
Do: Setor de Patrimônio 

Para: Compras e Licitações 

Justificativa: Solicitamos autorização contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

e de Controle de Qualidade para os serviços de radiografia e de ultrassonografia. 

e Aceitação 

Data: 06/07/2021 Giséli Nar.i ixo Carmona 

Assistente Ç Vamínistrativa 

Da: Compras e Licitações 

Para: Diretoria Administrativa 

Justificativa: Autorização contratação de empresa especializada para a prestação de serviços defeste de Ac-ítação e de Controle 

de Qualidade para os serviços de radiografia e de ultrassonografia. 

Consulta de Preços junto à no mínimo 03 (três) empresas, visando levantar preço: 

Sim Anexo 

Valor Menor: R$ 3.466,66 Data: 21/07/2021 

Valor Médio: R$ 7.046,96 

Mai • 'ezar aülino 

Assistente Administrativo 

Da: Diretoria Financeira 

Para: Assessoria Jurídica 

Providências a Tomar: 
* Regime de Aditamento: E 

* Consulta de Preços com Parecer de Dispensa (Art. 24, 1 e II lei n 2  8.666/93): 
* Formalizar parecer N2 do parecer: ci Anexo 
* Inexigibilidade ü N2 do parecer: o Anexo 
* Licitação - Pregão E 

* Contrato - E Sim E Não 

Antonio Carlos Gomes 

OAB/PR n2  26.262 

Data: /? /0125 /2cc2_.f 

Da: Assessoria Jurídica 

Para: Comissão de Licitação 

Providências a Tomar: A Referida despesa será efetuada através de Licitação. 

a) Elaboração do Edital de Chamamento Público: ii Sim E Não 

b) Minuta do contrato, as quais deverão se submeter ao exame de aprovação pela Assessoria Jurídic. o Anexo 

Data: 13 / 03 / 2c-)j- Alessand de oliveira B'rgnhoni Cardoso 

Preside da Com sãode Licitação 

De acordo com as informações acima, AUTORIZO a despesa. 

Késia C. '• Braga 
Unidad;. interno Data: 

_4JJ 11cS- 
Cns. Pib. inter. de . do Sei Paranaefl3 

CISA' IJSEP 

liso arcos Donasan 

Da: Diretoria Administrativa 
Para: Diretoria Financeira 
Providências a Tomar: Indicação dos Recursos Orçamentários 

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Desdobramento Fonte de Recursos 

Fonte de Recurso Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 
ç. 3L( 

Fonte de Recurso Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 

Saldo Orçado Desdobramento por Despesa 
Disponível  

Indicação dos valores empenhados no desdobramento do elemento de despesa até: 

Data: / ( /. Flávia Ga bardi Soares 
CRC: 00380/0-1 

Secretário Executivo 

Cnso,cio Putd.co

h 
de do 8~  Pvaier. 

ER DUE ' AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - N2  048/202 
jUOL 

AUTORIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS: Data: '  

 

 

       

Nívea Cristina de Paiva Sarri 

Diretora Administrativa 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Maringá, 06 de julho de 2021. 

Considerando o término do Contrato n° 54/2019, firmado com a empresa RDC 

BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECÇÃO DE RADIAÇÃO LTDA, cujo objeto é 

prestação de serviços de Programa de Proteção Radiológica - PPR e Teste de Controle de 

Qualidade do Equipamento de Raio-X; 

Considerando atender a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária Resolução - RDC n° 330, de 20/12/2019; 

Considerando a Instrução Normativa - IN n°78 ANVISA de 18/11/2020, que 

alterou as Instruções Normativas n°52 a n°59 de 20/12/2019, onde a IN n° 52 dispõe sobre 

os requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas de 

radiografia médica convencional e a IN n° 58 dispõe sobre requisitos sanitários para a garantia 

da qualidade e da segurança em sistemas de ultrassom diagnóstico ou intervencionista, e dá 

outras providências, 

Considerando o intuito de assegurar o processo de otimização da proteção 

radiológica das práticas, mediante a monitoração dos diversos parâmetros que influenciam o 

desempenho do equipamento, as doses ministradas ao paciente e aos trabalhadores, e 

a qualidade da imagem; 

Considerando que os testes realizados no equipamento de ultrassonografia 

avaliam tanto as condições físicas, quanto qualidade das imagens, exatidão das medidas 

(verticais e horizontais), precisão na velocidade do fluxo sanguíneo para os exames de doppler. 

diferença de densidades dos tecidos, entre outros testes importantes para a certificação básica 

de funcionamento do equipamento, e a segurança de pacientes e da equipe envolvida. 

Vimos solicitar a contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os serviços de radiografia e de 

ultrassonografia. 

/ 

Rua Adolpho Contesotto, nQ 620 - Zona 28, CEP: 87053-285, Maringá - PR 

Fone: (44) 3123-8300 

Unidade 
Item Código Descrição de Quantidade 

Medida 
TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 

1 12157 QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇOS DE Serviço 1 
oK RADIOGRAFIA. 

TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 
2 12158 QUALIDADE SEMESTRAL PARA OS SERVIÇOS Serviço 2 

DE RADIOGRAFIA. 

TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 
3 12159 QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇOS DE Serviço 2 

oic ULTRASSONOGRAFIA. 
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1. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

21. O cronograma de execução será elaborado pelo CONTRATANTE e deverá ser aprovado 

ç/ pela CONTRATADA, no prazo de até 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento do 

cronograma; 

2.2. A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontra 

instalado e/ou alocado; 

,
2.3. O atendimento, para as manutenções preventiva e corretiva, deverá ser realizado de 

segunda a sexta-feira, no horário de 08h as 12h e das 14h às 16h30min ou excepcionalmente 

em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do CONTRATANTE; 

2.4. A execução dos serviços, objeto do presente termo deverá ser realizada através de 

profissionais especializados, nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, 

habilitadas e tecnicamente capacitadas: 

«2.5. Ficará a cargo da empresa CONTRATADA o fornecimento a seus profissionais as 

c ferramentas, manuais e instrumentos, bem como produtos ou materiais necessários para a 

execução dos serviços, sem custo para o CISAMUSEP; 

- 2.6. No caso da empresa CONTRATADA vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou 
/Ç 

rY sujar áreas incluídas ou não no setor de seu trabalho, devera recupera-las ou limpa-las, 

deixando-as em seu estado original; 

2.7. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das 

obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, tributos, 

transporte', alimentação, hospedagem, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita 

execução do objeto: 

2.8. Cientificar o CISAMUSEP do andamento dos serviços. 

3. SERVIÇOS 

i,,,, 3.1. Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os Serviços de Radiografia .11 
3.1.1. Para realização constituem tais serviços mínimos: 

3.1.1.1. Testes Semestrais 

l.Exatidão do indicador de campo luminoso; 

ll.Alinhamento do eixo central do feixe de Raios-x; 

Item Quant. Descrição Modelo Marca 

1 1 APARELHO DE RAIO-X ALTUS - SAWAE 
ACUSON X300 

2 1 APARELHO DE ULTRASSOM PREMIUM . SIEMENS 
EDITION 

3 1 APARELHO DE ULTRASSOM SONOACE X8 MEDISON 

Rua Adolpho Contesotto, n2 620 - Zona 28, CEP: 87053-285, Maringá - PR 

Fone: (44) 3123-8300 
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IIl,Alinhamento de grade; / 

< IV.Outros que se fizerem necessários. 

Testes Anuais 

l.Exatidão dos indicadores da distância foco-receptor; 

lI.Integridade dos chassis e cassetes: 

lIL Valores representativos de dose; 

IV. Exatidão do indicador de tensão do tubo; 

V.Reprodutibilidade da tensão do tubo- 

VI. Exatidão do tempo de exposição; 

Vil. Reprodutibilidade do tempo de exposição; 

Vlll.Reprodutibilidade do kerma no ar (NR); 

lX.Linearidade do kerma no ar com o produto corrente tempo (NR); 

X.Reprodutibilidade do controle automático de exposição: 

Xl.Compensação do controle automático de exposição para diferentes 

espessuras: 

Xll.Rendimento do Tubo (R); 

XIII,Camada semirredutora (CSR), 

Xl V. Resolução Espacial; 

XV.Contato Tela-Filme; 

XVI .Artefatos na imagem; 

XVI l.Uniformidade da Imagem; 

XVlll.Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo, para receptores de 

imagem de mesmo tamanho (NR): 

XIX. Exatidão do indicador de dose do detector (quando disponível); 

XX.Distorção geométrica; 

XXl.Efetividade do ciclo de apagamento; 

XXll.Luminância do monitor para diagnóstico ou laudo; 

XXllI.Luminância do negatoscópio para diagnóstico ou laudo- 

XXIV. Uniformidade da Luminância dos monitores e negatoscópios para diagnóstico 

ou laudo: 

XXV.11uminância da sala de laudos; 

XXVI, Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual; 

XXVll.Qualidade da imagem; 

XXVlll.Outros que se fizerem necessários. 

Rua Adolpho Contessotto, n2 620 - Zona 28, CEP: 87053-285, Maringá - PR 

Fone: (44) 3123-8300 

Jç.) 
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3.2. Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os Serviços de Ultrassonografia Anual 

3.2.1. Para realização constituem tais serviços mínimos: 

l.Uniformidade da imagem; 

ll.Zona morta: 

III .Profundidade de penetração: 

IV.Zona focal: 

V.Exatidão da medida da distância vertical: 

Vl,Exatidão da medida da distância horizontal: 

Vll.Resolução axial; 

VllI.Resolução lateral; 

lX.Visualização de objetos anecoicos: 

X.Limiar de sensibilidade a baixo contraste: 

Xl.Acurácia da velocidade e da magnitude em modo Doppler (quando aplicável)(NR), 

XII.Sensibilidade do modo Doppler (quando aplicável) (NR): 

Xlll.Outros que se fizerem necessários. 

A CONTRATADA deverá providenciar a colocação de etiqueta com o logo da CONTRATADA 

em todos os equipamentos, em material impermeável, que passarem pelos testes, identificando 

o dia, mês, ano, validade do serviço. 

4. RELATÓRIO 

Após a execução do serviço a CONTRATADA deverá apresentar o Relatório Técnico dos 

Testes realizados de cada equipamento individualmente, contendo, no mínimo: 

a) Identificação da CONTRATADA e do CONTRATANTE,- 

b) Identificação do equipamento, marca, modelo, n° de série, no caso raio-x identificar 

tubo(s); 

c) Interpretação dos resultados; 

d) Conclusões e recomendações aplicáveis: 

e) Data da execução do serviço. 

f) Nome e assinatura do responsável pelo laudo técnico e Responsável Técnico da 

empresa e sua qualificação profissional; 

g) Dentre outros dados que se fizerem necessários. 

4.2. O relatório deverá ser apresentado em vias originais e ser entregues encadernados em até 

10 (dez) dias após a realização do serviço: 

4.3. O relatório deverá ser entregue na sede do Cisamusep. Rua Adolpho Contessoto, n° 620, 

Zona 28, Maringá/PR, CEP: 87.053-285. 

Rua Adolpho Contesotto, nt! 620 - Zona 28, CEP: 87053-285 Maringá - PR 

Fone: (44) 3123-8300 
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5. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

/ 5.1. Apresentar. no mínimo, 1 (um), Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, contendo CNPJ da empresa, telefone, 

nome legível e assinatura, comprovando que o licitante executou ou executa serviços conforme 

este termo de referência: 

5.1.1. O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser apresentado em original ou cópia 

autenticada: 

o 5.2. Documento que comprove o registro da empresa licitante no Órgão de Classe Competente; 

5.3. A empresa deverá comprovar a existência de profissional legalmente habilitado 

(Responsabilidade Técnica), responsável pela empresa licitante perante o Órgão de Classe 

Competente; 

5.3.1.0 vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado através de cópia 

autenticada do registro profissional na carteira de trabalho ou do contrato de prestação 

de serviços; 

5.3.2.Em caso de substituição do técnico responsável informar ao fiscal do contrato e 

comprovar legalmente conforme item 5.3 e subitem 5.3.1 no prazo de 10 (dez) dias, 

antes da realização do serviço, o qual será analisado pelo fiscal do contrato. 

/-6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.
/  

1. A CONTRATADA deverá utilizar profissionais especializados, habilitados e com 

conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e legislações 

em vigor; 

6.2. A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra qualificada e dos equipamentos 

' necessários para a perfeita execução dos serviços contratados, obriga-se a cumprir 

integralmente as especificações definidas neste Termo; 

6.3. Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos 

trabalhos: 

6.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa 

de seus empregados e/ou prepostos; 

6.5. Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando outras 

recomendações que nesse sentido, que lhes sejam feitas pelo CONTRATANTE, utilizando no 

local de prestação dos serviços, equipamentos de proteção individual necessários, conforme a 

natureza da tarefa; 

6.6. Cumprir diretamente o contrato, ficando expressamente vedada a subcontratação de outra 

empresa para esse fim; 

/'6.7. Todos os funcionários da CONTRATADA que estiverem prestando serviços deverão estar 

devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme; 

Rua Adolpho Contesotto, n9 620 - Zona 28, CEP: 87053-285, Maringá - PR 

Fone: (44) 3123-8300 
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/ 6.8. Para realização da comunicação, a CONTRATADA deverá manter junto ao CONTRATANTE 

ao menos 01 (um) número de telefone móvel. 01 (um) fixo e 01 (um) endereço de correio 

eletrônico (e-mail), sempre atualizados: 

1 9. Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços prestados o 

CONTRATANTE (ART, TRT, entre outros), de acordo com a vigência do contrato, no prazo de 

atélO (dez) dias úteis da assinatura do contrato; 

16.9.1.0 documento deverá vir acompanhado do comprovante de pagamento do mesmo; 

'I6.9.2.Em caso de substituição do responsável técnico apresentar novo documento que 

comprove a responsabilidade técnica. 

' 7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

>7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as condições deste Termo de Referência: 

C,72 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.- 

v7.3. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas, tais 

como: indicar a localização dos equipamentos, mudança no cronograma entre outros que se 

fizerem necessárias à perfeita execução do serviço; 

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seu 

serviço dentro das especificações do presente Termo de Referência; 

"75. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e 

empregados da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços nas dependências do 

CISAMUSEP, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante do 

CONTRATANTE; 

Comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade na prestação dos serviços e 

interromper imediatamente a sua execução, se for o caso, fixando prazo para a sua correção; 

7.7. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência. 

/ '8. GARANTIAS 

8.1. Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários à execução 

Ç /̀do objeto do presente são as definidas pela legislação em vigor. 

9. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado após a realização dos serviços e da entrega dos Relatórios, 

através de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o 

recebimento da Nota Fiscal devidamente conferida por membro da Comissão de Recebimento 

de Bens e Serviços do CISAMUSEP;; 

Rua Adolpho Contessotto, nQ 620 - Zona 28, CEP: 87053-285, Maringá - PR 

Fone: (44) 3123-8300 
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9.2. A empresa CONTRATADA deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio Público 

intermunicipai de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte forma 

- Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, inscrito no CNPJ sob n° 04.956.153/0001-68, com sede 

na Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP: 87.053-285; 

9.3. A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços prestados, a quantidade e valores unitário e 

total de cada item. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a 

modalidade da Licitação, o número do Empenho e do Convênio, se for o caso, bem como os 

dados bancários (Banco. Agência e Número da Conta Corrente) em nome da pessoa jurídica 

para efetivação do pagamento; 

194• No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o prazo de 

pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova(a) Nata Fiscal 

/ Boleto Bancário correta(a); 

9.5. No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação das sanções o 

prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido 

processo. 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

/10.1. Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipai de Saúde da 

C— Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à Contratada 

as sanções previstas no artigo art. 70  da Lei Federal n° 10.520/2002. e, subsidiariamente, aquelas 

previstas no artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, e multa correspondente a 20% (vinte par cento) 

sabre o vaiar total da abjeto: 

/10.2. Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as condutas abaixa 

elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrer, e da mesma 

forma serão passíveis de punição conforme prevê as disposições normativas que regem a 

matéria: 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar a instrumento de contrato, quando convocado 
dentro da prazo prevista na edital (até 05 dias úteis, a

Impedimento/Suspensão par 
até 2 anos 

contar da data da convocação). 
Im pedi mento/Suspensãa de 2 

Fraudar a procedimento de licitação.
a 5 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como Impedimento/Suspensão de 2 
adulterar documentos. '" a 5 anos 
Não promover a prestação de serviços no prazo Multa de 10% e/au 
estipulada no contrato ou no prazo designada pel,.. impedimento/Suspensão por 
Contratante. 1 até 02 anos 
Manter funcionária sem qualificação para a execução das Multa de 1,6% por funcionário 

/ serviços. / . . -. e por atendimento. 

Rum Adolpho Contessotto, nQ 620 - Zona 28, CEP: 87053-285, Maringá - PR 

Fone: (44) 3123-8300 



Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como 
por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar. 

/ Recusar-se a executar o solicitado pela FISCALIZAÇÃO, 
sem motivo lustificado. v 

Multa de 0,4% por ocorrência. 
v 

Multa de 3,2% por ocorrência. 

Gerente de Patrimônio 

Ciente, 

pJc. 
Lúcia v1iw rIagata 

Fiscal do Contrato: 

Q 

Autorizado em: O/OrIc2kO2.i 

SVívea Cnstina War•Va Sam 
Dir.:tor rtr0t 

bo 
nse 

csp 

-Retebi 

4!'s 

Assistente Administrativo 
GISAMUSEP 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 
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10.3. As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo legal, 

garantindo ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser observado será 

o previsto na Lei Federal n° 8.666/93.- 

10.4. Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerados no momento do julgamento a 

gravidade da conduta do infrator, bem como o resultado lesivo dela decorrente: 

10.5. As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do contrato que 

ainda não foi repassado para a CONTRATADA, sendo que na ausência de saldo, a multa deverá 

ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação oficial, e não o sendo feito 

poderá ser cobrada pela via judicial 

10.6. As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas de 
( 

forma isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 

/ 
11. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

11 .1. O prazo da vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses a partir da data da 
0/ 

assinatura: 

1.2. Caso o Contrato seja prorrogado. o CONTRATANTE terá direito às mesmas condições do 

Contrato para cada período de vigência de seus Aditivos. 

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente. 

Giséli Nard1.P)ão Carmona 

Assister4 A4ninistrativa 

Rua Adolpho Contesotto, n 620 - Zona 28, CEP: 87053-285, Maringá - PR 

Fone: (44) 3123-8300 
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Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: Vanessa Pereira de Assis <vanessa.assis@brasilrad.com.br > 

Enviado em: sexta-feira, 16 de julho de 2021 14:13 

Para: Licitação - Cisamusep 

Cc: Renan Schlemper 

Assunto: ***SPAM*** Re: ORÇAMENTO / TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 

QUALIDADE EM RADIOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA / CISAMUSEP 

Anexos: proposta_13391.pdf 

Boa tarde, 

Inicialmente agradecemos pelo contato. 
Segue anexo orçamento para os serviços solicitados. 
Caso aprovado o orçamento responder este e-mail com a confirmação, que entraremos em contato para agendarmos uma 
visita. 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Vanessa de Assis 
Administradora 
CRA-SC 27305 
(48) 3222.1200 10800.645.8741 
(48) 98488-4219 

Em qua., 14 de jul. de 2021 às 10:38, licitacao via BrasilRad Gestão <brasilrad@brasilrad.com.br> escreveu: 

Bom dia. 

Estamos encaminhando solicitação de orçamento para TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE QUALIDADE 

PARA OS SERVIÇOS DE 

RADIOGRAFIA E ULTRASSONOGRADIA para o CISAMUSEP. 

Segue anexo, planilha com o descritivo dos aparelhos, dos serviços a seres realizados e demais informações para a 

elaboração do referido 

orçamento. 

Pedimos que nos envie o orçamento num prazo de até 10 (dez) dias, para que possamos dar prosseguimento no 

processo de contratação 

para o serviço. 

Desde já agradecemos à atenção dispensada e contamos com a Vossa colaboração. 





16/07/2021 
t - rr'ro 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 16/07/2021 às 16:15:10 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 07.597.96010001-20 2010912005 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA 

T)TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
71.20-1-00 -Testes e análises técnicas 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR[DICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
ROD JOSE CARLOS DAUX 600 : SC 401; KM: 01; ANDAR: 3;: MODULOS 

3.22 E 3.23; 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNIC)PIO UF 
88.030-000 JOAO PAULO FLORIANOPOLIS SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
PARALEGAL@PATERCON.CNT.BR (48) 3028-4353 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 20/09/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

1/1 
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5) BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 

BrasilRad LTDA 
www.brasilrad.com.br  

CNPJ: 07.597.960/0001-20 " 

Proposta N° 13391 Inscrição Estadual: 257707069 

Inscrição Municipal: 4327365 

Informações do Cliente
Rodovia José Carlos Daux, 600 - Ed. Celta - 30 andar 

João Paulo 

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PARA Florianópolis - SC - CEP: 88030-902 

Telefone: (48) 3222-1200 
Contato: Thais Gonçalves 

CNPJ: 04.956.153/0001-68 R ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 

ZONA 28 - Maringa - PR - CEP: 87053-285 
Iicitacao@cisamusep.org.br Telefone: 1441 3123-8300 

Lista dos Serviços 

     

Déscrição do SeMço 

      

     

Valor Total 

 

Quantidade 

 

Valor Unit. 

 

      

TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA 

APARELHO DE RAIO-X ALTUS SAWAE (Cód. 8722 / 7490199) 

TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE SEMESTRAL PARA OS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA 

APARELHO DE RAIO-X ALTUS SAWAE (Cód. 8722 / 7490199) 

TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇOS DE 

ULTRASSONOGRAFIA 

APARELHO DE ULTRASSOM ACUSON X300 PREMIUM EDITION SIEMENS 

APARELHO DE ULTRASSOM SONOACE X8 MEDISON (Cód. 8722 / 7490199) 

1,00 1.970,00 1.970,00 - 

2,00 930,00 1.860,00 / 

2,00 1.900,00 3.800,00 - 

Total: 7.630,00 

Vencimentos 1 Parcela 

Parcela 1 

Vencimento 16/08/2021 

Valor 7.630,00 

Outras Informações 

Proposta incluído em: 16/07/2021 às 13:06:23 

Previsão de Faturamento: 16/07/2021 

Dados bancários 

CNPJ: 07.597.960/0001-20 

Banco Unicred - 136 

Agência: 1101 

CC: 38971-4 

CONDIÇÕES GERAIS: 

1) Proposta válida por 90 dias. 

2) O valor total inclui todos os impostos e demais encargos fiscais. 

3) Os valores atribuídos a cada serviço são válidos somente para este pacote de serviços, realizados em até duas visitas. Caso sejam necessárias visitas adicionais ou 

retornos, HAVERÁ variação no custo dos serviços. Nova proposta será elaborada para visitas complementares. 

4) O prazo para solicitação de retorno (reavaliação após manutenção) é de 45 dias após a emissão dos laudos. 

5) Os laudos serão encaminhados para o e-mail indicado nesta proposta em até 20 dias após a realização do ensaio. 

6) A emissão da Nota Fiscal ocorrerá em até 03 (três) dias úteis após a concretização dos serviços contratados. 
7) Todos os analisadores utilizados são de propriedade da BRASILRAD. 

8) Todas as visitas e ensaios serão realizados e aprovados por um fisico. 

9) Caso os serviços não sejam realizados por culpa exclusiva da CONTRATANTE, será cobrada uma taxa de 20% do valor do serviço para fins de ressarcimento dos 

custos de deslocamento do físico. 

10) A BrasilRad realiza a avaliação do equipamento de acordo com a legislação vigente. Após a avaliação, serão emitidos laudos informando se o equipamento, sala e 

acessórios estão ou não em conformidade, utilizando os parâmetros estabelecidos em legislação. Nossa visita não garante a aprovação do equipamento, sala ou 

acessórios. 

11) A BRASILRAD não se responsabiliza por possíveis danos causados no equipamento durante ou posteriormente aos ensaios, decorrente da aplicação dos protocolos 

de testes. 

12) Os serviços serão realizados de acordo com os testes especificados na proposta, em conformidade com a legislação - RDC 330/19. 

Gerado em 16/07/2021 às 14:07:56 por Variessa Pereira de Assis 

Páaina 1 de 2 
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BrasilRad' 

Proposta N° 13391 

BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 

LTDA 
www.brasilrad.com.br  

CNPJ: 07.597.96010001-20 

Inscrição Estadual: 257707069 

Inscrição Municipal: 4327365 

Rodovia José Carlos Daux, 600 - Ed. Celta - 30  andar 

João Paulo 

Florianópolis - SC - CEP: 88030-902 

Telefone: (48) 3222-1200 

REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES: 

- O equipamento e o sistema de processamento de imagem devem estar instalados e prontos para funcionamento/operação na data do ensaio. 
- No caso do cliente possuir reveladora, é necessário disponibilizar o químico e filmes para os testes de imagem. 
- Para realização do levantamento radiométrico, o físico precisará de liberação para acesso às salas adjacentes de cada equipamento. 
- Os equipamentos móveis devem ser avaliados em uma sala reservada somente para os testes, sem fluxo de pessoas, com exceção dos envolvidos no teste. 
- É necessária a presença de um profissional da contratante, capacitado para operação do equipamento, durante TODOS os ensaios. 
- 

 

Não podem ser agendados pacientes durante o período solicitado para realização dos testes. 

- Deve ser realizada higienização e desinfecção das salas, equipamentos e EPIs antes da chegada do físico para que o profissional possa realizar os testes. 

Endereço de instalação do(s) equipamento(s), caso seja DIFERENTE do cadastro: 
Rua: N°: Complemento: 
Bairro: Cidade: Estado: 

Ponto de Referência: 

Marca e modelo do equipamento: 

Observações/Ocorrências: 

Responsável por acompanhar o físico (nome, setor e assinatura): 

Att. 

Walmoli Gerber Junior 

Fone: (48) 3222.1200 1(48) 9 8488.4219 10800.645.8741 

E-mail: brasilrad@brasilrad.com.br  

Gerado em 16/07/2021 às 14:07:56 por Vanessa Pereira de Assis 

Página 2 de 2 
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Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: Kerlen Daniela Ferreira <comercial@radcare.com.br> 

Enviado em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 15:39 

Para: Iicitacao@cisamusep.org.br  

Assunto: ***SPAM*** Re: ORÇAMENTO / TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 

QUALIDADE EM RADIOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA / CISAMUSEP 

Anexos: Proposta.RAD.3076 -Consórcio Público de Saúde de do Setentrião Paranaense 

- PR.pdf 

Prezado Maiko, 
Boa tarde. 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer o seu contato. 
Segue em anexo a proposta comercial para Serviços de Radioproteção, nos equipamentos 
emissores de radiação ionizante, conforme exigências da ANVISA, do Regulamento Técnico do 
Ministério da Saúde, RDC 330/19 publicada em 26 de dezembro de 2019, 'Diretrizes de Proteção 
Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico". 

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente 

Kerien Ferreira 

Comercial e Marketing 

Cel.: (11) 99263-6705 

comercial@radcare.com.br  

www.radcare.com.br  - Tel.: (11) 3136-0207 (São Paulo) 

(21) 3005-2329 (Rio de Janeiro) - (91) 4040-4483 (Belém) 

De: Iicitacao@cisamusep.org.br  <Iicitacao@cisamusep.org.br> 

Enviado: quarta-feira, 14 de julho de 202108:23:46 

Para: licitacao@cisamusep.org.br  

Assunto: ORÇAMENTO/TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE QUALIDADE EM RADIOGRAFIA E 

ULTRASSONOGRAFIA / CISAMUSEP 

Bom dia. 

Estamos encaminhando solicitação de orçamento para TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA 

OS SERVIÇOS DE 

RADIOGRAFIA E ULTRASSONOGRADIA para o CISAMUSEP. 

Segue anexo, planilha com o descritivo dos aparelhos, dos serviços a seres realizados e demais informações para a 

elaboração do referido 

orçamento. 
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RAD PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 
www.radcare.com.br  

SOLUÇÃO EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E 
FÍSICA MÉDICA. 

• .. 

Proposta número: 3076 

Taubaté, 20 de Julho de 2021. 

Proposta para Serviços de Radioproteção 

Consulta de Preços: 48/2021 

Consórcio Público de Saúde de do Setentrião Paranaense - Maringá - PR 

Telefone: (44) 3123-8318 

E-mail: comprascisamusep.org  .br, licitacao©cisamusep.org.br  

Prezado Maiko, 

Conforme solicitado segue abaixo a proposta comercial para os Serviços de 

Radioproteção, conforme exigências da ANVISA, do Regulamento Técnico do Ministério 

da Saúde, RDC 330/2019 de 26 de dezembro de 2019 "Diretrizes de Proteção 

Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico". 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 sessenta) dias corridos, 
contados da data da proposta. 

IMPOSTOS INCLUSOS 

Forma de pagamento: Empenho. 

Agendamento: a combinar. 

Prazo de entrega dos laudos: em até 10 dias após a visita. 

Deslocamento Incluso. 

RAD PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 
Rua Jerônymo Lorena, 280, jardim Eulália 
Taubaté - São Paulo 
Tel.: (11) 3136-0207 / (21) 3005-2329 / (91) 4040-4483 

Valores (R$) 
ITEM SERVIÇOS 

Quant. Unitário Global 

1
Teste de aceitação e de Controle de qualidade

01 2.500,00 2.500,00 
anual para os serviços de radiografia. 

2
Teste de aceitação e de controle de qualidade

02 2.500,00 5.000,00 
semestral para os serviços de radiografia. 

Teste de aceitação e de controle de qualidade
02 2.800,00 5.600,00 

anual para os serviços de ultrassonografia. 

Valor R$ 13.100,00 

CNPJ: 20.203.886/0001-88 
1. E. :688.324.140.117 



RAD PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 
www.radcare.com.br  

SOLUÇÃO EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E 
FÍSICA MÉDICA. 

Proposta número: 3076 

DADOS DA PROPONENTE 

Razão Social: RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ/MF: 20.203.886/0001 -88 

I.E: 688.324140.117 

Cidade: Taubaté-SP 

Tributação: Simples Nacional 

BANCO DO BRASIL -001 

AGENCIA: 0076-0 

CONTA CORRENTE: 77919-9 

Pessoa para contato: Kerlen Ferreira 

E-mail: comercialradcare.com.br  

Tel./Fax: (11) 3136-0207 (11) 99263-6705 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome: NILTON SOARES 

Endereço: Rua João Manoel Ramiro, 173, Residencial Sitio Santo Antônio 

CEP: 12.072-140 Cidade: Taubaté UF: SP 

CPF/MF:220.069.827-53 Cargo/Função: Administrador 

RG n°: 54.057.796-0 Expedido por: SSP 

Naturalidade: Rio de Janeiro - RJ Nacionalidade: BRASILEIRA 

Condições Gerais 

O valor proposto é para realização dos testes em visita única, em caso de 

revisita para testes em equipamentos que no dia agendado não estavam 

aptos para o funcionamento, ou para novos testes em itens que não estavam 

satisfatórios, um novo orçamento deverá ser solicitado. 

> Para a realização dos testes é necessário a presença de um técnico de Raios X, 

que esteja habituado com as rotinas de exames da instituição, para orientar e 

acompanhar os serviços. 

RAD PROTEÇÃO RADIOLÓGICA CNPJ: 20.203.886/0001-88 
Rua Jerônymo Lorena, 280, Jardim Eulália 1.E.:688.324.140.117 
Taubaté -São Paulo 
Tel.: (11) 3136-0207 /(21) 3005-2329 / (91) 4040-4483 



RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

E COMÉRCIO LTDA—ME 

CNPJ: 20.203.886/000188 

NILTON SOARES 

( : 1 

RAD PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

www.radcare.com.br  
SOLUÇÃO EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E 

FÍSICA MÉDICA. 

Proposta número: 3076 

> Para a execução dos testes pedimos que cada sala seja reservada durante 1h. 

> As processadoras do serviço devem estar em funcionamento para que sejam 

avaliadas. 

> Para testes em tomografia computadorizada é indispensável à presença de um 

profissional que opere o equipamento. 

> As importâncias discriminadas já incluem os gastos de locomoção (ida e volta) 

entre nosso estabelecimento e as instalações onde se encontram os 

equipamentos. 

> Os resultados dos testes serão apresentados em forma de relatórios, com os 

dados dos equipamentos, das instalações, resultados e conclusões. Os referidos 

relatórios terão validade de acordo com a legislação atual (RDC 330/2019 de 26 

de dezembro de 2019) da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Caso a proposta seja aprovada, peço gentilmente que entre em contato confirmando-a. 

Atenciosamente, 

Kerlen Ferreira 

RAD PROTEÇÃO RADIOLÓGICA CNPJ: 20.203.886/0001-88 
Rua Jerônymo Lorena, 280, Jardim Eulália 1. E. :688.324.140.117 
Taubaté — São Paulo 
Tel.: (11) 3136-0207/ (21) 3005-2329/ (91) 4040-4483 



15/07/2021 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 15/07/2021 às 16:31:11 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEABERTURA 20.203.88610001-88 0710512014 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 

T)TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
RAD PROTECAO RADIOLOGICA EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR(DICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R JERONYMO LORENA 280 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNIC)PIO UF 
12.010-610 JARDIM EULALIA TAUBATE SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
CONTABIL@ASTEYA.PRO.BR (12) 3622-6576 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 07/0512014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

1/1 



Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: anuar@safetyrad.com  
Enviado em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 14:12 
Para: icitacao@cisamusep.org.br  
Assunto: ***SPAM*** Re: RES: ***SPAM***  SAFETY - Proposta de Proposta de Venda 

de Serviço, Orçamento 1013 

Em 2021-07-14 12:25, Iicitacao©cisamusep.org.br  escreveu: 
> Boa tarde. 
> 
> Agradeço a proposta enviada. 
> 
> Porém poderia me informar o prazo de validade deste orçamento? 
> 

> Atenciosamente, 
> 

> _Maiko Cezar Paulino_ 
> 
> Setor de Compras e Licitações 
> 
> CISAMUSEP - Maringá / PR. 
> 
> (44) 3123-8318 - (44) 3123-8300 
> 
> Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 
> 
> CNPJ - 04.956.153/0001-68 
> 
> Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28. 
> 
> Maringá - Pr. - CEP. 87053-285 
> 
> Fone: (44) 3123-8318 - (44) 3123-8300 
> 
> ** Por favor, confirmar o recebimento desde e-mail. ** 

> 
> Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. 
> 
> De: Safety Soluções em Radioproteção <email@nxfacil.com.br> Enviada 
> em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 10:23 
> Para: licitacao©cisamusep.org.br  
> Assunto: ***SPAM***  SAFETY - Proposta de Proposta de Venda de Serviço, 
> Orçamento 1013 
> 
> Safety Soluções em Radioproteção 
> Rua Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Carvalho, 88307620, 
> Itajaí, SC 
> (48) 31810368, renato.paciencia©safetyrad.com  
> 
> Olá Maiko Cezar Paulino, 
> 
> Segue em anexo porposta de serviço 1013. 
> 
> Qualquer duvida, favor entrar em contato. 
> 
> Att, 



> 
> Equipe Safety 
> 
> www.nxfacil.com.br  [1] 
> 
> 
> 
> Links: 
> 
> [1] http://www.nxfacil.com.br/ 

Boa tarde Maiko, 

Obrigado pelo retorno. 

O prazo de validade é de 10 dias.' 

Caso queira esclarecer alguma duvida fique a vontade em entrar em contato comigo pelo WhatsApp 44 9 
9142 4948. 

Fico disposição. 

Físico: Anuar 



Proposta Serviço: 1013 
Previsão de Entrega: 12/08/2021 

Validade da Proposta: 
Data: 14/07/2021 

Nome: Safety Soluções em Radioproteção Fone: (48) 31810368 
Razão: SAFETY SERVICOS DE ANALISES TECN lOAS E Anuar Jose Mincache 
CNPJ: SOLUCOES anuar@safetyrad.com  
Endereço: 30.577.214/0001-96 
Cidade: Rua Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, N° 211, 
Cep: bairro Carvalho 

ltajaí - SC 
88307620 

Item Quantidade Valor Unitário Total Item 

Fantasia: Maiko Cezar Paulino Fone: 
Razão: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense Celular: 
CPF/CN PJ: 04.956.153/0001-68 licitacao@cisamusep.org.br  
Endereço: Rua Adolpho Contessotto 620 Zona 28 
Cidade: Maringá - PR 1 Cep: 87053285 

3 

1906003 Controle de Qualidade Raio X Convencional - 
1906003 ALTUS 

1910040 Controle de Qualidade Ultrassom - 1910040 
ACUSON X300 PREMIUM EDlTlON; 
SONOACE X8 

200901 Testes Semestrais Raio X, Mamografia - 
200901 ALTUS 

1 

2 

1.00 1.190,00 1.190,00 

2.00 1.500,00 3.000,00 

2.00 680,00 1.360,00 

Valor Total: 5.550,00 

Descontos: 0,00 

Valor a cobrar: 5.550,00 

Condições de Pagamento 

N° Vencimento da Parcela Valor da Parcela OBS 

1 14/07/2021 5.550,00 PAGAMENTO À VISTA 

Observações: 1) O valor do orçamento incluiu todos os impostos e demais encargos fiscais; 
2) Envio do relatório via endereço eletrônico (e-mail) cadastrado; 
3) Os valores referentes aos serviços são válidos, tão somente, para esta proposta; 
4) A emissão da Nota Fiscal ocorrerá após a realização dos serviços e entrega de todos os relatórios; 
5) Os testes serão executados por um Físico Especialista devidamente cadastrado na Vigilância Sanitária 
Estadual; 
6) Caso necessite de retorno, o mesmo deverá ser realizado dentro de 60 dias após a entrega dos relatórios, e 
valores referentes ao retorno deverão ser previamente acertado entre ambas as partes. 

Nxfácil 1/2 
www.nxfacil.com.br  



7) O custo por unidade de boleto é de R$3,50 (tres reais e cinquenta centavos). 

Nxfácil 
www.nxfacil.com.br  

2/2 
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20/07/2021 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/07/2021 às 15:19:30 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE 
0

INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 2910512018 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
SAFETY SERVICOS DE ANALISES TECNICAS E SOLUCOES EM RADIOPROTECAO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO NOME DE FANTASIA) PORTE 
SAFETY SOLUCOES EM RADIOPROTECAO ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
71.20-1-00 -Testes e análises técnicas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.03-1 -00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R SOLDADO ABELARDO MENDONCA SOBRINHO 211 SALA 02 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNIC)PIO UF 
88.307-620 CARVALHO ITAJAI SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
CONTATO@SAFETYRAD.COM (47) 9283-8580 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 29/05/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

1/1 
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Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: tarsila.hayashida@rdc-brasil.com.br  
Enviado em: terça-feira, 20 de julho de 2021 07:54 

Para: Iicitacao@cisamusep.org.br  

Assunto: ***SPAM*** RES: ORÇAMENTO / TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 

QUALIDADE EM RADIOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA / CISAMUSEP 
Anexos: 048_ Teste de Aceitação RX e Ultra.doc 

Prezado Maiko, bom dia! 

Segue para impressão da primeira página com valores atualizados para 2 ultrassons. A validade da proposta 

verifique que conta na última página. 

Atenciosamente, 

+ 

RDC BRASIL 

Tarsila F. do Amaral Hayashida 
Diretora Comercial 

tarsila.havashida@rdc-brasil.com.br  

Rua Joubert de Carvalho, 623, sala 503 

(44) 3031-2088 1 (44) 998900488 

 

CEP 87.013-911 

Maringá- PR 

De: tarsila.hayashida@rdc-brasil.com.br  <tarsila.hayashida@rdc-brasil.com.br> 

Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 202115:23 

Para: 'licitacao@cisamusep.org.br' <licitacao@cisamusep.org.br> 

Assunto: RES: ORÇAMENTO / TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE QUALIDADE EM RADIOGRAFIA E 

ULTRASSONOGRAFIA / CISAMUSEP 

Maiko, segue para impressão da primeira página. 

Obrigada! 

+ 

RDC BRASIL 

Tarsila F. do Amaral Hayashida 
Diretora Comercial 

tarsila. hayash ida rdc-brasíI. com. br 

Rua Joubert de Carvalho, 623, sala 503 

(44) 3031-2088 1 (44) 998900488 

CEP 87.013-911 

Maringá- PR 





Cor,scio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

Ci7 

Rua Adolpho Contessotto, 620— Zona 28 CEP 87053-285 Fone (44) 3123-8300 MARINGÁ - PARANÁ 
CNPJ/MF n°. 04.956.153/0001-68 

CONSULTA DE PREÇOS N° 48/2021 

Data: 06/07/2021 
Fornecedor: RDC BRASIL. 

Endereço: Rua Joubert de Carvalho 623 si. 503 

Cidade: Maringá, Pr, 87013-911 

CNPJ: 22.949.859/0001-84 

NOS PREÇOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS IMPOSTOS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS 

1. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. O cronograma de execução será elaborado pelo CISAMUSEP e deverá ser aprovado pela empresa a ser 

Contratada, no prazo de até 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento do cronograma; 

2.2. A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontra instalado e/ou alocado; 

2.3. O atendimento, para as manutenções preventiva e corretiva, deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, no 

horário de 08h as 12h e das 14h às 16h30min ou excepcionalmente em horários diferenciados e/ou nos finais de 

semana, a critério exclusivo do CISAMUSEP; 

2.4. A execução dos serviços, objeto da presente Consulta de Preço deverá ser realizada através de profissionais 

especializados, nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, habilitadas e tecnicamente 

capacitadas; 

2.5. Ficará a cargo da empresa a ser Contratada o fornecimento a seus profissionais as ferramentas, manuais e 

instrumentos, bem como produtos ou materiais necessários para a execução dos serviços, sem custo para o 

Cl SAM USE P: 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total 
TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE 

1 DE QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇO 01 1000 1000 
SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA. 

TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE 
2 DE QUALIDADE SEMESTRAL PARA OS SERVIÇO 02 100 200 

SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA. 
TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE 

3 DE QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇO 02 1500 3000 
SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA. 

Valor Total com desconto 4200 

Observações 

001 - Apresentar proposta através do e-mail compras@cisamusep.org.br, licitacaocisamusep.org. br ou 
licitacisamusepgmaiI.com. 

002 - FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em conta ou boleto bancário em nome da Pessoa Jurídica. 

003- A empresa vencedora deverá apresentar as seguintes certidões: INSS e FGTS. 

004 - Informações e/ou esclarecimentos pelo Fone: (44) 3123-8300 ou e-mail: comprascisamusep.org.br  ou 
licitacaocisamusep.org.br  com Maiko. 

Item Quan Descrição Modelo Marca 
t. 

1 1 APARELHO DE RAIO-X ALTUS SAWAE 

2 1 APARELHO DE ULTRASSOM
ACUSON X300 PREMIUM

SIEMENS 
EDITION 

3 1 APARELHO DE ULTRASSOM SONOACE X8 MEDISON 



Consórcio Público IntermunicIpal de Saúde do Setentrião Paranaense 

IrnLJ» 
Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 CEP 87053-285 Fone (44) 3123-8300 MARINGÁ - PARANÁ 

CNPJ/MF n°. 04.956.153/0001-68 

2.6. No caso da empresa a ser Contratada vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou sujar áreas 

incluídas ou não no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em seu estado original; 

2.7. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, 

incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, tributos, transporte, alimentação, hospedagem, 

equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto; 

2.8. Cientificar o CISAMUSEP do andamento dos serviços. 

3. SERVIÇOS 
3.1. Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os Serviços de Radiografia 

3.1.1. Para realização constituem tais serviços mínimos: 

3.1.1.1. Testes Semestrais 

1. Exatidão do indicador de campo luminoso; 

II. Alinhamento do eixo central do feixe de Raios-x; 

III. Alinhamento de grade; 

IV. Outros que se fizerem necessários. 

3.1.1.2. Testes Anuais 

1. Exatidão dos indicadores da distância foco-receptor; 

II. Integridade dos chassis e cassetes; 

III. Valores representativos de dose; 

IV. Exatidão do indicador de tensão do tubo; 

V. Reprodutibilidade da tensão do tubo; 

VI. Exatidão do tempo de exposição; 

VII. Reprodutibilidade do tempo de exposição; 

VIII. Reprodutibilidade do kerma no ar (NR); 

IX. Linearidade do kerma no ar com o produto corrente tempo (NR); 

X. Reprodutibilidade do controle automático de exposição; 

XI. Compensação do controle automático de exposição para diferentes espessuras; 

XII. Rendimento do Tubo (R); 

XIII. Camada semirredutora (CSR); 

XIV. Resolução Espacial; 

XV. Contato Tela-Filme; 

XVI. Artefatos na imagem; 

XVII. Uniformidade da Imagem; 

XVIII. Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo, para receptores de imagem de mesmo tamanho (NR); 

XIX. Exatidão do indicador de dose do detector (quando disponível); 

XX. Distorção geométrica; 

XXI. Efetividade do ciclo de apagamento; 

XXII. Luminância do monitor para diagnóstico ou laudo; 

XXIII. Luminância do negatoscópio para diagnóstico ou laudo; 

XXIV. Uniformidade da Luminância dos monitores e negatoscópios para diagnóstico ou laudo; 

XXV. Iluminância da sala de laudos; 

XXVI. Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual; 

XXVII. Qualidade da imagem; 

XXVIII. Outros que se fizerem necessários. 

3.2. Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os Serviços de Ultrassonografia Anual 

3.2.1. Para realização constituem tais serviços mínimos: 

1. Uniformidade da imagem; 

II. Zona morta; 

III. Profundidade de penetração; 

IV. Zona focal; 

V. Exatidão da medida da distância vertical; 

2 
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VI. Exatidão da medida da distância horizontal; 

VII. Resolução axial; 

VIII. Resolução lateral; 

IX. Visualização de objetos anecoicos; 

X. Limiar de sensibilidade a baixo contraste; 

XI. Acurácia da velocidade e da magnitude em modo Doppler (quando aplicável) (NR); 

XII. Sensibilidade do modo Doppler (quando aplicável) (NR); 

XIII. Outros que se fizerem necessários. 

3.3. A empresa a ser Contratada deverá providenciar a colocação de etiqueta com o logo da empresa a ser Contratada 

em todos os equipamentos, em material impermeável, que passarem pelos testes, identificando o dia, mês, ano, 

validade do serviço. 

4. RELATÓRIO 

4.1. Após a execução do serviço a empresa a ser Contratada deverá apresentar o Relatório Técnico dos Testes 

realizados de cada equipamento individualmente, contendo, no mínimo: 

a) Identificação da empresa a ser Contratada e do CISAMUSEP; 

b) Identificação do equipamento, marca, modelo, n° de série, no caso raio-x identificar tubo(s); 

c) Interpretação dos resultados; 

d) Conclusões e recomendações aplicáveis; 

e) Data da execução do serviço; 

f) Nome e assinatura do responsável pelo laudo técnico e Responsável Técnico da empresa e sua qualificação 

profissional; 

g) Dentre outros dados que se fizerem necessários. 

4.2. O relatório deverá ser apresentado em vias originais e ser entregues encadernados em até 10 (dez) dias após a 

realização do serviço; 

4.3. O relatório deverá ser entregue na sede do CISAMUSEP, Rua Adolpho Contessoto, n° 620, Zona 28, Maringá/PR, 

CEP: 87.053-285. 

5. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 

5.1. A empresa a ser Contratada deverá utilizar profissionais especializados, habilitados e com conhecimentos dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e legislações em vigor; 

5.2. A empresa a ser Contratada, além da disponibilização de mão de obra qualificada e dos equipamentos 

necessários para a perfeita execução dos serviços contratados, obriga-se a cumprir integralmente as especificações 

definidas neste Termo; 

5.3. Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos trabalhos; 

5.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados 

e/ou prepostos; 

5.5. Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando outras recomendações que nesse 

sentido, que lhes sejam feitas pelo CISAMUSEP, utilizando no local de prestação dos serviços, equipamentos de 

proteção individual necessários, conforme a natureza da tarefa; 

5.6. Cumprir diretamente o contrato, ficando expressamente vedada a subcontratação de outra empresa para esse fim; 

5.7. Todos os funcionários da empresa a ser Contratada que estiverem prestando serviços deverão estar devidamente 

identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme; 

5.8. Para realização da comunicação, a empresa a ser Contratada deverá manter junto ao CISAMUSEP ao menos 01 

(um) número de telefone móvel, 01 (um) fixo e 01 (um) endereço de correio eletrônico (e-mail), sempre atualizados; 

5.9. Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços prestados ao CISAMUSEP (ART, 

TRT, entre outros), de acordo com a vigência do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do 

contrato; 

5.9.1. O documento deverá vir acompanhado do comprovante de pagamento do mesmo; 

5.9.2. Em caso de substituição do responsável técnico apresentar novo documento que comprove a responsabilidade 

técnica. 

3 
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6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa a ser Contratada, de acordo com as 

condições desta Consulta de Preço; 

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços; 

6.3. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas, tais como: indicar a 

localização dos equipamentos, mudança no cronograma entre outros que se fizerem necessárias à perfeita execução 

do serviço; 

6.4. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser Contratada possa desempenhar seu serviço dentro 

das especificações do presente Termo; 

6.5. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representa ntes/prepostos e empregados da empresa a ser 

Contratada ao local de prestação dos serviços nas dependências do CISAMUSEP, desde que devidamente 

identificados e acompanhados por representante do CISAMUSEP; 

6.6. Comunicar a empresa a ser Contratada, qualquer irregularidade na prestação dos serviços e interromper 

imediatamente a sua execução, se for o caso, fixando prazo para a sua correção; 

6.7. Pagar à empresa a ser Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas 

nesta Consulta de Preço. 

7. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado após a realização dos serviços e da entrega dos Relatórios, através de Transferência 

ou Boleto Bancário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal devidamente conferida por 

membro da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP;; 

7.2. A empresa a ser Contratada deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde 

do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte forma - Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, inscrito 

no CNPJ sob n° 04.956.153/0001-68, com sede na Rua Adolpho Contessotto, no 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP: 

87.053-285; 

7.3. A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços prestados, a quantidade e valores unitário e total de cada item. A 

empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a modalidade da Licitação, o número do Empenho e 

do Convênio, se for o caso, bem como os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da 

pessoa jurídica para efetivação do pagamento; 

7.4. No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o prazo de pagamento será suspenso e 

somente voltará a fluir após a apresentação de nova(o) Nota Fiscal / Boleto Bancário correto(a); 

7.5. No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação das sanções o prazo de pagamento 

será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 

8. GARANTIA 

8.1. Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários à execução do objeto do presente 

são as definidas pela legislação em vigor. 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

9.1. O prazo da vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura; 

9.2. Caso o Contrato seja prorrogado, o CONTRATANTE terá direito às mesmas condições do Contrato para cada 

período de vigência de seus Aditivos. 

10.SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - 

CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à Contratada as sanções previstas no art. 7° da Lei Federal n° 

10.520/2002, e, subsidiariamente, aquelas previstas no artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, e multa correspondente a 

20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto; 

10.2. Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as condutas abaixo elencadas, sendo certo 

que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrer, e da mesma forma serão passíveis de punição conforme 

prevê as disposições normativas que regem a matéria: 
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Consócio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense t  li O 
JLti 

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 CEP 87053-285 Fone (44) 3123-8300 MARINGÁ - PARANÁ 
CNPJ/MF n°. 04.956.153/0001-68 

10.3. As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo legal, garantindo ao infrator o 

contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser observado será o previsto na Lei Federal n° 8.666/93; 

10.4. Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

devendo ser considerados no momento do julgamento a gravidade da conduta do infrator, bem como o resultado lesivo 

dela decorrente; 

10.5. As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do contrato que ainda não foi repassado 

para a empresa a ser Contratada, sendo que na ausência de saldo, a multa deverá ser paga no prazo de até 15 

(quinze) dias, contados da notificação oficial, e não o sendo feito poderá ser cobrada pela via judicial; 

10.6. As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas de forma isolada ou, em 
casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de contrato, quando convocado dentro do 
prazo previsto no edital (até 05 dias úteis, a contar da data da Impedimento/Suspensão por até 2 anos 
convocação). 
Fraudar o procedimento de licitação. Impedimento/Suspensão de 2 a 5 anos 
Apresentar declaração ou informação falsa, bem como adulterar 

Impedimento/Suspensão de 2 a 5 anos documentos. 

Não promover a prestação de serviços no prazo estipulado no contrato Multa de 10% e/ou
Impedimento/Suspensão por até 02 ou no prazo designado pelo CISAMUSEP. 
anos 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços. Multa de 1,6% por funcionário e por
atendimento. 

Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter Multa de 04% por ocorrência. 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. 
Recusar-se a executar o solicitado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo Multa de 32% por ocorrência. 
justificado. 
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MARINGÁ, 14 DE JULHO DE 2021 

 

PROPOMOS O FORNECIMENTO DAS 
AQUISIÇÕES E/OU DOS SERVIÇOS NOS 
VALORES MENCIONADOS ACIMA SOB AS 
CONDIÇÕES GERAIS ESPECIFICADAS NESTE 
FORMULÁRIO, COM AS QUAIS 
CONCORDAMOS. 

  

60 DIAS 
(VALIDADE DA PROPOSTA) 

 

(NOME LEGÍVEL E ASSINATURA) (CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA) 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEABERTURA 22.949.85910001-84 2910712015 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECÇÃO DE RADIAÇÃO LTDA 

T)TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
RDC BRASIL ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R JOUBERT DE CARVALHO 623 623 SALA: 503; 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNIC(PIO UF 
87.013-911 ZONA 01 MARINGA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE - 
LILIOLIVARTE©HOTMAIL.COM (44) 3034-2997/ (44) 9928-0694 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA -- - 29/07/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 22.949.85910001-84 
MATRIZ CADASTRAL

2910712015 

NOME EMPRESARIAL 
RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECÇÃO DE RADIAÇÃO LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.57-1 -00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso 
doméstico, exceto informática e comunicação 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
71.19-7-99 -Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R JOUBERT DE CARVALHO 623 623 SALA: 503; 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICíPIO UF 
87.013-911 ZONA 01 MARINGA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
LILIOLIVARTE@HOTMAIL.COM (44) 3034-29971(44) 9928-0694 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 29/07/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Divisão de Contratos 
Avenida João Naves deAvila, 2121- Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MO, CCI' 38400-902 

Telefone: °55 1341 3239-4904 - www.Iicitacoes.ufu.br  - dcont@reito.ufu.br  

—J L 

UMÁ0  
CONTRATO N 9  037/2020 

Processo n2  23117.020129/2020-84 

Unidade Gestora: 150233 - HC/UFU 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DISPONIBILIZAÇÃO 

DE MÃO DE OBRA N9  037/2020 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLÂNDIA E A EMPRESA KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA. 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, em atendimento a Unidade Gestora "HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA" (UG: 150233 E CNPJ: 

25.648.387/0002-07), Fundação Pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei n 9  762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações 

introduzidas pela Lei n9  6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria na Avenida João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Estado de Minas 

Gerais, inscrita no CNPJ sob o n9  25.648.387/0001-18, neste ato representada pelo seu Reitor, o Professor Valder Steffen Junior, nomeado pelo Decreto Presidencial de 05 de 

janeiro de 2021, portador da Cédula de Identidade n9  M-153.731 SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n2  778.043.418-49, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa KEV X 

- SOLUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2  19.450.854/0001-06,'sediada na Avenida Abade Constantino, 615, Jardim Recreio, CEP: 14.040-290, em Ribeirão 

Preto, São Paulo, neste ato representada pelo Sr. Vitor Marineli Gelonezi, portador da Carteira de Identidade n 9  30.872.144-5, expedida pela SSP/SF e inscrito no CPF sob o 

n9  223.184.758-22, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n9  23117.020129/2020-84 e em observância às disposições da Lei n2 8.666, de 

21 de junho de 1993, da Lei n9  10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n2 2.271, de 7 de julho de 1997, e da Instrução Normativa SEGES/MPDG ri5  5, de 26 de maio de 2017, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão n2 053/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de controle das doses de radiação 

ionizante e reposição de monitores, quando necessário; Levantamento radiométrico, teste de radiação de fuga, plano de radioproteção, memorial descritivo do local, 

controle de qualidade da imagem das reveladoras, controle de qualidade dos acessórios de Pb, avaliação de monitores de laudo e testes de placas de imagem do Hospital de 

Clínicas de Uberlândia da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 

3-242 

Unidade de Quant. Valor unitário Valor máximo 
Item Equipamentos Tipos de testes e periodicidade Testes medida Testes 60 máximo aceitável (60 

meses aceitável meses) 
Serviço de aceitação, quadrienal ou após modificações Levantamento Radiométrico 

2 nas salas, equipamentos ou procedimentos em serv. 1 R$ 200,00 R$ 200,00 
aparelho de mamografia. Teste de Radiação de Fuga do cabeçote 

Valor representativo de dose glandular média 
Exatidão do indicador da tensão do tubo 

Reprodutibilidade da tensão do tubo 
Tempo de exposição 

Serviço de controle de qualidade de Rendimento do tubo 
- , Camada Semirredutora (CSR) 3 aceitação, anual ou após reparos em aparelho de - serv. 5 R$ 750,00 R$ 3.750,00 
mamografia - Testes de Constância. Resolução espacial 

Exatidão do sistema de colimação 
Sistema de compressão automático 

Alinhamento da bandeja de compressão 
Indicação da espessura da mama comprimida 

Mamografia - Artefatos na imagem 
IN 54 Serviço de controle de qualidade de 

4 aceitação, mensal ou após reparos em aparelho de Qualidade da imagem serv. 60 R$ 300,00 R$ 18.000,00 
Mamografia - Testes de Constância. 

Reprodutibilidade do controle automático de 
exposição (CAE) 

Compensação do CAE para diferentes 
Serviço de controle de qualidade de espessuras 

5 aceitação, anual ou após reparos em aparelho de Uniformidade da imagem serv. 20 R$ 200,00 R$ 4.00000 
mamografia - Chassis e cassetes (4 unidades). Diferença de sensibilidade entre as placas de 

fósforo 
Razão contraste ruído (CNR) 

Efetividade do ciclo de apagamento 
Serviço de controle de qualidade de aceitação 

6 e semestral em aparelho de Mamografia - Chassis e Integridade dos chassis e cassetes serv. 40 R$ 35,00 R$ 1.400,00 
cassetes (4 unidades). 

Radiografia Exatidão dos indicadores da distância foco- 
7 Convencional Teste de aceitação ou após reparos, receptor serv. 1 R$ 50,00 R$ 50,00 

(Fixo) QUANDO NECESSITAR 
IN 52 Serviço de aceitação, quadrienal ou após modificações Levantamento Radiométrico 

8 nas salas, equipamentos ou procedimentos em serv. 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 
aparelho de Radiografia Convencional fixo). Teste de Radiação de Fuga do cabeçote 

9 Serviço de controle de qualidade de aceitação, anual Valores representativos de dose / serv. 40 R$ 1.000,00 R$ 40.000,00 
ou após reparos em aparelho de Radiografia Exatidão do indicador de tensão do tubo / sem. 

Convencional (fixo) -Testes de Constância. Reprodutibilidade da tensão do tubo / serv. 
Exatidão do tempo de exposição .- serv.  

Reprodutibilidade do tempo de exposição / serv. 
Reprodutibilidade da taxa de kerma no ar serv. 

Linearidade da taxa de kerma no ar / serv. 
Rendimento do Tubo e / serv. 

Camada Semirredutora (CSR) / serv. 
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Resolução Espacial / serv. 
Artefatos na imagem serv. 
Qualidade da imagem -' serv. 

Serviço de controle de qualidade de aceitação e anual 
10 em aparelho de radiografia convencional (fixo) - Integridade dos chassis e cassetes / serv. 420 8$ 47,62 R$ 20.000,00 

Chassis e cassetes (84 unidades). 
Reprodutibilidade do Controle Automático de7 

Exposição 
Compensação do Controle Automático de 

Exposição para diferentes espessuras / 
Serviço de controle de qualidade de aceitação, anual Uniformidade da imagem 

11 ou após reparos em aparelho de radiografia Diferença de sensibilidade entre as placas de serv. 420 R$ 190,47 R$ 80.000,00 
convencional (fixo) - Chassis e cassetes (84 unidades), fósforo / 

Exatidão do indicador de dose do detector 
(quando disponível) / 

Distorção geométrica - 
Efetividade do ciclo de apagamento 

Serviço de controle de qualidade aceitação, semestral Exatidão do sistema de colimação 
12 ou após reparou em aparelho de Radiografia Alinhamento do eixo central do feixe de Raios X / serv. 80 R$ 62500 8$ 50.000,00 

Convencional (Fixo) - Testes de Constância. Alinhamento da grade ,- 
Exatidão dos indicadores da distância foco- 13 Teste de aceitação ou após reparos. serv. 1 R$ 80,00 R$ 80,00 receptor QUANDO NECESSITAR  

Serviço de aceitação, quadrienal ou após modificações Levantamento Radiométrico 
14 nas salas, equipamentos ou procedimentos em serv. 15 R$ 920,00 R$ 13.800,00 

aparelho de Radiografia móvel. Teste de Radiação de Fuga do cabeçote 
Valores representativos de dose 

Exatidão do indicador de tensão do tubo 
Reprodutibilidade da tensão do tubo 

Exatidão do tempo de exposição 
- Reprodutibilidade do tempo de exposição Serviço de controle de qualidade de aceitaçao, anual 

15 ou após reparos em aparelho de Radiografia movei - Reprodutibilidade da taxa de kerma no arserv. 75 R$ 1.070,52 R$ 80.289,00 
Testes de Constância. ncia. Linearidade da taxa de kerma no ar 

Rendimento do Tubo 
Radiografia Camada Semirredutora (CSR( 

móvel Resolução Espacial 
IN 52 Artefatos na imagem 

Qualidade da imagem 
Serviço de controle de qualidade de aceitação e anual 

16 em aparelho de radiografia móvel - Chassis e cassetes Integridade dos chassis e cassetes serv. 140 R$ 75,00 8$ 10.50000 
(28 unidades). 

Diferença de sensibilidade entre as placas de 
fósforo Serviço de controle de qualidade de aceitação, anual Exatidão do indicador de dose do detector 17 ou após reparos em aparelho de radiografia movei - (quando disponível) serv. 140 R$ 383,33 8$ 53.666,20 

Chassis e cassetes (28 unidades). Distorção storçao geometrica 
Efetividade do ciclo de apagamento 

Serviço de controle de qualidade Exatidão do sistema de colimação 
18 aceitação, semestral ou após reparos em aparelho de serv. 150 R$ 682,66 R$ 102.400,20 

Radiografia móvel - Testes de Constância. Alinhamento do eixo central do feixe de Raios X 
19 Teste de aceitação e após reparos. Exatidão da tensão serv. 2 R$ 366,00 R$ 732,00 

Serviço de aceitação, quadrienal, após modificações 
20 nas salas, equipamentos ou procedimentos em Levantamento Radiométrico serv. 3 R$ 1.158,00 R$ 3.474,00 

aparelho de Tomografia. 
Valores representativos de dose 

Resolução espacial 
Espessura do corte 

Indicador do deslocamento da mesa 
Indicador do posicionamerto da mesa 

Tomografia Serviço de controle de qualidade de Coincidência entre os indicadores luminosos 
21 IN 55 aceitação, anual ou após reparos em aparelho de do plano externo e interno e do plano irradiado serv. 10 R$ 1.170,00 R$ 11.700,00 

Tomografia -Testes de Constância. Verificação de ausência de artefatos na imagem 
Exatidão do indicador de Dose em TC 

(quando aplicável) 
Compensação do Sistema de modulação de 
corrente para diferentes espessuras (quando 

aplicável) 
Serviço de controle de qualidade de aceitação, semanal Valor indicado do n2 de CT 

22 ou após reparos em aparelho de Tomografia - Testes de Uniformidade do n2 de CT serv. 120 R$ 375,00 R$ 4S.000,00 
Constância. Será pago mensalmente. Ruído 

23 Hemodinâmica Teste de aceitação e após manutenções. Mínima distância Foco-Pele serv. 10 R$ 150,00 8$ 1.500,00 
e Fluoroscopia Serviço de aceitação, quadrienal ou após modificações Levantamento Radiométrico 

24 IN 53 nas salas, equipamentos ou procedimentos em serv. 8 8$ 910,00 R$ 7.280,00 
aparelho de Hemodinâmica e Fluoroscopia. Teste de Radiação de Fuga do cabeçote 

25 Serviço de controle de qualidade de aceitação, anual e Sinal sonoro no modo cine (registro ou gravação) serv. 50 R$ 1.200,00 R$ 60.000,00 
após manutenções/reparos em aparelho de Máxima taxa de kerma no ar 

Hemodinâmica e Fluoroscopia - Testes de Constância. Exatidão do Indicador de tensão do tubo 
Exatidão do tempo de exposição (Tempo 

acumulado) 
Camada Semirredutora (CSR) 

Reprodutibilidade do controle automático de 
intensidade 

Exatidão do indicador de produto kerma x área 
(Pka) (quando aplicável) 

Valores de taxa de dose nos modos baixo, 
normal e alto (quando aplicável) 

Resolução espacial no modo fluroscopia 
Resolução espacial de baixo contraste no modo 

fluoroscopia 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigênci deste Termo de Contrato é de 60 (sessenta) meses, conforme fixado no Termo de Referência, com início na data de 12/02/2021 e 

encerramento em 12/02/2026. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 934.291,20 (trinta e quatro mil duzentos e noventa e um reais e vinte centavos). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

4. CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, 

conforme previsto no Edital: Programa de Trabalho: 170190; Fonte: 8100; Natureza da Despesa: 339039; Nota de Empenho: 2021NE000028. 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação 

será feita no início de cada exercício financeiro. 

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 

5/2017. 

6. CLÁUSULA SEXTA — REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA — REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles 

previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA NONA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos 1 a XII e XVII do art. 78 da Lei n9  8.666, de 1993, e com as consequências indicadas 

no art. 80 da mesma Lei, sem prejJizo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nt 8.666, de 1993. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nt 8.666, de 1993. 

Alinhamento do eixo central do feixe de raios X 
Exatidão do sistema de colimação 

Distorção geométrica 
Uniformidade 
Zona morta -" 

Profundidade de penetração 
Zona focal 

Exatidão da medida da distância vertical Serviço de controle de qualidade de aceitação, anual e Exatidão da medida da distância horizontal 26 Ultrassosografia quando houver reparos em aparelho de Resolução axial serv. 150 R$ 1.133,33 R$ 170.000,00 IN 58 Ultraxxonografia- Testes de Constância. 
Resolução lateralZ 

Visualização de objetos asecoicos 
Limiar de sensibilidade a baixo contraste - 

Velocidade e magnitude do modo Doppler 
(quando aplicável) 

Homogeneidade do campo estático 
Posição de corte 

Espessura de corte Serviço de controle de qualidade de aceitação, anual e Exatidão geométrica 27 quando houver reparos em aparelho de Ressonância Resolução espacial de alto contraste serv. 5 R$ 3.200,00 R$ 16.000,00 
Magnética 'Testes de Constância. Razão sinal-ruído (RSR( Ressonância Uniformidade Magnética 

IN 59 Análise de imagem residual ('ghosting analysis") 
Serviço de controle de qualidade aceitação, semanal e Frequência central 

28 quando houver reparos em aparelho de Ressonância serv. 60 R$ 465,83 R$ 27 950,00 Magnética Testes de Constância. Será pago Visualização de artefatos mensalmente. 
29 Serviço de controle de qualidade aceitação e Verificação da blindagem de radiofrequências serv. 1 R$ 1.816,67 R$ 1.816,67 modificações na blindagem. 
30 Teste de Controle de Qualidade para cada monitor' Luminância dos monitores para diagnóstico serv. 30 R$ 450,00 R$ 13.500,00 aceitação, anual ou após reparos. Uniformidade da Luminância 

Para todos os Testes de Controle de qualidade (iluminância( para lluminância da sala de laudos serv. 10 R$ 177,00 R$ 1 770,00 31 equipamentos cada sala de laudo - aceitação, anual ou após reparos 
32 Serviço de controle de qualidade de aceitação, anual Integridade dos acessórios e equipamentos de serv. 330 R$ 165,00 R$ 54 450,00 ou após reparos de cada EPI proteção individual 

Memorial descritivo - Plano de Proteção Radiológica 
33 Para todos os / quadrienal locais radiologia, hemodinâmica, Conforme localização dos equipamentos serv. 1 R$ 2.333,33 R$ 2.333,33 locais endoscopia, oncologia, bloco cirúrgico, pronto socorro 

e setor de Ressonância Magnética. 
Hemodinâmica Teste de aceitação, semestral os após reparos em Integridade dos acessórios e equipamentos de 34 e Fluoroscopia aparelho de Hemodinâmica proteção individual serv. 210 R$ 165,00 R$ 34.650,00  IN 53 e Fluoroxcopia 

VALOR TOTAL R$ 934.291,20 
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11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA—VEDAÇÕES 

12.1. Ë vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES 

13.1. Fventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n9  8.666, de 1993. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n9  8.666, de 1993, na Lei n9  10.520, de 2002 e demais normas 

federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA — PUBLICAÇÃO : 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n9  8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO 

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Subseção Judiciária de Uberíândia, Estado de Minas Gerais - 

Justiça Federal. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA 

Valder Steffen Junior Vitor Marineli Gelonezi 

Reitor Representante Legal 

]Documento assinado eletronicamente por Vitor Marineli Gelonezi, Usuário Externo, em 09/02/2021, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6, § 

1, do Decreto n9  8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Valder Steffen Jursior, Reitor(a), em 10/02/2021, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 69, § 19, do 

Decreto n9  8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controladornterno,pjp?acao=documento  conferir&id orgao acessoxterno=0 
informando o código verificador 2548889 e o código CRC 69C99426. 

Referência: Processo n2 23117.020129/2020-84 SEI n2  2548889 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

19.450.85410001-06 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

2711212013 

NOME EMPRESARIAL 

KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA 

TETULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

71.20-1-00 - Testes e análises técnicas (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R CANINDE 685 SALA 02 E 03 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 

14.051-180 VILA MONTE ALEGRE RIBEIRAO PRETO SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

VITOR@MRA.COM.BR (16) 3601-04881(16) 3601-0500 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO C,ADASTRAL 

ATIVA 1 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

27/12/2013 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 

responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Página: 1/1 Emitido no dia 19/07/2021 às 15:22:11 (data e hora de Brasília). 
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' !E CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO SETENT. PARANAENSE 

1
R. Adolpho Contessotto, 620, zona 28 - Maringá - PR, 87053-285 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

Solicitação n°: 1732/2021 Data Emissão: 27/07/2021 

Cotação: 48 

Órgão: 01 Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

Unidade Orçamentária: 01.001. Secretaria Executiva 

Função: 10 Saúde 

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 0003 Mais Saúde para os Municípios 

Projeto/Atividade: 2003 Manutenção dos Serviços de Saúde Para os Municípios 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

Desdobramento: 05 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

Fonte de Recurso: 1069 CRCP DESTINADOS A OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

Fornecedor: A DEFINIR 

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DER SERVIÇOS DE 
TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA OS SERVIÇOS DE 
RADIOGRAFIA E DE ULTRASONOGRAFIA. 

Item Descrição Unidade Quantidade Vir. Unitário Vir. Total 
1 TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE SERV 1,0000 1.579,6200/ 1.579,62 1-11 

QUALIDADE ANUAL, PARA OS SERVIÇOS DE 
RADIOGRAFIA. 

2 TESTE [)E ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE SERV 2,0000 967,0000 , 1.934,00 
QUALIDADE SEMESTRAl. PARA OS SERVIÇOS DE / 
RADIOGRAFIA. 

3 TESTE DE ACEITAÇÃO E I)E CONTROLE DE SERV 2,0000 1.766,6709,/ 3.533,34 
QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇOS DE / 
ULTRASSONOGRAFIA. 

Total: 7.046,96 

Solicitante Secretário Executivo 
Pág. 1/1 
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MEMORANDO N° 322/2021 

 

Maringá, 27 de julho de 2021. 

De: Gerência de Compras e Licitação 
Para: Diretoria Administrativa 

Diante do recebimento do termo de referência, protocolo n° 275/2021, que originou a 

Autorização de Despesa n° 48/2021, que tem por objeto a seleção das melhores propostas 

para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de teste de 

aceitação e de controle de qualidade para os serviços de radiografia e de ultrassonografia 

no CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com 

redação determinada pela Lei Complementar n° 147/2014, proveniente do setor de 

Patrimônio, entendemos que a presente contratação poderá ser realizada por meio de 

processo licitatório, na modalidade Pregão, realizado na forma ELETRÔNICA, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 

O critério de julgamento adotado será por lote em razão de tratar-se de itens 

correlatos entre si. O critério de julgamento por lote se torna mais atrativo para as empresas 

licitantes e desta forma atrairão maior concorrência. 

O modo de disputa dos lances será o MODO ABERTO, conforme estabelece o artigo 

31, 1 do Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019 e o valor estimado para a contratação 

não terá caráter sigiloso. 

O valor máximo estimado para a contratação foi apurado após o cálculo da média 

dos preços de mercado obtidos através de pesquisa de preços praticados junto aos 

fornecedores especializados e contrato similar pesquisado no site da Universidade Federal 

de Uberlândia. 

O presente certame licitatório observará o cumprimento dos princípios dispostos no 

art. 37 da Constituição Federal e os dispositivos legais previstos pela Lei Federal n° 

10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações, Decreto n°5.450/2005 

e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

Com base no processo anexo e nas informações acima segue processo para 

decisão e autorização. 

Atenciosa ente, 

Alessandra.e qÍliveira onhoni Cardoso 
Presidente Comisão de Licitação 

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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PARECER 

   

 

DE: ASSESSORIA JURÍDICA 

   

PARA: SECRETARIA EXECUTIVA. 

INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GERÊNCIA DE COMPRAS 
E LICITAÇÃO 

ASSUNTO: LICITAÇÕES E CONTRATOS 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. PREGÃO ELETRÔNICO. PARECER 
INICIAL. ANÁLISE DA FASE INTERNA. 
PROCEDIMENTO HÍGIDO. CONFORMIDADE COM 
A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. APTIDÃO PARA 
INÍCIO DA FASE EXTERNA. 

PARECER N° 015/2021-INI 

Senhor Secretário Executivo, 

DA CONSULTA 

Trata-se de consulta realizada para esta assessoria jurídica sobre a viabilidade 
e a conformidade legal para a abertura de procedimento licitatório na modalidade 
pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de testes de aceitação e de controle de qualidade para os serviços de 
radiografia e de ultrassonografia, conforme Termo de Referência encaminhado pelo 
Setor Responsável. 

DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO 

De plano, cumpre destacar que a lei de licitação (Lei n° 8.666/93), em seu art. 
38, enumera uma série de requisitos que devem compor o procedimento de 
licitação desde a sua instauração, sendo certo que o parecer jurídico é uma das 
exigências ali contidas, mais especificamente no inciso VI, quando exige a 
presença de parecer técnico ou jurídico sobre a licitação, sua dispensa ou 
inexigibilidade. 

A análise, neste momento, circunscreve-se à regularidade dos atos iniciais e 
preparatórios para a instauração do procedimento, mais precisamente da 
presença das solicitações necessárias e da conformidade das minutas de edital 
e do contrato com as regras e diretrizes trazidas pelas leis que regem essa 
espécie de licitação (Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93). 

A instauração do processo licitatório veio precedido de prévia solicitação do setor 
de origem, demonstrando que a prestação do serviço se faz necessária: 

Considerando atender a Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária Resolução - RDC n° 330, de 
20/12/20191  

Considerando a Instrução Normativa - IN n° 78 ANVISA de 
18/11/2020, que alterou as Instruções Normativas n°52 a n°59 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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cisFmu EE Iv, 
de 20/1!2019. onde a IN n° 52 dispõe sobre os requisitos 
sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em 
sistemas de radiografia médica convencional e a IN n° 58 dispõe 
sobre requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da 
segurança em sistemas de ultrassom diagnóstico ou 
intervencionista, e dá outras providências,- 

Considerando o intuito de assegurar o processo de otimização 
da proteção radiológica das práticas, mediante a monitoração 
dos diversos parâmetros que influenciam o desempenho do 
equipamento, as doses ministradas ao paciente e aos 
trabalhadores, e qualidade da imagem; 

O procedimento veio, ainda, instruído com a solicitação de despesa, onde se 
providenciou a reserva de numerário para a contratação, conforme Ficha de 
Autorização de Despesa n° 048/2021. 

Nota-se, ademais, a presença das cotações referente à pesquisa de melhor 
preço para formação de um preço base que irá orientar as propostas a serem 
ofertadas. 

Concorre, outrossim, a presença das prescrições contida no art. 31  da Lei 
10.520/2002. 

Com relação às minutas apresentadas, do Edital e do Contrato, denota-se a 
presença dos requisitos necessários exigidos, vindo o edital com todas as 
especificações inerentes à habitação, tanto jurídica, quanto técnica, quanto 
econômico-financeiro e de regularidade fiscal e de exigência do cumprimento no 
contido no art. 70, XXXIII da Constituição Federal. Ao passo que o contrato 
atende as exigências contidas no art. 55 da Lei 8.666/93, em relação às 
cláusulas necessárias arroladas no respectivo dispositivo legal. 

CONCLUSÃO 

Diante desta análise, esta assessoria é pela aprovação dos documentos 
encaminhados, encontrando-se o processo em condições de ser autorizado pela 
autoridade competente se assim entender conveniente ao Consórcio. 

É o parecer. 

Maringá/PR, 13 de agosto de 2021. 

• CARLOSGO1VES 
ADVOGADO - OAB/PR: 26.262 

CISAMUSEP 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE  SAU.DO SET.PARANAENSE/PR 

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2021-000 

1 - Itens da Licitação 

r
i-- Aferição , controle de qualidade de aparelhos detectores,emissores - luz, calor, radiação, som , vibração 

Descrição Detalhada: TESTE DE ACEITAÇAO E DE CONTROLE DE QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA. 

Tratamento Diferenciado: Tipo l - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. 

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço 

Quantidade Total: Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável 

Unidade de Fornecimento: Unidade 

Valor Total (R$): 1 .579,62 

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01 

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (1) 

Grupo: G 

- Aferição , controle de qualidade de aparelhos detectores,emissores - luz, calor, radiação, som , vibração 

Descrição Detalhada: TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE QUALIDADE SEMESTRAL PARA OS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA. 

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. 

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não 

Quantidade Total: 2 

Critério de Julgamento: Menor Preço 

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável 

Unidade de Fornecimento: Unidade 

Valor Total (R$): 1.934,00 

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0.01 

Local de Entrega (Quantidade): MaringaíPR 2) 

Grupo: Cl 

- Aferição, controle de qualidade de aparelhos detectores,emissores - luz, calor, radiação , som , vibração 

Descrição Detalhada: TESTE DE ACEITAÇAO E DE CONTROLE DE QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA. 

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. 

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço 

Quantidade Total: 2 

Valor Total (R$): 3.533,34 

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01 

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (2) 

Grupo: Gi 

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável 

Unidade de Fornecimento: Unidade 

2 - Composição dos Grupos 

Grupo 1 - Tipo 1 
N° do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento 

1 Aferição , controle de qualidade de aparelhos detectores, ern isso res - luz 1 Unidade 
calor, radiação , som , vibração 

2 Aferição, controle de qualidade de aparelhos detectores,emissores - luz 2 Unidade 
calor, radiação som , vibração 

3 Aferição , controle de qualidade de aparelhos detectores,emissores - luz 2 Unidade 
calor, radiação, som vibração 

PREGÃO ELETRÔNICO N°00014/2021-000 UASG 927763 16/08/2021 11:05 (1/1) 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2021 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção das 
melhores propostas para a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de teste de aceitação e de controle de qualidade para os 
serviços de radiografia e de ultrassonografia para o CISAMUSEP, destinado 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com 
redação determinada pela Lei Complementar n° 147/2014. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 27 de 
agosto de 2021 às 09h. 

LOCAL: wwwcomprasgovernamentais.qov.br. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global por Lote. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 7.046,96 (sete mil, quarenta e seis reais e noventa e 
seis centavos). 

Informações complementares e o Edital completo poderão ser adquiridos na 
Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Maringá/PR - Fone: (44) 3123-8300 - 
Gerência de Compras e Licitações ou pelo site www.cisamusep.orq.br  

Rua Adolpho Contessotto, 620 Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 





De acordo com a Resolução n0 070/2013 

Maringá - PR, terça-feira, 17 de agosto de 2021 Ano IX Edição n° 1386 

1:1519MUSEP  
ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE - CISAMUSEP 

ESTADO DO PARANÁ 

50.30  

Consorcio íãco IntenunqÃ de Saúde de Setentrião Paranaense 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2021 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção 
das melhores propostas para a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de teste de aceitação e de controle de 
qualidade para os serviços de radiografia e de ultrassonografia para o 
CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e 
incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com redação determinada 
pela Lei Complementar n° 147/2014. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 
27 de agosto de 2021 às 09h. 
LOCAL: www.comprasgovemamentais.qov.br. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global por Lote. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 7.046,96 (sete mil, quarenta e seis reais e 
noventa e seis centavos). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Maringá/PR Fone: 
(44) 3123-8300 - Gerência de Compras e Licitações ou pelo site 
www.cisamusep.orq.br  

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N°. 
01.06.30/2021 

Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense e o Município de Floral. 
Objeto: Rateio de recursos para execução das atividades no exercício 
de 2021. 
Fundamento Legal: Art. 65, inciso II, da Lei Federal n°. 8.666/93, 
conforme parecer n°. 037/2021-GER de 03/08/2021, bem como em 
razão da aprovação dada pela ata da 104° Assembleia Geral Ordinária 
do Conselho Diretor do CISAMUSEP, realizada em 26/06/2020. 
Acréscimo: 25% sobre o valor pactuado de R$ 271.798,56 (duzentos 
e setenta e um mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e 
seis centavos), correspondente a R$ 67.949,64 (sessenta e sete mil, 
novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), 
relacionado à Gestão associada da área de Saúde Pública - 
Consultas, Procedimentos e demais serviços complementares 
especializados de saúde, de acordo com a Tabela de Procedimentos 
do CISAMUSEP para Municípios Consorciados. 
Data da Assinatura: 04 de agosto de 2021. 
Foro: Maringá - Paraná. 

MANOEL RODRIGO AMADO 
PRESIDENTE 

RESOLUÇÃO N° 036/2021 

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, usando das atribuições que 
lhe confere o Estatuto em vigor, 
RESOLVE: 
Art. 10  - Em razão das férias da funcionária Alessandra de Oliveira 
Borgonhoni Cardoso, matricula 019, no período de 16 a 30/08/2021, 
nomeada como Presidente da Comissão de Licitação conforme 
Resolução n° 003/2021, nomeia-se interinamente durante suas férias, 
para o exercício da função de Presidente da referida Comissão, a 
funcionária Rafaela Koga Petrulio Kumagae, matrícula 123, investindo-
a, enquanto durar a substituição, em todos os poderes inerentes á 
função. 
Art. 20  - Permanecem inalteradas as demais disposições contidas na 
Resolução n°003/2021. 
Art. 30  - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, com efeitos jurídicos retroativos a 16/08/2021. 
Art. 40  - Publique-se. 
Maringá, 17 de agosto de 2021. 

MANOEL RODRIGO AMADO 
PRESIDENTE 

Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP 
Funcionário Responsável: Matheus Luiz Saito Soares - Matrícula n° 164— Resolução n° 097/2018 - CISAMUSEP 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28 - CEP: 87053-285 - Fone: (44) 3123-8300 
Site: www.cisamusep.org.br  e-mail: diariooficialcisamusep.org.br  

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE 
O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através ao site 

vvvw.cisamusep.orq .br  
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EDITAL 

PREGÃO N° 14/2021 

DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE, CONFORME ART. 48 E INCISOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 
123/2006 COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014. 

1 - PREÂMBULO 

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, com a 
devida autorização expedida pelo Secretário Executivo Sr. Janilson Marcos Donasan, de conformidade 
com o disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal n° 10.520, de 17 de 
junho de 2002 e no Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro 2019, todos combinados com a Lei 
Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei Estadual n° 15.608, de 16 de agosto de 
2007, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO, realizado na 
forma ELETRÔNICA, sob n° 14/2021, do tipo Menor Preço Global por Lote, no dia 27 de agosto de 
2021, às 09h, tendo como objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de teste de aceitação e de controle de qualidade para os 
serviços de radiografia e de ultrassonografia para o CISAMUSEP, destinado exclusivamente à 
participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei 
Complementar n° 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar n° 147/2014, nas 
condições fixadas neste Edital e seus Anexos. 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

27 de agosto de 2021 às 09h 

UASG: 927763 - CONSÓRCIO PÚB. INT. DE SAÚD. DO SET. PARANAENSE/PR. 
Local da Sessão Pública: www.comprasqovernamentais.qov.br  

1.1 - Consoante o disposto no artigo 53 Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, para 
todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília/DF. 

1.2-0 recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, 
será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www. com  prasqoverna mentais. qov.br. 

1.3 - A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 27 de agosto de 2021 às 09h, 
no site www.comprasqovernamentais.qov.br, nos termos das condições descritas neste Edital. 

1.4 - É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM 
QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto n° 
10.024/2019, art. 30, § 51). 

2—OBJETO 

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção das melhores propostas para a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de teste de aceitação e de controle 
de qualidade para os serviços de radiografia e de ultrassonografia para o CISAMUSEP, destinado 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e 
incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar n° 
147/2014. 

2.2 - Devem estar incluídas no preço, todas as despesas como: frete/transporte, mão de obra, seguros, 
deslocamento, alimentação, hospedagem, equipamentos, tributos, encargos sociais e/ou contribuições 
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e quaisquer outras despesas necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta 
licitação. 

3— PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1 - A execução do objeto da presente licitação dar-se-á da seguinte forma: 
3.1.1 - O cronograma de execução será elaborado pelo CISAMUSEP e deverá ser aprovado pela 
empresa a ser Contratada, no prazo de até 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento do 
cronograma; 
3.1.2 - A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontra instalado 
e/ou alocado; 
3.1.3 - O atendimento, para as manutenções preventiva e corretiva, deverá ser realizado de segunda a 
sexta-feira, no horário de 08h as 12h e das 14h às 16h30min ou excepcionalmente em horários 
diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do CISAMUSEP; 
3.1.4 - A execução dos serviços, objeto do presente Edital deverá ser realizada através de profissionais 
especializados, nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, habilitadas e 
tecnicamente capacitadas; 
3.1.5 - Ficará a cargo da empresa a ser Contratada o fornecimento a seus profissionais as ferramentas, 
manuais e instrumentos, bem como produtos ou materiais necessários para a execução dos serviços, 
sem custo para o CISAMUSEP; 
3.1.6 - No caso da empresa a ser Contratada vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou 
sujar áreas incluídas ou não no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em 
seu estado original; 
3.1.7 - Cientificar o CISAMUSEP do andamento dos serviços. 

3.2 - O prazo de execução poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 57, § 11  da Lei Federal n° 
8.666/93. 

3.3 - O preço do objeto licitado terá um prazo de validade de 01 (um) ano, contado a partir da data da 
entrega da Nota de Empenho ao adjudicatário. 

3.4 - O licitante vencedor fica responsável pela qualidade e garantia dos serviços especificados no 
Anexo 1. 

3.5 - Será designado funcionário da Comissão de Recebimento de Compras e Serviços conforme 
Resolução n° 12/2021 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Edital, nos 
termos disciplinados nos arts 58, inciso III e 67 da Lei Federal n° 8.666/93, e de acordo com o 
estabelecido no Edital. 

4— EDITAL 

4.1 - Integram o presente Edital os seguintes documentos: 
Anexo 1 - Termo de Referência - Especificação detalhada do objeto licitado; 
Anexo II - Modelo de Declaração Unificada de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, de 
Idoneidade e de Não Existência de Trabalhador Criança ou Adolescente; 
Anexo III - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo IV - Minuta do Contrato. 

4.2 - O presente Edital do Pregão estará à disposição dos interessados na Recepção 
Administrativa/Protocolo do CISAMUSEP localizada na Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, na 
cidade de Maringá/PR e nos endereços eletrônicos www.cisamusep.org.br/licitacao/  e 
www.comprasgovernamentais.qov. br. 

4.3 - A retirada do Edital na Recepção Administrativa/Protocolo do CISAMUSEP poderá ser feita nos 
dias úteis, no horário das 08h às 11h30min e das 14h às 16h30min, mediante assinatura de 
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recebimento e pagamento referente à reprodução do Edital no valor de R$ 0,15 (quinze centavos) por 
página. 

4.4 - Eventual impugnação deste Edital deverá ser formalizada até 03 (três) dias úteis antes da data 
fixada, para abertura da sessão pública na Recepção Administrativa/Protocolo do CISAMUSEP ou 
encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: licitacao(cisamusep.orq.br. 
4.4.1 - A impugnação deverá ser lavrada por escrito e dirigida ao PREGOEIRO, devendo conter o nome 
completo do responsável, indicação da modalidade e n° do certame, a razão social da empresa, número 
do CNPJ, telefone e e-mail; 
4.4.2 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência 
e/ou Jurídico, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação; 
4.4.3 - Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação 
das propostas será designada nova data para a realização deste PREGÃO; 
4.4.4 - A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de 
pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, bem como do respectivo ato constitutivo e 
procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e 
possui poderes de representação da impugnante (por documento original ou cópia autenticada). 

4.5 - As consultas e informações complementares referentes a presente licitação deverão ser 
formuladas por escrito e enviadas para o Pregoeiro exclusivamente no e-mail 
licitacaocisamusep.orq.br  com antecedência de no mínimo 03 (três) dias úteis, antes da abertura do 
certame, desde que verificadas as condições de legitimidade do Requerente, que deverá estar 
identificado e qualificado, sob pena de indeferimento do pedido de protocolo. 
4.5.1 - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais ao responsável pela 
elaboração do Termo de Referência e/ou Jurídico. 

5— RECURSOS FINANCEIROS 

5.1 - As despesas com a contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos das 
dotações orçamentárias n° 01 .001.10.302.0003.2003.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. 

6— CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 - Poderão participar deste Pregão as empresas regularmente estabelecidas no País cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 90  da IN 
SEGES/MP n° 3, de 2018. 
6.1.1 -. As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente 
PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as orientações 
que seguem no link: www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf,  até o terceiro dia útil a data 
do recebimento das propostas. 
6.1.2 - A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal 
COMPRASNET. 

6.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções 
previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e art. 70  da Lei Federal n° 
10.520/2002. 

6.3 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a representação de 
mais de uma empresa pelo mesmo representante. 
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6.4 - A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos e ainda na aceitação de que deverá 
realizar a prestação dos serviços de acordo com as condições previstas neste Edital. 

6.5 - Poderão participar do Pregão quaisquer interessados da Unidade da Federação, através de 
representantes que atenderem os requisitos estabelecidos neste Edital. 

6.6 - Não poderão participar direta ou indiretamente do Pregão: 
6.6.1 - Empresas em recuperação judicial; 
6.6.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, 
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão 
do direito de contratar ou licitar com o Órgão ou Entidade Promotora da Licitação; 
6.6.3 - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem como a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 
6.6.4 - Empresas consorciadas. 

6.7 - A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância aos termos 
deste Edital e dos seus respectivos anexos não podendo alegar a Licitante, posteriormente, 
desconhecimento das regras constantes deste instrumento. 

6.8 - O Órgão licitador poderá suspender, ou mesmo cancelar, os negócios já realizados, no todo ou 
em parte, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus 
representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância aos termos deste 
Edital ou de seus Anexos, se for o caso. 

7— DA FORMA DE CREDENCIAMENTO 

7.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

7.2 - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasqovernamentais.qov.br, por meio de certificado digital conferido pela lnfraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - lCP - Brasil. 

7.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 

7.4 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

7.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 
7.5.1 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. 

7.6 - Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não", em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
7.6.1 - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 31  da Lei Complementar n° 123, de 2006, 
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estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49; 
7.6.2 - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital; 
7.6.3 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 
7.6.4 - Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 70, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 
7.6.5 - Que a proposta foi elaborada de forma independente; 
7.6.6 - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 11  e no inciso III do artigo 50  da 
Constituição Federal. 

8— DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no item 11 do Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
8.1.1 - Os valores cotados deverão ser expressos em real, com apenas 02 (duas) casas após a vírgula. 
8.1.2 - Será desclassificada do certame a licitante que não encaminhar a proposta de preço conforme 
exigido no item 8.1 do Edital. 

8.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 11 deste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

8.3 - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

8.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 
10  da Lei Complementar n° 123/2006. 

8.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

8.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

8.7 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

8.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 

9 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 - A partir do horário previsto neste Edital a sessão pública na internet será aberta por comando do 
Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances. 
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9.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
9.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 
9.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 

9.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

9.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
9.4.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote. 

9.5 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.6 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

9.7 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de no mínimo 
R$ 0,01 (um centavo). 

9.8 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

9.9 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 

9.10 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

9.11 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 

9.12 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 
Gestão do Ministério da Economia. 
9. 12.1 - Na hipótese do item anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

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

9.14 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.15 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
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9.16 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.17 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
9.17.1 —As Licitantes terão prazo de 15 minutos para responder, sob pena de desclassificação nos itens 
convocados. 
9,17.2 - O prazo estipulado no subitem acima poderá ser prorrogado por igual período a critério 
exclusivo da administração através de seu Pregoeiro. 

9.18 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 
já apresentados. 

9.19 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

10— DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70  e 
no § 90  do art. 26 do Decreto n° 10.024/2019. 

10.2 - A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente: 
10.2.1 - Examinou criteriosamente todas as disposições do Edital e obteve, do Pregoeiro, todas as 
informações necessárias para a sua formulação; 
10.2.2 - Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente com o objeto licitado; 
10.2.3 - Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução do objeto. 

10.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
10.3.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

10.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 

10.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
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10.6.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de terminar o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
10.6.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
10.6.3 - Os documentos complementares aqui tratados não são aqueles de apresentação obrigatória na 
licitação, tanto por exigência legal, como por exigência do edital, de modo que sua não apresentação 
acarretará a inabilitação ou desclassificação do concorrente, conforme o caso. 

10.7 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.8 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

10.9 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

11 - DA HABILITAÇÃO 

11.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros- 
11. 1. 1 —SICAF; 
11.1.2 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União https://certidoes-
apf.apps.tcu .qov. br; 
11.1.3 - Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) 
(http:J/servicos.tce.pr.qov. br/tcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeb. aspx). 

11.2 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

11.3 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

11.4 - Para a habilitação dos licitantes detentores da melhor oferta, será exigida a documentação 
relativa: 
11.4.1 - Quanto à habilitação jurídica: 
11.4.1.1 - Registro comercial, no caso de firma individual; 
11.4.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou última 
alteração consolidada, devidamente registrada, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, a ata registrada da assembleia de eleição da diretoria; 
11.4.1.3 - Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os 
estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas; 
11.4.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

11.4.2 - Quanto à regularidade fiscal e trabalhista: 
11.4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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11.4.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de Municipal ou Alvará de Funcionamento relativo ao 
domicílio ou sede do Proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da 
presente licitação; 
11 .4.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as 
contribuições sociais previstas, conforme Portaria do Ministério da Fazenda n° 358 de 05 de setembro 
de 2014); 
11.4.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda, domicílio ou sede do proponente, 
ou outra equivalente, na forma de Lei (CND - TRIBUTOS ESTADUAIS); 
11.4.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, domicílio ou sede do proponente, 
ou outra equivalente, na forma de Lei (CND - TRIBUTOS MUNICIPAIS); 
11.4.2.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS); 
11.4.2.7 - Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT). 

11.4.3 - Quanto à regularidade técnica: 
11.4.3.1 - Apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, contendo CNPJ da empresa, telefone, nome 
legível, e assinatura, comprovando que o licitante executou ou executa serviços compatíveis aos 
objetos deste Edital; 
11 .4.3.2 - Apresentar documento que comprove o registro da empresa licitante no Órgão de Classe 
Competente; 
11 .4.3.3 - Apresentar documento que comprove a existência de profissional legalmente habilitado 
(Responsabilidade Técnica), responsável pela empresa licitante perante o Órgão de Classe 
Competente; 

a) O vínculo do profissional com a empresa licitante deverá ser comprovado através de cópia 
autenticada do registro profissional na carteira de trabalho ou do Contrato de Prestação de Serviços; 

b) Em caso de substituição do técnico responsável informar ao Fiscal do Contrato e comprovar 
legalmente conforme item 11.4.3.3 e alíena a do subitem 11.4.3.3 deste Edital, no prazo de até 10 (dez) 
dias, antes da realização do serviço, o qual será analisado pelo Fiscal do Contrato. 

11.4.4 - Declaração Unificada de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, de Idoneidade e de Não 
Existência de Trabalhador Criança ou Adolescente, conforme modelo no Anexo II. 

11.4.5 - As licitantes que se enquadrarem na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte deverão apresentar: 
11.4.5.1 - Declaração para os fins de direitos que a empresa se enquadra na condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014, podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo III (Modelo de 
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte); 
11.4.5.2 - Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, ou documento 
equivalente, indicando a condição de ME ou EPP, devidamente atualizada, ou seja, com data não 
superior a 90 dias. 

11.4.6 - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 

11.5 - Os documentos deverão ser apresentados em: original, fotocópia, Publicação de Órgão da 
Imprensa Oficial, ou ainda extraídos da INTERNET, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à 
nova consulta a ser feita pela Equipe de Apoio deste Pregão. 

11.6 - A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no 
SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 



Consórcio Público lntermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

E1 U5.EP  
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 - e-mail: licitacaocisamusep.orq.br  

11.6.1 - O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 61  da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 3, de 26 de abril de 2018, substituirá apenas os documentos indicados nos subitens 
11.4.1 (Habilitação Jurídica) e 11.4.2 (Regularidade Fiscal e Trabalhista), sendo que os demais são de 
obrigatória apresentação. 
11.6.2 - Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF), o licitante 
convocado deverá encaminhar, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, o 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas 
de Pequeno Porte, conforme art. 43, § 11  da Lei Complementar n° 123/2006. 
11.6.3 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade 
fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. 

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

11.8 - O não atendimento das exigências constantes do item 11.4 deste Edital implicará a inabilitação 
do licitante. 

11.9 - O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer 
tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou 
de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 51  da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.10 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

12 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO 

12.1 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta para 
que este anexe no sistema COM PRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade 
com o último lance ofertado. Para tanto, o Pregoeiro fará uso da ferramenta "CONVOCAR ANEXO", 
devendo o licitante anexar os documentos utilizando o link "ANEXAR" disponível apenas para o 
licitante/vencedor. 
12.1.1 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (duas) horas, 
dentro do período de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 07h30min às 12h30m1n e das 
14h às 17h, contados da convocação, sob pena de desclassificação, sendo que se vencedora de mais 
de um item deverá encaminhar uma única proposta compreendendo os valores, individualizados, de 
todos os itens vencedores sob pena de desclassificação em todos eles, salvo, quando já tendo 
apresentado as propostas reajustadas dos itens que se sagrou vencedora, lhe for atribuído novos itens 
(por desclassificação ou inabilitação de vencedor), quando então deverá apresentar, em separado, 
proposta de preços reajustada desses novos itens, sob pena de desclassificação exclusivamente destes 
últimos. 

12.2 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, observado o 
que dispõe os itens 10.6.2 e 10.6.3. 

12.3 - Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do 
e-mail: Iicitacaocisamusep.orq.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em 
contato com o Pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O Pregoeiro não se 
responsabilizará por email que, por qualquer motivo, não for recebido em virtude de problemas no 
servidor ou navegador, tanto do CISAMUSEP quanto do licitante.

- 
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12.3.1 - A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 
(duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta 
de Preço e documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da 
proposta. 
12.3.2 - Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do 
prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 
12.3.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da 
sessão pública. 
12.3.4 - Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços 
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro DESCLASSIFICARA e examinará a 
proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda a este Edital. 

12.4 - As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer despesas 
necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta Licitação e do 
respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus Anexos e os fatores a seguir: 
12.4.1 - Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo 1 do presente Edital, vedado o 
preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta; 
12.4.2 - Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital; 
12.4.3 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada 
para a abertura do presente certame; 
12.4.4 - Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
12.4.5 - A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as 
especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos, sob pena de desclassificação; 
12.4.6 - A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia 
de sua apresentação. 

12.5 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 
anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

13— DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

13.1 —A documentação de habilitação, constante no item 11, caso solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser 
encaminhada em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, no 
seguinte endereço: Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP 87053-285. Aos 
cuidados do Setor de Compras e Licitações. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e 
informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão 
Eletrônico. 

13.2 - Consideradas cumpridas todas as exigências do Edital quanto à apresentação da documentação 
de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro o declarará 
vencedor. 

13.3 - Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para 
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, 
os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo 
instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação. 

13.4 - Todos os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista vencidos apresentados por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
prorrogáveis por igual período a critério exclusivo da administração através de seu Pregoeiro para sua 

-\kJ
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apresentação, sob pena de decadência do direito de contratação, amparadas pela Lei Complementar n° 
123/2006. 
13.4.1 —A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

13.5 - Os documentos necessários à licitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda, por membro da 
Comissão de Licitação do CISAMUSEP. 
13.5.1 - A autenticação por membro da Comissão de Licitação do CISAMUSEP poderá ser realizada 
desde que seja apresentado documento original; 
13.5.2 - Serão aceitas apenas cópias legíveis; 
13.5.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas; 
13.5.4 - As cópias com autenticação digital serão aceitas desde que as mesmas respeitem o prazo de 
validade e/ou o período de disponibilidade para verificação de sua validade e o cadastro perante o 
cartório prestador dos serviços esteja no nome da empresa credenciada. 

14— PREÇO MÁXIMO 

14.1 - O preço máximo apurado para a presente licitação importa em R$ 7.046,96 (sete mil, quarenta e 
seis reais e noventa e seis centavos). 

15— CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

15.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, observada às 
especificações técnicas constantes do Anexo 1 e demais condições definidas neste Edital. 

15.2 - Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 

16— RECURSOS 

16.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de 
forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

16.2 - A falta de manifestação motivada quanto à intenção de interpor recurso, implicará na decadência 
desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à Licitante vencedora. 

16.3 - Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, 
apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 

16.4 - A falta de apresentação das razões de recurso, no prazo especificado na Lei também importará a 
decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à Licitante 
vencedora. 

16.5 - Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

16.6 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

16.7 - Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 05 (cinco) dias para: 
16.7.1 - Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido; 
16.7.2 - Motivadamente, reconsiderar a decisão; 
16.7.3 - Manter a decisão, encaminhando o recurso à Autoridade Competente. 

12 



(.s .., 

JtJU $ 

Consórcio Público tntermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

EIEi  F1 
IM 

U EF 
IN- 

CNPJ: 04.956.153/0001-68 
Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 

Fone: (44) 3123-8300 - e-mail: Iicítacao(cisamusep.org.br  

16.8 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16.9 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 
Competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 

16.10 - Não havendo recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente 
declarando o vencedor. 

17—DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

17.1 —A sessão pública poderá ser reaberta: 
17.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 
17.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §11  da Lei Complementar n° 123/2006. Nessas 
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances. 

17.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
17.2.1 —A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ('chat") ou e-mail, de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 
17.2.2 - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

18— DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

18.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em 
primeiro lugar será declarado vencedor. 
18.1.1 - Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será 
examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o 
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. 

18.2 - A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, 
quando houver recurso, pela própria Autoridade Competente. 

19— SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

19.1 - Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense - CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à empresa a ser Contratada as 
sanções previstas no artigo 71  da Lei Federal n° 10.520/2002, e, subsidiariamente, aquelas previstas no 
artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total 
do objeto. 

19.2 - Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as condutas abaixo 
elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exempliflcativo, podendo outras ocorrer, e da mesma forma 
serão passíveis de punição conforme prevê as disposições normativas que regem a matéria: 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de Contrato, quando convocado dentro do prazo Impedimento/Suspensão por até 
previsto (até 05 dias úteis, a contar da data da convocação). 02 anos. 
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19.3 - As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo legal, garantindo 
ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser observado será o previsto na Lei 
Federal n° 8.666/93. 

19.4 - Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, devendo ser considerados no momento do julgamento a gravidade da conduta do 
infrator, bem como o resultado lesivo dela decorrente. 

19.5 - As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do Contrato que ainda não 
foi repassado para a empresa a ser Contratada, sendo que na ausência de saldo, a multa deverá ser 
paga no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação oficial, e não o sendo feito poderá ser 
cobrada pela via judicial. 

19.6 - As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 

20— CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

20.1 - O pagamento será efetuado após a realização dos serviços e da entrega dos Relatórios, por 
meio de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
Nota Fiscal, devidamente conferida por membro da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do 
CISAMUSEP. 

20.2 - A empresa a ser Contratada deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte forma - 

Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr., inscrito no CNPJ sob no 04.956.153/0001-68, com sede na Rua 
Adolpho Contessotto, no 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP 87.053-285, bem como informar no corpo da 
respectiva Nota Fiscal os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da 
pessoa jurídica para efetivação do pagamento. 

20.3 - A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços prestados, a quantidade, e valores unitário e total de 
cada item. A empresa a deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a modalidade da 
Licitação e o número do Empenho. 

20.4 - A empresa a ser Contratada ficará obrigada a repassar ao CISAMUSEP na proporção 
correspondente eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 
incidentes sobre a prestação do objeto em função de alterações na legislação pertinente. 

20.5 - No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o prazo de pagamento 
será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova(o) Nota Fiscal / Boleto Bancário 
correta(o). 

Fraudar o procedimento de licitação Impedimento/Suspensão de 02 
a 05 anos. 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como adulterar Impedimento/Suspensão de 02 
documentos, a 05 anos. 
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. Multa de 0,4% por ocorrência. 

Não promover a prestação de serviços no prazo estipulado no contrato ou no Multa de 10% e/ou 

prazo designado pelo Contratante. Impedimento/Suspensão por até 
02 anos. 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços. Multa de 1,6% por funcionário e 
por atendimento. 

Recusar-se a executar o solicitado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
Multa de 3,2% por ocorrência. justificado  
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20.6 - No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação das sanções previstas 
no item 19 deste Edital, o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão 
do referido processo. 

21 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

21.1 - As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/92), a Lei Federal n° 
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das 
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer 
a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, 
de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar 
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto 
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma. 

22— DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 - O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvida ou julgar necessário. 

22.2 - É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

22.3 - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 
proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que 
o integram. 

22.4 - O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP reserva-
se no direito de revogar, anular ou transferir a presente licitação, em caso de interesse público. 

22.5 - No interesse da Administração, o valor do contrato decorrente desta licitação poderá ser 
acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos 
quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a Contratada o direito a qualquer reclamação 
ou indenização. 

22.6 - A fiscalização será exercida no interesse do CISAMUSEP e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da licitante adjudicatária, inclusive contra terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 
na sua ocorrência, não implica corresponsabil idade do CISAMUSEP. 

22.7 - Constituem motivos para rescisão do contrato às hipóteses especificadas nos artigos 77 e 78 da 
Lei Federal n° 8.666/93. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de 
rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 

22.8 - Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com 
número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se 
for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou 
cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 

Maringá, 17 de agosto de 2021. 

Rafaela Koga Petrulio Kumagae 
Pregoeira 

15 



Consórcio Público InermunicipaI de Saúde do Setentrião Paranaense 

U Ei  CE em 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 - e-mail: Iicitacaocisamusep.orq.br  

ANEXO 1 
Termo de Referência 

Especificação Detalhada do Objeto Licitado 
Menor Preço Global por Lote 

Planilha Descritiva 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2021. 

1 - OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção das melhores propostas para a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de teste de aceitação e de controle 
de qualidade para os serviços de radiografia e de ultrassonografia para o CISAMUSEP, destinado 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e 
incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar n° 
147/2014, conforme as quantidades previstas neste Anexo. 

O preço máximo apurado para a presente licitação importa em R$ 7.046,96 (sete mil, quarenta e seis 
reais e noventa e seis centavos). 

2- ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS 

3- CONDIÇÕES GERAIS 
3.1 - O cronograma de execução será elaborado pelo CISAMUSEP e deverá ser aprovado pela 
empresa a ser Contratada, no prazo de até 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento do 
cronograma; 
3.2 - A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontra instalado 
e/ou alocado; 
3.3 - O atendimento, para as manutenções preventiva e corretiva, deverá ser realizado de segunda a 
sexta-feira, no horário de 08h as 12h e das 14h às 16h30min ou excepcionalmente em horários 
diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do CISAMUSEP; 
3.4 - A execução dos serviços, objeto da presente licitação deverá ser realizada através de 
profissionais especializados, nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, 
habilitadas e tecnicamente capacitadas; 
3.5 - Ficará a cargo da empresa a ser Contratada o fornecimento a seus profissionais as ferramentas, 
manuais e instrumentos, bem como produtos ou materiais necessários para a execução dos serviços, 
sem custo para o CISAMUSEP; 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total 
TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 

1 QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇOS DE SERV 1 R$ 1.57962 R$ 1.579,62 
RADIOGRAFIA. 
TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 

2 QUALIDADE SEMESTRAL PARA OS SERV 2 R$ 967,00 R$ 1.934,00 
SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA. 
TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 

3 QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇOS DE SERV 2 R$ 1.766,67 R$ 3.533,34 
ULTRASSONOGRAFIA. 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 7.046,96 

Descrição Quant. Modelo Marca 

APARELHO DE RAIO-X 1 ALTUS SAWAE 

APARELHO DE ULTRASSOM 1 ACUSON X300 PREMIUM EDITION SIEMENS 

APARELHO DE ULTRASSOM 1 SONOACE X8 MEDISON 
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3.6 - No caso da empresa a ser Contratada vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou 
sujar áreas incluídas ou não no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em 
seu estado original; 
3.7 - Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações 
exigidas, incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, tributos, transporte, 
alimentação, hospedagem, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto; 
3.8 - Cientificar o CISAMUSEP do andamento dos serviços. 

4— SERVIÇOS 
4.1 - Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os Serviços de Radiografia 
4.1.1 - Para realização constituem tais serviços mínimos: 

4.1.1.1 —Testes Semestrais: 
1. Exatidão do indicador de campo luminoso; 

II, Alinhamento do eixo central do feixe de Raios-x; 
III. Alinhamento de grade; 
IV. Outros que se fizerem necessários. 

4.1.1 2— Testes Anuais: 
1. Exatidão dos indicadores da distância foco-receptor; 
II. Integridade dos chassis e cassetes; 
III. Valores representativos de dose; 
IV. Exatidão do indicador de tensão do tubo; 
V. Reprodutibilidade da tensão do tubo; 
VI. Exatidão do tempo de exposição; 
VII. Reprodutibilidade do tempo de exposição; 

VIII. Reprodutibilidade do kerma no ar (NR); 
IX. Linearidade do kerma no ar com o produto corrente tempo (NR); 
X. Reprodutibilidade do controle automático de exposição; 
XI. Compensação do controle automático de exposição para diferentes espessuras; 
XII. Rendimento do Tubo (R); 
XIII. Camada semirredutora (CSR); 
XIV. Resolução Espacial; 
XV. Contato Tela-Filme; 
XVI. Artefatos na imagem; 

XVII. Uniformidade da Imagem; 
XVIII. Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo, para receptores de imagem de 

mesmo tamanho (NR); 
XIX. Exatidão do indicador de dose do detector (quando disponível); 
XX. Distorção geométrica; 
XXI. Efetividade do ciclo de apagamento; 

XXII. Luminância do monitor para diagnóstico ou laudo; 
XXIII. Luminância do negatoscópio para diagnóstico ou laudo; 
XXIV. Uniformidade da Luminância dos monitores e negatoscópios para diagnóstico ou laudo; 
XXV. Iluminância da sala de laudos; 

XXVI. Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual; 
XXVII. Qualidade da imagem; 

XXVIII. Outros que se fizerem necessários. 

4.2 - Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os Serviços de Ultrassonografia Anual 
4.2.1 - Para realização constituem tais serviços mínimos: 

1. Uniformidade da imagem; 
II. Zona morta; 
III. Profundidade de penetração; 
IV. Zona focal; 
V. Exatidão da medida da distância vertical; 

-A 
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VI. Exatidão da medida da distância horizontal; 
VII. Resolução axial; 
VIII. Resolução lateral; 
IX. Visualização de objetos anecoicos; 
X. Limiar de sensibilidade a baixo contraste; 
XI. Acurácia da velocidade e da magnitude em modo Doppler (quando aplicável) (NR); 
XII. Sensibilidade do modo Doppler (quando aplicável) (NR); 
XIII. Outros que se fizerem necessários. 

4.3 - A empresa a ser Contratada deverá providenciar a colocação de etiqueta com o logo da empresa 
a ser Contratada em todos os equipamentos, em material impermeável, que passarem pelos testes, 
identificando o dia, mês, ano, validade do serviço. 

4— RELATÓRIO 
4.1 - Após a execução do serviço a empresa a ser Contratada deverá apresentar o Relatório Técnico 
dos Testes realizados de cada equipamento individualmente, contendo, no mínimo: 

a) Identificação da empresa a ser Contratada e do CISAMUSEP; 
b) Identificação do equipamento, marca, modelo, n° de série, no caso raio-x identificar tubo(s); 
c) Interpretação dos resultados; 
d) Conclusões e recomendações aplicáveis; 
e) Data da execução do serviço; 
f) Nome e assinatura do responsável pelo laudo técnico e Responsável Técnico da empresa e sua 

qualificação profissional; 
g) Dentre outros dados que se fizerem necessários. 

4.2 - O relatório deverá ser apresentado em vias originais e ser entregues encadernados em até 10 
(dez) dias após a realização do serviço; 
4.3 - O relatório deverá ser entregue na sede do CISAMUSEP, Rua Adolpho Contessoto, n° 620, Zona 
28, Maringá/PR, CEP: 87.053-285. 

5— DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
5.1 - A empresa a ser Contratada deverá utilizar profissionais especializados, habilitados e com 
conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e legislações em 
vigor; 
5.2 - A empresa a ser Contratada, além da disponibilização de mão de obra qualificada e dos 
equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços contratados, obriga-se a cumprir 
integralmente as especificações definidas neste Termo; 
5.3 - Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos trabalhos; 
5.4 - Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de 
seus empregados e/ou prepostos; 
5.5 - Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando outras 
recomendações que nesse sentido, que lhes sejam feitas pelo CISAMUSEP, utilizando no local de 
prestação dos serviços, equipamentos de proteção individual necessários, conforme a natureza da 
tarefa; 
5.6 - Cumprir diretamente o contrato, ficando expressamente vedada a subcontratação de outra 
empresa para esse fim; 
5.7 - Todos os funcionários da empresa a ser Contratada que estiverem prestando serviços deverão 
estar devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme; 
5.8 - Para realização da comunicação, a empresa a ser Contratada deverá manter junto ao 
CISAMUSEP ao menos 01 (um) número de telefone móvel, 01 (um) fixo e 01 (um) endereço de correio 
eletrônico (e-mail), sempre atualizados; 
5.9 - Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços prestados ao 
CISAMUSEP (ART, TRT, entre outros), de acordo com a vigência do contrato, no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis da assinatura do contrato; 
5.9.1 - O documento deverá vir acompanhado do comprovante de pagamento do mesmo; 
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5.9.2 - Em caso de substituição do responsável técnico apresentar novo documento que comprove a 
responsabilidade técnica. 

6— DAS OBRIGAÇÕES DO CISAMUSEP 
6.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa a ser Contratada, de 
acordo com as condições deste termo. 
6.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços. 
6.3 - Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas, tais como: 
indicar localização do equipamento, mudança no cronograma entre outros que se fizerem necessárias à 
perfeita execução do serviço. 
6.4 - Proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser Contratada possa desempenhar seu 
serviço dentro das especificações do presente Termo de Referência. 
6.5 - Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e empregados da 
empresa a ser Contratada ao local de prestação dos serviços nas dependências do CISAMUSEP, 
desde que devidamente identificados e acompanhados por representante do CISAMUSEP; 
6.6 - Comunicar à empresa a ser Contratada qualquer irregularidade na prestação dos serviços e 
interromper imediatamente a sua execução, se for o caso. 
6.7 - Notificar a empresa a ser Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, bem como sobre qualquer irregularidade 
encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, fixando prazo para a sua correção; 
6.8 - Pagar à empresa a ser Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Termo de Referência. 

7— DAS GARANTIAS 
7.1 - Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários à execução do 
objeto do presente são as definidas pela legislação em vigor. 

8—OBSERVAÇÕES 
8.1 - Tipo de Licitação: Menor Preço Global por Lote. 
8.2 - Quando o valor da proposta tiver sido alterado por conta de lance(s) oferecido(s), o licitante 
deverá apresentar nova proposta/planilha de preços, na forma do Anexo 1 deste Edital, constando os 
valores do fechamento da operação de acordo com o valor da lance/negociação, a qual substituirá a 
proposta primitiva e fará parte integrante do Contrato e/ou equivalente. 
8.3 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do Contrato. 
Caso o Contrato seja prorrogado, o CISAMUSEP terá direito às mesmas condições do Contrato para 
cada período de vigência de seus Aditivos 
8.4 - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
8.5 - Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital, prevalece a 
descrição do item e unidade de medida constante no Edital. 

Maringá (PR), em de de 2021. 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO II 
Modelo de Declaração Unificada de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, de 

Idoneidade e de Não Existência de Trabalhador Criança ou Adolescente. 

Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense - CISAMUSEP 

PREGÃO N° 14/2021. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

A Empresa devidamente inscrita no CNPJ no , com 
endereço na Rua , n° CEP na cidade de 
Estado do , telefone () - por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do 0FF 
n° , DECLARA expressamente que: 

- A referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de 
licitação. 

II - A referida empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas. 

III - A referida empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 70  da Constituição Federal, não 
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 
dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de 
idade. 

IV - Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

em de de 2021. 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO III 
Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense - CISAMUSEP 

PREGÃO N°14/2021. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n° 
com endereço na Rua , n° , CEP na cidade de 

Estado do , telefone (_) - por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° 

e do CPF n° , declara para os fins de direitos que a referida empresa 
se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, bem assim que inexistem 
fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

OBS: Anexar Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, ou 
documento equivalente, indicando a condição de ME ou EPP, devidamente atualizada, ou seja, com 
data não superior a 90 dias. 

,em de de 2021. 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
(Carimbo da Empresa) 

A não apresentação desta declaração implicará na perda do direito do tratamento 
diferenciado dos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar n° 147/2014. 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO N° /2021 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 
QUALIDADE PARA OS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA E DE ULTRASSONOGRAFIA, QUE ENTRE 
Si CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE - CISAMUSEP E A EMPRESA 

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE - 
CISAMUSEP, pessoa jurídica sob forma de Consórcio Público com personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins econômicos nos termos da Lei Federal n° 11107/2005, situado na Rua Adolpho 
Contessotto, n° 620, Zona 28, na cidade de Maringá/PR, inscrito no CNPJ sob n° 04.956.153/0001-68, 
neste ato representado por seu Secretário Executivo, Sr. Janilson Marcos Donasan, brasileiro, separado 
judicialmente, promotor de eventos, portador da CIIRG n° 3.971.966-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 
n° 528.229.409-59, residente e domiciliado em Sarandi/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a 
empresa , pessoa jurídica de direito privado, situado a 

bairro, na cidade de , CEP , telefone () 
inscrita no CNPJ sob n° , neste ato 

representada pelo(a) Sr(a). , nacionalidade, estado 
civil, profissão, portador(a) da Cl/RG n° e inscrito(a) no CPF/MF sob n° 

residente e domiciliado(a) em / , a seguir denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e suas alterações, e subsidiariamente Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 
1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, assim como pelas condições da Consulta de 
Preço n° 48/2021, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de , Pregão n° 
14/2021, realizado na forma Eletrônica, e pelas Cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto da presente contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
teste de aceitação e de controle de qualidade para os serviços de radiografia e de ultrassonografia para 
o CISAMUSEP, conforme as especificações estabelecidas no Edital n° 14/2021, proposta comercial 
anexa e Anexo 1 deste Contrato. 

Subcláusula Única - Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os 
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de 
Pregão n° 14/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA datada de 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de 
prestação de serviços. 

Subcláusula Primeira - O cronograma de execução será elaborado pelo CONTRATANTE e 
deverá ser aprovado pela CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias contados a partir do 
recebimento do cronograma. 

Subcláusula Segunda - A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde os 
equipamentos se encontram instalados e/ou alocados. 

Subcláusula Terceira - O atendimento, para as manutenções preventiva e corretiva, deverá ser 
realizado de segunda a sexta-feira, no horário de 08h as 12h e das 14h às 16h30m1n ou 
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excepcionalmente em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do 
CONTRATANTE. 

Subcláusula Quarta - A execução dos serviços, objeto do presente Contrato deverá ser 
realizada através de profissionais especializados, nas condições estabelecidas, por intermédio de 
pessoas idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas; 

Subcláusula Quinta - Ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento a seus profissionais as 
ferramentas, manuais e instrumentos, bem como produtos ou materiais necessários para a execução 
dos serviços, sem custo para o CONTRATANTE. 

Subcláusula Sexta - No caso da CONTRATADA vir, como resultado de suas operações, a 
prejudicar ou sujar áreas incluídas ou não no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, 
deixando-as em seu estado original; 

Subcláusula Sétima - Cientificar o CONTRATANTE do andamento dos serviços. 

Subcláusula Oitava - O prazo de execução poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 
57, § 10  da Lei Federal n° 8.666/93. 

Subcláusula Nona - Será designado funcionário da Comissão de Recebimento de Compras e 
Serviços conforme Resolução n° 12/2021 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto 
deste Contrato nos termos disciplinados nos arts 58, inciso III e 67 da Lei Federal n° 8.666/93, e de 
acordo com o estabelecido no Edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
global de R$ ( ). 

Subcláusula Primeira - O preço do objeto contratado terá um prazo de validade de 01 (um) 
ano, contado a partir da data da entrega da Nota de Empenho à CONTRATADA. 

Subcláusula Segunda - Todas as despesas com frete/transporte, mão de obra, seguros, 
deslocamento, garantia, alimentação, hospedagem, equipamentos, tributos e/ou contribuições e 
quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste 
Contrato são de responsabilidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após a realização dos serviços e da entrega dos Relatórios, através 
de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota 
Fiscal devidamente conferida por membro da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços 
CISAMUSEP. 

Subcláusula Primeira - A CONTRATADA deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte forma 
- Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, inscrito no CNPJ sob n° 04.956.153/0001-68, com sede na Rua 
Adolpho Contessoto, n° 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP 87053-285, bem como informar no corpo da 
respectiva Nota Fiscal os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da 
pessoa jurídica para efetivação do pagamento. 

Subcláusula Segunda - A Nota Fiscal deverá discriminar o serviço prestado, a quantidade e 
valores unitário e total de cada item. A CONTRATADA deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o 
número e a modalidade da Licitação e o número do Empenho. 
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Subcláusula Terceira - A CONTRATADA fica obrigada a repassar ao CONTRATANTE, na 
proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto em função de alterações na legislação pertinente. 

Subcláusula Quarta - No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, 
o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova(o) Nota 
Fiscal / Boleto Bancário correta(o). 

Subcláusula Quinta - No caso de abertura de procedimento administrativo referente à 
aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato, o prazo de pagamento será 
suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta dos seguintes recursos 
financeiros: dotação orçamentária: n° 01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA SEXTA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

Os preços estabelecidos no presente Contrato não sofrerão reajustes, salvo se alterada a 
legislação e nas condições desta. Somente nesta hipótese, os valores serão corrigidos conforme índice 
IPCA/IBGE ou qualquer outro que venha substituí-lo durante o período. 

CLÁUSULA SÉTIMA - REVISÃO DE PREÇOS 

Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro 
inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou 
extracontratual. 

Subcláusula Única - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do Contrato, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão deste para mais ou para 
menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato, 
podendo ser prorrogado por igual período, total ou parcialmente, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
em conformidade com o artigo 57, II combinado com artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Subcláusula Única - Caso o Contrato seja prorrogado, o CONTRATANTE terá direito às 
mesmas condições do Contrato para cada ano de vigência aos seus aditivos. 

CLÁUSULA NONA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. Os 
direitos das partes encontram-se inseridos na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações; Lei Federal n° 
8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e supletivamente no Código Civil Brasileiro. 

Subcláusula Primeira - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as condições deste Contrato; 
b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços; 
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c) Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das 
tarefas, tais como: indicar a localização dos equipamentos, mudança no cronograma 
entre outros que se fizerem necessárias à perfeita execução do serviço; 

d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seu 
serviço dentro das especificações do presente Contrato,- 

e) Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e 
empregados da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços nas dependências 
do CONTRATANTE, desde que devidamente identificados e acompanhados por 
representante do CONTRATANTE; 

f) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e 
interromper imediatamente a sua execução, se for o caso, fixando prazo para a sua 
correção; 

g) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas neste Contrato. 

Subcláusula Segunda - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Executar os serviços nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas 

idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas; 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 

da execução do presente Contrato; 
c) Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de regularidade 

fiscal exigidas na contratação, em especial: Certidão Negativa de Débitos Relativos 
às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e Certificado de Regularidade do 
FGTS exigidos para a realização do pagamento; 

d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais; 

e) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

f) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de culpa 
ou dolo de seus empregados e/ou pre postos; 

g) Permitir a fiscalização dos serviços contratados, pelo Fiscal do Contrato designado 
pelo CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 
às reclamações formuladas por escrito; 

h) Comunicar o CONTRATANTE, de forma detalhada, qualquer eventualidade ou 
ocorrência que prejudique a execução dos serviços; 

i) Designar um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com o 
CONTRATANTE; 

j) Cumprir diretamente o Contrato, ficando expressamente vedada a subcontratação de 
outra empresa para esse fim; 

k) Manter junto ao CONTRATANTE ao menos 01 (um) número de telefone móvel, 01 
(um) fixo e 01 (um) endereço de correio eletrônico (e-mail), sempre atualizados, para 
realização da comunicação; 

1) Utilizar profissionais especializados, habilitados e com conhecimentos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e legislações em vigor; 

m) Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos 
trabalhos; 

n) Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando 
outras recomendações que nesse sentido, que lhes sejam feitas pelo 
CONTRATANTE, utilizando no local de prestação dos serviços, equipamentos de 
proteção individual (EPI's) necessários, conforme natureza da tarefa; 

o) Cumprir integralmente as especificações definidas neste Contrato, além de 
disponibilizar de mão de obra qualificada e equipamentos necessários para a perfeita 
execução dos serviços contratados; 
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p) Estar devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme, todos 
os funcionários da CONTRATADA que estiverem prestando serviços; 

q) Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços 
prestados ao CONTRATANTE (ART, TRT, entre outros), de acordo com a vigência do 
Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do Contrato. O documento 
deverá vir acompanhado do comprovante de pagamento do mesmo. Em caso de 
substituição do responsável técnico apresentar novo documento que comprove a 
responsabilidade técnica. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Subcláusula Primeira - Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à 
CONTRATADA as sanções previstas no art. 70  da Lei Federal n° 10.520/2002, e, subsidiariamente, 
aquelas previstas no artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, e multa correspondente a 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do objeto. 

Subcláusula Segunda - Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as 
condutas abaixo elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrer, e 
da mesma forma serão passíveis de punição conforme prevê as disposições normativas que regem a 
matéria: 

Subcláusula Terceira - As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido 
processo legal, garantindo ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser 
observado será o previsto na Lei Federal n° 8.666/93. 

Subcláusula Quarta - Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerados no momento do julgamento a 
gravidade da conduta do infrator, bem como o resultado lesivo dela decorrente. 

Subcláusula Quinta - As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do 
Contrato que ainda não foi repassado para a CONTRATADA, sendo que na ausência de saldo, a multa 
deverá ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação oficial, e não o sendo feito 
poderá ser cobrada pela via judicial. 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de Contrato, quando convocado dentro do prazo Impedimento/Suspensão 
previsto (até 05 dias úteis, a contar da data da convocação), por até 2 anos 

Fraudar o procedimento de licitação. Impedimento/Suspensão
de 2 a 5 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como adulterar Impedimento/Suspensão 
documentos. de 2 a 5 anos 
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter Multa de 0,4% por 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. ocorrência. 

Não promover a prestação de serviços no prazo estipulado no Contrato Multa de 10% e/ou
Impedimento/Suspensão ou no prazo designado pelo CONTRATANTE.
por até 02 anos. 
Multa de 1,6% por 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços. funcionário e por 
atendimento. 

Recusar-se a executar o solicitado pela Fiscalização, sem motivo Multa de 3,2% por 
justificado. ocorrência. 
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Subcláusula Sexta - As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 
78 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93. 

Subcláusula Única - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

No interesse da Administração, o valor do Contrato decorrente desta licitação poderá ser 
acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos 
quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a CONTRATADA o direito a qualquer 
reclamação ou indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n° 
10.520/2002 e subsidiariamente Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações, demais legislações aplicáveis 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INTEGRIDADE E DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO 

Subcláusula Primeira - As partes se obrigam, sob as penas previstas neste Contrato e na 
legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, incluindo, mas não se 
limitando, a legislação brasileira anticorrupção e a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro. 

Subcláusula Segunda - Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 
quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que 
constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta 
quanto ao objeto deste Contrato, ou de outra forma que não relacionada a este Contrato, devendo 
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, sob de pena de rompimento 
do vínculo contratual e adoção das medidas sancionatórias cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666/93, e dos princípios gerais de 
Direito Público, 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS GARANTIAS 

Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários à execução do 
objeto do presente Contrato são as definidas pela legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

Fica eleito o foro central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, Estado do Paraná, 
para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. 
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E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si 
e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Maringá (PR), em de de 2021. 

Consórcio Público lntermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP 

Janilson Marcos Donasan 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
Nome: Nome: 
Assinatura: Assinatura: 
CPF/MF: CPF/MF: 
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ANEXO 1 DA MINUTA DO CONTRATO N° /2021 

1 - ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS 

2— SERVIÇOS 
2.1 - Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os Serviços de Radiografia 
2.1.1 - Para realização constituem tais serviços mínimos: 

2.1.1.1 -Testes Semestrais: 
V. Exatidão do indicador de campo luminoso; 
VI. Alinhamento do eixo central do feixe de Raios-x; 
VII. Alinhamento de grade; 
VIII. Outros que se fizerem necessários. 

2.1.1.2 - Testes Anuais: 
XXIX. Exatidão dos indicadores da distância foco-receptor; 
XXX. Integridade dos chassis e cassetes; 

XXXI. Valores representativos de dose; 
XXXII. Exatidão do indicador de tensão do tubo; 

XXXIII. Reprodutibilidade da tensão do tubo; 
XXXIV. Exatidão do tempo de exposição; 
XXXV. Reprodutibilidade do tempo de exposição; 
XXXVI. Reprodutibilidade do kerma no ar (NR); 
XXXVII. Linearidade do kerma no ar com o produto corrente tempo (NR); 

XXXVIII. Reprodutibilidade do controle automático de exposição; 
XXXIX. Compensação do controle automático de exposição para diferentes espessuras; 

XL. Rendimento do Tubo (R); 
XLI. Camada semirredutora (CSR); 
XLII. Resolução Espacial; 

XLIII. Contato Tela-Filme; 
XLIV. Artefatos na imagem; 
XLV. Uniformidade da Imagem; 
XLVI. Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo, para receptores de imagem de 

mesmo tamanho (NR); 
XLVII. Exatidão do indicador de dose do detector (quando disponível); 
XLVIII. Distorção geométrica; 
XLIX. Efetividade do ciclo de apagamento; 

L. Luminância do monitor para diagnóstico ou laudo; 
LI. Luminância do negatoscópio para diagnóstico ou laudo; 
LII. Uniformidade da Luminância dos monitores e negatoscópios para diagnóstico ou laudo; 
LIII. Iluminância da sala de laudos; 
LIV. Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual; 
LV. Qualidade da imagem; 
LVI. Outros que se fizerem necessários. 

2.2 - Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os Serviços de Ultrassonoqrafia Anual 
2.2.1 - Para realização constituem tais serviços mínimos: 

XIV. Uniformidade da imagem; 
XV. Zona morta; 
XVI. Profundidade de penetração; 

Descrição Quant. Modelo Marca 

APARELHO DE RAIO-X 1 ALTUS SAWAE 

APARELHO DE ULTRASSOM 1
ACUSON X300 PREMIUM

SEMENS 
EDITION 

APARELHO DE ULTRASSOM 1 SONOACE X8 MEDISON 
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XVII. Zona focal; 
XVIII. Exatidão da medida da distância vertical; 
XIX. Exatidão da medida da distância horizontal; 
XX. Resolução axial; 
XXI. Resolução lateral; 

XXII. Visualização de objetos anecoicos; 
XXIII. Limiar de sensibilidade a baixo contraste; 
XXIV. Acurácia da velocidade e da magnitude em modo Doppler (quando aplicável) (NR); 
XXV. Sensibilidade do modo Doppler (quando aplicável) (NR); 

XXVI. Outros que se fizerem necessários. 

2.3 - A CONTRATADA deverá providenciar a colocação de etiqueta com o logo da CONTRATADA em 
todos os equipamentos, em material impermeável, que passarem pelos testes, identificando o dia, mês, 
ano, validade do serviço. 

3— RELATÓRIO 
3.1 - Após a execução do serviço a CONTRATADA deverá apresentar o Relatório Técnico dos Testes 
realizados de cada equipamento individualmente, contendo, no mínimo: 

a) Identificação da CONTRATADA e do CONTRATANTE; 
b) Identificação do equipamento, marca, modelo, n° de série, no caso raio-x identificar tubo(s); 
c) Interpretação dos resultados; 
d) Conclusões e recomendações aplicáveis; 
e) Data da execução do serviço; 
f) Nome e assinatura do responsável pelo laudo técnico e Responsável Técnico da empresa e sua 

qualificação profissional; 
g) Dentre outros dados que se fizerem necessários. 

3.2 - O relatório deverá ser apresentado em vias originais e ser entregues encadernados em até 10 
(dez) dias após a realização do serviço; 
3.3 - O relatório deverá ser entregue na sede do CONTRATANTE, Rua Adolpho Contessoto, n° 620, 
Zona 28, Maringá/PR, CEP: 87.053-285. 
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RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 1412021 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção das 
melhores propostas para a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de teste de aceitação e de controle de qualidade para os 
serviços de radiografia e de ultrassonografia para o CISAMUSEP, destinado 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com 
redação determinada pela Lei Complementar n° 147/2014. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 31 de 
agosto de 2021 às 09h. 

LOCAL: www.comprasqovernamentais.gov.br. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global por Lote. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 7.04696 (sete mil, quarenta e seis reais e noventa e 
seis centavos). 

Informações complementares e o Edital completo poderão ser adquiridos na 
Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Maringá/PR - Fone: (44) 3123-8300 - 
Gerência de Compras e Licitações ou pelo site www.cisamusep.org.br  

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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ORGAO OFICIAL ELETRONICO 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE - CISAMUSEP 

ESTADO DO PARANÁ 

Maringá - PR, quarta-feira, 18 de agosto de 2021 Ano IX Edição n° 1387 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
SETENTRIÃO PARANAENSE, através da sua Presidente Interina da 
Comissão de Licitação, informa a todos os participantes do EDITAL 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2021 - CISAMUSEP, visando a 
contratação de pessoas físicas para a prestação de serviços de: 
Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Saúde Bucal para a 
prestação de serviços de saúde no Ambulatório do Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, que: 
- Este processo será REVOGADO em sua totalidade para 

readequação do Edital. 
Maringá, 17 de agosto de 2021. 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PRESIDENTE INTERINA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2021 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção 

das melhores propostas para a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de teste de aceitação e de controle de 
qualidade para os serviços de radiografia e de ultrassonografia para o 
CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e 
incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com redação determinada 
pela Lei Complementar n° 147/2014. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 
31 de agosto de 2021 às 09h. 
LOCAL: www.comprasqovernamentais.gov.br. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global por Lote. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 7.046,96 (sete mil, quarenta e seis reais e 
noventa e seis centavos). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Maringá/PR - Fone: 
(44) 3123-8300 - Gerência de Compras e Licitações ou pelo site 
www.cisam usep. orq . br  

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2021 

Sr. Janilson Marcos Donasan - Secretário Executivo do Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - 

CISAMUSEP, torna público para conhecimento de todos os 
interessados que em conformidade com o parecer da Pregoeira e da 
Equipe de Apoio, na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, 
homologa o processo licitatório na modalidade Pregão n° 13/2021, a  

fim de realizar a contratação de empresa para o fornecimento de 
materiais de informática utilizados no CISAMUSEP, pelo valor total de 
R$ 7.315,99 (sete mil trezentos e quinze reais e noventa e nove 
centavos). 
Maringá (PR), em 17 de agosto de 2021. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP 
Funcionário Responsável; Matheus Luiz Safto Soares - Matrícula n° 154 Resolução n°097/2018 - CISAMUSEP 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28 - CEP: 87053-285 - Fone; (44) 3123-8300 
Site: www.cisamusep.org.br  e-mail: diaríooficial©cisamusep.org.br  

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE 
0 CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site 
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DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

31 de agosto de 2021 às 09h 

UASG: 927763 - CONSÓRCIO PÚB. INT. DE SAÚD. DO SET. PARANAENSE/PR. 
Local da Sessão Pública: www.comprasqovernamentais.qov.br  

CNPJ: 04.956.153/0001-68 
Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 

Fone: (44) 3123-8300 — e-mail: icitacaocisamusep.org.br  

EDITAL RETIFICADO 

PREGÃO N° 14/2021 

DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE, CONFORME ART. 48 E INCISOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 
123/2006 COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014. 

1 — PREÂMBULO  

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense — CISAMUSEP, com a 
devida autorização expedida pelo Secretário Executivo Sr. Janilson Marcos Donasan, de conformidade 
com o disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal no  10.520, de 17 de 
junho de 2002 e no Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro 2019, todos combinados com a Lei 
Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei Estadual n° 15.608, de 16 de agosto de 
2007, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO, realizado na 
forma ELETRONICA, sob no  14/2021, do tipo Menor Preço Global por Lote, no dia 31 de agosto de 
2021, às 09h, tendo como objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de teste de aceitação e de controle de qualidade para os 
serviços de radiografia e de ultrassonografia para o CISAMUSEP, destinado exclusivamente à 
participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei 
Complementar n° 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar n° 147/2014, nas 
condições fixadas neste Edital e seus Anexos. 

1.1 - Consoante o disposto no artigo 53 Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, para 
todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília/DF. 

1.2 — O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, 
será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais.gov. br. 

1.3 — A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 31 de agosto de 2021 às 09h, 
no site www.comprasqovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital. 

1.4 — É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM 
QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto n° 
10.024/2019, art. 30, § 51). 

2—OBJETO 

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção das melhores propostas para a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de teste de aceitação e de controle 
de qualidade para os serviços de radiografia e de ultrassonografia para o CISAMUSEP, destinado 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e 
incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar n° 
147/2014. 

2.2 - Devem estar incluídas no preço, todas as despesas como: frete/transporte, mão de obra, seguros, 
deslocamento, alimentação, hospedagem, equipamentos, tributos, encargos sociais e/ou contribuições 
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e quaisquer outras despesas necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta 
licitação. 

3— PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1 - A execução do objeto da presente licitação dar-se-á da seguinte forma: 
3.1.1 - O cronograma de execução será elaborado pelo CISAMUSEP e deverá ser aprovado pela 
empresa a ser Contratada, no prazo de até 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento do 
cronograma; 
3.1 .2 - A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontra instalado 
e/ou alocado; 
3.1.3 - O atendimento, para as manutenções preventiva e corretiva, deverá ser realizado de segunda a 
sexta-feira, no horário de 08h as 12h e das 14h às 16h30min ou excepcionalmente em horários 
diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do CISAMUSEP; 
3.1 .4 - A execução dos serviços, objeto do presente Edital deverá ser realizada através de profissionais 
especializados, nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, habilitadas e 
tecnicamente capacitadas; 
3.1.5 - Ficará a cargo da empresa a ser Contratada o fornecimento a seus profissionais as ferramentas, 
manuais e instrumentos, bem como produtos ou materiais necessários para a execução dos serviços, 
sem custo para o CISAMUSEP; 
3.1.6 - No caso da empresa a ser Contratada vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou 
sujar áreas incluídas ou não no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em 
seu estado original; 
3.1.7 - Cientificar o CISAMUSEP do andamento dos serviços. 

3.2 - O prazo de execução poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 57, § 10  da Lei Federal n° 
8.666/93. 

3.3 - O preço do objeto licitado terá um prazo de validade de 01 (um) ano, contado a partir da data da 
entrega da Nota de Empenho ao adjudicatário. 

3.4 - O licitante vencedor fica responsável pela qualidade e garantia dos serviços especificados no 
Anexo 1. 

3.5 - Será designado funcionário da Comissão de Recebimento de Compras e Serviços conforme 
Resolução n° 12/2021 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Edital, nos 
termos disciplinados nos arts 58, inciso III e 67 da Lei Federal n° 8.666/93, e de acordo com o 
estabelecido no Edital. 

4—EDITAL 

4.1 - Integram o presente Edital os seguintes documentos: 
Anexo 1 - Termo de Referência - Especificação detalhada do objeto licitado; 
Anexo II - Modelo de Declaração Unificada de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, de 
Idoneidade e de Não Existência de Trabalhador Criança ou Adolescente; 
Anexo III - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo IV - Minuta do Contrato. 

4.2 - O presente Edital do Pregão estará à disposição dos interessados na Recepção 
Administrativa/Protocolo do CISAMUSEP localizada na Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, na 
cidade de Maringá/PR e nos endereços eletrônicos www.cisamusep.org.br/licitacao/  e 
www. comprasgovernamentais.qov. br. 

4.3 - A retirada do Edital na Recepção Administrativa/Protocolo do CISAMUSEP poderá ser feita nos 
dia úteis, no horário das 08h às 11h30min e das 14h às 16h30min, mediante assinatura de 
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recebimento e pagamento referente à reprodução do Edital no valor de R$ 0,15 (quinze centavos) por 
página. 

4.4 - Eventual impugnação deste Edital deverá ser formalizada até 03 (três) dias úteis antes da data 
fixada, para abertura da sessão pública na Recepção Administrativa/Protocolo do CISAMUSEP ou 
encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: licitacao(cisamusep.org.br. 
4.4.1 - A impugnação deverá ser lavrada por escrito e dirigida ao PREGOEIRO, devendo conter o nome 
completo do responsável, indicação da modalidade e n° do certame, a razão social da empresa, número 
do CNPJ, telefone e e-mail; 
4.4.2 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência 
e/ou Jurídico, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação; 
4.4.3 - Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação 
das propostas será designada nova data para a realização deste PREGÃO- 
4.4.4 - A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de 
pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, bem como do respectivo ato constitutivo e 
procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e 
possui poderes de representação da impugnante (por documento original ou cópia autenticada). 

4.5 - As consultas e informações complementares referentes a presente licitação deverão ser 
formuladas por escrito e enviadas para o Pregoeiro exclusivamente no e-mail 
licitacaocisamusep.org.br  com antecedência de no mínimo 03 (três) dias úteis, antes da abertura do 
certame, desde que verificadas as condições de legitimidade do Requerente, que deverá estar 
identificado e qualificado, sob pena de indeferimento do pedido de protocolo. 
4.5.1 - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais ao responsável pela 
elaboração do Termo de Referência e/ou Jurídico. 

5— RECURSOS FINANCEIROS 

5.1 - As despesas com a contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos das 
dotações orçamentárias n° 01 .001.10.302.0003.2003.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. 

6— CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 - Poderão participar deste Pregão as empresas regularmente estabelecidas no País cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 90  da IN 
SEGES/MP n° 3, de 2018. 
6.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente 
PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as orientações 
que seguem no link: www.comprasqovernamentais.gov.br/index.php/sicaf,  até o terceiro dia útil a data 
do recebimento das propostas. 
6.1.2 - A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal 
COMPRASNET. 

6.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções 
previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e art. 71  da Lei Federal n° 
10.520/2002. 

6.3 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a representação de 
mais de uma empresa pelo mesmo representante. 

1~ 
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6.4 - A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos e ainda na aceitação de que deverá 
realizar a prestação dos serviços de acordo com as condições previstas neste Edital. 

6.5 - Poderão participar do Pregão quaisquer interessados da Unidade da Federação, através de 
representantes que atenderem os requisitos estabelecidos neste Edital. 

6.6 - Não poderão participar direta ou indiretamente do Pregão: 
6.6.1 - Empresas em recuperação judicial; 
6.6.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, 
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão 
do direito de contratar ou licitar com o órgão ou Entidade Promotora da Licitação; 
6.6.3 - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem como a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 
6.6.4 - Empresas consorciadas. 

6.7 - A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância aos termos 
deste Edital e dos seus respectivos anexos não podendo alegar a Licitante, posteriormente, 
desconhecimento das regras constantes deste instrumento. 

6.8 - O órgão licitador poderá suspender, ou mesmo cancelar, os negócios já realizados, no todo ou 
em parte, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus 
representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância aos termos deste 
Edital ou de seus Anexos, se for o caso. 

7— DA FORMA DE CREDENCIAMENTO 

7.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

7.2 - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela lnfraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. 

7.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 

7.4 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

7.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 
7.5.1 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. 

7.6 - Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará sim" ou "não", em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
7.6.1 - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 31  da Lei Complementar n° 123, de 2006, 
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estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49; 
7.6.2 - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital; 
7.6.3 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 
7.6.4 - Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 70, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 
7.6.5 - Que a proposta foi elaborada de forma independente; 
7.6.6 - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 10  e no inciso III do artigo 51  da 
Constituição Federal. 

8— DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no item 11 do Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
8.1 .1 - Os valores cotados deverão ser expressos em real, com apenas 02 (duas) casas após a vírgula. 
8.1 .2 - Será desclassificada do certame a licitante que não encaminhar a proposta de preço conforme 
exigido no item 8.1 do Edital. 

8.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 11 deste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

8.3 - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

8.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 
11  da Lei Complementar n° 123/2006. 

8.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

8.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

8.7 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

8.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 

9 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 - A partir do horário previsto neste Edital a sessão pública na internet será aberta por comando do 
Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances. 
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9.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
9.2.1 —Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 
9.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 

9.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

9.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
9.4.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote. 

9.5 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.6 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

9.7 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de no mínimo 
R$ 0,01 (um centavo). 

9.8 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

9.9 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 

9.10 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

9.11 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificada mente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 

9.12 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 
Gestão do Ministério da Economia. 
9.12.1 - Na hipótese do item anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

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

9.14 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.15 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
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9.16 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.17 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
9.17.1 —As Licitantes terão prazo de 15 minutos para responder, sob pena de desclassificação nos itens 
convocados. 
9.17.2 - O prazo estipulado no subitem acima poderá ser prorrogado por igual período a critério 
exclusivo da administração através de seu Pregoeiro. 

9.18 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 
já apresentados. 

9.19 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

10— DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70  e 
no § 90  do art. 26 do Decreto n° 10.024/2019. 

10.2 - A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente: 
10.2.1 - Examinou criteriosamente todas as disposições do Edital e obteve, do Pregoeiro, todas as 
informações necessárias para a sua formulação; 
10.2.2 - Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente com o objeto licitado; 
10.2.3 - Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução do objeto. 

10.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
10.3.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

10.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 

10.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

7 



Consórcio Público IntermuniciDal de Saúde do Setentr ão Paranaense 

CNPJ: 04.956.153/0001-68 
Rua Adolpho Contessotto, no  620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 

Fone: (44) 3123-8300 - e-mail: licitacaocisamusep.orq.br  

10.6.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de terminar o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
10.6.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
10.6.3 - Os documentos complementares aqui tratados não são aqueles de apresentação obrigatória na 
licitação, tanto por exigência legal, como por exigência do edital, de modo que sua não apresentação 
acarretará a inabilitação ou desclassificação do concorrente, conforme o caso. 

10.7 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.8 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

10.9 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

11 - DA HABILITAÇÃO 

11.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
11.1.1 —SICAF; 
11.1.2 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União https://certidoes-
apf.apps.tcu.qov.br; 
11.1.3 - Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) 
(http://servicos.tce. pr.qov. br/tcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeb.aspx).  

11.2 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

11.3 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

11.4 - Para a habilitação dos licitantes detentores da melhor oferta, será exigida a documentação 
relativa: 
11.4.1 - Quanto à habilitação jurídica: 
11.4.1.1 - Registro comercial, no caso de firma individual; 
11.4.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou última 
alteração consolidada, devidamente registrada, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, a ata registrada da assembleia de eleição da diretoria; 
11.4.1.3 - Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os 
estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas; 
11.4.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

11.4.2 - Quanto à regularidade fiscal e trabalhista: 
11 .2. 1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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11 .4.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de Municipal ou Alvará de Funcionamento relativo ao 
domicílio ou sede do Proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da 
presente licitação; 
11 .4.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as 
contribuições sociais previstas, conforme Portaria do Ministério da Fazenda n° 358 de 05 de setembro 
de 2014); 
11 .4.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda, domicílio ou sede do proponente, 
ou outra equivalente, na forma de Lei (CND - TRIBUTOS ESTADUAIS); 
11 .4.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, domicílio ou sede do proponente, 
ou outra equivalente, na forma de Lei (CND - TRIBUTOS MUNICIPAIS); 
11.4.2.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS); 
11.4.2.7 - Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT). 

11.4.3 - Quanto à regularidade técnica: 
11.4.3.1 - Apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, contendo CNPJ da empresa, telefone, nome 
legível, e assinatura, comprovando que o licitante executou ou executa serviços compatíveis aos 
objetos deste Edital; 
11.4.3.2 - Apresentar documento que comprove o registro da empresa licitante no órgão de Classe 
Competente; 
11 .4.3.3 - Apresentar documento que comprove a existência de profissional legalmente habilitado 
(Responsabilidade Técnica), responsável pela empresa licitante perante o Órgão de Classe 
Competente; 

a) O vínculo do profissional com a empresa licitante deverá ser comprovado através de cópia 
autenticada do registro profissional na carteira de trabalho ou do Contrato de Prestação de Serviços; 

b) Em caso de substituição do técnico responsável informar ao Fiscal do Contrato e comprovar 
legalmente conforme item 11.4.3.3 e aliena a do subitem 11.4.3.3 deste Edital, no prazo de até 10 (dez) 
dias, antes da realização do serviço, o qual será analisado pelo Fiscal do Contrato. 

11.4.4 - Declaração Unificada de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, de Idoneidade e de Não 
Existência de Trabalhador Criança ou Adolescente, conforme modelo no Anexo II. 

11.4.5 - As licitantes que se enquadrarem na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte deverão apresentar: 
11.4.5.1 - Declaração para os fins de direitos que a empresa se enquadra na condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014, podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo III (Modelo de 
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte); 
11.4.5.2 - Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, ou documento 
equivalente, indicando a condição de ME ou EPP, devidamente atualizada, ou seja, com data não 
superior a 90 dias. 

11.4.6 - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 

11.5 - Os documentos deverão ser apresentados em: original, fotocópia, Publicação de Órgão da 
Imprensa Oficial, ou ainda extraídos da INTERNET, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à 
nova consulta a ser feita pela Equipe de Apoio deste Pregão. 

11.6 - A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no 
SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 
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11.6.1 - O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 61  da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 3, de 26 de abril de 2018, substituirá apenas os documentos indicados nos subitens 
11.4.1 (Habilitação Jurídica) e 11.4.2 (Regularidade Fiscal e Trabalhista), sendo que os demais são de 
obrigatória apresentação. 
11 .6.2 - Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF), o licitante 
convocado deverá encaminhar, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, o 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas 
de Pequeno Porte, conforme art. 43, § 11  da Lei Complementar n° 123/2006. 
11 .6.3 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade 
fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. 

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

11.8 - O não atendimento das exigências constantes do item 11.4 deste Edital implicará a inabilitação 
do licitante. 

11.9 - O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer 
tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou 
de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 51  da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.10 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

12 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO 

12.1 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta para 
que este anexe no sistema COM PRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade 
com o último lance ofertado. Para tanto, o Pregoeiro fará uso da ferramenta "CONVOCAR ANEXO", 
devendo o licitante anexar os documentos utilizando o link "ANEXAR" disponível apenas para o 
licitante/vencedor. 
12. 1.1 - O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (duas) horas, 
dentro do período de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 07h30min às 12h30min e das 
14h às 17h, contados da convocação, sob pena de desclassificação, sendo que se vencedora de mais 
de um item deverá encaminhar uma única proposta compreendendo os valores, individualizados, de 
todos os itens vencedores sob pena de desclassificação em todos eles, salvo, quando já tendo 
apresentado as propostas reajustadas dos itens que se sagrou vencedora, lhe for atribuído novos itens 
(por desclassificação ou inabilitação de vencedor), quando então deverá apresentar, em separado, 
proposta de preços reajustada desses novos itens, sob pena de desclassificação exclusivamente destes 
últimos. 

12.2 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, observado o 
que dispõe os itens 10.6.2 e 10.6.3. 

12.3 - Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do 
e-mail: licitacaocisamusep.org.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em 
contato com o Pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O Pregoeiro não se 
responsabilizará por email que, por qualquer motivo, não for recebido em virtude de problemas no 

/,servidor ou navegador, tanto do CISAMUSEP quanto do licitante. 
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12.3.1 - A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 
(duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta 
de Preço e documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da 
proposta. 
12.3.2 - Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do 
prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 
12.3.3 - E facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da 
sessão pública. 
12.3.4 - Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços 
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e examinará a 
proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda a este Edital. 

12.4 - As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer despesas 
necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta Licitação e do 
respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus Anexos e os fatores a seguir: 
12.4.1 - Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo 1 do presente Edital, vedado o 
preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta,- 
12.4.2 - Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital,- 
12.4.3 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada 
para a abertura do presente certame; 
12.4.4 - Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
12.4.5 - A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as 
especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos, sob pena de desclassificação; 
12.4.6 - A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia 
de sua apresentação. 

12.5 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 
anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

13— DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

13.1 - A documentação de habilitação, constante no item 11, caso solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser 
encaminhada em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, no 
seguinte endereço: Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP 87053-285. Aos 
cuidados do Setor de Compras e Licitações. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e 
informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão 
Eletrônico. 

13.2 - Consideradas cumpridas todas as exigências do Edital quanto à apresentação da documentação 
de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro o declarará 
vencedor. 

13.3 - Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para 
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, 
os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo 
instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação. 

13.4 - Todos os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista vencidos apresentados por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
prorrogáveis por igual período a critério exclusivo da administração através de seu Pregoeiro para sua 

11 



Consórcio Público IntermunIcipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

IUSEF.  
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 -e-mail: licitacaocisamusep.org. br 

apresentação, sob pena de decadência do direito de contratação, amparadas pela Lei Complementar n° 
12312006. 
13.4.1 - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

13.5 - Os documentos necessários à licitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda, por membro da 
Comissão de Licitação do CISAMUSEP. 
13.5.1 - A autenticação por membro da Comissão de Licitação do CISAMUSEP poderá ser realizada 
desde que seja apresentado documento original; 
13.5.2 - Serão aceitas apenas cópias legíveis; 
13.5.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas; 
13.5.4 - As cópias com autenticação digital serão aceitas desde que as mesmas respeitem o prazo de 
validade e/ou o período de disponibilidade para verificação de sua validade e o cadastro perante o 
cartório prestador dos serviços esteja no nome da empresa credenciada. 

14— PREÇO MÁXIMO 

14.1 - O preço máximo apurado para a presente licitação importa em R$ 7.046,96 (sete mil, quarenta e 
seis reais e noventa e seis centavos). 

15— CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

15.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, observada às 
especificações técnicas constantes do Anexo 1 e demais condições definidas neste Edital. 

15.2 - Será utilizado o modo de disputa ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 

16 - RECURSOS 

16.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de 
forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

16.2 - A falta de manifestação motivada quanto à intenção de interpor recurso, implicará na decadência 
desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à Licitante vencedora. 

16.3 - Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, 
apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 

16.4 - A falta de apresentação das razões de recurso, no prazo especificado na Lei também importará a 
decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à Licitante 
vencedora. 

16.5 - Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov. br. 

16.6 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

16.7 - Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 05 (cinco) dias para: 
16.7.1 - Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido; 
16.7.2 - Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

/1:6.7.3 - Manter a decisão, encaminhando o recurso à Autoridade Competente. 
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16.8 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16.9 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 
Competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 

16.10 - Não havendo recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente 
declarando o vencedor. 

17— DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

17.1 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
17.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 
17.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §11  da Lei Complementar n° 12312006. Nessas 
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances. 

17.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
17.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 
17.2.2 - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

18— DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

18.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em 
primeiro lugar será declarado vencedor. 
18.1.1 - Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será 
examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o 
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. 

18.2 - A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, 
quando houver recurso, pela própria Autoridade Competente. 

19—SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

19.1 - Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense - CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à empresa a ser Contratada as 
sanções previstas no artigo 71  da Lei Federal n° 10.520/2002, e, subsidiariamente, aquelas previstas no 
artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total 
do objeto. 

19.2 - Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as condutas abaixo 
elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrer, e da mesma forma 
serão passíveis de punição conforme prevê as disposições normativas que regem a matéria: 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de Contrato, quando convocado dentro do prazo Impedimento/Suspensão por até 
previsto (até 05 dias úteis, a contar da data da convocação). 02 anos. 

31, 
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19.3 - As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo legal, garantindo 
ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser observado será o previsto na Lei 
Federal n° 8.666/93. 

19.4 - Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, devendo ser considerados no momento do julgamento a gravidade da conduta do 
infrator, bem como o resultado lesivo dela decorrente. 

19.5 - As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do Contrato que ainda não 
foi repassado para a empresa a ser Contratada, sendo que na ausência de saldo, a multa deverá ser 
paga no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação oficial, e não o sendo feito poderá ser 
cobrada pela via judicial. 

19.6 - As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 

20 —  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

20.1 - O pagamento será efetuado após a realização dos serviços e da entrega dos Relatórios, por 
meio de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
Nota Fiscal, devidamente conferida por membro da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do 
CISAMUSEP. 

20.2 - A empresa a ser Contratada deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte forma - 

Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr., inscrito no CNPJ sob n° 04.956.153/0001-68, com sede na Rua 
Adolpho Contessotto, no 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP 87.053-285, bem como informar no corpo da 
respectiva Nota Fiscal os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da 
pessoa jurídica para efetivação do pagamento. 

20.3 - A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços prestados, a quantidade, e valores unitário e total de 
cada item. A empresa a deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a modalidade da 
Licitação e o número do Empenho. 

20.4 - A empresa a ser Contratada ficará obrigada a repassar ao CISAMUSEP na proporção 
correspondente eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 
incidentes sobre a prestação do objeto em função de alterações na legislação pertinente. 

20.5 - No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o prazo de pagamento 
será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova(o) Nota Fiscal / Boleto Bancário 
corta(o). 

Fraudar o procedimento de licitação Impedimento/Suspensão de 02 
a 05 anos. 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como adulterar Impedimento/Suspensão de 02 
documentos. a 05 anos. 
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter 

Multa de 0,4% por ocorrência. permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. 

Não promover a prestação de serviços no prazo estipulado no contrato ou no Multa de 10% e/ou 

prazo designado pelo Contratante. Impedimento/Suspensão por até 
02 anos. 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços. Multa de 1,6% por funcionário e 
por atendimento. 

Recusar-se a executar o solicitado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado. Multa de 3,2% por ocorrência. 
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20.6 - No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação das sanções previstas 
no item 19 deste Edital, o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão 
do referido processo. 

21 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

21.1 - As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/92), a Lei Federal n° 
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das 
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer 
a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, 
de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar 
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto 
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma. 

22— DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 - O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvida ou julgar necessário. 

22.2 - É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

22.3 - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 
proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que 
o integram. 

22.4 - O Consórcio Público lntermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP reserva-
se no direito de revogar, anular ou transferir a presente licitação, em caso de interesse público. 

22.5 - No interesse da Administração, o valor do contrato decorrente desta licitação poderá ser 
acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos 
quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a Contratada o direito a qualquer reclamação 
ou indenização. 

22.6 - A fiscalização será exercida no interesse do CISAMUSEP e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da licitante adjudicatária, inclusive contra terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do CISAMUSEP. 

22.7 - Constituem motivos para rescisão do contrato às hipóteses especificadas nos artigos 77 e 78 da 
Lei Federal n° 8.666/93. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de 
rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 

22.8 - Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com 
número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se 
for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou 
cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 

Maringá, 18 de agosto de 2021. 

Rafaela oga Petrulio Kumagae 
Pregoeira 
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ANEXO 1 
Termo de Referência 

Especificação Detalhada do Objeto Licitado 
Menor Preço Global por Lote 

Planilha Descritiva 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2021. 

1 - OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção das melhores propostas para a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de teste de aceitação e de controle 
de qualidade para os serviços de radiografia e de ultrassonografia para o CISAMUSEP, destinado 
exclusivamente á participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e 
incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar no  
147/2014, conforme as quantidades previstas neste Anexo. 

O preço máximo apurado para a presente licitação importa em R$ 7.046,96 (sete mil, quarenta e seis 
reais e noventa e seis centavos). 

2— ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS 

3— CONDIÇÕES GERAIS 
3.1 - O cronograma de execução será elaborado pelo CISAMUSEP e deverá ser aprovado pela 
empresa a ser Contratada, no prazo de até 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento do 
cronograma; 
3.2 - A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontra instalado 
e/ou alocado; 
3.3 - O atendimento, para as manutenções preventiva e corretiva, deverá ser realizado de segunda a 
sexta-feira, no horário de 08h as 12h e das 14h às 16h30min ou excepcionalmente em horários 
diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do CISAMUSEP; 
3.4 - A execução dos serviços, objeto da presente licitação deverá ser realizada através de 
profissionais especializados, nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, 
habilitadas e tecnicamente capacitadas; 
3.5 - Ficará a cargo da empresa a ser Contratada o fornecimento a seus profissionais as ferramentas, 
manuais e instrumentos, bem como produtos ou materiais necessários para a execução dos serviços, 
sem custo para o CISAMUSEP; 

/ 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total 
TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 

1 QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇOS DE SERV 1 R$ 1.579,62 R$ 1.579,62 
RADIOGRAFIA. 
TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 

2 QUALIDADE SEMESTRAL PARA OS SERV 2 R$ 967,00 R$ 1.934,00 
SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA. 
TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 

3 QUALIDADE ANUAL PARA OS SERVIÇOS DE SERV 2 R$ 1.766,67 R$ 3.533,34 
ULTRASSONOGRAFIA. 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 7.046,96 

Descrição Quant. Modelo Marca 

APARELHO DE RAIO-X 1 ALTUS SAWAE 

APARELHO DE ULTRASSOM 1 ACUSON X300 PREMIUM EDITION SIEMENS 

APARELHO DE ULTRASSOM 1 SONOACEX8 MEDISON 
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3.6 - No caso da empresa a ser Contratada vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou 
sujar áreas incluídas ou não no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em 
seu estado original; 
3.7 - Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações 
exigidas, incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, tributos, transporte, 
alimentação, hospedagem, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto; 
3.8 - Cientificar o CISAMUSEP do andamento dos serviços. 

4—SERVIÇOS 
4.1 - Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os Serviços de Radiografia 
4.1.1 - Para realização constituem tais serviços mínimos: 

4.1.1.1 —Testes Semestrais: 
1. Exatidão do indicador de campo luminoso; 
II. Alinhamento do eixo central do feixe de Raios-x; 

III. Alinhamento de grade; 
IV. Outros que se fizerem necessários. 

4.1.1.2 - Testes Anuais: 
1. Exatidão dos indicadores da distância foco-receptor; 
II. Integridade dos chassis e cassetes; 

III. Valores representativos de dose; 
IV. Exatidão do indicador de tensão do tubo; 
V. Reprodutibilidade da tensão do tubo; 

VI. Exatidão do tempo de exposição; 
VII. Reprodutibilidade do tempo de exposição; 

VIII. Reprodutibilidade do kerma no ar (NR); 
IX. Linearidade do kerma no ar com o produto corrente tempo (NR); 
X. Reprodutibilidade do controle automático de exposição; 

XI. Compensação do controle automático de exposição para diferentes espessuras; 
XII. Rendimento do Tubo (R); 

XIII. Camada semirredutora (CSR); 
XIV. Resolução Espacial; 
XV. Contato Tela-Filme; 

XVI. Artefatos na imagem; 
XVII. Uniformidade da Imagem; 

XVIII. Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo, para receptores de imagem de 
mesmo tamanho (NR); 

XIX. Exatidão do indicador de dose do detector (quando disponível); 
XX. Distorção geométrica; 

XXI. Efetividade do ciclo de apagamento; 
XXII. Luminância do monitor para diagnóstico ou laudo; 

XXIII. Luminância do negatoscópio para diagnóstico ou laudo; 
XXIV. Uniformidade da Luminância dos monitores e negatoscópios para diagnóstico ou laudo; 
XXV. Iluminância da sala de laudos; 

XXVI. Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual; 
XXVII. Qualidade da imagem; 

XXVIII. Outros que se fizerem necessários. 

4.2 - Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os Serviços de Ultrassonoqrafia Anual 
4.2.1 - Para realização constituem tais serviços mínimos: 

1. Uniformidade da imagem; 
II. Zona morta; 

III. Profundidade de penetração; 
IV. Zona focal; 
V. Exatidão da medida da distância vertical; 
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VI. Exatidão da medida da distância horizontal; 
VII. Resolução axial; 

VIII. Resolução lateral; 
IX. Visualização de objetos anecoicos; 
X. Limiar de sensibilidade a baixo contraste; 

XI. Acurácia da velocidade e da magnitude em modo Doppler (quando aplicável) (NR); 
XII. Sensibilidade do modo Doppler (quando aplicável) (NR); 

XIII. Outros que se fizerem necessários. 

4.3 - A empresa a ser Contratada deverá providenciar a colocação de etiqueta com o logo da empresa 
a ser Contratada em todos os equipamentos, em material impermeável, que passarem pelos testes, 
identificando o dia, mês, ano, validade do serviço. 

4— RELATÓRIO 
4.1 - Após a execução do serviço a empresa a ser Contratada deverá apresentar o Relatório Técnico 
dos Testes realizados de cada equipamento individualmente, contendo, no mínimo: 

a) Identificação da empresa a ser Contratada e do CISAMUSEP; 
b) Identificação do equipamento, marca, modelo, n° de série, no caso raio-x identificar tubo(s); 
c) Interpretação dos resultados; 
d) Conclusões e recomendações aplicáveis; 
e) Data da execução do serviço,- 
f) Nome e assinatura do responsável pelo laudo técnico e Responsável Técnico da empresa e sua 

qualificação profissional; 
g) Dentre outros dados que se fizerem necessários. 

4.2 - O relatório deverá ser apresentado em vias originais e ser entregues encadernados em até 10 
(dez) dias após a realização do serviço; 
4.3 - O relatório deverá ser entregue na sede do CISAMUSEP, Rua Adolpho Contessoto, n° 620, Zona 
28, Maringá/PR, CEP: 87.053-285. 

5— DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
5.1 - A empresa a ser Contratada deverá utilizar profissionais especializados, habilitados e com 
conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e legislações em 
vigor; 
5.2 - A empresa a ser Contratada, além da disponibilização de mão de obra qualificada e dos 
equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços contratados, obriga-se a cumprir 
integralmente as especificações definidas neste Termo; 
5.3 - Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos trabalhos; 
5.4 - Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de 
seus empregados e/ou prepostos; 
5.5 - Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando outras 
recomendações que nesse sentido, que lhes sejam feitas pelo CISAMUSEP, utilizando no local de 
prestação dos serviços, equipamentos de proteção individual necessários, conforme a natureza da 
tarefa; 
5.6 - Cumprir diretamente o contrato, ficando expressamente vedada a subcontratação de outra 
empresa para esse fim; 
5.7 - Todos os funcionários da empresa a ser Contratada que estiverem prestando serviços deverão 
estar devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme; 
5.8 - Para realização da comunicação, a empresa a ser Contratada deverá manter junto ao 
CISAMUSEP ao menos 01 (um) número de telefone móvel, 01 (um) fixo e 01 (um) endereço de correio 
eletrônico (e-mail), sempre atualizados; 
5.9 - Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços prestados ao 
CISAMUSEP (ART, TRT, entre outros), de acordo com a vigência do contrato, no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis da assinatura do contrato; 

.9.1 - O documento deverá vir acompanhado do comprovante de pagamento do mesmo; 
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5.9.2 - Em caso de substituição do responsável técnico apresentar novo documento que comprove a 
responsabilidade técnica. 

6— DAS OBRIGAÇÕES DO CISAMUSEP 
6.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa a ser Contratada, de 
acordo com as condições deste termo. 
6.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços. 
6.3 - Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas, tais como: 
indicar localização do equipamento, mudança no cronograma entre outros que se fizerem necessárias à 
perfeita execução do serviço. 
6.4 - Proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser Contratada possa desempenhar seu 
serviço dentro das especificações do presente Termo de Referência. 
6.5 - Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representa ntes/prepostos e empregados da 
empresa a ser Contratada ao local de prestação dos serviços nas dependências do CISAMUSEP, 
desde que devidamente identificados e acompanhados por representante do CISAMUSEP; 
6.6 - Comunicar à empresa a ser Contratada qualquer irregularidade na prestação dos serviços e 
interromper imediatamente a sua execução, se for o caso. 
6.7 - Notificar a empresa a ser Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, bem como sobre qualquer irregularidade 
encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, fixando prazo para a sua correção; 
6.8 - Pagar à empresa a ser Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Termo de Referência. 

7— DAS GARANTIAS 
7.1 - Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários à execução do 
objeto do presente são as definidas pela legislação em vigor. 

8—OBSERVAÇÕES 
8.1 - Tipo de Licitação: Menor Preço Global por Lote. 
8.2 - Quando o valor da proposta tiver sido alterado por conta de lance(s) oferecido(s), o licitante 
deverá apresentar nova proposta/planilha de preços, na forma do Anexo 1 deste Edital, constando os 
valores do fechamento da operação de acordo com o valor da lance/negociação, a qual substituirá a 
proposta primitiva e fará parte integrante do Contrato e/ou equivalente. 
8.3 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do Contrato. 
Caso o Contrato seja prorrogado, o CISAMUSEP terá direito às mesmas condições do Contrato para 
cada período de vigência de seus Aditivos 
8.4 - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
8.5 - Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital, prevalece a 
descrição do item e unidade de medida constante no Edital. 

Maringá (PR), em de de 2021. 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO II 
Modelo de Declaração Unificada de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, de 

Idoneidade e de Não Existência de Trabalhador Criança ou Adolescente. 

Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense - CISAMUSEP 

PREGÃO N° 14/2021. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n° com 
endereço na Rua , n° , CEP na cidade de 
Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr.(a) portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF 
n° , DECLARA expressamente que: 

- A referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de 
licitação. 

II - A referida empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas. 

III - A referida empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 70  da Constituição Federal, não 
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 
dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de 
idade. 

IV - Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

em -de de 2021. 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO III 
Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrïão 
Paranaense - CISAMUSEP 

PREGÃO N° 14/2021. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n° 
com endereço na Rua , n° , CEP na cidade de 

Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° 

e do CPF n° , declara para os fins de direitos que a referida empresa 
se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, bem assim que inexistem 
fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

OBS: Anexar Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, ou 
documento equivalente, indicando a condição de ME ou EPP, devidamente atualizada, ou seja, com 
data não superior a 90 dias. 

,em de de 2021. 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
(Carimbo da Empresa) 

A não apresentação desta declaração implicará na perda do direito do tratamento 
diferenciado dos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar n° 147/2014. 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO N° /2021 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE 
QUALIDADE PARA OS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA E DE ULTRASSONOGRAFIA, QUE ENTRE 
Si CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE - CISAMUSEP E A EMPRESA 

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE - 
CISAMUSEP, pessoa jurídica sob forma de Consórcio Público com personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins econômicos nos termos da Lei Federal n° 11.107/2005, situado na Rua Adolpho 
Contessotto, no  620, Zona 28, na cidade de Maringá/PR, inscrito no CNPJ sob n° 04.956.153/0001-68, 
neste ato representado por seu Secretário Executivo, Sr. Janilson Marcos Donasan, brasileiro, separado 
judicialmente, promotor de eventos, portador da ClIRG n° 3.971.966-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 
n° 528.229.409-59, residente e domiciliado em Sarandi/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a 
empresa , pessoa jurídica de direito privado, situado a 

bairro, na cidade de , CEP , telefone (_) 
inscrita no CNPJ sob n° , neste ato 

representada pelo(a) Sr(a). , nacionalidade, estado 
civil, profissão, portador(a) da CIIRG n° e inscrito(a) no CPF/MF sob n° 

residente e domiciliado(a) em / , a seguir denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e suas alterações, e subsidiariamente Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 
1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, assim como pelas condições da Consulta de 
Preço n° 48/2021, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de , Pregão n° 
14/2021, realizado na forma Eletrônica, e pelas Cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto da presente contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
teste de aceitação e de controle de qualidade para os serviços de radiografia e de ultrassonografia para 
o CISAMUSEP, conforme as especificações estabelecidas no Edital n° 14/2021, proposta comercial 
anexa e Anexo 1 deste Contrato. 

Subcláusula Única - Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os 
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de 
Pregão n° 14/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA datada de 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de 
prestação de serviços. 

Subcláusula Primeira - O cronograma de execução será elaborado pelo CONTRATANTE e 
deverá ser aprovado pela CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias contados a partir do 
recebimento do cronograma. 

Subcláusula Segunda - A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde os 
equipamentos se encontram instalados e/ou alocados. 

Subcláusula Terceira - O atendimento, para as manutenções preventiva e corretiva, deverá ser 
realizado de segunda a sexta-feira, no horário de 08h as 12h e das 14h às 16h30min ou 

7.,  
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excepcionalmente em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do 
CONTRATANTE. 

Subcláusula Quarta - A execução dos serviços, objeto do presente Contrato deverá ser 
realizada através de profissionais especializados, nas condições estabelecidas, por intermédio de 
pessoas idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas; 

Subcláusula Quinta - Ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento a seus profissionais as 
ferramentas, manuais e instrumentos, bem como produtos ou materiais necessários para a execução 
dos serviços, sem custo para o CONTRATANTE. 

Subcláusula Sexta - No caso da CONTRATADA vir, como resultado de suas operações, a 
prejudicar ou sujar áreas incluídas ou não no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, 
deixando-as em seu estado original; 

Subcláusula Sétima - Cientificar o CONTRATANTE do andamento dos serviços. 

Subcláusula Oitava - O prazo de execução poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 
57, § 11  da Lei Federal n° 8.666/93. 

Subcláusula Nona - Será designado funcionário da Comissão de Recebimento de Compras e 
Serviços conforme Resolução n° 12/2021 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto 
deste Contrato nos termos disciplinados nos arts 58, inciso III e 67 da Lei Federal n° 8.666/93, e de 
acordo com o estabelecido no Edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
global de R$ ( 

Subcláusula Primeira - O preço do objeto contratado terá um prazo de validade de 01 (um) 
ano, contado a partir da data da entrega da Nota de Empenho à CONTRATADA. 

Subcláusula Segunda - Todas as despesas com frete/transporte, mão de obra, seguros, 
deslocamento, garantia, alimentação, hospedagem, equipamentos, tributos e/ou contribuições e 
quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito Cumprimento das obrigações decorrentes deste 
Contrato são de responsabilidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após a realização dos serviços e da entrega dos Relatórios, através 
de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota 
Fiscal devidamente conferida por membro da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços 
CISAMUSEP. 

Subcláusula Primeira - A CONTRATADA deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte forma 
- Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, inscrito no CNPJ sob n° 04.956.153/0001-68, com sede na Rua 
Adolpho Contessoto, no  620, Zona 28, Maringá/PR, CEP 87053-285, bem como informar no corpo da 
respectiva Nota Fiscal os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da 
pessoa jurídica para efetivação do pagamento. 

Subcláusula Segunda - A Nota Fiscal deverá discriminar o serviço prestado, a quantidade e 
valores unitário e total de cada item. A CONTRATADA deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o 
número e a modalidade da Licitação e o número do Empenho. 
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Subeláusula Terceira - A CONTRATADA fica obrigada a repassar ao CONTRATANTE, na 
proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto em função de alterações na legislação pertinente. 

Subcláusula Quarta - No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, 
o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova(o) Nota 
Fiscal / Boleto Bancário correta(o). 

Subcláusula Quinta - No caso de abertura de procedimento administrativo referente à 
aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato, o prazo de pagamento será 
suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta dos seguintes recursos 
financeiros: dotação orçamentária: n° 01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA SEXTA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

Os preços estabelecidos no presente Contrato não sofrerão reajustes, salvo se alterada a 
legislação e nas condições desta. Somente nesta hipótese, os valores serão corrigidos conforme índice 
IPCAIIBGE ou qualquer outro que venha substitui-lo durante o período. 

CLÁUSULA SÉTIMA - REVISÃO DE PREÇOS 

Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro 
inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou 
extracontratual. 

Subcláusula Única - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do Contrato, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão deste para mais ou para 
menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato, 
podendo ser prorrogado por igual período, total ou parcialmente, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
em conformidade com o artigo 57, II combinado com artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Subcláusula Única - Caso o Contrato seja prorrogado, o CONTRATANTE terá direito às 
mesmas condições do Contrato para cada ano de vigência aos seus aditivos. 

CLÁUSULA NONA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. Os 
direitos das partes encontram-se inseridos na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações; Lei Federal n° 
8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e supletivamente no Código Civil Brasileiro. 

Subcláusula Primeira - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

(
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

/ acordo com as condições deste Contrato; 
b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços; 
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c) Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das 
tarefas, tais como: indicar a localização dos equipamentos, mudança no cronograma 
entre outros que se fizerem necessárias à perfeita execução do serviço; 

d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seu 
serviço dentro das especificações do presente Contrato; 

e) Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representa ntes/prepostos e 
empregados da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços nas dependências 
do CONTRATANTE, desde que devidamente identificados e acompanhados por 
representante do CONTRATANTE; 

f) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e 
interromper imediatamente a sua execução, se for o caso, fixando prazo para a sua 
correção; 

g) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas neste Contrato. 

Subclâusula Segunda - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Executar os serviços nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas 

idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas; 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 

da execução do presente Contrato; 
c) Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de regularidade 

fiscal exigidas na contratação, em especial: Certidão Negativa de Débitos Relativos 
às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e Certificado de Regularidade do 
FGTS exigidos para a realização do pagamento; 

d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais; 

e) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

f) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de culpa 
ou dolo de seus empregados e/ou prepostos; 

g) Permitir a fiscalização dos serviços contratados, pelo Fiscal do Contrato designado 
pelo CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 
às reclamações formuladas por escrito; 

h) Comunicar o CONTRATANTE, de forma detalhada, qualquer eventualidade ou 
ocorrência que prejudique a execução dos serviços; 

i) Designar um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com o 
CONTRATANTE; 

j) Cumprir diretamente o Contrato, ficando expressamente vedada a subcontratação de 
outra empresa para esse fim; 

k) Manter junto ao CONTRATANTE ao menos 01 (um) número de telefone móvel, 01 
(um) fixo e 01 (um) endereço de correio eletrônico (e-mail), sempre atualizados, para 
realização da comunicação; 

1) Utilizar profissionais especializados, habilitados e com conhecimentos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e legislações em vigor; 

m) Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos 
trabalhos; 

n) Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando 
outras recomendações que nesse sentido, que lhes sejam feitas pelo 
CONTRATANTE, utilizando no local de prestação dos serviços, equipamentos de 
proteção individual (EPI's) necessários, conforme natureza da tarefa; 

o) Cumprir integralmente as especificações definidas neste Contrato, além de 
disponibilizar de mão de obra qualificada e equipamentos necessários para a perfeita 
execução dos serviços contratados; 
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p) Estar devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme, todos 
os funcionários da CONTRATADA que estiverem prestando serviços; 

q) Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços 
prestados ao CONTRATANTE (ART, TRT, entre outros), de acordo com a vigência do 
Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do Contrato. O documento 
deverá vir acompanhado do comprovante de pagamento do mesmo. Em caso de 
substituição do responsável técnico apresentar novo documento que comprove a 
responsabilidade técnica. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Subcláusula Primeira Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à 
CONTRATADA as sanções previstas no art. 70  da Lei Federal n° 10.520/2002, e, subsidiariamente, 
aquelas previstas no artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, e multa correspondente a 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do objeto. 

Subcláusula Segunda - Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as 
condutas abaixo elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrer, e 
da mesma forma serão passíveis de punição conforme prevê as disposições normativas que regem a 
matéria: 

Subcláusula Terceira - As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido 
processo legal, garantindo ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser 
observado será o previsto na Lei Federal n° 8.666/93. 

Subcláusula Quarta - Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerados no momento do julgamento a 
gravidade da conduta do infrator, bem como o resultado lesivo dela decorrente. 

Subcláusula Quinta - As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do 
Contrato que ainda não foi repassado para a CONTRATADA, sendo que na ausência de saldo, a multa 
deverá ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação oficial, e não o sendo feito 
poderá ser cobrada pela via judicial. 

7t  

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de Contrato, quando convocado dentro do prazo Impedimento/Suspensão 
previsto (até 05 dias úteis, a contar da data da convocação). por até 2 anos 

- 
Fraudar o procedimento de licitação.

Impedimento/Suspensão 
 de 2 a 5 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como adulterar Impedimento/Suspensão 
documentos. de 2 a 5 anos 

Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter Multa de 0,4% por 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. ocorrência. 

- - Multa de 10% e/ou 
Não promover a prestação de serviços no prazo estipulado no Contrato - 

o 
ou no prazo designado pelo CONTRATANTE.

Impedimento/Suspensa 
 

por ate 02 anos. 
Multa de 1,6% por 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços. funcionário e por 
atendimento. 

Recusar-se a executar o solicitado pela Fiscalização, sem motivo Multa de 3,2% por 
justificado. ocorrência. 
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Subcláusula Sexta - As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 
78 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93. 

Subcláusula Única - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

No interesse da Administração, o valor do Contrato decorrente desta licitação poderá ser 
acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos 
quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a CONTRATADA o direito a qualquer 
reclamação ou indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n° 
10.520/2002 e subsidiariamente Lei Federal n°8.666/93, suas alterações, demais legislações aplicáveis 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INTEGRIDADE E DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO 

Subcláusula Primeira - As partes se obrigam, sob as penas previstas neste Contrato e na 
legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, incluindo, mas não se 
limitando, a legislação brasileira anticorrupçào e a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro. 

Subcláusula Segunda - Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 
quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que 
constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta 
quanto ao objeto deste Contrato, ou de outra forma que não relacionada a este Contrato, devendo 
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, sob de pena de rompimento 
do vínculo contratual e adoção das medidas sancionatórias cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666/93, e dos princípios gerais de 
Direito Público. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS GARANTIAS 

Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários à execução do 
objeto do presente Contrato são as definidas pela legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

Fica eleito o foro central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, Estado do Paraná, 
para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. 
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E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si 
e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Maringá (PR), em 
_

de de 2021. 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP 

Janilson Marcos Donasan 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
Nome: Nome: 
Assinatura: Assinatura: 
CPF/MF: CPF/MF: 
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1 - ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 
Ç062 

CNPJ: 04.956.153/0001-68 
Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 

Fone: (44) 3123-8300 - e-mail: licitacao.cisamusep.org. br 

ANEXO 1 DA MINUTA DO CONTRATO N° /2021 

2— SERVIÇOS 
2.1 —Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os Serviços de Radioqrafia 
2.1.1 - Para realização constituem tais serviços mínimos: 

2.1.1.1 —Testes Semestrais: 
V. Exatidão do indicador de campo luminoso; 

VI. Alinhamento do eixo central do feixe de Raios-x; 
VII. Alinhamento de grade; 

VIII. Outros que se fizerem necessários. 

2.1.1.2 - Testes Anuais: 
XXIX. Exatidão dos indicadores da distância foco-receptor; 
XXX. Integridade dos chassis e cassetes; 

XXXI. Valores representativos de dose; 
XXX 11. Exatidão do indicador de tensão do tubo: 

XXXIII. Reprodutibilidade da tensão do tubo,- 
XXXIV. Exatidão do tempo de exposição; 
)(XXV. Reprodutibilidade do tempo de exposição; 

XXXVI. Reprodutibilidade do kerma no ar (NR); 
XXXVII. Linearidade do kerma no ar com o produto corrente tempo (NR); 

XXXVIII. Reprodutibilidade do controle automático de exposição; 
XXXIX. Compensação do controle automático de exposição para diferentes espessuras; 

XL. Rendimento do Tubo (R); 
XLI. Camada semirredutora (CSR); 

XLII. Resolução Espacial; 
XLIII. Contato Tela-Filme; 
XLIV. Artefatos na imagem; 
XLV. Uniformidade da Imagem; 

XLVI. Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo, para receptores de imagem de 
mesmo tamanho (NR); 

XLVII. Exatidão do indicador de dose do detector (quando disponível); 
XLVIII. Distorção geométrica; 

XLIX. Efetividade do ciclo de apagamento; 
L. Luminância do monitor para diagnóstico ou laudo; 

LI. Luminância do negatoscópio para diagnóstico ou laudo; 
LII. Uniformidade da Luminância dos monitores e negatoscópios para diagnóstico ou laudo: 

LIII. Iluminância da sala de laudos; 
LIV. Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual; 
LV. Qualidade da imagem; 

LVI. Outros que se fizerem necessários. 

2.2 - Teste de Aceitação e de Controle de Qualidade para os Serviços de Ultrassonografia Anual 
2.2.1 - Para realização constituem tais serviços mínimos. 

XIV. Uniformidade da imagem; 
XV. Zona morta; 

XVI. Profundidade de penetração; 

Descrição Quant. Modelo Marca 

APARELHO DE RAIO-X 1 ALTUS SAWAE 

APARELHO DE ULTRASSOM 1
ACUSON X300 PREMIUM

SIEMENS 
EDITION 

APARELHO DE ULTRASSOM 1 SONOACE X8 MEDISON 
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XVII. Zona focal; 
XVIII. Exatidão da medida da distância vertical; 
XIX. Exatidão da medida da distância horizontal; 

XX. Resolução axial; 
M. Resolução lateral; 
XXII. Visualização de objetos anecoicos; 

XXIII. Limiar de sensibilidade a baixo contraste; 
XXIV. Acurácia da velocidade e da magnitude em modo Doppler (quando aplicável) (NR); 
XXV. Sensibilidade do modo Doppler (quando aplicável) (NR); 
XXVI. Outros que se fizerem necessários. 

2.3 - A CONTRATADA deverá providenciar a colocação de etiqueta com o logo da CONTRATADA em 
todos os equipamentos, em material impermeável, que passarem pelos testes, identificando o dia, mês, 
ano, validade do serviço. 

3— RELATÓRIO 
3.1 - Após a execução do serviço a CONTRATADA deverá apresentar o Relatório Técnico dos Testes 
realizados de cada equipamento individualmente, contendo, no mínimo: 

a) Identificação da CONTRATADA e do CONTRATANTE; 
b) Identificação do equipamento, marca, modelo, n° de série, no caso raio-x identificar tubo(s); 
c) Interpretação dos resultados; 
d) Conclusões e recomendações aplicáveis; 

e) Data da execução do serviço; 
f) Nome e assinatura do responsável pelo laudo técnico e Responsável Técnico da empresa e sua 

qualificação profissional; 

g) Dentre outros dados que se fizerem necessários. 
3.2 - O relatório deverá ser apresentado em vias originais e ser entregues encadernados em até 10 
(dez) dias após a realização do serviço; 
3.3 - O relatório deverá ser entregue na sede do CONTRATANTE, Rua Adolpho Contessoto, n° 620, 
Zona 28, Maringá/PR, CEP: 87.053-285. 
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