
qualificados, habilitados e com registro nos órgãos competentes.  
 
3.96. A CONTRATADA deverá exigir que seus técnicos se apresentem de forma adequada, 
identificados com crachá da empresa com foto recente, uniformizados, que obedeçam aos 
regulamentos internos do local de trabalho e as normas técnicas e protocolos recomendados para os 
procedimentos realizados.  
 
3.97. A empresa CONTRATADA deverá manter nas dependências da sua prestação do serviço, em 
lugar visível, quadro com escala de trabalho de todo corpo técnico.  
 

3.98. A CONTRATADA deverá manter nas dependências da sua prestação de serviços manual de 
normas, rotinas e procedimentos atualizados e assinados anualmente pelo responsável técnico do 
serviço.  
 

3.99. A CONTRATADA deverá desenvolver plano de reciclagem periódica de seu corpo técnico, 
devidamente documentado.  
 

3.100. A empresa CONTRATADA deverá manter de forma documentada, as rotinas diárias de 
verificação de funcionamento, calibragem, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos;  
 

3.101. Os procedimentos somente poderão ser realizados se forem solicitados em impresso próprio 
da CONTRATANTE, devidamente preenchido, assinado e carimbado por médico do corpo clínico da 
rede pública de saúde, e/ou autorizado por médico da equipe de avaliação, controle e auditoria 
sempre que assim for determinado, com identificação da unidade solicitante, para controle dos 
“centros de custos”.  

 

3.102. Para realização dos exames em nível ambulatorial, funcionário administrativo da 
CONTRATADA deverá solicitar ao paciente seu documento de identificação e checar todos os campos 
de identificação do paciente e a solicitação do exame.  
 

3.103. A CONTRATANTE determinará, através dos seus setores competentes, as orientações 
referentes à regulação de acesso ao serviço de saúde a ser prestado, bem como as orientações 
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referentes ao fluxo de documentos para controle e avaliação dos procedimentos realizados, e do seu 
faturamento.  
 

3.104. Os serviços ofertados pelo prestador estarão disponibilizados através de integração dos 
sistemas do Complexo Regulador (controle, avaliação, auditoria) devendo a mesma seguir as normas, 
fluxos e protocolos definidos pela Regulação CONTRATADA com o, garantindo assim sua 
interoperabilidade técnica e semântica, devendo a CONTRATADA enviar ao paciente, por meio de 
sistema informatizado próprio, o protocolo de agendamento do exame com antecedência mínima de 
7 dias úteis, possibilitando confirmação ou não do seu comparecimento, para evitar absenteísmo.  
 

3.105. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema informatizado, que possibilite a consulta on line 
dos resultados, imagens e demais informações gerais a definir, em tempo real, disponibilizando 
ainda, banco de dados que possibilite à CONTRATANTE sua emissão através de estrutura de 
comunicação existente. Permitindo também aos pacientes o acesso através de login e senha para 
que possam visualizar e baixar suas imagens e resultados dos laudos.   
 

3.106.  A empresa CONTRATADA deverá manter cadastro dos usuários, que permita o 
acompanhamento, o controle e a supervisão dos serviços.  
 

3.107. A CONTRATADA deverá fornecer estatística de produção mensal descriminando o tipo e o 
número de exames realizados por mês, por centro de custo definido pela CONTRATANTE, até o 
quinto dia útil do mês subsequente.   
 

3.108. A fiscalização ou acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos competentes da 
CONTRATANTE, não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO nos termos da legislação; 
 

3.109. A CONTRATADA deverá apresentar um plano de revitalização e será responsável pela 
manutenção e conservação dos espaços públicos, instalações e equipamentos, pertencentes aos 
setores de diagnóstico por imagem cujo uso lhes for permitido.  
 

3.110. A CONTRATADA será responsável em providenciar, às suas exclusivas expensas, as adaptações, 
obras e reformas indicadas pela CONTRATANTE e que sejam necessárias e fundamentais à 
implementação do objeto do contrato;  
 

3.111. A CONTRATADA deverá considerar em sua proposta a sub-rogação do conjunto de contratos 
administrativos e assistenciais vigentes, além de plano de transição com duração máxima de 30 dias. 
 

3.112. Informar ao paciente e Incluir tempo de espera para o exame. 
 

3.113. Todos os colaboradores médicos, estagiários e voluntários, que prestarem serviços para a 
Contratada de alguma forma, deverão estar em dia com suas obrigações junto ao CREMESP, e 
demais obrigações legais. 

 
 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

4.1. A CONTRATANTE gerenciará o Contrato, por intermédio de seu gestor designado; 
 
4.2. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento deste Contrato; 
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4.3. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos, referentes aos serviços que forem solicitados e 
efetivamente realizados, deduzindo-se das faturas as eventuais glosas determinadas pelo Gestor do 
Contrato, sendo assegurado à CONTRATADA o direito à ampla defesa; 
 
4.4. A CONTRATANTE assegurar-se-á que o número de colaboradores alocados ao serviço por parte 
da CONTRATADA seja o suficiente para o adequado desempenho dos serviços; 
 
4.5. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as 
providências necessárias à adequada prestação dos serviços; 

 
4.6. Responsabilizar pelo controle dos agendamentos dos exames, objeto da prestação de Serviço. 
 
4.7. A Contratante disponibilizará equipamentos, os quais seguem relacionados no item 3.23, além 
de estrutura com móveis, fornecimento de energia elétrica, ramal telefônico, e as instalações para o 
desenvolvimento dos serviços contratados, que ficarão a disposição da Contratada para suas 
atividades. 
 
4.8.  Disponibilizar à Contratada, espaço eletrônico em local interno e/ou externo para 
armazenamento. 
 
4.9.  Disponibilizar à Contratada, a ferramenta (softwares), para gestão e operacionalização do 
sistema MV do setor de medicina diagnostica. 
 
4.10.  Efetuar os pagamentos referentes ao objeto contratual. 
 
4.11. Para serviços classificados como “contínuos”, o Contratante permitirá a utilização pela 
Contratada do seu refeitório para alimentação dos funcionários e prestadores de serviço vinculados 
ao objeto do contrato, desde que o valor integral correspondente às refeições consumidas seja 
devidamente pago mensalmente. 
 
4.12. Para tanto a Contratada deverá encaminhar relação dos funcionários que utilizarão tal 
benefício para a Coordenação da Unidade de Nutrição do Contratante, e, mantê-la atualizada. 
 
4.13. A CONTRATANTE disponibilizará à Contratada, parte da mobília para realização do serviços 
que serão pactuados, cuja relação fara parte integrante do ANEXO VI do Ato Convocatório. 

 
4.14. A CONTRATANTE permitirá o livre acesso dos colaboradores da CONTRATADA para execução 
dos serviços, quando autorizados; 
 
4.15. A CONTRATANTE exigirá, após ter advertido a CONTRATADA por escrito, o imediato 
afastamento de qualquer empregado ou preposto da mesma, que não mereça a sua confiança ou 
embarace a fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o 
exercício das funções que lhe forem atribuídas; 

 
4.16. É vedada à CONTRATANTE, e seus representantes, exercer poder de mando sobre os 
colaboradores da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela 
indicados; 
 
4.17. A CONTRATANTE prestará informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 
solicitadas pela CONTRATADA e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar. 
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5. DA FISCALIZAÇÃO / DA GESTÃO /DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou 
por prepostos designados. 
 
5.2. O gestor da presente contratação será o responsável designado pela Fundação do ABC – 
Complexo Municipal de São Caetano do Sul, o qual será responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente certame, procedendo ao registro 
das ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem como, 
responsabilizar-se á pela vigência, com o consequente controle dos prazos de início e término 
contratual, eventual prorrogação, aditamentos e instauração de novo processo de coleta de preços, 
caso seja deliberado pela continuidade dos serviços de fornecimento; 
 
5.3. Compreenderá na fiscalização aludida no item anterior, a atestação e aprovação dos serviços 
prestados, de que os mesmos atendem as especificações e finalidades contratuais; 
 
5.4. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo cumprimento do contrato ou 
instrumento equivalente, quando verificado a não observância dos requisitos acima causando 
prejuízo à CONTRATANTE, à Administração Pública ou comprometimento das atividades 
procedimentais. 

 
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 
6.1. A CONTRATANTE poderá aplicar advertência quando ocorrer prestação insatisfatória dos 
serviços ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços, desde que sua gravidade não 
recomende as sanções posteriormente descritas. 
 
6.2. Em caso de infrações, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções de 
multa: 

 
6.2.1. Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do faturamento do mês da 
ocorrência da infração, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste 
Contrato. Na hipótese de reincidência por parte da CONTRATADA, a multa corresponderá ao 
dobro do valor daquela que tiver sido aplicada inicialmente, sendo observado, porém, o valor 
limite equivalente a 20% (vinte por cento) do valor deste Contrato; 
 
6.2.2. Multa de 10% (dez por cento), por inexecução parcial do contrato, calculada sobre o valor 
da parcela inexecutada; 
 
6.2.3. Multa de 20% (vinte por cento), por inexecução total do contrato, calculada sobre o 
valor total deste Contrato; 
 
6.2.4. Faculta-se a CONTRATANTE, no caso da CONTRATADA não cumprir o fornecimento, 
solicitar a realização do serviço por outra empresa, devendo a CONTRATADA arcar com os 
custos que eventualmente forem acrescidos. 
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6.3. A CONTRATANTE poderá, em decorrência da gravidade dos atos praticados pela CONTRATADA, 
suspender temporariamente sua participação em coleta de preços a ser realizada pela Fundação do 
ABC, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 
6.3.1. A CONTRATADA possui plena ciência que a CONTRATANTE encaminhará relato do 
ocorrido à municipalidade e a Fundação do ABC, mantenedora da CONTRATANTE, para que caso 
assim desejem, também suspendam o direito de participar em processos de 
compras/contratação por eles iniciados. 

 
6.4. A sanção de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá 
caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA de indenizar a CONTRATANTE 
por eventuais perdas e danos; 
 
6.5. Constatado o descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste, a 
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA acerca de sua intenção de aplicar-lhe eventuais penas, 
sendo-lhe facultada apresentação de defesa escrita, se assim entender, no prazo estipulado na 
mesma, contados do recebimento da referida notificação; 
 
6.6. Uma vez apresentada a defesa, a CONTRATANTE poderá, após análise, deferir a pretensão, 
restando afastada, então, a possibilidade da penalização, ou indeferir a pretensão, dando 
prosseguimento aos trâmites administrativos visando à efetiva aplicação da pena; 

 
6.6.1. Na hipótese de indeferimento, será a CONTRATADA notificada da referida decisão, 
podendo a CONTRATANTE realizar o abatimento da multa calculada na nota fiscal emitida para o 
pagamento dos serviços contratados. 

 
 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE FATURAMENTO 
 
7.1. A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor dos serviços comprovadamente prestados 
e atestados, exclusivamente através de depósito em conta corrente. 
 

7.1.1. A CONTRATADA deverá indicar na documentação fiscal o número de sua conta corrente, 
agência e banco no qual deverá ser efetuado o pagamento. 
 
7.1.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária. 
 

7.2. O pagamento dos serviços será realizado no dia 20 (vinte) do mês subsequente ao mês da 
prestação do serviço/fornecimento, ou seja, será considerado mês fechado das notas emitidas 
referente ao mês anterior ao do pagamento. O pagamento será condicionado à apresentação das 
certidões de regularidade fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente a débitos relativos aos tributos federais e à dívida 
ativa da União (CND), FGTS (CRF) e Justiça do Trabalho (CNDT), por parte da CONTRATADA, bem 
como o relatório de execução dos serviços. 

 
7.2.1. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa da 
CONTRATADA, o prazo previsto no presente Cláusula será reiniciado. 
 
7.2.2. Dos pagamentos, será retido na fonte, quando for o caso, o valor correspondente ao 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da legislação específica e 
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demais tributos que recaiam sobre o valor faturado. 
 
7.2.3. A liberação para pagamento da nota fiscal/fatura ficará condicionada ao ateste do 
Gestor do Contrato e à entrega dos documentos mencionados no item 7.2. 

 
7.3. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal para a Fundação do ABC – Complexo Hospitalar 
Municipal de São Caetano do Sul, CNPJ n° 57.571.275/0014-17: 

 
Endereços: Fatura: Rua do Níquel, 251, Prosperidade São Caetano do Sul/SP CEP: 
09550-550.  
Cobrança: Rua São Paulo, 1840, 4º Andar - Santa Paula, São Caetano do Sul/SP 
CEP: 09541-220. 

 
7.3.1. A CONTRATADA deverá enviar nota fiscal eletronicamente para 
notafiscal@chmscs.org.br; 
 

7.4. A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o 
pagamento dos serviços ora contratados serão aqueles repassados pela Prefeitura Municipal de São 
Caetano do Sul, em razão do Contrato de Gestão nº 88/19, firmado entre a CONTRATANTE e a 
Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, para a gestão do Complexo Hospitalar Municipal de 
São Caetano do Sul. 
 
7.5. A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irreajustável constante da proposta da 
CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura 
Municipal de São Caetano do Sul para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de 
Gestão nº 88/19. 
 
7.6. No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente, 
salvo quando não decorram de atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de 
São Caetano do Sul para a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas 7.4 e 7.5 
deste CONTRATO. 
 

8. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
 

8.1. O presente contrato poderá ser alterado, desde que, de forma fundamentada e em consenso, 
sempre através de termo aditivo. 
 
8.2. As partes poderão realizar acréscimos ou supressões ao objeto do presente contrato desde 
que previamente acordadas e formalizadas por meio de termo aditivo. 

 
8.2.1. Os acréscimos e supressões poderão ser solicitados pela CONTRATANTE, cabendo à 
CONTRATADA, em caso de discordância, notificar o interesse no distrato observando o prazo 
mínimo estipulado neste instrumento. 

 
9. DA RESCISÃO/RESILIÇÃO 

 
9.1. As partes poderão resilir, imotivadamente, o presente Contrato, desde que comunicado por 
escrito à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou celebrar, amigavelmente, o seu 
distrato na forma da lei, em qualquer caso, nenhuma indenização será devida. 
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9.2. A rescisão, por inadimplemento das obrigações prevista no presente Contrato poderá ser 
declarada unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante decisão motivada. 
 
9.3. Dar-se-á automaticamente a rescisão dos contratos decorrentes de obrigações contraídas por 
meio de Convênios Administrativos ou Contratos de Gestão, no caso de rescisão das respectivas 
avenças administrativas, sendo que nesta hipótese nenhuma indenização será devida, facultando-
se a resilição unilateral sem aviso prévio. 
 
9.4. Na hipótese de rescisão por inadimplemento, além das sanções cabíveis, ficará a CONTRATADA 
sujeita à multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo do serviço não executado, sem 
prejuízo da retenção de créditos, reposição de importâncias indevidamente recebidas e das perdas 
e danos que forem apurados. 

 
10. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 

 
10.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação no 
todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE e sempre 
mediante instrumento próprio. 

 
10.1.1. O cessionário fica sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá 
atender a todos os requisitos de habilitação previamente estabelecidos. 

 
 

11. DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 
 

11.1. Caso as partes tenham que ingressar em juízo para haver o que lhe for devido, ficarão 
sujeitas ao pagamento do principal, despesas processuais e honorários, conforme determinação 
judicial arbitrada em sentença. 

 
12. DA VIGÊNCIA 

 
12.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura e ou data pactuada entre as partes. 

 
12.1.1. O prazo contratual poderá ser prorrogado por iguais ou menores períodos e 
sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses; 
 
12.1.2. O valor permanecerá inalterado durante a vigência do presente Contrato, podendo 
ser reajustado, mediante negociação entre as partes, a cada período de 12 (doze) meses, 
conforme o Índice IGP-M acumulado no período. 
 
12.1.3. Existindo interesse da CONTRATADA em renovar o período deste, deverá demonstrar 
interesse com antecedência.  
 

12.2. A renovação será concedida mediante a autorização da CONTRATANTE, após análise da 
proposta apresentada pela CONTRATADA. 
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13.  DO VALOR 
 
13.1. Dá-se ao presente Contrato o valor mensal estimado de R$ e anual estimado de R$ ............ 

 
13.1.1. O valor acima trata-se de mera estimativa, devendo a Contratante pagar pelos 
serviços efetivamente prestados e atestados. 

 
 

 
14. DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO 

 
 

14.1. A CONTRATADA não poderá opor a CONTRATANTE a exceção do Contrato não cumprido 
como fundamento para a interrupção unilateral do serviço, nos termos de art. 476 do Código Civil. 

 
 

15. DO FORO DE ELEIÇÃO 
 
 

15.1. Fica eleito o Foro do município de São Caetano do Sul, para dirimir qualquer dúvida ou litígio 
decorrente do presente contrato, com expressa renúncia a outro por mais privilegiado que seja. 

 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
16.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a execução deste Contrato todas as condições 
de qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento de Coleta de Preços. 

 
16.2. Considerando a possibilidade de as partes negociarem os termos deste contrato, fica desde já 
afastada, na presente contratação, a aplicabilidade do artigo 423 do Código Civil vigente. 

 
16.3. Os termos deste Contrato são confidenciais e, salvo disposição legal em contrário, a 
CONTRATANTE não poderá divulgar esses termos a nenhum terceiro sem o consentimento por 
escrito da CONTRATADA. 
 
16.4. A tolerância por qualquer das Partes quanto ao cumprimento das cláusulas e condições 
contratuais ora firmadas não implicará renúncia, novação, transação ou precedente, devendo ser 
havida como mera liberalidade. 
 
16.5. Se uma disposição contratual for considerada inválida, ilegal ou inexequível a qualquer título, 
tal disposição será considerada em separado e não invalidará as disposições restantes, as quais não 
serão afetadas por esse fato. 
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E, por estarem às partes de comum acordo sobre as Cláusulas, termos e condições deste 
instrumento, firmam- no em 03 (três) vias de igual teor e conteúdo, na presença de 02 (duas) 
testemunhas. 
 
 
 

São Caetano do Sul, ... de ... de 2020 
 

 
 

 

Diretora Geral 
FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO 

DO SUL 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Nome responsável Legal 

EMPRESA 
 
 
 

Testemunhas: 
1- Nome:  CPF:________________Ass.____________ 
2- Nome:  CPF:________________Ass. ____________
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
 
 
 
Declaro que tomei ciência do disposto no item 2.7 do Ato Convocatório do Processo nº 
0775/2020, referente à contratação de empresa especializada na realização de serviços em 
Diagnóstico por Imagem para munícipes que utilizam a rede pública de saúde do município de São 
Caetano do Sul, o qual prevê que a simples participação, implica na aceitação de todas as 
condições estabelecidas no Ato Convocatório do Processo nº  0775/2020 e seus Anexos. 
 
 

Declaro ainda estar ciente que todos eventuais questionamentos acerca das condições previstas 
na minuta de contrato, deverão ser realizados antes do envio da proposta, tendo em vista que, 
depois do aceite das condições, não será permitida qualquer alteração das condições contratuais. 

 
 

____________________________ 
 

Nome da Empresa CNPJ 
Procurador Legal com Nome Legível 
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ANEXO IX 
REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O presente anexo tem por objetivo determinar parâmetros de Segurança e Medicina do Trabalho 
com relação à prestação de serviços pela empresa CONTRATADA nas dependências da 
CONTRATANTE sempre atendendo ao cumprimento da Portaria 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho, e todas as suas atualizações, bem como as legislações complementares que regem a 
presente matéria. O cumprimento das legislações pertinentes a essa matéria, estará sob a 
coordenação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da 
CONTRATANTE. 
 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
2.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente as presentes instruções no tocante a 
Segurança e Medicina do Trabalho, com o objetivo de proteger os funcionários de ambas as partes e 
demais bens e equipamentos próprios da CONTRATANTE, sem qualquer restrição à supervisão do 
SESMT. 
 
2.2. A CONTRATADA obriga-se a cumprir e respeitar as determinações do presente documento e 
as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho vigentes no âmbito da CONTRATANTE e, em 
nenhuma hipótese poderá alegar desconhecimento das mesmas, ficando responsável pelos atos 
de seus colaboradores decorrentes da inobservância das mesmas. 
 
2.3. A CONTRATADA obriga-se a ter o PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 
OCUPACIONAL – PCMSO - de acordo com o que estabelece a NR-7 NR-9 aprovadas pela portaria 
3.214 de 08 de junho de 1978.  
 
2.4.  A CONTRATADA compromete-se a manter arquivado e à disposição, tanto da supervisão da 
CONTRATANTE como por parte de fiscalizações oficiais, cópia da carteira de vacinação e a primeira 
via do ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL -ASO- dos seus colaboradores que vierem a operar 
neste contrato conforme previsto na NR-7 da Portaria já referida no item acima. 
 
2.5.  A CONTRATADA deverá encaminhar a Engenharia de Segurança do Trabalho da 
CONTRATANTE uma relação contendo o nome, número total de funcionários que estarão 
operando no contrato, a respectiva divisão por turnos de trabalho, especificando, quantidade, sexo 
e idade dos mesmos, Ordem de Serviço (OS) dos funcionários e quando ocorrer qualquer 
substituição está deverá ser informada. As informações deverão ser renovadas trimestralmente. 
 

2.6. A CONTRATADA deverá providenciar crachá de identificação, de uso obrigatório, para todos 
os funcionários que estiverem prestando serviço nas instalações da CONTRATANTE, especificando 
o cargo ocupado pelos mesmos. 
 
2.7. Todo primeiro dia útil do mês, a CONTRATADA deverá enviar cronograma de atividades 
ordinárias ao setor da Engenharia de Segurança do Trabalho. Em caso de atividade 
extraordinárias, a CONTRATADA deverá enviar cronograma compatível para ciência e programação 
de acompanhamento da Engenharia de Segurança do Trabalho, atividades estas, não mencionadas 
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no item 8 (oito). 
 

3. DESTAQUES SOBRE NORMAS REGULAMENTADORAS 
 
3.1. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente adotar as medidas de proteção previstas em todas 
as Nrs que forem aplicáveis ao seu processo de trabalho dentro das instalações da CONTRATANTE, 
inclusive a Resolução SS - 16, de 18- 1 -99 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 

 
4. ESCLARECIMENTOS SOBRE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 
4.1. É proibido fumar em toda área interna das unidades da CONTRATANTE, Decreto 2018 de 
01.10.96 que regulamenta a Lei 9294 de 15.07.96, nos termos do 4º do art. 220 da Constituição. 
 
4.2. É proibido abrir válvula dos hidrantes, retirar mangueiras ou usá-las para qualquer 
finalidade sem prévio conhecimento e anuência da Engenharia de Segurança do Trabalho. 
 
4.3. Os extintores de incêndio não devem ser retirados de seus pontos fixos sob nenhuma 
alegação, sem prévio conhecimento e anuência do Engenharia de Segurança do Trabalho. 
 
4.4. Comunicar com antecedência à Engenharia de Segurança do Trabalho quaisquer 
intervenções que se fizerem necessárias para execução dos serviços no sistema de detecção, 
alarme e combate a incêndios, bem como realocação de equipamentos e periféricos. 
 
4.5. Quando for necessária alteração de layout (pequenas obras) da área útil ocupada pela 
CONTRATADA, está deverá comunicar previamente a Engenharia de Segurança do Trabalho da 
CONTRATANTE. 

 
5. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
5.1. A CONTRATADA deverá fornecer e obrigar ao uso todos os Equipamentos de Proteção 
Individual que se fizerem necessários para a execução das tarefas correspondentes. Deverá 
observar os seguintes aspectos com relação à melhor adequação dos mesmos: 
 

5.1.1. A seleção e adequação do EPI deverão seguir as recomendações da NR-6; 
 
5.1.2. Ser de boa qualidade; 
 
5.1.3. Possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Certificado de Registro 
de Fabricante (que poderá ser solicitado pela Engenharia de Segurança do Trabalho da 
CONTRATANTE a qualquer momento) 

 
5.2. Os Equipamentos de Proteção Individual devem ser mantidos em perfeitas condições de uso 
e em bom estado de higienização, devendo ser armazenados em local próprio, longe de qualquer 
outro material. O referido equipamento deverá ser fornecido gratuitamente ao funcionário. 
 
5.3. A CONTRATADA deverá ter documentado a entrega dos referidos Equipamentos aos seus 
funcionários, bem como fazer orientação (vide item 8) sobre a obrigatoriedade de seu uso. 
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5.4. A CONTRATADA deverá manter nas instalações cedidas pela CONTRATANTE, estoque dos 
EPIs utilizados por seus funcionários, a fim de que não falte em caso de substituição por perda, 
extravio ou qualquer outro motivo. 
 
5.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o serviço, sem gerar qualquer ônus por 
tal interrupção, quando for detectada a falta do conjunto de EPIs necessários à execução do 
serviço. 
 

6. INSPEÇÕES DE SEGURANÇA 
 
6.1. É facultado à CONTRATANTE, através de sua Engenharia de Segurança do Trabalho, realizar 
inspeções periódicas nas instalações e execução de serviços da CONTRATADA, com vistas a 
verificar o cumprimento das determinações legais bem como as recomendações constantes deste 
Documento, ou ainda recomendações de caráter geral, sempre com o objetivo de cumprir a 
legislação vigente e evitar Acidentes de Trabalho ou Doenças Profissionais. 
 
6.2. A CONTRATANTE, através de sua Engenharia de Segurança do Trabalho, poderá suspender 
qualquer trabalho no qual se evidencie risco iminente, ameaçando a integridade física de 
funcionários de ambas as partes, ou ainda que possa resultar em prejuízo material de grande 
monta para a própria CONTRATANTE. 
 
6.3. As irregularidades apontadas nas Inspeções devem ser sanadas pela CONTRATADA, sob 
pena de sofrer suspensão do trabalho até que as mesmas sejam sanadas. 

 
7. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO 

 
7.1. Quando da ocorrência de Acidente de Trabalho, com funcionários da CONTRATADA, estes 
deverão seguir o fluxo de acidente da unidade de labor, tanto para acidente biológico, não 
biológico e trajeto. 
 
7.2. A CONTRATADA deverá emitir a CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, e informar de 
imediato a Engenharia de Segurança do Trabalho. 
 
7.3. Todo Acidente de Trabalho, com ou sem perda de tempo, deverá ser comunicado através de 
relatório ao SESMT da CONTRATANTE, da maneira mais detalhada possível, na data de ocorrência 
do mesmo. 
 

8. TREINAMENTOS E EDUCAÇÃO CONTINUADA 
 
8.1. Os funcionários da CONTRATADA devem receber capacitação continuada, seguida de 
acompanhamento e avaliação (ênfase no uso de proteção individual e conhecimento de 
procedimentos operacionais) antes de iniciar as atividades nas dependências da CONTRATANTE, 
para que a qualidade dos serviços seja sempre a mesma e para evitar Acidentes de Trabalho. 
 
8.2. Os funcionários da CONTRATADA devem receber treinamento em relação aos produtos 
químicos, como por exemplo: fumos metálicos, cola de contato, tinta, solventes, particulados 
sólidos de mercúrio nas lâmpadas fluorescentes e etc., quando for o caso. 
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8.3. Em caso de trabalho em altura, a CONTRATADA deverá evidenciar treinamento para 
execução da atividade em conformidade com a NR-35, inclusive destinar um técnico de segurança 
do trabalho para acompanhamento. 
 
8.4. Em caso de trabalho em espaço confinado, a CONTRATADA deverá evidenciar treinamento 
para execução da atividade em conformidade com a NR-33, inclusive destinar um técnico de 
segurança do trabalho para acompanhamento. 
 
8.5. A CONTRATADA deverá apresentar cópia do Programa de Treinamento, mencionado nos 
itens 8.1 e 8.2, bem como as atualizações que vier a fazer do mesmo, observando os dispostos na 
NR 32. 
 
8.6. A CONTRATADA deverá liberar seus funcionários para treinamento de integração na 
unidade de destino ou labor. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. A CONTRATADA, que pelo número de funcionários não for obrigada a manter pessoal 
especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, como previsto na NR-4, deverá designar 
profissional da área, para que uma vez por mês mantenha intercâmbio com o SESMT da 
CONTRATANTE, sobre as ocorrências e possíveis sugestões para o bom desenvolvimento do 
trabalho. 
 
9.2. Qualquer interrupção ou suspensão dos trabalhos, motivados pela não observância das 
instruções constantes neste Documento, não exime a CONTRATADA  
 
das obrigações contratuais e penalidades constantes das cláusulas contratuais referentes à multa 
e prazos. 
 
9.3. A CONTRATADA deverá atender ao disposto no Quadro I da NR-5, da portaria 3214/78, e 
encaminhar ao SESMT da CONTRATANTE cópia do edital de convocação e do calendário anual de 
reuniões da C.I.P.A. 
 

9.3.1 Em caso de não enquadramento no Quadro I da NR-5, a CONTRATADA deverá 
promover anualmente treinamento para o designado responsável pelo cumprimento do 
objetivo desta NR. 

 
9.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de fazer outras exigências com respeito a Segurança e 
Medicina do Trabalho, sempre que julgue necessário, para a proteção de funcionários e bens 
materiais de sua  propriedade. 
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ANEXO X 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA 

(A declaração deve ser apresentada em papel timbrado da empresa participante) 
 
 
Declaramos para fins de habilitação ao Processo 0775/20, que a empresa 
______________________representada por_________________________________________,  
realizou visita técnica em _____/_____/2020 nos seguintes 
lugares:_________________________________________________________________________. 
Declaramos que nosso representante vistoriou os locais dos serviços e que temos pleno 
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigações 
objeto do certame. 
 
São Caetano do Sul ________, de ___________________________ de 2020. 
 
 

NOME DA EMPRESA 
NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL E ASSINATURA 

 
 
OBS – CASO A EMPRESA OPTE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA DEVERÁ APRESENTAR DE 
ACORDO COM O MODELO ABAIXO 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
(A declaração deve ser apresentada em papel timbrado da empresa participante) 

 
 
Declaramos para os devidos fins, que a empresa ________________________________________ 
representada por___________________________________________________, teve a 
oportunidade de realizar a Visita Técnica e optou por não fazê-la. 
 
Deste modo, cumpriremos com o solicitado no Ato Convocatório nº 0775/2020 pela CONTRATANTE 
sem quaisquer questionamentos em virtude do não conhecimento dos locais. 
 
 
 
São Caetano do Sul, ______________de___________________________de 2020. 
 
 

NOME DA EMPRESA 
NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL E ASSINATURA 

 


