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O presente certame segue as determinações do Regulamento de Compras e Contratação 
de Serviços de Terceiros e Obras da Fundação do ABC e unidades mantidas, publicado 
em 02 de Dezembro de 2015 no DOESP/ Volume 125/ nº223 e retificado em 03 de 
dezembro de 2016 no DOESP/ Volume 126/ nº226;  
 
 
 
MODALIDADE: Valor Superior (art. 11, alínea “c”, do Regulamento). 
 
 
FORMA DE SELEÇÃO: MAIOR DESCONTO PERCENTUAL APLICADO SOBRE OS 
VALORES PRATICADOS NA TABELA SIGTAP SUS 
 
OBJETO: Contratação pelo Hospital Estadual Mário Covas de Empresa especializada em 
serviço de implantação e execução de serviços médicos e multidisciplinares na área de 
radioterapia. 
 
MEMORIAL DESCRITIVO:  
O Memorial Descritivo está disponibilizado eletronicamente neste site, e nele consta todas 
as informações técnicas aplicáveis, descrição pormenorizada do serviço a ser executado, 
bem como todas as demais informações necessárias a elaboração da proposta técnica-
comercial. 
 
VISTORIA TECNICA: 
Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, as empresas proponentes 
deverão realizar a vistoria técnica acompanhada por funcionário do hospital.  
A visita ocorrerá entre os dias 13/04 e 14/04 no horário das 8 horas as 15 horas, no 
Hospital Estadual Mário Covas, que será acompanhada pelo Gestor Médico, nas  
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instalações do local de execução dos serviços, e após a realização da vistoria, será 
expedida pelo hospital uma declaração a ser assinada pelo representante que vistoriou as 
instalações, comprovando estar ciente das informações técnicas e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações do objeto de contratação.  
 
As visitas poderão ser agendadas por meio do e-mail 
emerson.sabaini@hospitalmariocovas.org.br. 
 
DATA E HORÁRIO DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser 
entregues somente no dia 20 de abril de 2021 (PRAZO IMPRORROGÁVEL), DAS 
8:00HS ÀS 16:30 HS. 
 
LOCAL DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser entregues no 
endereço: Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Bairro Paraíso, Santo André/SP, no Setor 
de Compras (4°andar). A documentação necessária estará relacionada no Memorial 
Descritivo e será solicitada somente a empresa melhor classificada, mediante publicação. 
 
A empresa melhor classificada da presente coleta de preços, terá o prazo de 2  
(dois) dias úteis a partir da comunicação oficial, para a apresentação dos 
documentos, sob pena, de não o fazendo, ser desclassificada. 
 
O envelope da proposta deverá indicar: o nome da empresa, o objeto do certame e; 
OBRIGATORIAMENTE na proposta, indicar o endereço eletrônico (e-mail) para o qual 
será enviado o resultado do presente certame, ficando certo que o Hospital não será 
responsabilizado e/ou onerado por eventual ausência de indicação, erro de digitação por 
parte da empresa e problemas em seu servidor. 
 
 
 
 
Santo André, 06 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Emerson Sabaini      Vanessa Dias Donida da Costa 
Comprador                                                                    Gerente de Suprimento 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Processo nº 15-639/2021 
 

 

MEMORIAL PARA COLETA DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E 
MULTIDISCIPLINARES NA ÁREA DE RADIOTERAPIA . 

 
Acha-se disponível no Hospital Estadual Mário Covas Santo André (Fundação do ABC 
– Organização Social de Saúde), doravante denominado “Hospital”, localizado na Rua 
Doutor Henrique Calderazzo, n° 321, CEP 09190-165, Bairro Paraíso, Santo André/SP, 
inscrito no CNPJ sob o n° 57.571.275/0006-07, o memorial descritivo para concorrência e 
coleta de preços, tipo ( MAIOR DESCONTO PERCENTUAL APLICADO SOBRE OS 
VALORES PRATICADOS NA TABELA SIGTAP SUS), objetivando a contratação 
supramencionada. 
 
A retirada do presente Memorial Descritivo, realização de eventual visita técnica, bem 
como a entrega de propostas deverão cumprir o estabelecido no respectivo Ato de 
Convocação publicado no site www.fuabc.org.br, “Publicações Oficiais”, “Editais”. 
 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente Coleta de Preços tem por objeto a Contratação pelo Hospital Estadual 

Mario Covas de empresa especializada em prestação de serviços médicos  e 
multidisciplinares na área de Radioterapia na área.  

 
 

2. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA 
NA COLETA DE PREÇO  

 
2.1. Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues presencialmente no 

setor de compras do Hospital, disponibilizados em folha tamanho A4 e em 
envelope lacrado, devidamente identificado com o nome da empresa. 

 
2.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:  
 

a) Registro comercial, no caso de empresário individual; 

http://www.fuabc.org.br/
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b.1 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

b.2 O Contrato Social deverá estar registrado junto ao CRM, com objeto social 
de prestação de serviços médicos especializados em Radioterapia; 

 
c) Prova do Registro nos órgãos competentes, quando couber; 
 
d) Toda documentação específica, pertinente ao ramo de atividade. 

 
2.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) CNPJ com CNAE em radioterapia – 8640-2/11 – Serviço  de Radioterapia 

e/ou CNAE 8610-1/01 – Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto 
socorro e unidades de atendimento de emergências; 

 
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou municipal (se 

houver) relativo à sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratado; 

 
d) Prova de regularidade com as Fazendas Públicas: 

c.1 Federal: (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),  

c.2 Estadual: admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra 
equivalente na forma da lei;  

c.3 Municipal: certidão de tributos mobiliários e imobiliários, conforme sede da 
participante. 
 

e) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (CND);  
 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(CRF); 
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos 
termos da Lei Federal nº 12.440/11; 
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h) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no período de até 30 (trinta) 
dias anteriores à data fixada para a entrega dos envelopes;  

 
i) Declaração da empresa, sob pena da lei, de responsabilidade em caso de 

seus funcionários ou prepostos moverem futuras reclamações trabalhistas 
ou processos cíveis, se comprometendo a efetuarem a exclusão do polo 
passivo do Hospital Estadual Mário Covas, tanto para responsabilidade 
solidária quanto subsidiária. 

 
2.1.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 

 
2.1.4. Relativos à Qualificação Técnica: 
 

a) Atestado (s) de capacidade técnica, emitida por órgãos públicos ou privados, 
pertinente ao ramo de atividade da interessada, registrado no órgão 
competente, compatível (is) em características, quantidade e prazos 
referentes ao objeto da contratação, contemplando no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) da execução pretendida, nos termos da súmula 24 do 
TCE de São Paulo; 

 
b) Os atestados deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: Prazo 

contratual, Data de início e término (caso o contrato ainda esteja vigente, 
esta informação deverá constar do atestado), Natureza da prestação dos 
serviços, Quantidades executadas, Caracterização do bom desempenho da 
Participante; Ser (em) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado em nome da empresa participante, com indicação do cargo e 
telefone de quem assinou o atestado para confirmação; 

 
c) Registro da empresa perante o Conselho Regional de Medicina (CRM); 
 
 
d) Relação dos profissionais que serão disponibilizados para execução dos 

serviços objeto do certame; 
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e) Declaração que, de acordo com as especificações fornecidas pelo Hospital, à 
empresa possui perfeitas condições para execução completa dos serviços 
objeto do presente Memorial; 

 
f) Declaração da empresa, sob pena da lei, de responsabilidade em caso de 

seus funcionários ou prepostos moverem futuras reclamações trabalhistas ou 
processos cíveis, se comprometendo a efetuarem a exclusão do polo passivo 
do Hospital Estadual Mário Covas, tanto para responsabilidade solidária 
quanto subsidiária. 

 
2.2. Documentos para serem entregues após a assinatura contratual : 
 

2.2.1. Titulo de especialista dos profissionais médicos e físico – médicos que atuarão 
no serviço; 

2.2.2. Registro válido de pessoa física da CNEN , de cada profissional médico que 
atuará no serviço, para preparo, uso e manuseio de fontes radioativas; 

2.2.3. Registro válido na CENEM de especialista em física médica, para cada físico 
que atuará no serviço.  

 
 
2.3. É facultado a comissão de Análise de Julgamento (COJU) ou autoridade superior, 

em qualquer fase do certame, a atualização de certidões por meio eletrônico, 

para fins de regularidade Fiscal e Trabalhista, quando os documentos 

apresentarem prazo de validade expirado, certificando nos autos do 

processo a sua regularidade, vedada a inclusão posterior de documentos 
novos não apresentados originariamente.  

 
 

2.3.1. Não serão atualizadas as certidões com prazo de validade expirado a mais 
de 30 dias. 

 
2.3.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

empresa vencedora será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
apresentar certidão atualizada, comprovando a sua situação de 
regularidade, sob pena de desclassificação do certame. 

 
2.4. Ausente quaisquer dos documentos solicitados no item 2, a empresa participante 

será automaticamente desclassificada.   
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3. DOS IMPEDIMENTOS 

 
 
3.1. Conforme § 1º do artigo 20 do Regulamento de Compras e Contratação de 

Serviços de Terceiros e Obras da Fundação do ABC e suas unidades mantidas, a 
empresa vencedora de qualquer concorrência não deverá incidir em quaisquer 
penalidades ou impedimentos de licitar ou contratar com a Administração Pública e 
a Fundação do ABC e suas unidades mantidas. 

 
 
3.2. Não serão analisadas propostas de empresas que se encontrarem nas seguintes 

condições: impedidas por lei, participação de consórcio, subcontratação de serviço. 
 
 

4.  DAS PROPOSTAS 
 
 
4.1. A proposta deverá ser encaminhada em envelope lacrado, identificado com a razão 

social da empresa candidata e com objeto do certame, sob pena de 
desclassificação, vedado a inclusão de novos documentos após a entrega, seja 
pessoal ou por qualquer meio eletrônico. 

 
4.2. A empresa candidata, em sua proposta, deverá indicar o endereço eletrônico (e-

mail) para o qual será enviado a ata de julgamento do resultado do presente 
certame, ficando certo que o Hospital não será responsabilizado e/ou onerado por 
eventual ausência de indicação, erro de digitação por parte da empresa ou 
problemas em seu servidor. 

 
4.3. A proposta comercial deverá apontar o “ valor em percentual que irá incidir sobre a 

Tabela Sigtap SUS.” 
 

4.4. Ficam obrigadas as participantes, para composição dos valores, apresentar suas 
propostas conforme tabela constante do Anexo I do presente Memorial Descritivo. 

 
4.5. Os preços apresentados deverão ser em valores percentuais, não sendo aceito 

outra forma para apresentação, 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 do Memorial, tais como frete, combustível, 
embalagens, e demais despesas concernentes à plena execução do objeto. 
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4.6. Deverão estar inclusos no preço ofertado, eventuais serviços de mão de obra e 

todas as despesas necessárias à execução dos serviços, livre de quaisquer ônus 
para o Hospital, sejam estes de natureza trabalhista, previdenciárias, ou ainda, 
transportes, veículos, combustível, tributos, etc. 

 
4.7. A proposta deverá conter as especificações dos serviços oferecidos, em 

consonância com o objeto do presente memorial, bem como do Termo de 
Referência. 

 
4.8. Os participantes que ofertarem suas propostas abaixo do valor praticado no  

mercado, deverão apresentar quando solicitado, junto com sua planilha de 
quantitativos e valores, planilha de custos de demonstre que a mesma é exequível 
e compatível com os preços de mercado e com a execução do objeto ora tratado, 
em relação a preços, salários, produtividade, BDI correspondente, transporte , 
seguro, encargos sociais  e previdenciários, tributos fiscais e outros fatores que 
influenciem de forma direta ou indireta na execução do objeto tratado, sob pena de 
desclassificação.  

 
4.9. O prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, deverá ser 

determinado na proposta. 
 
 

5. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 
 
 
5.1. As propostas serão processadas e julgadas pela Comissão de Análise e 

Julgamento (COJU) do Hospital Estadual Mário Covas Santo André que submeterá 
sua decisão ao Diretor Geral/Superintendente do Hospital, nos termos regimentais. 
 

5.2. A COJU publicará a conclusão da concorrência, constando o nome da empresa 
vencedora no site da FUABC (www.fuabc.org.br) e enviará e-mail com ata do 
resultado do julgamento das propostas para cada um dos participantes deste 
certame, ocasião em que será aberto prazo para recurso e impugnações. 

 
5.3. A COJU utilizará como forma de desempate, a avaliação da idoneidade das 

empresas candidatas; qualidade do produto e/ou serviço oferecido; condições de 
garantia; verificação e comparação da somatória de fatores, incluindo distância, 
transporte seguro até o local da entrega, forma de pagamento, prazo para entrega 
e o cumprimento integral das especificações do presente Memorial Descritivo. 

 

http://www.fuabc.org.br/
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5.4. Será considerada vencedora a empresa que propuser MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL APLICADO SOBRE OS VALORES PRATICADOS NA TABELA 
SIGTAP SUS, atender todas as exigências formais do presente Memorial 
Descritivo e que o serviço esteja de acordo com as especificações mencionadas no  
“Termo de Referência”. 

 
5.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências formais ou 

técnicas deste Memorial Descritivo. 
 
5.6. Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas e a critério da COJU, 

poderá ser fixado prazo para apresentação de novas propostas comerciais. 
 
5.7. A COJU, ou quem ela indicar, reserva-se o direito de efetuar diligências para 

esclarecer ou verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e/ou 
informações apresentadas nas Propostas. 

 
5.8. A empresa melhor classificada da presente coleta de preços, terá o prazo de 

02 (dois) dias úteis a partir da comunicação oficial, para a apresentação dos 
documentos, sob pena, de não o fazendo, ser desclassificada. 

 
 

6. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS 
 
6.1. Os questionamentos e/ou esclarecimentos de caráter técnico ou legal sobre o 

presente Memorial Descritivo, deverão ser formalizados em papel timbrado da 
empresa e protocolizados no Setor de Compras do Hospital Estadual Mario Covas 
Santo André. 

 
6.1.1. Tais questionamentos deverão ser encaminhados à COJU em até 02 (dois) dias 

úteis antes da data final da entrega das propostas, para análise e respostas. 
 
6.2. As respostas aos questionamentos serão publicadas no site da Fundação do ABC 

(www.fuabc.org.br) permitindo acesso a todos os interessados. 
 

6.3. Não serão atendidas solicitações verbais ou por telefone. 
 
6.4. Durante o período compreendido entre a data de entrega das propostas e a 

notificação do resultado final do certame, os concorrentes deverão abster-se de 
entrar em contato com os membros da COJU para assuntos correlatos. 

 

http://www.fuabc.org.br/
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6.5. Os questionamentos e/ou esclarecimentos não suspendem o certame, salvo, em 
caso de análise técnica que demande maior tempo para análise, razão pela qual a 
suspensão será publicada no site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br). 

 
 

7. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
7.1. As empresas participantes poderão protocolizar no Setor de Compras do Hospital 

Estadual Mário Covas Santo André impugnação dos termos deste Memorial 
Descritivo até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para entrega das propostas, 
remetendo suas razões à Superintendência/Diretoria Geral do Hospital. 

 
7.2. As impugnações serão analisadas quanto à existência de efeito suspensivo pela 

COJU, que publicará sua decisão através do site da FUABC (www.fuabc.org.br). 
 
7.3. Caberá recurso da decisão da COJU no prazo de 02 dias úteis da notificação do 

resultado final. Os recursos deverão ser protocolizados no Setor de Compras do 
Hospital Estadual Mário Covas Santo André e remetidos à 
Superintendência/Diretoria Geral do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André 
para análise e julgamento. 
 

7.4. São legitimados para apresentação de recurso os representantes legais da 
empresa e/ou aqueles indicados em procuração específica. 
 

7.5. Ocorrendo interposição de recurso por quaisquer das empresas participantes, as 
demais serão noticiadas através de e-mail, para que, em havendo interesse, 
apresentem sua impugnação e/ou contrarrazões em 02(dois) dias úteis da 
notificação. 
 

7.6. A decisão do recurso apresentado será publicada no site da FUABC 
(www.fuabc.org.br). 
 
 

8.  DAS VISTAS AO PROCESSO 
 
8.1. Após a publicação do resultado final no site www.fuabc.org.br, caso alguma 

empresa candidata tenha interesse ou necessidade de vistas ao processo do 
certame, deverá formalizar tal pedido em papel timbrado e protocolizar na recepção 
do Hospital. As vistas serão realizadas individualmente aos proponentes 
interessados, em dia, hora e local estipulados pelo Hospital. 

 

http://www.fuabc.org.br/
http://www.fuabc.org.br/
http://www.fuabc.org.br/
http://www.fuabc.org.br/


 

 

11 

8.2. Na realização das vistas ao processo, o proponente solicitante será acompanhado 
por funcionário indicado do Hospital.  

 
8.2.1. Em razão da pandemia do Corona Vírus (COVID-19), a parte interessada 

deverá providenciar por meios próprios, a extração de cópias, 
preferencialmente por qualquer meio eletrônico. 

 
 

9. DOS ANEXOS 
 
9.1.  Integram o presente Memorial Descritivo: 
 

 Termo de Referência 

ANEXO I – PLANILHA PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

ANEXO III – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 

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 futuras coletas de preços do Hospital. 

 
10.2. Os serviços serão iniciados pela empresa vencedora após a assinatura do Contrato 

de Prestação de Serviços. 
 
10.3. O Termo de Referência 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 IV do Termo de Referência. 
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12. DOS PAGAMENTOS 

 
12.1. Os pagamentos serão efetuados em conformidade ao termo do Contrato, 

cuja minuta constitui Anexo IV do Termo de Referência. 
 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. O presente Memorial Descritivo respeita os princípios da igualdade, legalidade, 

moralidade, publicidade, impessoalidade, probidade administrativa e transparência, 
garantindo assim lisura em todo o processo. 

 
13.2. Os documentos xerocopiados apresentados deverão ser preferencialmente 

autenticados. 
 
13.3. A proposta comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa 

candidata, impressa ou datilografada sem emendas ou rasuras. 
 
13.4. O Hospital Estadual Mario Covas Santo André se reserva o direito de cancelar o 

presente processo, a qualquer tempo, fundamentando sua decisão. 
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                                 TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

TERMO TÉCNICO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO  
 

 
1. OBJETO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada em implantação e execução de serviços 

médicos e multidisciplinares na área de radioterapia, conforme especificações 
exigidas no presente instrumento e seus anexos. 

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1.  A contratação de serviços médicos especializados e multidisciplinares na área 
de radioterapia se justifica pela necessidade de realização de tratamento 
radioterápico aos pacientes encaminhados pelos órgãos de regulação de acesso 
da Secretaria Estadual da Saúde (SES), bem como para suprir a demanda 
interna de agendamento do Hospital Estadual Mário Covas. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

 
3.1.  Descrição detalhada do serviço a ser executado:  

 
3.1.1. O objeto do presente Termo de referência consiste na prestação de serviços 

especializados na área de radioterapia, a serem executados nas instalações 
do Hospital Estadual Mário Covas – H.E.M.C, para atendimento exclusivo de 
pacientes oriundos do sistema da SES e da agenda interna do Hospital 
Estadual Mário Covas do H.E.M.C.  

 
3.1.2. Os serviços serão prestados com a utilização dos equipamentos instalados, 

de propriedade do H.E.M.C, em espaço físico regulamentado e aprovado 
pela CNEN e Vigilância Sanitária Local. 
 

3.1.3. Após o serviço habilitado junto aos órgãos regulamentadores, a prestadora 
atenderá aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, encaminhados 
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pelo H.E.M.C, advindos do sistema de regulação e outras fontes 
encaminhadoras pré-determinadas. 

 
3.1.4. Todos os pacientes que necessitarem de atendimento de urgência ou 

emergência durante o período que estiverem na radioterapia, serão 
encaminhados ao setor de emergência do Hospital Estadual Mário Covas, 
até a sua estabilização. O transporte desses pacientes até o setor de 
emergência, será responsabilidade do Hospital Estadual Mário Covas. 

 
3.1.5. O H.E.M.C fornecerá todo o mobiliário necessário aos departamentos, como 

recepções, consultórios, salas de exames, salas de tratamentos, comando 
dos aparelhos, posto de enfermagem, depósito de material de limpeza, 
administração, assim como disponibilizará os computadores e o sistema de 
gerenciamento hospitalar. 

 
3.1.6. O H.E.M.C.S.A se responsabilizará pelos serviços de limpeza, hotelaria, 

portaria, controle de acesso, segurança, manutenção predial e estrutural 
(hidráulica, elétrica, civil, rachaduras, vazamentos), infraestrutura predial, 
assim como pela manutenção do ar-condicionado. 

 
3.1.7. Para iniciar o tratamento, todos os pacientes necessitarão realizar uma 

Tomografia Computadorizada, para localização do tumor e planejamento 
técnico computadorizado do tratamento proposto, exceto os pacientes que 
forem realizar tratamento na técnica convencional 2D. 

 
3.1.8. As tomografias serão realizadas no tomógrafo do H.E.M.C, através de 

protocolos estabelecidos entre a prestadora, através da sua equipe de 
físicos, e a equipe de radiologia do H.E.M.C, sempre validados pela direção 
do hospital. 

 
3.1.8.1. A empresa prestadora fornecerá os acessórios utilizados nos exames, 

que não sejam relacionados ao serviço de radiologia. 
 

3.1.8.2. O H.E.M.C disponibilizará aproximadamente 75 vagas de exames de 
tomografia por mês, destinados aos pacientes que iniciarão o 
tratamento radioterápico com técnica tridimensional conformada 3D 
Os exames serão distribuídos em dias específicos previamente 
acordados, fracionados semanalmente. 

 
3.2. Definição de equipe mínima para execução do serviço: 
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3.2.1. A empresa prestadora disponibilizará para atendimento dos pacientes os 
seguintes profissionais, conforme legislação vigente (RDC 20, de 02 de 
fevereiro de 2006): 

 
 

3.2.1.1. Médicos Radioterapeutas em quantitativo correspondente a três horas 
trabalhadas para cada paciente novo tratado, computados no 
intervalo de 1 (um) ano; 

3.2.1.2. Especialista em Física Médica em quantitativo correspondente a três 
horas trabalhadas para cada paciente novo tratado, computados no 
intervalo de 1 (um) ano; 

3.2.1.3. Técnicos em Radioterapia em quantitativo suficiente a 10 (dez) horas 
trabalhadas para cada 50 (cinquenta) pacientes tratados ou simulados 
ao dia; 

3.2.1.4. Um médico radioterapeuta, durante pelo menos 2/3 (dois terços) de 
todo o período diário de funcionamento; 

3.2.1.5. 01 (um) médico Responsável Técnico;  
3.2.1.6. 01 (um) Físico Supervisor de Radioproteção; 
3.2.1.7. 01 (um) Enfermeiro (40h semanais); 
3.2.1.8. 03 (três) recepcionistas durante o horário de atendimento médico 

ambulatorial (8h às 17h); 
3.2.1.9. 01 (um) Assistente Administrativo durante o horário de atendimento 

médico ambulatorial (8h às 17h). 
 

3.2.2. A empresa vencedora do certame deverá disponibilizar, sem custos 
adicionais, um físico médico para realizar os trâmites inerentes à fase de 
pré-funcionamento do serviço, como o aceite do acelerador, levantamento 
radiométrico, controle de qualidade, preparo do plano de radioproteção, bem 
como a solicitação de autorização da operação junto ao CNEN. 

 
3.3. Local da Prestação: 

 
3.3.1. Anexo ao Hospital Estadual Mário Covas de Santo André – Rua Valdemar 

Mattei - Bairro Paraiso - Santo André – CEP: 09190-615. 
 

3.4. Horário da prestação do serviço, frequência e periodicidade: 
 

3.4.1. O serviço será prestado de segunda à sexta-feira, nos seguintes horários: 
 

3.4.1.1. Tratamentos nos aparelhos: das 06:20h às 20:00h, em até 3 turnos de 
4:48h. 
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3.4.1.2. Atendimento Médico Ambulatorial: das 08:00h às 17:00h. 

 
3.4.2. Devido ao descanso biológico dos pacientes necessário nos tratamentos 

radioterápicos, os serviços não serão prestados aos finais de semana e 
feriados, com exceção da eventual necessidade da compensação de 
feriados ou serviços de dosimetria e controle de qualidade dos 
equipamentos, em comum acordo com a direção do hospital. 

 
3.5. Procedimentos/serviços a serem executados: 

 
3.5.1. Atendimento médico ambulatorial. 

 
3.5.2. Procedimentos: 

 
Código 
da 
Tabela 
SIGTAP 
SUS 

Procedimento 

304010367 Radioterapia de cabeça e pescoço 

304010375 Radioterapia do aparelho digestivo 

304010383 Radioterapia de traqueia, brônquio, pulmão, pleura e mediastino 

304010391 Radioterapia de ossos / cartilagens /partes moles 

  304010405 Radioterapia de pele 

  304010413 Radioterapia de mama 

  304010421 Radioterapia de câncer ginecológico 

  304010448 Radioterapia de pênis 

304010456 Radioterapia de próstata 

304010464 Radioterapia do aparelho urinário 

304010480 Radioterapia de olhos e anexos 

304010502 Radioterapia de sistema nervoso central 

304010529 Radioterapia de metástase em sistema nervoso central 

304010537 Radioterapia de plasmocitoma / mieloma / metástase em outras localizações 

304010545 Radioterapia de cadeia linfática 

304010553 Radioterapia de linfoma e leucemia 

304010588 Radioterapia de doença benigna 

 
3.5.3. Técnicas de Tratamentos utilizadas: 
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3.5.3.1. Os pacientes serão tratados com as técnicas de Radioterapia 
Convencional (2D) e Radioterapia tridimensional conformada (3D). 
 
 

3.6. Dos equipamentos, bens e materiais:  
 

3.6.1. Responsabilidades do Hospital Estadual Mário Covas: 
 

3.6.1.1. O H.E.M.C fornecerá todo o mobiliário necessário aos departamentos, 
como recepções, consultórios, salas de exames, salas de 
tratamentos, comando dos aparelhos, posto de enfermagem, depósito 
de material de limpeza, administração. 

 
3.6.1.2. O H.E.M.C disponibilizará os computadores e o sistema de 

gerenciamento hospitalar. 

 
 

3.6.1.3. O H.E.M.C disponibilizará os aparelhos de ar-condicionado e chillers 
e se responsabilizará pelas suas respectivas manutenções 
preventivas e corretivas. 

 
3.6.1.4. O H.E.M.C disponibilizará os equipamentos relacionados no Anexo III 

para a execução dos serviços. 
 

3.6.1.5. O H.E.M.C manterá no setor de Radioterapia, um carro de 
emergência contendo: Esfigmomanômetro; Estetoscópio; 
Instrumentos de monitoração e desfibrilação cardíaca; Ventilador 
pulmonar manual – AMBU com reservatório; Medicamentos para 
atendimento de emergência; Ponto de oxigênio ou cilindro com 
carrinho; e Aspirador portátil. 

 
3.6.2. Responsabilidades da empresa prestadora: 

 
3.6.2.1. A empresa prestadora se responsabilizará por todos os recursos 

necessários para execução do serviço e assistência ao paciente, 
incluindo, materiais, medicamentos, insumos diretos e indiretos.  

 
3.6.2.2. A empresa prestadora será responsável pela calibração e controle de 

qualidade dos equipamentos de tratamento, dentro dos níveis 
exigidos pela legislação em vigor. 
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3.6.2.3. A empresa prestadora fornecerá as máscaras de imobilização, assim 
como todos os acessórios para fixação e posicionamento dos 
pacientes que forem necessários para os tratamentos, e que não 
tiverem sido disponibilizados pela fornecedora do equipamento,  

 
3.6.2.4. A empresa prestadora providenciará aos seus profissionais todos os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários à execução 
dos serviços, bem como, fiscalizar o seu uso. 

 
 

3.6.2.5. A empresa prestadora deverá firmar contrato com empresa 
especializada para monitoração individual de radiação (dosímetros 
individuais), monitoramento de radiação da sala e do serviço de 
radioterapia. 

 
3.6.2.6. A empresa prestadora se compromete em manter a calibração e 

controle de qualidade dos equipamentos de tratamento, dentro dos 
níveis exigidos pela legislação em vigor. 

 
 

3.6.2.7. A empresa prestadora será responsável pela manutenção preventiva 
e corretiva do equipamento acelerador linear Clinac iX, assim como 
os equipamentos e acessórios auxiliares, após o período de garantia. 
A prestadora terá o direito de firmar contrato com a empresa que 
melhor lhe atender, em serviços, peças e preços, exceto a 
manutenção do ar condicionado, que será responsabilidade do 
HEMC. 

 
3.6.2.8. A empresa prestadora será responsável pela aquisição de todas e 

quaisquer peças necessárias para o reparo destes equipamentos, 
também reservado o direito de adquirir tais peças com o fornecedor 
que lhe oferecer melhor preço e prazo, seja no mercado interno, como 
no mercado externo.  

 
3.7. Demais especificações: 

 
3.7.1. Todos os ambientes, instalações, equipamentos, certificados, licenças, 

documentações, registros, materiais, organização, procedimentos, 
monitoramento, controle de qualidade, qualificações profissionais devem 
observar concordância com as normativas listadas a seguir, e/ou suas 
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atualizações e novas normas, estando sempre em consonância com a 
legislação vigente: 

 
3.7.1.1. RESOLUÇÃO – RDC nº 20, de 02 de fevereiro de 2006, que 

estabelece o Regulamento Técnico para o funcionamento de serviços 
de Radioterapia, visando à defesa da saúde dos pacientes, dos 
profissionais envolvidos e do público em geral. 

3.7.1.2. RESOLUÇÃO – RDC Nº 50, de 02 de fevereiro de 2002, que dispõe 
sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde. 

 
3.7.1.3. RESOLUÇÃO CNEN Nº 130, DE 31 DE MAIO DE 2012, que dispõe 

sobre os requisitos necessários para a segurança e a proteção 
radiológica em Serviços de Radioterapia. 

 
3.7.1.4. Norma CNEN – NE 3.06, de 03/90 – Requisitos de Radioproteção e 

Segurança para Serviços de Radioterapia. 
 

3.7.1.5. Portaria MS/SVS n°2.453 de 01 de junho de 1998 e atualizações, 
quanto às especificações, uso, proteção radiológica, registros de 
controles, certificados, autorizações e garantia da qualidade. 

 
3.7.1.6. Portaria MS nº 3.535 de 02 de setembro de 1998 e Portaria MS nº 

225 de 31 de março de 1999, sobre Centros de Atendimento de 
Oncologia. 

 
3.7.1.7. Portaria MS/SAS nº 113 de 31 de março de 1999, sobre 

cadastramento de serviços que realizam procedimentos de alta 
complexidade em câncer. 

 
3.7.1.8. Manual de Bases Técnicas – Oncologia SAI/SUS – Sistema de 

informações ambulatoriais. 
 

3.7.1.9. Os serviços descritos neste Termo de Referência são de natureza 
Continuada. 

 
 

4. CENÁRIO DE REFERÊNCIA ESPERADO 
 

4.1. Oferta de, no mínimo, 75 (setenta e cinco) novas vagas por mês. 
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4.2. Manter, em média, 90 (noventa) pacientes em tratamento por dia 
(aproximadamente 1.980 (um mil novecentos e oitenta) sessões por mês, 
considerando um mês com 22 dias úteis). 

 
4.3. Tabela de referência dos procedimentos de Radioterapia: 

 
Código da 

Tabela 
SIGTAP 

SUS 

Procedimento/Tratamento* 

Estimativa 
anual de 

pacientes em 
tratamento** 

304010367 Radioterapia de cabeça e pescoço 80 

304010375 Radioterapia do aparelho digestivo 110 

304010383 Radioterapia de traqueia, brônquio, pulmão, pleura e mediastino 80 

304010391 Radioterapia de ossos / cartilagens /partes moles 16 

304010405 Radioterapia de pele 30 

304010413 Radioterapia de mama 140 

304010421 Radioterapia de câncer ginecológico 86 

304010448 Radioterapia de pênis 7 

304010456 Radioterapia de próstata 120 

304010464 Radioterapia do aparelho urinário 24 

304010480 Radioterapia de olhos e anexos 12 

304010502 Radioterapia de sistema nervoso central 24 

304010529 Radioterapia de metástase em sistema nervoso central 20 

304010537 Radioterapia de plasmocitoma /mieloma /metástase em outras localizações 58 

304010545 Radioterapia de cadeia linfática 48 

304010553 Radioterapia de linfoma e leucemia 40 

304010588 Radioterapia de doença benigna 5 

                                                      TOTAL ANUAL 900 

 
* Cada procedimento/tratamento contemplará a quantidade total de sessões prescritas 
pelo médico.  

 
** Volume de atendimento condizente com a capacidade do equipamento em 3 turnos, 
das 6h20 às 20h. 
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5. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS  

 
5.1. Será considerado para o presente certame o critério de julgamento de “MAIOR 

DESCONTO PERCENTUAL APLICADO SOBRE OS VALORES PRATICADOS 
NA TABELA SIGTAP SUS, NOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ITEM 
3.5.2 do Termo de Referência, para determinar a ordem de classificação das 
empresas participantes. 

 
5.2. Será considerada como vencedora do certame a empresa melhor classificada, 

conforme o critério estabelecido anteriormente, dentre as participantes que, 
concomitantemente, atender todas as exigências especificadas no Termo de 
Referência, no Ato de Convocação, no Memorial Descritivo e na Minuta 
Contratual.  

 
 

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 

6.1. As empresas participantes deverão apresentar sua proposta nos mesmos 
moldes estabelecidos no ANEXO I, sob pena de desclassificação. 

 
6.2. O percentual de desconto aplicado deverá contemplar todos os tributos e 

despesas decorrentes da execução do serviço. 
 

6.3. Serão desclassificadas as empresas que apresentarem propostas e ofertas 
diferentes das especificações contidas neste Termo de Referência, no Memorial 
Descritivo e no ato de Convocação. 

 
6.4. A apresentação da proposta e a tramitação da concorrência seguirá as 

exigências e formalidades estabelecidas no Memorial Descritivo e no ato de 
Convocação. 

 
 

7. OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATADA 

 
7.1. A CONTRATADA se compromete a seguir todas as exigências estabelecidas nas 

“Especificações do Serviço”, constante no item 3 e seguintes deste instrumento, 
que forem determinadas como de sua competência. 

 
7.2. A CONTRATADA deverá, a qualquer tempo, comprovar o vínculo empregatício 
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e/ou contratual com seus colaboradores, bem como o cumprimento das 
obrigações fiscais e trabalhistas. 

 
7.3. A CONTRATADA deverá substituir o empregado prestador dos serviços 

sempre que a CONTRATANTE identificar problemas e assim determinar. 
 

7.4. A CONTRATADA deverá desenvolver plano de reciclagem e treinamento 
anualmente, no mínimo, para todos os colaboradores técnicos que atuam 
diretamente na execução do presente objeto, devidamente comprovado junto à 
CONTRATANTE. 

 
7.5. A CONTRATADA deve disponibilizar um canal de relacionamento entre a área 

técnico-operacional e o médico do serviço de saúde, para atendê-lo em todas 
as suas necessidades, discutir terapias, entre outros, em horário comercial. 

 
7.6. A CONTRATADA deverá nomear em seu quadro administrativo um 

responsável para atender à CONTRATANTE em todos os assuntos pertinentes 
à realização das terapias, às habilitações, e demandas gerais que surgirem no 
decorrer da execução do contrato. 

 
7.7. A CONTRATADA deverá manter em suas dependências, em lugar visível, 

quadro com escala de trabalho de todo corpo técnico. 
 

7.8. A CONTRATADA permitirá que a contratante tenha acesso a todas as 
instalações da CONTRATADA para vistoria de equipamentos, processos de 
trabalhos, processos de controle de qualidade, registros, prontuários, 
apontamentos e comprovação de habilitação dos profissionais contratados, 
para fins de coleta de dados, incluindo imagens e informações para avaliação 
do serviço prestado. 

 
7.9. A CONTRATADA deverá encaminhar relatório trimestral com todas as 

informações relacionadas ao controle das radiações ionizantes, bem como 
vigência dos laudos técnicos.  

 
7.10. A CONTRATADA deverá acompanhar e ter controle através de relatório 

mensal com todas as informações relacionadas a manutenções preventivas e 
corretivas realizadas nos aparelhos e ambientes, bem como outros 
indicadores de estrutura, processo e resultado pertinentes na gestão do 
parque de Radioterapia disponibilizado, de acordo com os critérios de 
acompanhamento da Engenharia Clínica da CONTRATANTE.  
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7.11. A CONTRATADA deverá instalar linhas telefônicas em quantidade suficiente 
para atendimento da demanda, ficando sob responsabilidade da 
CONTRATANTE instalação de ramal para comunicação interna entre o 
serviço de radioterapia e o hospital.  

 
7.12. A CONTRATADA deverá realizar o atendimento inicial (recepção) do paciente 

encaminhado para exame/procedimento, de acordo com o protocolo 
estabelecido pelo Hospital Estadual Mário Covas, sempre se atentando as 
obrigatoriedades de identificação, apresentação de documentos, conferência 
das solicitações médicas, atualizações de cadastro e aberturas de 
procedimentos no sistema.  

 
7.13. A CONTRATDA deverá acomodar e realizar adequadamente o preparo do 

paciente devendo o ambiente estar preparado de forma a atender as 
necessidades relacionadas aos procedimentos, como troca de roupas com 
privacidade, local para acomodar os pertences do paciente, sanitário privativo 
e espaço para acompanhante. 

 
7.14. A CONTRATADA deverá manter Sistema de Gerenciamento de Qualidade, 

incluindo instruções de Controle de Qualidade da aplicação das terapias de 
modo a manter todos os registros dos procedimentos e correções adotados. 

 
7.15. O procedimento deverá ser realizado de acordo com o roteiro de execução da 

terapia, contendo todas as etapas a serem seguidas, devendo estar 
disponível por escrito e ser adotado rigorosamente. 

 
7.16. A CONTRATADA deverá armazenar todos os dados de cadastro e resultados 

(imagem e laudo) dos exames, devendo estes estar disponíveis para emissão 
de segunda via por até 5 (cinco) anos. 

 
7.17. É de responsabilidade da CONTRATADA, manter cópias de todas as APAC´s 

sob sua guarda para possíveis auditorias. 
 

7.18. A CONTRATADA deverá relatar à CONTRATANTE toda e qualquer 
irregularidade observada em suas instalações, tão logo sejam detectadas. 

 
7.19. A CONTRATADA deverá oferecer condições de pleno acesso das 

informações aos profissionais da CONTRATANTE. 
 

7.20. A CONTRATADA deverá nomear um médico habilitado para assumir a 
Responsabilidade Técnica do serviço, junto aos órgãos regulatórios dos 
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serviços de radioterapia (ANVISA e CNEN) e todas as atribuições pertinentes, 
devendo este ser profissional médico com título de especialista na referida 
especialidade, emitido pela Associação Médica Brasileira, para atendimento 
as quaisquer necessidades esclarecimentos da CONTRATANTE. 

 
7.21. A CONTRATADA deverá nomear um físico médico habilitado para assumir a 

Supervisão de Radioproteção do serviço, junto aos órgãos regulatórios dos 
serviços de radioterapia (ANVISA e CNEN) e todas as atribuições pertinentes. 

 
7.22. A CONTRATADA terá até 45 dias (quarenta e cinco) corridos, contados da 

assinatura do contrato, para formar equipe com todos os profissionais 
necessários e exigidos através da legislação vigente que rege os serviços de 
radioterapia e concluir eventuais adaptações físicas para o funcionamento do 
serviço. 

 
7.23. A CONTRATADA deverá manter atualizada na Diretoria Técnica do 

CONTRATANTE a relação dos profissionais que prestam serviços na 
instituição, informando imediatamente ao CONTRATANTE, sempre que 
ocorrer qualquer alteração no seu quadro de profissionais.  

 
7.24. Os profissionais da CONTRATADA deverão certificar-se da assinatura prévia 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo paciente ou seu 
representante legal, antes da realização dos procedimentos médicos, 
informando sobre seus riscos inerentes. 

 
7.25. A CONTRATADA deverá garantir que todos os profissionais designados para 

prestação do serviço possuam registro regular no Conselho da categoria.  
 

7.26. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE após assinatura do 
contrato a relação do quadro de funcionários, com nomes, cargos e data de 
admissão, de acordo com a RDC nº 154, de 15 de junho de 2004, com os 
respectivos Curriculum Vitae dos profissionais vinculados, comprovante de 
registro no conselho pertinente a sua categoria de atuação, certificados 
acadêmicos (sempre que a função exigir), bem como comprovante do vínculo 
empregatício com a empresa. 

 
7.27. A CONTRATADA deverá mensalmente, apresentar à CONTRATANTE, 

relação dos seus funcionários, com a respectiva escala de quais irão executar 
os serviços. Em caso de substituição de urgência, tal fato deverá ser 
notificado a CONTRATANTE imediatamente por escrito, sendo admitido o 
encaminhamento de e-mails. 
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7.28. A CONTRATADA deverá disponibilizar a CONTRATANTE, mensalmente, a 

produção de todos os procedimentos realizados no mês anterior, bem como 
relatórios com informações pertinentes, em meio físico (papel) e em meio 
eletrônico (planilha eletrônica), contendo: 

 
7.28.1. Data de realização do procedimento; 
7.28.2. Início e término do procedimento; 
7.28.3. Nomes completos dos pacientes; 
7.28.4. Registro e/ou matrícula do paciente; 
7.28.5. Código do procedimento conforme tabela SUS; 
7.28.6. Nome do procedimento; 
7.28.7. Serviço ou especialidade executante do procedimento; 
7.28.8. Nome do médico responsável pelo procedimento; 
7.28.9. Materiais e medicamentos especiais utilizados no procedimento. 

 
 

7.29. A CONTRATADA deverá informar imediatamente ao gestor do contrato 
eventual suspensão do fornecimento, alteração de horário de atendimento, 
supressão de agenda, remarcações ou qualquer anormalidade verificada na 
execução do contrato, devendo do mesmo modo, prestar todos os 
esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE. 

 
7.30. A CONTRATADA deverá garantir todo o apoio técnico por profissional 

especializado dos serviços, referente a treinamento de pessoal junto às 
unidades usuárias, caso seja solicitado pela CONTRATANTE. 

 
7.31. A CONTRATADA deverá atribuir no momento da assinatura do Contrato, o 

responsável para o atendimento a CONTRATANTE, fornecendo o contato 
telefônico e e-mail. 

 
7.31.1. Eventual alteração do responsável técnico deverá ser imediatamente 

informada a CONTRATANTE, encaminhando imediatamente o novo 
contato. 

 
7.32. A CONTRATADA é responsável por garantir a execução plena do objeto 

deste Contrato, sem qualquer interrupção, independentemente de suas 
eventuais necessidades de adaptação, desde a assinatura do presente 
Contrato, salvo caso fortuito ou força maior. 

 
7.33. Durante a execução do contrato a CONTRATADA obriga-se a adotar todas as 
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precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus 
funcionários, seus prepostos e a terceiros, pelos quais será integralmente 
responsável. 

 
7.34. A CONTRATADA deverá indicar um profissional, na condição de preposto 

contratual, responsável pelo atendimento à CONTRATANTE em todos os 
assuntos pertinentes à execução do Contrato. 

 
7.35. A CONTRATADA deverá exigir que seus profissionais, quando no ambiente 

da CONTRATANTE, apresentem-se de forma adequada, identificados com 
crachá da empresa com foto recente, que obedeçam aos regulamentos 
internos do local de trabalho, normas técnicas e protocolos recomendados 
para os procedimentos realizados. 

 
7.36. A CONTRATADA deverá manter disciplina nos locais onde haverá a 

prestação dos serviços, substituindo, após notificação, qualquer mão-de-obra 
cujo comportamento seja considerado inconveniente pela CONTRATANTE. 

 
7.37. A CONTRATADA deve cumprir, além das normas vigentes de âmbito Federal, 

Estadual ou Municipal, as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 

7.38. A CONTRATADA não reproduzirá, divulgará ou utilizará em benefício próprio, 
ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em 
razão dos serviços discriminados, sem o consentimento prévio e por escrito 
da CONTRATANTE. 

 
7.39. A CONTRATADA não utilizará o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade 

de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, 
como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sem o 
consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE. 

 
7.40. A CONTRATADA instruirá sua mão-de-obra, quanto à prevenção de acidente 

no trabalho de acordo com as normas vigentes instituídas pela Engenharia de 
Segurança do Trabalho da CONTRATANTE, provendo-os dos equipamentos 
de proteção individual (EPI). 

 
7.41. A CONTRATADA cumprirá o Regimento Interno e as demais Normas Internas 

do CONTRATANTE, assim como outras normas relativas à engenharia de 
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. 
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7.42. A CONTRATADA manterá completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 

materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou 
comerciais, inovações que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que 
venha a ser confiado em razão deste contrato, sendo eles de interesse do 
CONTRATANTE, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, 
reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimentos a terceiros a esta contratação, 
sob pena da lei. 

 
7.43. A CONTRATADA deverá seguir as diretrizes de todas as comissões 

instituídas pelo CONTRATANTE.  
 

7.44. A CONTRATADA deverá respeitar integralmente todos os protocolos, 
procedimentos, regulamentos, normas, e indicadores estabelecidos pelo 
CONTRATANTE, contribuindo para a acreditação ou manutenção da 
qualidade nas certificações nacionais e internacionais que o hospital esteja 
inserido. 

 
7.45. A CONTRATATADA, através de seu representante, deverá prestar 

esclarecimentos sempre que convocada pelo CONTRATANTE. 
 

7.46. Caberá a CONTRATADA zelar pelo equipamento utilizado, fazendo uso 
dentro das especificações técnicas recomendadas pelos fabricantes. 

 
7.47. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito ao CONTRATANTE sempre 

que constatar defeito, desgaste ou algum outro problema que reduza ou 
impossibilite o uso normal de qualquer equipamento utilizado durante a 
execução dos serviços objeto deste contrato. 

 
7.48. Os profissionais que prestarão serviços à CONTRATADA deverão passar por 

treinamento ministrado pelo CONTRATANTE para utilização do Sistema de 
Gestão Hospitalar. 

 
7.49. A CONTRATADA se compromete em manter atualizadas as fichas de 

profissionais no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) do 
Sistema Único de Saúde - SUS e outros documentos que se fizerem 
necessários. 

 
7.50. A CONTRATADA se compromete em assessorar diretamente a 

CONTRATANTE em relação aos registros e licenças necessárias junto ao 
CNEN e Vigilância Sanitária. 



 

 

28 

 
7.51. A CONTRATADA se compromete a executar seus serviços respeitando todas 

as disposições estabelecidas neste Termo de Referência, bem como as 
demais determinações estabelecidas no contrato. 

 
 

8. OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DO CONTRATANTE  
 

8.1. A CONTRATANTE se compromete a seguir todas as exigências estabelecidas 
nas “Especificações do Serviço”, constante no item 3 e seguintes deste 
instrumento, que forem determinadas como de sua competência. 
 

8.2. A CONTRATANTE providenciará, os devidos registros e licenças necessárias 
junto ao CNEN e Vigilância Sanitária, em relação as suas instalações físicas e 
equipamentos instalados, com assessoria direta da CONTRATADA. 

 
8.3. A CONTRATANTE se obriga a ofertar, através do Sistema CROSS, um número 

mínimo de 75 (setenta e cinco) novas vagas por mês. 
 

8.3.1. Não é de responsabilidade do H.E.M.C o absenteísmo de pacientes e a 
perda primária. 

 
8.4. A CONTRATANTE acompanhará e fiscalizará o cumprimento das obrigações da 

empresa CONTRATADA. 
 

8.5. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos, referentes aos serviços 
prestados, deduzindo-se das faturas as eventuais glosas determinadas pelo 
Gestor do Contrato, sendo assegurado à CONTRATADA o direito à ampla 
defesa. 

 
8.5.1. Os pagamentos serão devidos, somente após a autorização de 

funcionamento do serviço pelo CNEN. 
 
8.6. Não obstante a CONTRATADA seja a única responsável pela prestação do 

serviço, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer 
forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a fiscalização mais 
ampla e completa sobre os serviços prestados e aceitos pela 
CONTRATANTE. 

 
8.7. A CONTRATANTE assegurar-se-á que o número de empregados alocados 

ao serviço por parte da CONTRATADA seja o suficiente para o adequado 
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desempenho dos serviços. 
 
8.8. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA e seus prepostos, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao adequado ao 
desempenho dos serviços. 

 
8.9. A CONTRATANTE emitirá pareceres em todos os atos relativos à execução 

deste Contrato, em especial, a aplicação de sanções, alterações e 
repactuações contratuais. 

 
8.10. 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. 

 
8.11. É vedada à CONTRATANTE, e seus representantes, exercer poder de 

mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente 
aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 

 
8.12. A CONTRATANTE assegurará as condições mínimas para a realização dos 

procedimentos com segurança, garantindo a guarda e conservação dos 
serviços, após sua conferência e entrada em seu estabelecimento. 

 

8.13. 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. 

 
 
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
9.1. O pagamento será efetuado no dia 20 do mês subsequente aos serviços prestados, 

caso essa data seja em finais de semana ou feriados, o pagamento ocorrerá no 
próximo dia útil vigente. 

 
9.2. A CONTRATADA deverá encaminhar ao setor de Faturamento, até o dia 3 de cada 

mês, relatório detalhado dos procedimentos realizados, quantidades, nome e 
atendimento e ao setor financeiro a nota fiscal com a descrição dos serviços 
realizados no mês anterior. O gestor irá avaliar os aspectos técnicos e o 
acompanhamento do serviço em relação ao pactuado, após a conferência 
encaminhar para o aval da Diretoria Técnica, que encaminhará a Diretoria 
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Econômico-financeira para análise quanto aos aspectos financeiros e para aval 
final e encaminhamento do documento ao financeiro para pagamento. 
 

9.3. Nos pagamentos será retido na fonte o valor correspondente aos tributos, nos 
termos da legislação específica e demais tributos que recaiam sobre o valor 
faturado. 
 

9.4. Não ocorrerão pagamentos antecipados pela prestação de serviços. 
 

9.5. Havendo atraso de mais de 3 (três) dias úteis da data acordada, ocorrerá multa 
equivalente a 2% (dois por cento) calculado sobre o valor não pago e mora diária 
de atraso de 0,03 (três centésimos de percentual) até a data do efetivo pagamento. 

 
9.6. O pagamento será efetuado mediante a análise do gestor do contrato e a 

apresentação mensal pela Contratada dos seguintes documentos que serão 
arquivados pelo Contratante:  
 
a) Nota Fiscal constando a discriminação detalhada do serviço prestado; 

 
b)  CND - Federal: (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);  

 
c)  Prova de regularidade perante o FGTS. Quando isento, deverá o Prestador 

apresentar justificativa e comprovante; 
 

d) Cópia de guia de recolhimentos do INSS, acompanhada da folha resumo da 

GEFIP correspondente. Quando isento, o prestador deverá apresentar 

justificativa e comprovante, nos termos da instrução normativa RFB N 

971/2009; 

 
e)  Relação nominal atualizada de todos os profissionais que trabalham na 

empresa, prestando serviços diretamente nas dependências do Contratante. 

 
 

f) Demonstrativos dos pagamentos realizados a todos os empregados (salário, 

vale transporte e benefícios), acompanhado do respectivo recibo firmado pelo 

empregado.  
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9.7. Quando a quantidade de atendimentos for inferior a média mensal de 40 
pacientes em tratamento por dia, a CONTRATADA receberá o equivalente 
a 40% do valor mensal contratual estimado, para que seja possível a 
manutenção dos custos operacionais, salvo se a meta não for atingida por culpa 
da própria CONTRATADA. 

  
 

10. DAS CONDIÇÕES PARA O USO DO REFEITÓRIO  
 

10.1. O Contratante permitirá à Contratada a utilização do refeitório localizado em suas 
instalações para alimentação dos funcionários vinculados aos seus prestadores 
de serviço, desde que o valor integral correspondente às refeições consumidas 
seja devidamente descontado da respectiva fatura ao final de cada período. 

 
10.1.1. Para tanto, a Contratada se responsabiliza por encaminhar relação nominal 

dos profissionais que utilizarão o serviço à Coordenação da Unidade de 
Nutrição do Contratante e mantê-la sempre atualizada. 

 
10.2. O valor correspondente às refeições poderá ser reajustado a cada seis meses, 

com base na média cobrada durante o mesmo período de seis meses anteriores. 
 

 
11.  DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
11.1. A CONTRATANTE gerenciará o Contrato, por intermédio de Diretoria Técnica do 

Hospital Mario Covas. 
 

 
12. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 
12.1. O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, desde que assim fique acordado entre as partes, 
limitada a prorrogação a 60 (Sessenta) meses ou até 72 (setenta e dois) meses, 
em casos excepcionais, devidamente justificados, nos termos do Regulamento 
de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da FUABC e 
Mantidas. 
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13. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
 

13.1. A CONTRATADA deverá entregar mensalmente para análise, validação e 
monitoramento do CONTRATANTE, todos os indicadores que forem pactuados 
com o Escritório da Qualidade do HEMC. 

 
13.1.1. A CONTRATADA terá seu desempenho submetido a acompanhamentos 

sistemáticos de acordo com os critérios de avaliação e controle da 
CONTRATANTE, através de formulários próprios. 

 

13.1.2. A CONTRATADA garantirá livre acesso a informações, dos 
procedimentos e à documentação referente aos serviços prestados, aos 
gestores indicados pela CONTRATANTE, para o acompanhamento da 
gestão contratual. 

 

13.1.3. A fiscalização ou acompanhamento da execução deste Contrato, por 
parte dos órgãos competentes da CONTRATANTE, não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 
14.  VISTORIA TÉCNICA 

 
14.1. As empresas interessadas, por intermédio de seus respectivos representantes, 

poderão efetuar vistoria onde serão prestados os serviços no Hospital Estadual 
Mário Covas, para que tomem conhecimento das respectivas condições para 
execução do objeto, devendo apresentar Declaração de Vistoria (Anexo II) e não 
podendo alegar qualquer desconhecimento como componente impeditivo da 
formulação da proposta ou do perfeito cumprimento da futura contratação. 

 
14.2. A vistoria técnica deverá ser realizada mediante agendamento prévio, conforme 

exigido no Ato de Convocação. 
 

14.3. Ao término da vistoria, o representante da empresa deverá exigir da unidade 
vistoriada que lhe seja fornecida declaração de vistoria, conforme modelo 
(Anexo II), que deverá estar datada e assinada pelo responsável pela Unidade, 
com a respectiva identificação funcional legível. 

 
15. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA 

 
15.1. Considerando a natureza do serviço objeto da contratação, a empresa melhor 

classificada, deverá apresentar, quando solicitado, os documentos abaixo 
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relacionados, bem como todos os demais documentos solicitados no ato de 
convocação e memorial descritivo, sob pena de desclassificação. 

 
15.1.1. Contrato Social devidamente registrado no CRM, com objeto social de 

prestação de serviços especializados em radioterapia. 
 

15.1.2. CNPJ com CNAE de radioterapia – 8640-2/11 – Serviço de Radioterapia 
e/ou CNAE 8610-1/01 – Atividades de atendimento hospitalar, exceto 
pronto socorro e unidades de atendimento de emergências. 

 
15.1.3. Comprovação do Registro da empresa no Conselho Regional de Medicina. 

 
15.2. Após assinatura do instrumento contratual, a empresa vencedora do 

certame deverá apresentar:  
 

15.2.1. Título de Especialista dos profissionais médicos e físico-médicos que 
atuarão no serviço; 

 
15.2.2. Registro válido de pessoa física da CNEN, de cada profissional médico que 

atuará no serviço, para preparo, uso e manuseio de fontes radioativas; 
 

15.2.3. Registro válido na CNEN de especialista em física médica, para cada físico 
que atuará no serviço; 

 
Santo André, 30 de março de 2021. 

 
Comitê de elaboração:  

 
Diretorias Responsáveis: 

___________________________ 
Dr. Antônio De Giovanni Neto 

(Diretor Administrativo) 
__________________________ 

Sra.Cristiane Moura Gascón 
(Diretora Financeira) 

_________________________________ 
Prof. (a) Maria Elisa Ravagnani G. Ramos 

(Diretora de Enfermagem) 
_________________________ 
Dr. Alexandre Cruz Henriques 

(Diretor Técnico) 
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ANEXO I 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A REMUNERAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE RADIOTERAPIA ELENCADOS NO 
ITEM 3.5.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA SERÁ CALCULADA COM BASE NOS 
VALORES PRATICADOS NA TABELA SIGTAP SUS, APLICANDO-SE O PERCENTUAL 
DE DESCONTO OFERTADO ABAIXO : 

 
 

__________% (_____________________________) 
                  ESCREVER POR EXTENSO  

 
 

DE DESCONTO SOBRE OS VALORES PRATICADOS NA TABELA SIGTAP  
SUS PARA SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA 

 
 

DATA DE EMISSÃO DA PROPOSTA:  

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O INTERIOR TEOR DO ATO DE CONVOCAÇÃO, 
TERMO DE REFERENCIA E/OU MEMORIAL DESCRITIVO 

 
__________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
(Nome Completo, CPF) 

 
EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DO DESCONTO OFERTADO: 

 
5% (CINCO POR CENTO) 

 
DE DESCONTO SOBRE OS VALORES PRATICADOS NA TABELA 
SIGTAP 
SUS PARA SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA 

 

Código 
Tabela 
SIGTAP 
SUS 

PROCEDIMENTO 
VALOR TABELA 

     SIGTAP SUS 

APLICANDO-SE 5% 
DE DESCONTO 
SOBRE O VALOR DA 
TABELA SIGTAP SUS 

03.04.01.044-8 RADIOTERAPIA DE PÊNIS R$  4.630,00 R$   4.398,5 

 
10% (DEZ POR CENTO) 
DE DESCONTO SOBRE OS VALORES PRATICADOS NA TABELA 
SIGTAP 

SUS PARA SERVIÇOS 
DE 
RADIOTERAPIACódigo 
Tabela SIGTAP SUS 

PROCEDIMENTO 
VALOR TABELA 

         SIGTAP SUS 

APLICANDO-SE 10% 
DE DESCONTO 
SOBRE O VALOR DA 
TABELA SIGTAP SUS 

04.01.044-8 RADIOTERAPIA DE PÊNIS R$  4.630,00 R$ 4167,00 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
PROCESSO N.º 15.           /202___ 
OBJETO:                                                                                                                                
 

DECLARAMOS, exclusivamente para o fim de participação no processo de concorrência 

em epígrafe, que a empresa _____________________________________________, 

CNPJ nº_________________________________, com sede na (rua, avenida) 

_______________________________________________________________________, 

nº __________, neste ato representada pelo por seu representante legal/procurador 

Senhor (a) ______________________________________________________portador 

(a) da Cédula de Identidade RG nº ___________________, compareceu ao Hospital 

Estadual Mário Covas de Santo André, sito a Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Bairro 

Paraiso – Santo André - SP, local onde serão prestados os serviços, verificando e 

tomando pleno conhecimento de todas as especificações do objeto a ser contratado, bem 

como verificou os equipamentos que se encontram aqui instalados, não podendo alegar 

qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da proposta ou do 

perfeito cumprimento do contrato a ser firmado com a administração. 

 
Santo André,          de                                 de 20       . 

 
E-mail da empresa: ______________________________________________________ 
 
Telefones para Contato: __________________________________________________ 
 
 

Representante da Empresa:                                 Visita Acompanhada por: 
 
_______________________________   _____________________________  

(Assinatura)                                                (Carimbo e Assinatura)                                                                                              
RG: ___________________________                                                                     
CPF: __________________________ 
Função: ________________________ 
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ANEXO III – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 
 

 
1.1. SISTEMA DE PLANEJAMENTO 3D ECLIPSE PARA RADIOTERAPIA 

 

 

Sistema de Planejamento 3D Eclipse em português para Radioterapia conforme 
especificações: 

 
1.1.1. Hardware: 

i. Estação de 
componentes: 

trabalho DELL Precision T5600 composta pelos seguintes 

a. Monitor Colorido LCD com dimensão de 20” polegadas, com resolução de 
1600x1200 dpi; 

b. Disco rígido com capacidade de 1 TB; 

c. Memória RAM de 32 GB DDR3; 

d. Leitor/Gravador de CD/DVD; 

e. Duas portas USB 2.0; 

ii. Impressora Laser colorida Lexmark C950de com resolução de 1200x1200 dpi 
e com capacidade de impressão em papéis de tamanho A3 e A4; 
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iii. Sistema de backup por disco rígido externo Dell PowerVault RD1000; 

iv.      Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) mono-cassete Fujifilm FCR Capsula 
X, capaz de importar e exportar imagens para planejamento e controle de 
tratamento. Capacidade de processamento de pelo menos 43 cassetes por hora, 
do cassete tamanho grande 43x35cm, reconhecimento automático de todos os 
tamanhos de cassete. Composto de: 

 

 
 

a. Digitalizadora de imagens monocassete CR Console Lite para cassetes grandes 
43x35 cm de radiologia e radioterapia (oncológico); 

b. Monitor LCD, com funções habilitadas de toque na tela; 

c. Resolução de 10 pixels/mm; 

d. Apresentação das imagens em escala de tons de cinza igual a 12 bits/pixel; 

e. Software de manipulação de imagem com ajuste de brilho, contraste, função 
gama, rotações, espelhamento e inversões de cores; 

f. Geração, manipulação e envio de imagens DICOM, com serviços adequados 
para a integração à rede PACS; 
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g. Dois cassetes CR IP CASS-PC Fujifilm para Radioterapia (oncológico) tamanho 
grande 43x35 cm com sistema de detecção apropriado para feixes de Raios-X 
de megavoltagem usados em radioterapia, com filtração equivalente a 0,5 mm 
de chumbo. 

h. Dois cassetes CR IP CASS-CC BW PB Fujifilm tamanho grande 43x35 cm com 

 
 
 
 

sistema de detecção apropriado para feixes de Raios-X radiodiagnóstico na faixa 
de 40 kV a 125 kV; 

i. Nobreak APC Staytion 1200VA para o sistema de planejamento e Nobreak APC 
BZ2200BI-BR 2200VA para o sistema de Radiografia computadorizada com 
capacidade compatível para todo o hardware e com autonomia superior a 10 
minutos. 

 
1.1.2. Software Eclipse: 

i. Habilitado para importação e exportação de imagens nos formatos DICOM 3.0 e 

DICOM RT; 

ii. Habilitado para importação e exportação de estruturas (contornos) e planos no 

formato DICOM RT; 

iii. Habilitado para exportação de planos em formato DICOM RT; 

iv. Com ferramentas de visualização de imagem com as seguintes opções: 
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a. Suporte a mais de 200 imagens axiais, incluindo Tomagrafia Computadorizada, 
Ressonância Magnética e PET-CT; 

b. Reconstrução de cortes sagitais, coronais e oblíquos; 

c. Visualização 3D; 

d. Beam’s eye view com opção de radiografia reconstruída digitalmente (DRR); 

e. Fusão de imagens de tomografia computadorizada, ressonância magnética e 
PET-CT. 

 
 
 
 
 

v. Com ferramentas de contorno com as seguintes opções: 

a. Delineação por densidade (número de CT); 

b. Auto-contorno multi-slice para o corpo; 

c. Interpolação de contornos; 

d. Criação de margens assimétricas. 

vi. Capaz de realizar cálculo de dose com algoritmo PBC, GGPB, AAA e IRREG com as 
seguintes opções: 
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a. Cálculo para feixes clínicos de aceleradores lineares e aparelhos de 60Co; 

b. Cálculo de dose 3D para feixes de fótons e elétrons; 

c. Cálculo 2D (campos irregulares sem imagens tomográficas); 

d. Cálculo para campos estáticos e dinâmicos (rotacionais); 

e. Cálculo para campos isocêntricos (SAD), distância fixa (SSD) e distância 
estendida; 

f. Cálculo de unidade monitor (acelerador linear) ou tempo de tratamento (60Co); 
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g. Matriz de cálculo com resolução melhor que 5 mm; 

h. Correção para heterogeneidades; 

i. Cálculo de fótons com os modificadores de feixes: bolus, filtros físicos, filtros 
dinâmicos, proteções, colimador multilâminas (MLC). 

vii. Capaz de realizar avaliação de planejamento com as seguintes opções: 

a. Superfícies de isodoses em visualização 3D; 

b. Linhas de isodoses em planos axiais, coronais, sagitais e oblíquos; 

c. Histograma dose-volume diferencial e cumulativo. 

viii. Saída de dados com as seguintes opções: 

a. Impressão de isodoses em planos axiais, coronais, sagitais e oblíquos; 

b. Impressão de histograma dose volume; 

c. Impressão dos parâmetros de tratamento: ângulos de gantry, colimador e 
mesa, tamanho de campo, acessórios (bolus, filtros, proteções, MLC), unidade 
monitor ou tempo de tratamento; 

d. Impressão de relatório com os parâmetros de cálculo de unidade monitor para 
aceleradores lineares e tempo de tratamento para unidades de 60Co; 

e. Impressão do beam’s eye view com fator  de magnificação controlado pelo 
usuário. 
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1.3. ACELERADOR LINEAR – CLINAC CX 

Acelerador Linear Clinac CX com feixes de fótons e elétrons com feixes de fótons de 6 MV 
e 10 MV, com 5 energias de elétrons, com valores nominais de 6, 9, 12, 15 e 18 MeV. 

 

 

1.3.1. Características Gerais: 

i. Com console de controle 4D microprocessado; 

ii. Sistema Klystron de radiofrequência; 

iii. Comando manual de movimentos de mesa e equipamento; 
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iv. Controle local e remoto; 

 
 
 
 

 

v.       Equipamento com possibilidade de upgrade para realização de procedimentos 
de radiocirurgia com cones e com colimadores do tipo multilâminas 
incorporado ao acelerador, com largura de lâmina projetada no isocentro igual 
a 2,5 mm (HD MLC), e admitindo ajustes do conjunto mecânico (gantry, 
colimador e mesa) para um isocentro com variação igual ou menor que 1,5 mm 
de diâmetro (Precisão Feixe Fino); 

vi. O acelerador linear Clinac CX permite, sem mudança de plataforma, a 
possibilidade de upgrade, com a inclusão de software e hardware para 
execução de tratamentos por IMRT nas modalidades “step and shoot” e “sliding 
windows”, bem como possibilidade de upgrade para adição da técnica de 
arcoterapia com modulação de feixe (RapidArc), para IGRT com imagens 
digitais planas e de cone-beam de Raios-X de kV e IGRT com imagens digitais 
planas de Raios-X de MV geradas em hardware instalado no acelerador linear e 
também para técnicas de IGRT com equipamentos não fixados ao gantry; 

vii. Gantry com rotação de 370 graus (185 graus para a esquerda e 185 graus para a 
direita) com precisão melhor ou igual a ± 1 grau; 

viii. Sistema de colimação com os dois pares de colimadores com movimentos 
assimétricos, ambos cruzando o eixo central; 

ix. Rotação motorizada do colimador de 330 graus em movimento contínuo com 
precisão melhor ou igual a ± 1 grau; 

x. Distância alvo-isocentro de (100,0 ± 0,2) cm; 

xi. Variação do isocentro menor ou igual a uma esfera de raio de 1 mm para 
gantry, colimador e mesa; 

xii. Indicadores mecânico e digital da posição do colimador com precisão de 1 grau; 

xiii. Para os feixes de fótons, o tamanho de campo é variável continuamente, sendo 
o menor campo de 0,5 cm x 0,5 cm e o maior campo de 40 cm x 40 cm; 
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xiv. Para os feixes de elétrons os campos são definidos por aplicadores de 5 
tamanhos diferentes, sendo eles de 6 cm x 6 cm, 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm, 
20 cm x 20 cm e 25 cm x 25cm; 

xv. Indicador óptico de distância com resolução de 0,5 cm; 

xvi. Capacidade de execução de arcoterapia, com feixe de fótons, no sentido 
horário e anti-horário, na faixa de 0,3 UM/grau a 20 UM/grau. 

 
 
 

 
1.3.2. Feixes de Fótons: 

i. Profundidade de dose máxima na água, para o campo 10 cm x 10 cm medido a 
100 cm da fonte, para o feixe com energia de 10 MV igual a 2,4 cm ± 0,15 cm; 

ii. Percentual de dose para 10 MV a 10 cm de profundidade de água, para campo 
10 cm x 10 cm e distância fonte-superfície de 100 cm igual a 74% +/- 1%; 

iii. Profundidade de dose máxima na água, para o campo 10 cm x 10 cm medido a 
100 cm da fonte, para o feixe com energia de 6 MV igual a 1,6cm +/- 0,15 cm; 

iv. Percentual de dose para 6 MV a 10 cm de profundidade de água, para campo 
10 cm x 10 cm e distância fonte-superfície de 100 cm igual a 67%+/-1%; 

v. Penumbra de campo 10 cm x 10 cm entre as curvas de 20% e 80% menor igual 
a 7 mm para ambas energias de fótons; 

vi. Taxa de dose mínima de 100 unidades monitoras por minuto para os feixes de 
fótons a um TSD de 100 cm em um campo de 10 cm x 10cm; 

vii. Taxa de dose máxima de 600 unidades monitoras por minuto para os feixes de 
fótons a um TSD de 100 cm em um campo de 10 cm x 10 cm. 

 
1.3.3. Feixes de Elétrons: 

i. Taxa mínima de dose, para todos os feixes de elétrons, de 100 unidades 
monitoras por minuto a um TSD de 100 cm em um campo de 10 cm x 10cm; 
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ii. Taxa máxima de dose de 400 unidades monitoras por minuto a um TSD de 100 
cm em um campo de 10 cm x 10 cm para todas as energias de elétrons; 

iii. Para uma energia especial de 6 MeV (HDTSE) a taxa máxima de dose é de 
2500 unidades monitoras por minuto a um TSD de 100 cm em um campo de 
10 cm x 10 cm; 

 
1.3.4. Sistema Dosimétrico: 

i. Sistema de câmaras de ionização selada composto por dois canais 
independentes; 

ii. Precisão do sistema dosimétrico de 1% ou 1 unidade monitora; 

 
 
 
 

iii. Linearidade do sistema dosimétrico para a faixa de 20 a 999 UM, em qualquer 
taxa de dose, de 1% ou 1 unidade monitora. 

 
1.3.5. MESA DE TRATAMENTO “IGRT EXACT COUCH”: 

i. Composta de tampo modelo IGRT Exact e acessórios em fibra de carbono que 
possibilitam a irradiação em qualquer ângulo de gantry com atenuação 
desprezível; 

ii. Com resolução linear igual a 1 mm e angular de 1°; 

iii. Precisão linear menor ou igual a ± 1 mm; 
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iv. Precisão angular menor ou igual a ± 1º; 

v. Reprodutibilidade menor ou igual a ± 1 mm linear e angular menor ou igual a 
± 1º; 

vi. Deslocamentos laterais, verticais, longitudinais e rotacionais com leitura de 
posicionamento e comando digital, local e remoto; 

vii. Deslocamento lateral motorizado de 50 cm com velocidade variável e 
possibilidade de deslocamento manual; 

viii. Deslocamento longitudinal motorizado de 145,8 cm com velocidade variável e 

 
 
 
 
 

possibilidade de deslocamento manual; 

ix. Capacidade para realizar simultaneamente todos os movimentos motorizados; 

x. Deslocamento rotacional da base da mesa motorizado de ± 100 graus com 
velocidade variável; 
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xi. Deflexão máxima do tampo quando recebe sua carga máxima igualmente 
distribuída sobre o tampo totalmente estendido menor ou igual a 4 mm no 
isocentro; 

xii. Dois pendentes para movimentação da mesa; 

xiii. Movimentação vertical contínua e com velocidade variável de 46 cm acima do 
isocentro e de 60 cm abaixo do isocentro; 

xiv. Tampo com dimensões de: largura 53 cm, comprimento 200 cm; 

xv. Capacidade para tratamento de pacientes de até 227 kg; 

 
1.3.6. ACESSÓRIOS DE TRATAMENTO: 

i. Suporte de acessórios para o colimador; 

ii. Um jogo de filtros em cunha de 15o, 30o, 45o e 60o; 

iii. Um conjunto de bandejas para suporte de proteções sendo, 05 (cinco) 

 
 
 
 

vazadas e 5 (cinco) lisas; 

iv. Com Laser indicador da saída do feixe (“back pointer”); 

v. Com ponteira mecânica indicadora de distância fonte/isocentro (“front 
pointer”); 



 

 

48 

vi.     Monitor LCD com dimensão diagonal igual a 20 polegadas para visualização 
dos parâmetros do paciente dentro da sala de tratamento e sinalização de 
intertravamentos; 

vii.        Quatro dispositivos de localização de paciente a Laser LAP vermelhos, sendo 
dois laterais, um sagital e um no teto. Os Lasers laterais projetam uma cruz no 
isocentro. O laser sagital projeta uma única linha. A largura das linhas é 
inferior a 1 mm a 3 metros do foco do Laser; 

viii. Inclui bandeja graticulada para realização de portal filme com marcadores que 
projetam no nível do isocentro marcas a cada centímetro por no mínimo 20 
cm x 20 cm; 

ix. Inclui suporte para cassete de CR de dimensão de 43x35 cm que permite 
irradiações AP/PA, laterais e oblíquas; 

 
1.3.7. Colimador Multilâminas Millenium de 80 Lâminas: 

 

 

i. Colimadores multilâminas MLC Millenium interno com 80 lâminas com largura 
máxima de 1 cm  no isocentro; 

ii. Transmissão através das lâminas, para qualquer uma das duas energias de 
fótons menor que 4,0% medido no plano do isocentro; 

iii. Capacidade de colimação em toda extensão do maior campo aberto 40 cm x 
40 cm; 

 

iv. Sistema de gerenciamento das lâminas incluído. 
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1.3.8. SISTEMA DE REGISTRO E VERIFICAÇÃO - ARIA: 

i. Software de registro e verificação ARIA em português com capacidade de 
importação de arquivos DICOM RT; 

 

 
 
 
 

ii. Software clínico com todas as licenças necessárias para: 

a. Administração e armazenamento das fichas clínicas de pacientes, com 
dados do tratamento (tamanho dos campos, angulos de: gantry, colimador 
e mesa, unidades monitoras de cada campo, acessórios tais como: filtro, 
MLC e proteções, assim como número acumulado de aplicações), fotografia 
digital, registro, prontuário e agendamento. 

b. Checagem de pacientes, administração e planejamento, com capacidade de 
autorização do tratamento somente após a coincidência dos dados 
programados com os posicionados e que não permite a repetição de 
campos já tratados. 

c. O software permite a configuração automática dos parâmetros mecânicos 
do acelerador, específicos do paciente, feitas de forma segura a partir do  
console 
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d. O software permite diferentes níveis de acesso aos comandos baseados em 
senha, com capacidade de emissão de relatórios. 

e. O software de registro e verificação ARIA está disponível no idioma 
português considerando a recomendação da resolução CNEN 130/2012, 
devidamente registrado na ANVISA. 

iii. Estação de trabalho DELL OptiPlex compatível com o software ARIA composto 
de: 

a. Monitores de LCD, coloridos de 20"; 

b. Sistema de nobrake APC Staytion 1200VA compatível com autonomia 
superior a 10 minutos, excluindo a impressora; 

c. Sistema de gravação para backup externo tipo fita LTO Dell PowerVault 
RD1000; 

iv. Rede de dados, baseada em switch Cisco SF102-24-NA de 2  Gbps, para 
interligação dos computadores. 

 
1.3.9. SISTEMA DE POSICIONAMENTO E IMOBILIZAÇÃO DO PACIENTE MEDINTEC: 
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i. Uma base para fixação de máscara Base Padrão Medintec; 

ii. Um jogo de 06 suportes de cabeça e pescoço Apoio para Cabeça e Pescoço 
Medintec compatível com a base para máscara; 

iii. Cinquenta máscaras termoplásticas para cabeça e  pescoço M14  Medintec 
com espessura de 3,2 mm, compatíveis com a base de fixação; 

iv. Um aquecedor de água para máscaras termoplásticas AMPA Medintec com 
dimensão compatível com as máscaras de cabeça e pescoço; 

v. Rampa para tratamento de mama Posicionador de Mama Medintec em 
acrílico com angulações de 5° a 45° composta por suporte de braço, pulso e 
cabeça e janelas radiotransparentes para feixes oblíquos. 

 
1.3.10. EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E DOSIMETRIA IBA: 

 

  
 

 
 
 
 

i.    Duas câmaras cilíndricas de ionização IBA FC65-P Farmer de 0,65 cm3 com 
parede de POM, à prova d’água, cada uma delas com 20 (vinte) metros de 
cabo; 



 

 

52 

ii.        Uma câmara de placas paralelas IBA PPC05 apropriada para dosimetria de 
feixe de elétrons, com volume de 0,05 cm3, janela com 1 mm de espessura, 
diâmetro do volume sensível de 10 mm, separação entre as placas coletoras 
de 0,5 mm, com suporte adequado ao fantoma e com conexão para o 
eletrômetro IBA DOSE 1; 

iii. Dois eletrômetros digitais IBA DOSE 1 compatíveis com as câmaras, com 4 
dígitos no mostrador, capacidade para medir corrente e carga elétrica, 
temporizador para medidas com tempo pré-estabelecido no intervalo de 1 
segundos a 9999 segundos, intervalo de medida de corrente de 40 pA a 1000 
nA com resolução de 0,1 pA, intervalo de medida de carga de 1 pC a 1 C com 

 
resolução de 1 pC. Entrada de 127 V e 220 V. Tensão elétrica de coleção de 
cargas variável de 0 V a 500 V com inversão de polaridade e programável em 
intervalos de 1 V; 

iv.          Barômetro Digital OXIGEN com exatidão de 1,0 mbar (1 hPa), digital, capaz 
de medir na faixa de 750 mbar (750 hPa) a 1100 mbar (1100 (hPa), com 
calibração em laboratório da rede nacional acreditado pelo INMETRO com 
validade de 1 ano após a entrega do equipamento; 

v.      Termômetro Digital Oxigen com exatidão de 0,06 oC, digital, com escala na 
faixa de -200o C a +850o C, com sonda (sensor) à prova de d’água e com 
calibração em laboratório da rede nacional acreditado pelo INMETRO com 
validade de 1 ano após a entrega do equipamento; 

vi. Higrômetro Digital Oxigen com exatidão de umidade relativa de 1%; 

vii. Fantoma de água IBA WP1D com paredes em acrílico, com posicionamento 
motorizado, tamanho de 40x34x35 cm, com posicionamento variável da 
câmara de ionização, precisão e resolução de 0,1 mm na direção vertical; 

viii. Cronômetro Digital Oxigen com exatidão melhor que 0,1 s e resolução de 
0,01 s; 

ix. Paquímetro Digital Oxigen com exatidão melhor que 0,05 mm e resolução 
de 0,01 mm; 

x. Multímetro Digital de Precisão Oxigen com capacidade para realizar 
medição de tensão, corrente, resistência, capacitância e frequência; 
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xi. Nível Digital Oxigen com exatidão igual a 0,5o e resolução de 0,1o; 

xii. Verificador da estabilidade e simetria do feixe IBA StarTrack com 453 
câmaras de ionização de placas paralelas cilíndricas e para utilização em 
campos de até 27 cm x 27 cm; 

xiii. Sistema de verificação Civco Iso-Align de alinhamento de campo luminoso e 
radiação, dos lasers e rotação de gantry; 

xiv. 02 Monitores portáteis de radiação Ludlum 9DP, tipo câmara de ionização, 
calibrável em laboratório nacional. 
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ANEXO IV – Minuta do Contrato 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ___/21 
 
Processo nº ______/2021 
 
 
Ementa: Contratação de empresa especializada ________________. 
 
 
 
Pelo presente instrumento particular de um lado FUNDAÇÃO DO ABC – Organização 
Social de Saúde (HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS SANTO ANDRÉ), com sede 
à Rua Doutor Henrique Calderazzo, nº 321, Bairro Paraíso, Santo André/SP, CEP 09190-
610, inscrita no CNPJ sob o nº 57.571.275/0006-07, com Inscrição Estadual Isenta, neste 
ato representado por ______________________________, simplesmente denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado, ______________, situada no endereço 
___________,representado neste ato por, ________, detentor da cédula de identidade 
RG nº; e inscrito no CPF sob nº  aqui e adiante simplesmente denominada 
CONTRATADA, têm entre si justo e acordado o presente termo que será regido pelas 
cláusulas e condições a seguir expostas. 
 
 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada em implantação e execução de serviços 
médicos e multidisciplinares na área de radioterapia, conforme especificações 
exigidas no presente instrumento e seus anexos. 

 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
2.1. O Termo de Referência anexo faz parte integrante do presente instrumento 
contratual, produzindo os mesmos efeitos legais. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

 
3.1.  Descrição detalhada do serviço a ser executado:  
 

3.1.1. O objeto do presente Termo de referência consiste na prestação de serviços 
especializados na área de radioterapia, a serem executados nas instalações 
do Hospital Estadual Mário Covas – H.E.M.C, para atendimento exclusivo de 
pacientes oriundos do sistema da SES e da agenda interna do Hospital 
Estadual Mário Covas do H.E.M.C.  

 
3.1.2. Os serviços serão prestados com a utilização dos equipamentos instalados, 

de propriedade do H.E.M.C, em espaço físico regulamentado e aprovado 
pela CNEN e Vigilância Sanitária Local. 
 

3.1.3. Após o serviço habilitado junto aos órgãos regulamentadores, a prestadora 
atenderá aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, encaminhados 
pelo H.E.M.C, advindos do sistema de regulação e outras fontes 
encaminhadoras pré-determinadas. 

 
3.1.4. Todos os pacientes que necessitarem de atendimento de urgência ou 

emergência durante o período que estiverem na radioterapia, serão 
encaminhados ao setor de emergência do Hospital Estadual Mário Covas, 
até a sua estabilização. O transporte desses pacientes até o setor de 
emergência será responsabilidade do Hospital Estadual Mário Covas. 

 
3.1.5. O H.E.M.C fornecerá todo o mobiliário necessário aos departamentos, como 

recepções, consultórios, salas de exames, salas de tratamentos, comando 
dos aparelhos, posto de enfermagem, depósito de material de limpeza, 
administração, assim como disponibilizará os computadores e o sistema de 
gerenciamento hospitalar. 

 
3.1.6. O H.E.M.C.S.A se responsabilizará pelos serviços de limpeza, hotelaria, 

portaria, controle de acesso, segurança, manutenção predial e estrutural 
(hidráulica, elétrica, civil, rachaduras, vazamentos), infraestrutura predial, 
assim como pela manutenção do ar-condicionado. 
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3.1.7. Para iniciar o tratamento, todos os pacientes necessitarão realizar uma 
Tomografia Computadorizada, para localização do tumor e planejamento 
técnico computadorizado do tratamento proposto, exceto os pacientes que 
forem realizar tratamento na técnica convencional 2D. 

 
3.1.8. As tomografias serão realizadas no tomógrafo do H.E.M.C, através de 

protocolos estabelecidos entre a prestadora, através da sua equipe de 
físicos, e a equipe de radiologia do H.E.M.C, sempre validados pela direção 
do hospital. 

 
3.1.8.1. A empresa prestadora fornecerá os acessórios utilizados nos exames, 

que não sejam relacionados ao serviço de radiologia. 
 

3.1.8.2. O H.E.M.C disponibilizará aproximadamente 75 vagas de exames de 
tomografia por mês, destinados aos pacientes que iniciarão o 
tratamento radioterápico com técnica tridimensional conformada 3D 
Os exames serão distribuídos em dias específicos previamente 
acordados, fracionados semanalmente. 

 
3.2. Definição de equipe mínima para execução do serviço: 

 
3.2.1. A empresa prestadora disponibilizará para atendimento dos pacientes os 

seguintes profissionais, conforme legislação vigente (RDC 20, de 02 de 
fevereiro de 2006): 

 
3.2.1.1. Médicos Radioterapeutas em quantitativo correspondente a três horas 

trabalhadas para cada paciente novo tratado, computados no 
intervalo de 1 (um) ano; 

3.2.1.2. Especialista em Física Médica em quantitativo correspondente a três 
horas trabalhadas para cada paciente novo tratado, computados no 
intervalo de 1 (um) ano; 

3.2.1.3. Técnicos em Radioterapia em quantitativo suficiente a 10 (dez) horas 
trabalhadas para cada 50 (cinquenta) pacientes tratados ou simulados 
ao dia; 

3.2.1.4. Um médico radioterapeuta, durante pelo menos 2/3 (dois terços) de 
todo o período diário de funcionamento; 

3.2.1.5. 01 (um) médico Responsável Técnico;  
3.2.1.6. 01 (um) Físico Supervisor de Radioproteção; 
3.2.1.7. 01 (um) Enfermeiro (40h semanais); 
3.2.1.8. 03 (três) recepcionistas durante o horário de atendimento médico 

ambulatorial (8h às 17h); 
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3.2.1.9. 01 (um) Assistente Administrativo durante o horário de atendimento 
médico ambulatorial (8h às 17h). 
 

3.2.2. A empresa vencedora do certame deverá disponibilizar, sem custos 
adicionais, um físico médico para realizar os trâmites inerentes à fase de pré-
funcionamento do serviço, como o aceite do acelerador, levantamento 
radiométrico, controle de qualidade, preparo do plano de radioproteção, bem 
como a solicitação de autorização da operação junto ao CNEN. 

 
3.3. Local da Prestação: 

 
3.3.1. Anexo ao Hospital Estadual Mário Covas de Santo André – Rua Valdemar 

Mattei - Bairro Paraiso - Santo André – CEP: 09190-615. 
 

3.4. Horário da prestação do serviço, frequência e periodicidade: 

 
3.4.1. O serviço será prestado de segunda à sexta-feira, nos seguintes horários: 

 
3.4.1.1. Tratamentos nos aparelhos: das 06:20h às 20:00h, em até 3 turnos de 

4:48h. 
 

3.4.1.2. Atendimento Médico Ambulatorial: das 08:00h às 17:00h. 
 

3.4.2. Devido ao descanso biológico dos pacientes necessário nos tratamentos 
radioterápicos, os serviços não serão prestados aos finais de semana e 
feriados, com exceção da eventual necessidade da compensação de 
feriados ou serviços de dosimetria e controle de qualidade dos 
equipamentos, em comum acordo com a direção do hospital. 

 
3.5. Procedimentos/serviços a serem executados: 

 
3.5.1. Atendimento médico ambulatorial. 

 
3.5.2. Procedimentos: 

 
Código 
da 
Tabela 
SIGTAP 
SUS 

Procedimento 

304010367 Radioterapia de cabeça e pescoço 
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304010375 Radioterapia do aparelho digestivo 

304010383 Radioterapia de traqueia, brônquio, pulmão, pleura e mediastino 

304010391 Radioterapia de ossos / cartilagens /partes moles 

  304010405 Radioterapia de pele 

  304010413 Radioterapia de mama 

  304010421 Radioterapia de câncer ginecológico 

  304010448 Radioterapia de pênis 

304010456 Radioterapia de próstata 

304010464 Radioterapia do aparelho urinário 

304010480 Radioterapia de olhos e anexos 

304010502 Radioterapia de sistema nervoso central 

304010529 Radioterapia de metástase em sistema nervoso central 

304010537 Radioterapia de plasmocitoma / mieloma / metástase em outras localizações 

304010545 Radioterapia de cadeia linfática 

304010553 Radioterapia de linfoma e leucemia 

304010588 Radioterapia de doença benigna 

 
3.5.3. Técnicas de Tratamentos utilizadas: 

 
3.5.3.1. Os pacientes serão tratados com as técnicas de Radioterapia 

Convencional (2D) e Radioterapia tridimensional conformada (3D). 
 
 

3.6. Dos equipamentos, bens e materiais:  
 

3.6.1. Responsabilidades do Hospital Estadual Mário Covas: 
 

3.6.1.1. O H.E.M.C fornecerá todo o mobiliário necessário aos departamentos, 
como recepções, consultórios, salas de exames, salas de 
tratamentos, comando dos aparelhos, posto de enfermagem, depósito 
de material de limpeza, administração. 

 
3.6.1.2. O H.E.M.C disponibilizará os computadores e o sistema de 

gerenciamento hospitalar. 

 
3.6.1.3. O H.E.M.C disponibilizará os aparelhos de ar-condicionado e chillers 

e se responsabilizará pelas suas respectivas manutenções 
preventivas e corretivas. 
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3.6.1.4. O H.E.M.C disponibilizará os equipamentos relacionados no Anexo III 
para a execução dos serviços. 

 
3.6.1.5. O H.E.M.C manterá no setor de Radioterapia, um carro de 

emergência contendo: Esfigmomanômetro; Estetoscópio; 
Instrumentos de monitoração e desfibrilação cardíaca; Ventilador 
pulmonar manual – AMBU com reservatório; Medicamentos para 
atendimento de emergência; Ponto de oxigênio ou cilindro com 
carrinho; e Aspirador portátil. 

 
3.6.2. Responsabilidades da empresa prestadora: 

 
3.6.2.1. A empresa prestadora se responsabilizará por todos os recursos 

necessários para execução do serviço e assistência ao paciente, 
incluindo, materiais, medicamentos, insumos diretos e indiretos.  

 
3.6.2.2. A empresa prestadora será responsável pela calibração e controle de 

qualidade dos equipamentos de tratamento, dentro dos níveis 
exigidos pela legislação em vigor. 

 
3.6.2.3. A empresa prestadora fornecerá as máscaras de imobilização, assim 

como todos os acessórios para fixação e posicionamento dos 
pacientes que forem necessários para os tratamentos, e que não 
tiverem sido disponibilizados pela fornecedora do equipamento,  

 
3.6.2.4. A empresa prestadora providenciará aos seus profissionais todos os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários a execução 
dos serviços, bem como, fiscalizar o seu uso. 

 
3.6.2.5. A empresa prestadora deverá firmar contrato com empresa 

especializada para monitoração individual de radiação (dosímetros 
individuais), monitoramento de radiação da sala e do serviço de 
radioterapia. 

 
3.6.2.6. A empresa prestadora se compromete em manter a calibração e 

controle de qualidade dos equipamentos de tratamento, dentro dos 
níveis exigidos pela legislação em vigor. 

 
3.6.2.7. A empresa prestadora será responsável pela manutenção preventiva 

e corretiva do equipamento acelerador linear Clinac iX, assim como 
os equipamentos e acessórios auxiliares, após o período de garantia. 
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A prestadora terá o direito de firmar contrato com a empresa que 
melhor lhe atender, em serviços, peças e preços, exceto a 
manutenção do ar condicionado, que será responsabilidade do 
HEMC. 

 
3.6.2.8. A empresa prestadora será responsável pela aquisição de todas e 

quaisquer peças necessárias para o reparo destes equipamentos, 
também reservado o direito de adquirir tais peças com o fornecedor 
que lhe oferecer melhor preço e prazo, seja no mercado interno, como 
no mercado externo.  

 
 

3.7. Demais especificações: 
 

3.7.1. Todos os ambientes, instalações, equipamentos, certificados, licenças, 
documentações, registros, materiais, organização, procedimentos, 
monitoramento, controle de qualidade, qualificações profissionais devem 
observar concordância com as normativas listadas a seguir, e/ou suas 
atualizações e novas normas, estando sempre em consonância com a 
legislação vigente: 

 
3.7.1.1. RESOLUÇÃO – RDC nº 20, de 02 de fevereiro de 2006, que 

estabelece o Regulamento Técnico para o funcionamento de serviços 
de Radioterapia, visando à defesa da saúde dos pacientes, dos 
profissionais envolvidos e do público em geral. 

3.7.1.2. RESOLUÇÃO – RDC Nº 50, de 02 de fevereiro de 2002, que dispõe 
sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde. 

 
3.7.1.3. RESOLUÇÃO CNEN Nº 130, DE 31 DE MAIO DE 2012, que dispõe 

sobre os requisitos necessários para a segurança e a proteção 
radiológica em Serviços de Radioterapia. 

 
3.7.1.4. Norma CNEN – NE 3.06, de 03/90 – Requisitos de Radioproteção e 

Segurança para Serviços de Radioterapia. 
 

3.7.1.5. Portaria MS/SVS n°2.453 de 01 de junho de 1998 e atualizações, 
quanto às especificações, uso, proteção radiológica, registros de 
controles, certificados, autorizações e garantia da qualidade. 
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3.7.1.6. Portaria MS nº 3.535 de 02 de setembro de 1998 e Portaria MS nº 
225 de 31 de março de 1999, sobre Centros de Atendimento de 
Oncologia. 

 
3.7.1.7. Portaria MS/SAS nº 113 de 31 de março de 1999, sobre 

cadastramento de serviços que realizam procedimentos de alta 
complexidade em câncer. 

 
3.7.1.8. Manual de Bases Técnicas – Oncologia SAI/SUS – Sistema de 

informações ambulatoriais. 
 

3.7.1.9. Os serviços descritos neste Termo de Referência são de natureza 
Continuada. 

 
 

4. CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1. A CONTRATADA se compromete a seguir todas as exigências estabelecidas nas 

“Especificações do Serviço”, constante no item 3 e seguintes do Termo de 
Referência, que forem determinadas como de sua competência. 

 
4.2. A CONTRATADA deverá, a qualquer tempo, comprovar o vínculo empregatício 

e/ou contratual com seus colaboradores, bem como o cumprimento das 
obrigações fiscais e trabalhistas. 
 

4.3. A CONTRATADA deverá substituir o empregado prestador dos serviços sempre 
que a CONTRATANTE identificar problemas e assim determinar. 
 

4.4. A CONTRATADA deverá desenvolver plano de reciclagem e treinamento 
anualmente, no mínimo, para todos os colaboradores técnicos que atuam 
diretamente na execução do presente objeto, devidamente comprovado junto à 
CONTRATANTE. 
 

4.5. A CONTRATADA deve disponibilizar um canal de relacionamento entre a área 
técnico-operacional e o médico do serviço de saúde, para atendê-lo em todas as 
suas necessidades, discutir terapias, entre outros, em horário comercial. 
 

4.6. A CONTRATADA deverá nomear em seu quadro administrativo um responsável 
para atender à CONTRATANTE em todos os assuntos pertinentes à realização 
das terapias, às habilitações, e demandas gerais que surgirem no decorrer da 
execução do contrato. 
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4.7. A CONTRATADA deverá manter em suas dependências, em lugar visível, 

quadro com escala de trabalho de todo corpo técnico. 
 

4.8. A CONTRATADA permitirá que a contratante tenha acesso a todas as 
instalações da CONTRATADA para vistoria de equipamentos, processos de 
trabalhos, processos de controle de qualidade, registros, prontuários, 
apontamentos e comprovação de habilitação dos profissionais contratados, para 
fins de coleta de dados, incluindo imagens e informações para avaliação do 
serviço prestado. 
 

4.9. A CONTRATADA deverá encaminhar relatório trimestral com todas as 
informações relacionadas ao controle das radiações ionizantes, bem como 
vigência dos laudos técnicos. 
 

4.10.  A CONTRATADA deverá acompanhar e ter controle através de relatório mensal 
com todas as informações relacionadas a manutenções preventivas e corretivas 
realizadas nos aparelhos e ambientes, bem como outros indicadores de 
estrutura, processo e resultado pertinentes na gestão do parque de Radioterapia 
disponibilizado, de acordo com os critérios de acompanhamento da Engenharia 
Clínica da CONTRATANTE.  
 

4.11. A CONTRATADA deverá instalar linhas telefônicas em quantidade suficiente 
para atendimento da demanda, ficando sob responsabilidade da 
CONTRATANTE instalação de ramal para comunicação interna entre o serviço 
de radioterapia e o hospital.  
 

4.12. A CONTRATADA deverá realizar o atendimento inicial (recepção) do paciente 
encaminhado para exame/procedimento, de acordo com o protocolo 
estabelecido pelo Hospital Estadual Mário Covas, sempre se atentando as 
obrigatoriedades de identificação, apresentação de documentos, conferência 
das solicitações médicas, atualizações de cadastro e aberturas de 
procedimentos no sistema.  
 

4.13. A CONTRATDA deverá acomodar e realizar adequadamente o preparo do 
paciente devendo o ambiente estar preparado de forma a atender as 
necessidades relacionadas aos procedimentos, como troca de roupas com 
privacidade, local para acomodar os pertences do paciente, sanitário privativo e 
espaço para acompanhante. 
 

4.14. A CONTRATADA deverá manter Sistema de Gerenciamento de Qualidade, 
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incluindo instruções de Controle de Qualidade da aplicação das terapias de 
modo a manter todos os registros dos procedimentos e correções adotados. 
 

4.15. O procedimento deverá ser realizado de acordo com o roteiro de execução da 
terapia, contendo todas as etapas a serem seguidas, devendo estar disponível 
por escrito e ser adotado rigorosamente. 
 

4.16. A CONTRATADA deverá armazenar todos os dados de cadastro e resultados 
(imagem e laudo) dos exames, devendo estes estar disponíveis para emissão de 
segunda via por até 5 (cinco) anos. 
 

4.17. É de responsabilidade da CONTRATADA, manter cópias de todas as APAC´s 
sob sua guarda para possíveis auditorias. 
 

4.18. A CONTRATADA deverá relatar à CONTRATANTE toda e qualquer 
irregularidade observada em suas instalações, tão logo sejam detectadas. 
 

4.19. A CONTRATADA deverá oferecer condições de pleno acesso das informações 
aos profissionais da CONTRATANTE. 
 

4.20. A CONTRATADA deverá nomear um médico habilitado para assumir a 
Responsabilidade Técnica do serviço, junto aos órgãos regulatórios dos serviços 
de radioterapia (ANVISA e CNEN) e todas as atribuições pertinentes, devendo 
este ser profissional médico com título de especialista na referida especialidade, 
emitido pela Associação Médica Brasileira, para atendimento as quaisquer 
necessidades esclarecimentos da CONTRATANTE. 
 

4.21. A CONTRATADA deverá nomear um físico médico habilitado para assumir a 
Supervisão de Radioproteção do serviço, junto aos órgãos regulatórios dos 
serviços de radioterapia (ANVISA e CNEN) e todas as atribuições pertinentes. 
 

4.22. A CONTRATADA terá até 45 dias (quarenta e cinco) corridos, contados da 
assinatura do contrato, para formar equipe com todos os profissionais 
necessários e exigidos através da legislação vigente que rege os serviços de 
radioterapia e concluir eventuais adaptações físicas para o funcionamento do 
serviço. 
 

4.23. A CONTRATADA deverá manter atualizada na Diretoria Técnica do 
CONTRATANTE a relação dos profissionais que prestam serviços na instituição, 
informando imediatamente ao CONTRATANTE, sempre que ocorrer qualquer 
alteração no seu quadro de profissionais.  
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4.24. Os profissionais da CONTRATADA deverão certificar-se da assinatura prévia do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo paciente ou seu 
representante legal, antes da realização dos procedimentos médicos, 
informando sobre seus riscos inerentes. 
 

4.25. A CONTRATADA deverá garantir que todos os profissionais designados para 
prestação do serviço possuam registro regular no Conselho da categoria. 
 

4.26.  A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE após assinatura do 
contrato a relação do quadro de funcionários, com nomes, cargos e data de 
admissão, de acordo com a RDC nº 154, de 15 de junho de 2004, com os 
respectivos Curriculum Vitae dos profissionais vinculados, comprovante de 
registro no conselho pertinente a sua categoria de atuação, certificados 
acadêmicos (sempre que a função exigir), bem como comprovante do vínculo 
empregatício com a empresa. 
 

4.27. A CONTRATADA deverá mensalmente, apresentar à CONTRATANTE, relação 
dos seus funcionários, com a respectiva escala de quais irão executar os 
serviços. Em caso de substituição de urgência, tal fato deverá ser notificado a 
CONTRATANTE imediatamente por escrito, sendo admitido o encaminhamento 
de e-mails. 
 

4.28. A CONTRATADA deverá disponibilizar a CONTRATANTE, mensalmente, a 
produção de todos os procedimentos realizados no mês anterior, bem como 
relatórios com informações pertinentes, em meio físico (papel) e em meio 
eletrônico (planilha eletrônica), contendo: 
 

4.28.1. Data de realização do procedimento; 
4.28.2. Início e término do procedimento; 
4.28.3. Nomes completos dos pacientes; 
4.28.4. Registro e/ou matrícula do paciente; 
4.28.5. Código do procedimento conforme tabela SUS; 
4.28.6. Nome do procedimento; 
4.28.7. Serviço ou especialidade executante do procedimento; 
4.28.8. Nome do médico responsável pelo procedimento; 
4.28.9. Materiais e medicamentos especiais utilizados no procedimento. 

 
 

4.29. A CONTRATADA deverá informar imediatamente ao gestor do contrato eventual 
suspensão do fornecimento, alteração de horário de atendimento, supressão de 
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agenda, remarcações ou qualquer anormalidade verificada na execução do 
contrato, devendo do mesmo modo, prestar todos os esclarecimentos que lhe 
forem solicitados pela CONTRATANTE. 

 
4.30. A CONTRATADA deverá garantir todo o apoio técnico por profissional 

especializado dos serviços, referente a treinamento de pessoal junto às unidades 
usuárias, caso seja solicitado pela CONTRATANTE. 

 
4.31. A CONTRATADA deverá atribuir no momento da assinatura do Contrato, o 

responsável para o atendimento a CONTRATANTE, fornecendo o contato 
telefônico e e-mail. 

 
4.31.1. Eventual alteração do responsável técnico deverá ser imediatamente 

informada a CONTRATANTE, encaminhando imediatamente o novo 
contato. 

 
4.32. A CONTRATADA é responsável por garantir a execução plena do objeto deste 

Contrato, sem qualquer interrupção, independentemente de suas eventuais 
necessidades de adaptação, desde a assinatura do presente Contrato, salvo caso 
fortuito ou força maior. 
 

4.33. Durante a execução do contrato a CONTRATADA obriga-se a adotar todas as 
precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus 
funcionários, seus prepostos e a terceiros, pelos quais será integralmente 
responsável. 

 
4.34. A CONTRATADA deverá indicar um profissional, na condição de preposto 

contratual, responsável pelo atendimento à CONTRATANTE em todos os 
assuntos pertinentes à execução do Contrato. 

 
4.35. A CONTRATADA deverá exigir que seus profissionais, quando no ambiente da 

CONTRATANTE, apresentem-se de forma adequada, identificados com crachá da 
empresa com foto recente, que obedeçam aos regulamentos internos do local de 
trabalho, normas técnicas e protocolos recomendados para os procedimentos 
realizados. 

 
4.36. A CONTRATADA deverá manter disciplina nos locais onde haverá a prestação 

dos serviços, substituindo, após notificação, qualquer mão-de-obra cujo 
comportamento seja considerado inconveniente pela CONTRATANTE. 

 
4.37. A CONTRATADA deve cumprir, além das normas vigentes de âmbito Federal, 



 

 

66 

Estadual ou Municipal, as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 

4.38. A CONTRATADA não reproduzirá, divulgará ou utilizará em benefício próprio, ou 
de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão dos 
serviços discriminados, sem o consentimento prévio e por escrito da 
CONTRATANTE. 

 
4.39. A CONTRATADA não utilizará o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de 

CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por 
exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sem o consentimento prévio 
e por escrito da CONTRATANTE. 

 
4.40. A CONTRATADA instruirá sua mão-de-obra, quanto à prevenção de acidente no 

trabalho de acordo com as normas vigentes instituídas pela Engenharia de 
Segurança do Trabalho da CONTRATANTE, provendo-os dos equipamentos de 
proteção individual (EPI). 

 
4.41. A CONTRATADA cumprirá o Regimento Interno e as demais Normas Internas do 

CONTRATANTE, assim como outras normas relativas à engenharia de 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. 

 
4.42. A CONTRATADA manterá completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 

materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou 
comerciais, inovações que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a 
ser confiado em razão deste contrato, sendo eles de interesse do 
CONTRATANTE, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, 
reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimentos a terceiros a esta contratação, sob 
pena da lei. 

 
4.43. A CONTRATADA deverá seguir as diretrizes de todas as comissões instituídas 

pelo CONTRATANTE.  
 

4.44. A CONTRATADA deverá respeitar integralmente todos os protocolos, 
procedimentos, regulamentos, normas, e indicadores estabelecidos pelo 
CONTRATANTE, contribuindo para a acreditação ou manutenção da qualidade 
nas certificações nacionais e internacionais que o hospital esteja inserido. 

 
4.45. A CONTRATATADA, através de seu representante, deverá prestar 

esclarecimentos sempre que convocada pelo CONTRATANTE. 
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4.46. Caberá a CONTRATADA zelar pelo equipamento utilizado, fazendo uso dentro 

das especificações técnicas recomendadas pelos fabricantes. 
 

4.47. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito ao CONTRATANTE sempre que 
constatar defeito, desgaste ou algum outro problema que reduza ou impossibilite 
o uso normal de qualquer equipamento utilizado durante a execução dos serviços 
objeto deste contrato. 

 
4.48. Os profissionais que prestarão serviços à CONTRATADA deverão passar por 

treinamento ministrado pelo CONTRATANTE para utilização do Sistema de 
Gestão Hospitalar. 

 
4.49. A CONTRATADA se compromete em manter atualizadas as fichas de 

profissionais no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) do 
Sistema Único de Saúde - SUS e outros documentos que se fizerem necessários. 

 
4.50. A CONTRATADA se compromete em assessorar diretamente a CONTRATANTE 

em relação aos registros e licenças necessárias junto ao CNEN e Vigilância 
Sanitária. 

 
4.51. A CONTRATADA se compromete a executar seus serviços respeitando todas as 

disposições estabelecidas neste Termo de Referência, bem como as demais 
determinações estabelecidas no contrato. 

 
4.52. Considerando que o Contratante utiliza o “Sistema MVSOUL” e suas 

atualizações, e caso o objeto de contratação seja vinculado ao uso do referido 
sistema e os profissionais da Contratada desconheçam seu funcionamento, estes 
deverão necessariamente passar por treinamento ministrado pelo Contratante. 

 
4.53. 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. 

 
4.54. 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. 

 
4.55. Os profissionais da Contratada que em qualquer situação estiverem prestando 
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serviços ao Contratante deverão obrigatoriamente identificar-se e realizar 
cadastro junto à Diretoria Técnica do Contratante, além de portarem crachá de 
identificação em local visível. 

 
4.56. Manter atualizados os prontuários dos pacientes, zelando pela sua integridade e 

conservação. 
 

4.57. É vedada a cobrança ao paciente e/ou seus acompanhantes e familiares por 
quaisquer serviços prestados, sob pena de responsabilidade civil e criminal da 
Contratada. 

 
4.58. A Contratada responderá por todas as despesas e tributos incidentes na execução 

do contrato, inclusive, sempre que cabível: encargos sociais, comerciais, civis, 
administrativos, fiscais, previdenciários, acidentários e trabalhistas, abrangendo 
pagamento de férias, indenização de quaisquer natureza e contribuições devidas ao 
INSS. 

 
4.59. Reconhecendo que não se estabelecerá qualquer vínculo empregatício com o 

Contratante e os trabalhadores que forem encaminhados pela Contratada para 
prestação dos serviços, esta assume, sempre que cabível, 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 o Contratante por 
funcionários da Contratada, sendo que neste caso a Contratada irá requerer em 
juízo a exclusão do Contratante do feito. 

 
4.60. Para serviços que gerarem responsabilidade subsidiária, correrá por conta da 

Contratada todos os encargos, vínculos sociais e benefícios, tais como: salários, 
férias, 13º salário, avisos prévios, vales transportes, cestas básicas, seguros de vida, 
uniformes incluindo equipamentos de proteção individual (E.P.I.), e outros direitos 
previsto em lei. 

 
4.61. A Contratada deverá se responsabilizar civil e criminalmente por danos e/ou 

prejuízos decorrentes de ação, omissão voluntária, negligência, imperícia ou 
imprudência, que seus diretores, prepostos ou profissionais não vinculados a seu 
quadro, porém por ela indicados, nessa qualidade, causarem ao paciente, bens 
públicos, móveis e imóveis, objetos do serviço contratado. 

 
4.62. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 

mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços. 
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4.63. A Contratada deverá manter o Contratante atualizado quanto às alterações em seu 
Contrato Social, entregando obrigatoriamente uma cópia do documento 
comprobatório pertinente. 

 
4.64. Responsabilizar-se pela idoneidade dos serviços prestados, assim como pelo exato 

cumprimento da legislação aplicável, seja ela 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. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

5.1. A CONTRATANTE se compromete a seguir todas as exigências estabelecidas 
nas “Especificações do Serviço”, constante no item 3 e seguintes deste 
instrumento, que forem determinadas como de sua competência. 
 

5.2. A CONTRATANTE providenciará os devidos registros e licenças necessárias 
junto ao CNEN e Vigilância Sanitária, em relação as suas instalações físicas e 
equipamentos instalados, com assessoria direta da CONTRATADA. 

 
5.3. A CONTRATANTE se obriga a ofertar, através do Sistema CROSS, um 

número mínimo de 75 (setenta e cinco) novas vagas por mês. 
 

5.3.1. Não é de responsabilidade do H.E.M.C o absenteísmo de pacientes e a 
perda primária. 

 
5.4. A CONTRATANTE acompanhará e fiscalizará o cumprimento das obrigações 

da empresa CONTRATADA. 
 

5.5. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos, referentes aos serviços 
prestados, deduzindo-se das faturas as eventuais glosas determinadas pelo 
Gestor do Contrato, sendo assegurado à CONTRATADA o direito à ampla 
defesa. 

 
5.5.1. Os pagamentos serão devidos, somente após a autorização de 

funcionamento do serviço pelo CNEN. 
 
5.6. Não obstante a CONTRATADA seja a única responsável pela prestação do 

serviço, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer 
forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a fiscalização 



 

 

70 

mais ampla e completa sobre os serviços prestados e aceitos pela 
CONTRATANTE. 

 
5.7. A CONTRATANTE assegurar-se-á que o número de empregados alocados 

ao serviço por parte da CONTRATADA seja o suficiente para o adequado 
desempenho dos serviços. 

 
5.8. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA e seus prepostos, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao adequado ao 
desempenho dos serviços. 

 
5.9. A CONTRATANTE emitirá pareceres em todos os atos relativos à execução 

deste Contrato, em especial, a aplicação de sanções, alterações e 
repactuações contratuais. 

 
5.10. 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. 

 
5.11. É vedada à CONTRATANTE, e seus representantes, exercer poder de 

mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente 
aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 

 
5.12. A CONTRATANTE assegurará as condições mínimas para a realização dos 

procedimentos com segurança, garantindo a guarda e conservação dos 
serviços, após sua conferência e entrada em seu estabelecimento. 

 

5.13. 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. 

 

5.14. O Contratante, sempre que cabível e necessário, fornecerá o local, as 
instalações e condições para o desenvolvimento dos serviços ora 
contratados, que ficarão à disposição da Contratada para suas atividades. 

 

5.15. Efetuar os pagamentos referentes ao objeto contratual. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – DOS VALORES 
 
 
5.1. O valor mensal estimado para o exercício contratual é de R$ (       ). 
 
5.2. O valor total estimado para o exercício contratual será de R$ (       ). 
 
 
7. CLÁUSULA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 

7.1. O pagamento será efetuado no dia 20 do mês subsequente aos serviços 
prestados, caso essa data seja em finais de semana ou feriados, o 
pagamento ocorrerá no próximo dia útil vigente. 

 
7.2. A CONTRATADA deverá encaminhar ao setor de Faturamento, até o dia 3 

de cada mês, relatório detalhado dos procedimentos realizados, 
quantidades, nome e atendimento e ao setor financeiro a nota fiscal com a 
descrição dos serviços realizados no mês anterior. O gestor irá avaliar os 
aspectos técnicos e o acompanhamento do serviço em relação ao 
pactuado, após a conferência encaminhar para o aval da Diretoria Técnica, 
que encaminhará a Diretoria Econômico-financeira para análise quanto aos 
aspectos financeiros e para aval final e encaminhamento do documento ao 
financeiro para pagamento. 

 
7.3. Nos pagamentos será retido na fonte o valor correspondente aos tributos, 

nos termos da legislação específica e demais tributos que recaiam sobre o 
valor faturado. 

 
7.4. Não ocorrerão pagamentos antecipados pela prestação de serviços. 

 
7.5. Havendo atraso de mais de 3 (três) dias úteis da data acordada, ocorrerá 

multa equivalente a 2% (dois por cento) calculado sobre o valor não pago e 
mora diária de atraso de 0,03 (três centésimos de percentual) até a data do 
efetivo pagamento. 

 
7.6. O pagamento será efetuado mediante a análise do gestor do contrato e a 

apresentação mensal pela Contratada dos seguintes documentos que 
serão arquivados pelo Contratante:  

 
A. Nota Fiscal constando a discriminação detalhada do serviço prestado; 
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B.  CND - Federal: (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);  

 
C.  Prova de regularidade perante o FGTS. Quando isento, deverá o Prestador 

apresentar justificativa e comprovante; 
 

D. Cópia de guia de recolhimentos do INSS, acompanhada da folha resumo da 

GEFIP correspondente. Quando isento, o prestador deverá apresentar 

justificativa e comprovante, nos termos da instrução normativa RFB N 

971/2009; 

 
E.  Relação nominal atualizada de todos os profissionais que trabalham na 

empresa, prestando serviços diretamente nas dependências do Contratante. 

 
 

F. Demonstrativos dos pagamentos realizados a todos os empregados (salário, 

vale transporte e benefícios), acompanhado do respectivo recibo firmado pelo 

empregado.  

 
7.7. Quando atendimento for inferior a 40 pacientes em tratamento por dia, a 

CONTRATADA receberá o equivalente a 40% valor do valor contratual 

estimado, para que seja possível a manutenção dos custos operacionais, 

salvo se a meta não for atingida por culpa da própria CONTRATADA. 

 

7.8. A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos 
utilizados para pagamento dos serviços ora contratados serão aqueles 
repassados pelo Estado de São Paulo, em razão do Contrato de Gestão 
vigente, firmado entre a Fundação do ABC - OSS e a Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo, para gestão do Hospital Estadual Mario 
Covas/CONTRATANTE. 

 
7.9. A CONTRATANTE compromete se em pagar o preço irreajustável constante 

da proposta da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou 
paralisação dos repasses pelo Estado de São Paulo para a 
CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão 
vigente. 
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7.10.  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 pelo Estado de São Paulo para a 
CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas 7.7 e 7.8 
deste instrumento. 

 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES PARA O USO DO REFEITÓRIO  
 

8.1. O Contratante permitirá à Contratada a utilização do refeitório localizado em suas 
instalações para alimentação dos funcionários vinculados aos seus prestadores de 
serviço, desde que o valor integral correspondente às refeições consumidas seja 
devidamente descontado da respectiva fatura ao final de cada período. 

 
8.1.1. Para tanto, a Contratada se responsabiliza por encaminhar relação nominal 

dos profissionais que utilizarão o serviço à Coordenação da Unidade de 
Nutrição do Contratante e mantê-la sempre atualizada. 

 
8.2. O valor correspondente às refeições poderá ser reajustado a cada seis meses, com 

base na média cobrada durante o mesmo período de seis meses anteriores. 
 

 
9. CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 
 

9.1. Após o término da vigência deste contrato, caso seja de interesse das 
partes pela renovação contratual, poderá ser definido no momento da 
assinatura do respectivo Termo Aditivo o percentual de reajuste ou 
dedução da Prestação de Serviço, objeto do Contrato. 

 
 
10. CLÁUSULA DECIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

10.1. O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses a contar da sua 
assinatura. 

 
10.2. Caso o presente contrato versar sobre a prestação de serviços a serem 

executados de forma contínua, pode, no entanto, ter a duração prorrogada 
por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para o Contratante, limitada a 60 (sessenta) 
meses, ou até 72 ( setenta e dois ) meses, em casos excepcionais, 
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devidamente justificados, nos termos do Regulamento de Compras e 
Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da FUABC e Mantidas. 

 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1. O presente contrato poderá ser alterado por meio de assinatura de termo 
aditivo, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 
11.1.1. Quando houver modificação do projeto das especificações, para 

melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
 
11.1.2. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimos ou diminuição quantitativa de seu objeto. 
 
11.1.3. Quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou 

serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 

 
11.1.4. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstâncias supervenientes. 
 
11.1.5. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 

entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para 
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis da 
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior e caso 
fortuito. 

 
11.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta 
por cento) para os seus acréscimos. 

 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 

12.1. Pela inexecução parcial do Contrato, o Contratante poderá, garantido o 
direito à defesa prévia, aplicar à Contratada, as seguintes penalidades: 
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a)  Advertência por escrito; 
b) Multa equivalente até 10% sobre o valor mensal estimado no contrato. 

 
12.2. Pela inexecução total do objeto do presente Contrato, a CONTRATADA, 

além de ensejar causa à rescisão imediata do instrumento, pagará multa 
no valor de 100% (cem por cento) do valor mensal estimado no contrato. 

 
12.3. A imposição das penalidades aqui previstas, dependerá da gravidade do 

fato que as motivar, considerando sua avaliação na situação e 
circunstância objetiva em que ele ocorreu, e dela será notificada a 
Contratada. 

 
12.4. As sanções previstas nas alíneas a e b do item 12.1, poderão ser aplicadas 

concomitantemente. 
 

12.5. Da aplicação das penalidades a Contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias 
para interpor recurso, dirigido à Diretoria Geral/Superintendência do 
Contratante. 

 
12.6. O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à Contratada e; o 

respectivo montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da 
execução do serviço referente ao objeto contratual, garantindo-lhe pleno direito de 
defesa. 

 
12.7. A imposição de quaisquer das sanções aqui estipuladas, não elidirá o direito de o 

Contratante exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da 
penalidade acarretar ao hospital, aos seus usuários e terceiros, 
independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato. 

 
12.8. O Contratante tem a prerrogativa de aplicar sanções motivadas pela inexecução 

total ou parcial do ajuste. 
 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 
13.1. Haverá rescisão imediata do presente instrumento contratual nos casos de: 
 

13.1.1. Interrupção total na execução dos serviços, por um período superior a 
5 (cinco) dias, excetuadas as hipóteses de caso fortuito ou força 
maior devidamente comprovados. 
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13.1.2. Extinção, declaração de insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial 

e falência da Contratada. 
 
13.1.3. Cessão, subcontratação ou transferência, total ou parcial dos direitos 

e deveres relativos ao contrato, sem a prévia e expressa autorização, 
por escrito, do Contratante. 

 
13.1.4. Realizar qualquer cobrança ao paciente ou seu representante, ou 

ainda utilizar paciente em experimentações. 
 
 
13.2. O Contratante tem a prerrogativa de rescindir unilateralmente o presente contrato, 

desde que comunique a Contratada, por escrito, sua intenção com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, nos casos de: 

 
13.2.1. Conveniência para o Contratante. 
 
13.2.2. Inadimplemento de qualquer cláusula ou condição do contrato. 
 
13.2.3. Interrupção parcial na execução dos serviços, por um período 

superior a 5 (cinco) dias, excetuadas as hipóteses de caso fortuito ou 
força maior devidamente comprovados. 

 
13.2.4. Negligência na organização administrativa e/ou execução dos 

serviços. 
 
13.3. 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. 

 
13.4. A Contratada, caso desejar rescindir o contrato, deverá comunicar sua intenção, 

por escrito ao Contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sob 
pena de ser obrigada ao pagamento da multa contratual estabelecida no item 12.1, 
letra b. 

 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. O Contratante poderá fiscalizar a execução da prestação de serviço através de 

preposto devidamente qualificado para tal fim. 
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12.1. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias deste contrato não poderão ser 
alteradas sem prévia concordância da Contratada. 
 
14.2. Quaisquer tributos ou encargos legais que vierem a ser criados, alterados ou 

extintos, bem como a superveniência de disposições legais, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão em negociação para possível 
revisão do preço do presente Contrato, proporcionalmente, para maior ou menor, 
conforme o caso. 

 
14.3. A execução contratual será acompanhada diretamente pelo Responsável Técnico 

do Contratante. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
15.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Santo André, com a exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja para a discussão de quaisquer questões oriundas da 
presente Contratação.  

 
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produzam um só 
fim de direito. 
 
 

Santo André,  de  de 2021. 
 
 
CONTRATANTE 
 
 
CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
 
Nome: __________________________________________________RG nº_________________________. 
 
Nome: __________________________________________________RG nº_________________________. 


