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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  

PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 065/2019 

 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Esta Licitação é regida pela Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal 

Complementar 123/2006 e suas alterações Lei Complementar 147/2014, Lei Municipal n°. 1.870 de 

14/05/2014, Decreto Municipal nº. 025 de 19/02/2009, Decreto Federal 7.892/2013 e alterações através do 

Decreto Federal 8.250/2014 subsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94 e 

demais normas pertinentes ou outra que porventura vier a alterar, substituir ou complementá-la e ainda, 

pelas condições estabelecidas neste Edital e seus respectivos anexos. 

1. PREÂMBULO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 15433/2019 

2. DO OBJETO: 

2.1- O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em 

Serviços de Locação de Unidade Móvel de Saúde, para fins de ações itinerantes, OBJETIVANDO a 

realização dos Exames de Ultrassonografia, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Raio X Digital, 

Mamografia e Densitometria, incluindo Equipamento de Outsouscing de Processamento de Imagem, bem 

como, todo o material de consumo para a prestação de serviços mensais, manutenção preventiva e 

corretiva, laudos e Profissionais, inclusive motorista e combustível, pelo período de 12 meses, para uma 

quantidade estimada de aproximadamente de 7.560 (sete mil e quinhentos e sessenta) exames/ano, 

conforme relação de exames no Termo de Referência - Anexo I.  

2.2- O Município de Araruama não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, 

nem nas quantidades indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I, podendo até realizar licitação 

específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o 

beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações. 

3. TIPO: Menor Preço por Item 

4. DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: 

4.1- O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar a data da publicação da 

Ata de Registro de Preços – Anexo V. 

5. SECRETARIA REQUISITANTE: SMS - Secretaria Municipal de Saúde. 

6. DATA E HORA DA ABERTURA: 26/07/2019; às 10:00h. 

7. LOCAL DA ABERTURA: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy 

nº 120 - Centro – Araruama – RJ. 

8. RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

8.1 - O preço estimado pela Administração é de R$ 898.799,76 (Oitocentos e noventa e oito mil, 

setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos). 

8.2 - Os recursos necessários para a realização da contratação correrão por conta da dotação 

orçamentária aprovada para o exercício de 2019 conforme abaixo, e os recursos para o próximo exercício, 

os mesmos correrão por conta do orçamento a ser aprovado para o exercício de 2020, e, estará prevista 

em programa de trabalho e elemento de despesa próprio na respectiva Lei Orçamentária: 
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Programa de Trabalho: 10.122.0046.2030  Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 

8.3 - O valor indicado no item 8.1 constitui mera estimativa, não se obrigando a SMS a utilizá-lo 

integralmente.           

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ANEXO 

V, nas condições previstas neste edital.    

9.2 - A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência, poderá ser 

utilizada por outros Órgãos ou Entidades não participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, 

de acordo com a legislação vigente. 

10. DO CONTROLE  E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

10.1 - Durante a sua vigência, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 

devidamente comprovadas, de quebra de equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” 

do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações ou de redução dos preços praticados no mercado. 

10.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, a administração convocará a empresa 

vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 

ANEXO V. 

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

11.1 - Poderão participar deste pregão quasiquer  empresas que:  

11.1.1 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente ao objeto deste 

pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social; 

11.1.2 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.  

11.2. – Não será admitida a participação de licitantes:  

11.2.1 – suspensos temporariamente pela Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do inciso 

III do art. 87 da Lei n° 8.666/93;  

11.2.2 – já incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade 

que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública; 

11.2.3 - Em consórcio ou grupo de empresas. 

11.2.4 – Que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III dos artigo 9° da Lei 

Federal n° 8666/93. 

12. DO CREDENCIAMENTO: 

12.1. As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante 

legal, MUNIDO DE CÓPIA DA SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE OU DE OUTRA EQUIVALENTE, e do 

documento credencial que lhe dê poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, 

declarar a intenção de interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame.  
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12.1.1 - A documentação mencionada acima deverá ser entregue ao pregoeiro fora de qualquer envelope, 

antes do início da sessão.  

12.1.2 - Entende-se por documento credencial:  

a. Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou 

assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

b. Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada 

possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com 

estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento.  

c. Carta de Credenciamento (Anexo II) da licitante com poderes para que a pessoa credenciada 

possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com 

estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento. 

12.1.3 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do 

conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá 

evidenciar o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e 

suas alterações.  

12.1.4 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao 

pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das 

sessões públicas.  

12.1.5 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um 

licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.  

12.2- DECLARAÇÕES:  

12.2.1. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas 

na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar fora dos envelopes, declaração que ostentam 

essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no 

§ 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO VIII). 

12.2.2. - Apresentará, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração 

Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na  forma do ANEXO VI, 

nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.02, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes 

mencionados abaixo; 

12.3. Depois de credenciado o último proponente, não mais será admitido novos licitantes, dando início ao 

recebimento dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação. 

12.4. Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em plena validade e 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A 

exibição do documento original ao pregoeiro ou a qualquer membro da equipe de apoio dispensa a 

autenticação em cartório. 
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12.5. – A não apresentação da declaração prevista no item 12.2.2 ou no caso de incorreção desse 

documento implicará a desclassificação imediata da licitante. 

12.6 – A não apresentação dos documentos previsto no item 12.1.2 ou no caso de incorreção desse 

documento implicará no descredenciamento imediata da licitante, a mesma não poderá dar lances, apenas 

apresentar propostas de preços. 

13. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL 

13.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a comissão de pregão prestará os 

esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados ou seus representantes que:  

13.1.1 - Entregará, em envelopes opacos, tamanho ofício, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados, nos 

termos abaixo, a proposta de preços e os documentos exigidos para a habilitação, respectivamente, 

constando na parte externa a razão social e o endereço da proponente. 

13.1.1.1 - Envelope de Proposta: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO SRP Nº 065/2019 

DATA: 26/07/2019; às 10:00h 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

13.1.2.2  - Envelope de Habilitação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ENVELOPE Nº 2 –DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – PREGÃO SRP Nº 065/2019 

DATA: 26/07/2019; às 10:00h 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

13.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a 

proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua 

troca.  

13.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por seu 

representante legal ou preposto e numerados em seqüência crescente e também deverá constar índice 

relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa a agilizar os procedimentos 

de conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante.  

13.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o pregoeiro procederá à abertura das propostas 

comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos 

no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas 

licitantes classificadas. 

13.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas 

fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do 

pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para 

o prosseguimento dos trabalhos. 

14. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1 – O envelope “1”, com o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter: 
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14.1.1 - A proposta de preços deverá ser impressa  em papel timbrado da empresa elaborada pela licitante  

e que contenha as informações pertinentes para a correta identificação do objeto, devidamente 

preenchida, digitada em impressão informatizada, redigida em língua portuguesa, digitada em 

impressão informatizada, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou 

entrelinhas, conforme o modelo do Anexo III, e nela deverão constar:  

14.1.1.1 - Identificação social, número do CNPJ, assinatura e identificação do representante da 

proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e data;  

14.1.1.2 - Descrição do objeto cotado, incluir a marca, modelo e/ou referência do mesmo, de acordo com 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do edital;  

14.1.1.3 - Indicação dos preços unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e, preferencialmente, 

por extenso;  

14.1.1.4 - Indicação do prazo de validade da proposta de preços, que será de 60 (sessenta) dias, contados 

da data de sua entrega ao pregoeiro;  

14.1.1.4.1 - Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 

da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Administração, esta poderá 

solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

14.2 - As propostas de preços que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pelo pregoeiro 

quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma; 

14.2.1 - Se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o 

valor por extenso;  

14.2.2 - Se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade 

correspondente, prevalecerá o preço unitário;  

14.2.3 - Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o 

resultado corrigido;  

14.2.4 - Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será desclassificada. 

15. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

15.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR PREÇO POR 

ITEM, observados os prazos máximos de entrega, especificações e parâmetros de qualidade definidos 

neste edital.  

15.2 - Serão qualificados pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor 

preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores 

em até 10% (dez por cento) a de menor preço. 

15.3 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro 

proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas, além da licitante que 

tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.  

15.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de 

lances após o registro pelo pregoeiro, sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas neste 

edital, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.  
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15.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados 

às microempresas ou empresas de pequeno porte.  

15.6 - O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou 

percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa 

menção na ata da sessão.  

15.7 - O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor 

preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e 

formalizada em ata.  

15.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão 

do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 

efeito de ordenação das propostas.  

15.9 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 

pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de 

propostas, cujos preços unitários sejam superiores aos estimados pela administração.  

15.10 - A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta comercial com os 

respectivos valores readequados ao valor total vencedor, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados 

do encerramento da etapa competitiva. 

15.11 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de 

habilitação.  

15.12 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar desatenda às exigências de habilitação, o pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a 

aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante cumpra as 

condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o 

desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos. 

15.13 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, 

ao final, será assinada pelo pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes 

presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele momento, 

será circunstanciada em ata.  

15.14 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a retirada 

do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos.  

15.15 - Nas fases de julgamento das propostas e de 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.  

15.16 - Microempresas e empresas de pequeno porte  

15.16.1 - A microempresa, a empresa de pequeno porte e MEI, mais bem classificada, nos termos do art. 

44 da Lei Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
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proposta de melhor preço, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no § 3º 

do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06.  

15.16.2 - Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura 

se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo direito. 

16. DA HABILITAÇÃO 

16.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá 

incluir os documentos previstos neste item no envelope “2”, com o título “DOCUMENTO DE 

HABILITAÇÃO”, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital. 

16.1.1 - Os documentos exigidos nesta licitação deverão estar em plena validade e poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os que forem de emissão da 

própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o 

número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente 

estabelecido. A exibição do documento original ao pregoeiro ou a qualquer membro da equipe de apoio 

dispensa a autenticação em cartório. 

16.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

16.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

16.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

ou no órgão competente, comprovando ramo compatível com o objeto da licitação, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

16.2.3 – Tratando-se de sociedade civil a mesma deverá apresentar: 

16.2.3.1 – Inscrição do ato constitutivo, acompanhada da prova de diretoria em exercício; 

16.2.4 – 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. 

16.2.5 – Cédula de Identidade dos Sócios; 

16.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

16.3.1 – Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF); 

16.3.2 - Comprovante de Inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal; 

16.3.3 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, ou 

Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as Contribuições 

Sociais previstas nas alíneas A à D, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.202 de 1991; 
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16.3.4 – Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

16.3.5 – Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda ou Distrito Federal, e a Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos 

inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de Negativa(s), 

na forma da lei; 

16.3.6 – Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda 

da sede da licitante, ou outra equivalente, tal como Certidão Positiva com Efeito de Negativa, na forma 

da lei e a Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) 

equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de Negativa(s), na forma da lei; 

16.3.7 – Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 

16.3.8 – Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e MEI: 

16.3.8.1 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, por ocasião da participação neste 

certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta 

apresente alguma restrição;  

16.3.8.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será 

assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

16.3.9 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para assinar o Contrato, na 

ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

16.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

16.4.1 – Atestado de capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a licitante já executou contrato(s) similar(es) e atividades descritos no edital e no Termo 

de Referência – Anexo I; 

16.4.2 - Declaração de que caso seja vencedora do certame prestará os serviços em instalação 

apropriada CONFORME PROJETO BÁSICO; 

16.4.3 - Indicação do Profissional que será responsável técnico do Contrato devidamente habilitado na 

forma da legislação vigente, comprovando através de certificação; 

16.4.4 - Declaração de que possui em seu quadro técnico, profissionais e equipamentos adequados para 

prestação do serviço proposto e compatível com o Termo de Referência; 

16.5 - DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

16.5.1 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO VII deste edital, 

expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubres e 
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menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento 

ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 

27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 

4.358/02. 

16.6 – QUALIFICAÇÃO ECONÔNICA E FINANCEIRA 

16.6.1 - Prova de Capital Social realizado ou patrimônio líquido, registrado na Junta Comercial, de no 

mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado por item. 

16.6.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do balanço, 

devidamente registrado pela Junta Comercial ou Cartório competente, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da 

proposta.  

16.6.3 - O balanço patrimonial de sociedades anônimas ou por ações deverá ter sido o publicado no Diário 

Oficial. 

16.6.4 - O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser transcrito no livro diário, acompanhado de 

seus respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou 

Cartório de Títulos e Documentos. 

16.6.5 - Os balanços deverão conter as assinaturas do sócio-gerente e do contador responsável com 

qualificação devidamente comprovada (certificado de regularidade do contador) sob pena de inabilitação. 

16.6.6 - A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço 

patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 

acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário. 

16.6.7 - Índice de Liquidez Corrente – Define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a 

curto prazo, obtendo-se o índice pela seguinte forma: ILC = AC/PC, onde ILC = Índice de Liquidez 

Corrente, AC = Ativo Circulante a PC = Passivo Circulante. Será considerada habilitada a empresa que 

apresentar Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero). 

16.6.8 - Índice de Liquidez Geral – define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de seus 

compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativos fixos para 

cada real de dívida. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP), onde ILG = 

Índice de Liquidez Geral, AC = Ativo Circulante, RLP = Realizável a Longo Prazo, PC = Passivo 

Circulante, ELP = Elegível a Longo Prazo. Será considerada habilitada a empresa que apresentar Índice 

de Liquidez Geral ou superior a 1 (um vírgula zero). 

16.6.9 - Índice de Endividamento – Indica o nível de comprometimento do capital próprio com o de 

terceiros. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: IE = (PC + ELP)/AT ≤ 1,0, onde PC = Passivo 

Circulante, ELP = Exigível a Longo Prazo, AT = Ativo Total. Será considerada habilitada a empresa que 

apresentar Índice de Endividamento igual ou menor a 1,0 (um vírgula zero). Em caso de não atendimento 

a estes itens, ou se nas demonstrações contábeis não estiverem a assinatura do contador e a indicação 

do seu número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, a Licitante estará 

imediatamente inabilitada. 
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16.6.10 - As empresas deverão manter durante todo o período contratual no mínimo os índices 

apresentados na licitação, sob pena de rescisão contratual. 

16.6.11 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo (s) distribuidor (es) da sede da 

pessoa jurídica. Se o licitante não for sediado na Comarca de Araruama, deverá apresentar, juntamente 

com as certidões exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento 

idôneo que indique os cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição dos pedidos de falência 

e concordatas. 

16.7 - Das Disposições da Documentação: 

16.7.1 - Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os 

débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

16.7.2 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou filial da 

empresa licitante. Não serão aceitos documentos emitidos parte pela matriz e parte pela filial, com 

exceção da prevista em lei. 

16.7.3 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

16.7.4 - As Certidões emitidas pela Internet deverão ser apresentadas em original. 

16.7.5 - É desejável que os documentos sejam apresentados a ordem descrita no edital. 

16.7.6 – Serão inabilitadas as empresas que não atenderem as exigências estabelecidas para a 

habilitação. 

16.7.7 - As licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa do objeto, não as isentando de responsabilidade 

sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento relativos à entrega do objeto, arcando com 

os eventuais prejuízos consequentes. 

17. DOS RECURSOS  

17.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de 

credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no 

prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 

contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  

17.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a 

adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.  

17.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

17.4 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Araruama, localizado no 1º andar da sua sede, situado na Av. John 

Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, das 09h às 18h, diariamente, exceto aos sábados, domingos 

e feriados.  

17.5 - Os recursos e as contrarrazões serão dirigidos à Comissão de Pregão que no prazo de 05 (cinco) 

dias uteis, decidirá de forma fundamentada. Existindo conflito no âmbito jurídico, poderá encaminhar a 
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Procuradoria Geral do Municipio para emissão de parecer, para subsidiar a decisão da autoridade 

superior.  

17.6 - Dentre os requisitos de admissibilidade, o procedimento de recurso deverá ser devidamente 

instruído com ato constitutivo da empresa, bem como identificação do representante legal ou procurador 

com poderes para este mister. 

17.7 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Administração adjudicará 

o objeto e homologará a licitação, caso não seja necessário o retorno da licitação à fase de lances. 

18. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1- Uma vez homologado o resultado da licitação pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, 

será formalizada a ata conforme anexo V, que constituirá documento vinculativo NÃO obrigacional, com 

características de compromisso para a futura contratação, com validade de 12 (doze) meses, a partir da 

sua publicação. 

18.2 - A SMS convocará formalmente a licitante classificada em primeiro lugar, com antecedência mínima 

de 2 (dois) dias úteis, informando o local e data para assinatura da ata de registro de preços. A 

convocação far- se á através de ofício, dentro do prazo de validade de sua proposta. 

18.3 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, 

durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela SMS. 

18.4 - Para a assinatura da ata de registro de preço e a retirada do empenho, a licitante vencedora deverá 

manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital. 

18.5 - A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a nota de empenho, até 3 (três) dias após sua 

convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente 

estabelecidas, e facultando a SMS. convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 

classificação ou revogar a licitação. 

18.6 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura da ata, deverão ser apresentados os 

documentos de Carteira de identidade e o cadastro de pessoas físicas (CPF) do responsável pela 

assinatura da ata e o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Se for procurador, apresentar, 

juntamente, a procuração comprovando o mandato. 

18.7 - A ata firmada com o licitante vencedor poderá ser alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65, da 

Lei Federal 8.666/93. 

19. DA EMISSÃO DOS PEDIDOS / DO LOCAL DE ENTREGA: 

19.1 - A licitante vencedora deverá executar os serviços especificados no Termo de Referência pelo 

período de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação da Ata de Registro de Preços. 

19.2 - O Município de Araruama, através da SMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as 

empresas para os quais serão emitidos os pedidos. 

19.3 - O local para a execução do serviço será nos bairros que compreendem os Distritos do município de 

Araruama, em que seja identificado pela SMS – Secretaria Municipal de Saúde de Araruama, a 

necessidade de realização do atendimento itinerante. 
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19.4 - A Unidade Móvel deverá estar imediatamente após a ordem de serviços emitida pela Secretaria 

Municipal de Saúde, no endereço, dia e horário previamente comunicado pela mesma, e devidamente 

acordado pelas partes, visando dar início a realização dos serviços,  

19.5 - Os bens deverão ser entregues conforme cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde 

com antecedência de no mínimo 30 dias. 

19.5 - Os equipamentos deverão possuir garantia de 01 (um) ano após a entrega, ou prazo maior, 

conforme especificações dos fabricantes dos materiais. 

19.7 - A empresa convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, 

estará sujeita às sanções previstas neste edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará, 

obedecida a ordem de classificação, a próxima empresa registrada no SRP, se for o caso. 

20 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1 - O recebimento do objeto caberá a SMS, nos termos do art. 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

20.2 - O recebimento definitivo do objeto será efetuado pela SMS, depois de verificada a conformidade 

das quantidades e especificações com aquelas contratadas  consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA- 

ANEXO I deste edital. 

20.3 - O aceite/ aprovação do objeto licitado pela SMS não exclui a responsabilidade civil do fornecedor 

por vício de quantidade e/ou qualidade do(s) material(is) ou disparidades com as especificações 

estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I deste edital. 

20.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

21. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

21.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberá a SMS, através dos 

fiscais que determinaram o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 

67 da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelos seus substitutos. 

21.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 

omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo nº 15433/2019 e tudo o mais que se relacione 

com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a SMS ou modificação na contratação. 

21.3 - As decisões que ultrapassarem a competência dos fiscais da SMS, deverão ser solicitadas pela 

CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil 

para a adoção de medidas convenientes. 

21.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 

explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 

necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 
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21.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações 

próximas e remotas perante a SMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 

irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará em corresponsabilidade da SMS ou de 

seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 

ressarcimento imediato a SMS dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 

22. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

22.1 – O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de 

procedimento administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

22.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser: 

22.2.1 - A pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, 

pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente 

de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; 

22.2.2 - Por iniciativa da SMS, 

22.2.2.1 - Quando o prestador de serviços registrado: 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

c) Descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços; 

d) Deixar de retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 

SMS, sem justificativa aceitável; 

22.2.2.2 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas. 

22.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a SMS fará o devido apostilamento na ata 

de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro. 

23. DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

23.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração: 

23.2 - Automaticamente: 

23.2.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

23.2.2 - Quando não restarem prestadores de serviços registrados. 

23.3 - Pela SMS, quando caracterizado o interesse público. 

24. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

24.1 - O Pagamento será realizado após a entrega do objeto, em até 30 (trinta) dias, contados o período 

de adimplemento a que se referir, mediante à Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela 

contratada, atestada e visada por 2 (dois) servidores da Secretaria responsável pelo recebimento.  
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24.2 - O pagamento da fatura fica condicionado à apresentação pela empresa CONTRATADA, de 

comprovantes de pagamentos dos encargos sociais do mês anterior e impostos pertinentes ao 

fornecimento (contribuições ao INSS, FGTS e CNDT).  

24.3 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível a contratada, 

aplicar-se-á o índice do IPCA pro rata die, a título de compensação financeira, que será o produto 

resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicada pelo número de dias de atraso do 

mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

24.4 - O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque 

administrativo nominal a contratada, desde que se obedeça às formalidades legais e contratuais previstas. 

24.5 - O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso injustificado sofrerá a incidência 

de juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, consoante artigo 406, da Lei 

Federal n. 10406/02. 

24.6 - Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 

(trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três 

milésimos por cento) por dia de antecipação. 

24.7 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, 

prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros. 

25. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

25.1- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 

das Leis, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 

propostas, e a Administração deverá julgar e responder à impugnação em até 01 (um) dia útil, conforme 

previsto no Art. 12 § 1º do decreto 3555/00. 

25.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 

25.3 - O licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca do objeto 

deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos por escrito, devendo protocolar o pedido no 

setor de Protocolo até 02 (dois) dias úteis anteriores á data fixada para o recebimento das propostas, no 

seguinte endereço: Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ. 

25.4 - As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão 

a todos os licitantes, devendo ser publicadas no jornal, sendo comunicadas aos adquirentes do edital, por 

meio de correio eletrônico ou por telefax, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

26.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou execução imperfeita do objeto, ou demora do cumprimento das 

determinações da fiscalização,  serão aplicadas à Contratada conforme o caso, as sanções de que tratam 

os Artigos 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e previstas neste Edital, garantida a prévia defesa e ainda: 

I  – Advertência; 

II – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, 

o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas sanções; 
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III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na 

forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

26.2 - A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV poderão ser 

aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

26.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

26.4 – A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da Administração Pública Municipal, ao 

passo que a declaração de inidoneidade impede futuras contratações em toda esfera da Administração 

Pública Municipal, Estadual e Federal. 

26.5 - A penalidade por multa será: 

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos 

de execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 

descumprimento parcial da obrigação. 

26.6 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama no prazo de 05 (cinco) 

dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado na ocasião 

de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo supracitado. 

26.7 - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa municipal, 

para cobrança judicial. 

26.8 - Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do objeto, poderá 

ser caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento da 

respectiva NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, às sanções previstas neste 

item. 

26.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da nota de empenho, além da perda desta, responderá a 

contratada pela sua diferença, pela via judicial. 

26.10 - A multa que alude neste item não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas 

na Lei n° 8.666/93. 

26.11 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da entrega  do seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do mesmo, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no sistema de 
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cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4° da Lei 10.520/2002, pelo prazo 

de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais  cominações legais. 

26.12 - Serão aplicadas, sanções previstas no artigo 88 e demais dispositivos legais da Lei nº 8.666/93. 

27. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1) Assinar a Ata de Registro de Preços; 

2) Cumprir todos as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I neste Edital; 

3) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 

assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução 

do contrato; 

4) Permitir o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato por servidor designado pela 

CONTRATANTE para esse fim, em conformidade com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93; 

5) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários ao quantitativo do objeto licitado, de acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da 

Lei nº 8.666/93; 

6) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

7) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato sem prévia e expressa anuência da 

CONTRATANTE; 

8) Assumir inteira responsabilidade pelos serviços prestados ora contratados e efetuá-los de acordo 

com as especificações do Termo de Referência; 

9) Assumir as despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato, com exceção da 

publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, cuja publicação será providenciada pela 

Administração;  

10) Atender prontamente quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do Contrato; 

11) Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste Termo de Referência;  

12) Responder pelos danos causados diretamente à Administração Pública ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, independente da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo dessa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante; Arcar com despesas 

decorrentes de qualquer infração, desde que praticada por seus técnicos durante a entrega do objeto, 

ainda que nas dependências do CONTRATANTE;  

13) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade no objeto e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

14) Credenciar, por escrito, junto ao CONTRATANTE, preposto idôneo, com poderes de decisão para 

representá-la administrativamente sempre que for necessário, durante o período de vigência do 

contrato; 

15) Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas;  
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16) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da execução do 

Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 

17) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE 

em até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do preposto designado para acompanhamento do 

contrato, a contar de sua solicitação. 

28. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE 

1. O Município de Araruama como CONTRATANTE, se obriga a: 

a) atestar a entrega do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato; 

b) efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no edital 

e Instrumento Contratual; 

2. A gestão e a fiscalização das obrigações contratuais decorrentes desta execução será exercida pela 

SMS, com autoridade para atuar, como representante da CONTRATANTE, em toda e qualquer ação de 

orientação geral, acompanhamento no que couber. 

3 . Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do  objeto 

do Contrato, quando necessário; 

4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA com 

relação ao objeto do contrato; 

5. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da entrega; 

6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção das 

execuções. 

7. Aplicar as penalidades cabíveis no caso de descumprimento do contrato, garantindo a prévia defesa; 

8. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na entrega do objeto contratado.  

29. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

29.1 - A autoridade competente para determinar a contratação somente poderá revogar a licitação em face 

de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

29.2 - A anulação do procedimento licitatório induz a do instrumento contratual. 

29.3 - No caso de revogação ou anulação da presente licitação, fica assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

29.4 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do licitante de boa- fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do Contrato. 

30. DO FORO  

30.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama - RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução 

deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

31.1 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

31.2 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte por ilegalidade, de ofícios 

ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização 

por esses fatos, de acordo com o art.229 da Lei Estadual nº 287/79 c/c o art. 49 da lei Federal nº 8.666/93. 

31.3 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 

65,§§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

31.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

31.5 - Ao pregoeiro, além do recebimento e exame da documentação e das propostas caberá o 

julgamento e obediência às disposições supramencionadas, bem como dirimir sobre dúvidas ou omissões. 

31.6 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação e proposta de preços relativa ao presente Edital. 

31.7 - Nenhum Contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para 

pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.  

31.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida e nova data será agendada. 

31.9 - Por decisão do Pregoeiro, o Pregão poderá ser suspenso, ficando registrado em ata as propostas e 

lances eventualmente recebidos. 

31.10 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

31.11 - Após a apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

31.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura de 

Araruama-RJ.  

31.13 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

31.14 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados. 

31.15 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio. 

31.16 - O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados na Av. John Kennedy, nº 120 - 

Centro – Araruama - RJ, CEP: 28.970.000, sendo que quaisquer informações e esclarecimentos adicionais 

relativos a essa licitação, deverão ser solicitados no local retro mencionado através do Tel.: (22) 2665-

2121 Ramal 211, de segunda à sexta, das 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. 
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32. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II - Carta de Credenciamento; 

Anexo III – Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo  IV - Estimativa DECOP;  

Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo VI - Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação; 

Anexo VII - Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

Anexo VIII – Declaração de Micro e Pequena Empresa. 

 

 

Araruama-RJ, 16 de julho de 2019. 

 

      CAIO BENITES RANGEL               ELAINE CAVEARI DE ALMEIDA 

Pregoeiro                    Elaboradora 

          Matrícula 9956942-8                                                                             Matrícula 9949429-5 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1 - OBJETO: 

1.1 O objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em Serviços de 

Locação de Unidade Móvel de Saúde, para fins de ações itinerantes, OBJETIVANDO a realização dos 

Exames de Ultrassonografia, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Raio X Digital, Mamografia e 

Densitometria, incluindo Equipamento de Outsouscing de Processamento de Imagem, bem como, todo o 

material de consumo para a prestação de serviços mensais, manutenção preventiva e corretiva, laudos e 

Profissionais, inclusive motorista e combustível, pelo período de 12 meses, para uma quantidade estimada 

de aproximadamente de 7.560 (sete mil e quinhentos e sessenta) exames/ano, conforme relação de 

exames no item 9.2 deste Termo de Referência.  

1.2 O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

1.3 O serviço deve conter: 01 caminhão com implemento medindo 11 metros de comprimento, 01 gerador, 

01 mamógrafo, 01 raio x, 01 ecógrafo, 01 eletrocardiógrafo, 01 densitometria, 01 equipamento com 

sistema de digitalização, arquivamento e impressão de imagens (CR), 01 impressora para impressão a 

seco de filmes (DRY), 01 Workstation, e demais itens necessários para realização dos serviços. 

1.4 Da equipe de Profissionais que irão prestar os serviços, objeto deste Termo de Referência, será 

composta por: 

1.4.1 – 2 (dois) médicos  

1.4.2 – 3 (três) Técnicos de Radiologia 

1.4.3 – 1 (um) Técnica de Enfermagem 

1.4.4 – 1 (um) Digitadora 

1.4.5 -2 (dois) Recepcionistas 

1.5 A meta de Atendimento estimado para 3 (três) diária da Unidade Móvel por mês será de 630 

(seiscentos e trinta) exames, sendo a média de 210 (duzentos e dez) exames por diária, num total de 36 

diária anual, perfazendo um total de 7.560 (sete mil e quinhentos e sessenta) exames/anual. 

 

2 - JUSTIFICATIVA: 

2.1 Levando em consideração a necessidade de ampliação dos serviços do saúde em nossa rede, bem 

como a grande área demográfica do município de Araruama, e ainda as áreas rurais e a distância 

percorrida pelos nosso munícipes, a referida contratação se faz indispensável para o atendimento a 

demanda nos locais que não possuem facilidade de acesso aos serviços de saúde. 

2.2 Cabe ressaltar ainda, a vantagem significativa para a Administração Pública, na medida em que ficam 

garantidas, pela contratada, as manutenções periódicas dos equipamentos, a atualização tecnológica, e o 

fornecimento de todos os acessórios utilizados nos procedimentos.  
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3 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1 Os recursos necessários para a realização da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 

aprovada para o exercício de 2019, conforme abaixo, e os recursos para o próximo exercício, os mesmos 

correrão por conta do orçamento a ser aprovado para o exercício de 2020, e, estará prevista em programa 

de trabalho e elemento de despesa próprio na respectiva Lei Orçamentária: 

Programa de Trabalho: 10.122.0046.2030 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 

 

4- DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

4.1 A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência, poderá ser 

utilizada por outros Órgãos ou Entidades não participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador. 

 

5 – PRAZO, LOCAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, E RECEBIMENTO DO OBJETO: 

5.1 O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses. 

5.2 O local para a execução do serviço, será nos bairros que compreende os Distritos do município de 

Araruama, em que seja identificado pela SMS – Secretaria Municipal de Saúde de Araruama, a 

necessidade de realização do atendimento itinerante. 

5.3 A Unidade Móvel deverá estar imediatamente após a ordem de serviços emitida pela secretaria 

municipal de saúde, no endereço, dia e horário previamente comunicado pela mesma, e devidamente 

acordado pelas partes, visando dar início a realização dos serviços,  

 

6 – PAGAMENTO: 

6.1 O pagamento será realizado após prestação do serviço em até 30 dias contados a data final do 

período do adimplemento a que se referir, mediante a Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela 

contratada, atestada e revisada por 2 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Saúde, responsável 

pelo recebimento. 

 

7 – RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

7.1 Ficará responsável pela fiscalização do contrato a funcionária, Claudia Ruback – matricula nº.9932. 

7.2 O gerenciamento da contratação decorrente do edital caberá ao servidor especialmente designado da 

Secretaria de Saúde de Araruama, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou 

defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 



                    
                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Administração 

Equipe de Pregão 
  
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br           22 

Processo Nº 15433/2019 

Ass.: _______ Fls. 22 

 

8 DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

8.1 - A contratada será responsável pela locação da Unidade Móvel de Saúde, fornecendo 

EQUIPAMENTOS NOVOS, motorista e combustível, equipe técnica, equipe de apoio, médicos, e 

realizações de manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações (mínima) e quantitativos 

abaixo discriminados:  

 

9- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO: 

9.1 – UNIDADE MOVEL DE SAÚDE: 

I

ITEM 

           DESCRIÇÃO Q

Qtd. de 

Unidade 

Móvel 

D

Qtd. de diária              

Mensal   

Q

Qtd. de  

diária Anual 

0

1 

Locação Unidade Móvel de saúde, para fins de ações itinerantes, objetivando 

atendimento dos exames de ultrassonografia, ecocardiograma, 

eletrocardiograma, raios x digital, mamografia, densitometria e equipamento 

de outsouscing de processamento de imagem, bem como todo o material de 

consumo para a prestação de serviços mensais, incluindo os insumos, 

manutenção preventiva e corretiva, laudos e profissionais, motorista e 

combustível, pelo período de 12 meses, e todos os itens necessários para 

realização dos serviços, conforme relação de exames no item 9.2 

Quantidade estimada de exames por diária: 210 (30 Ultrassonografia + 30 

Ecocardiograma + 50 Radiografia + 60 Mamografia + 40 Densitometria) 

Quantidade estimada de exames por ano: 7.560, totalizando 36 diárias 

ano. 

U 

 

 

 

    01 

   

         

 

 

  03 

3 

 

 

 

    36 

 

9.2 RELAÇÃO DE EXAMES QUE CONTEMPLAM A UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE: 

EXAMES Qtd. 

Mensal 

Qtd.    

Anual 

DENSITOMETRIA   

MAMOGRAFIA   

ELETROCARDIOGRAMA   

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO   

USG ABDOMINAL TOTAL   

USG APARELHO URINÁRIO   

USG OBSTÉTRÍCA   

USG PRÓSTATA VIA ABDOMINAL   

USG TRANSVAGINAL   

USG HIPOCONDRIO DIREITO   

USG FIGADO E VIAS BILIARES   

USG SUPERFICIAIS (MAMA, NÓDULO E CISTOS)   

USG REGIÃO CERVICAL   
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USG ARTICULAÇÕES  (OMBRO, PUNHO, JOELHO)   

DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS   

USG PELVICA   

USG TIREOIDE   

USG DOPPLER BOLSA ESCROTAL   

USG PAREDE ABDOMINAL   

USG OBSTETRICA COM TN (TRANSLUCENCIA NUCAL)   

USG DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO   

USG BOLSA ESCROTAL   

DOPPLER VENENOSO E ARTERIAL    

USG PRÓSTATA VIA TRANSRETAL   

USG TRANSVAGINAL COM DOPPLER   

USG OBSTETRICO TRANSVAGINAL COM TN + ON +DUCTO   

USG ABDOMEM SUPERIOR   

USG DOPPLER TIROIDE   

USG REGIÃO INGUINAL   

USG GLANDULAS SALIVARES   

USG DOPPLER MAMÁRIA   

USG TORAX (EXTRACARDIACA)   

USG DOPPLER OBSTETRICO   

USG TRANFONTANELA   

USG OBSTETRICA GEMELAR   

USG DOPPLER OBSTETRICA GEMELAR   

USG OBSTETRICA TRANSVAGINAL   

USG ESTRUTURA SUPERF (MUSCULO, TENDOES, AXILA E DORSO)   

USG DOPPLER RENAL    

USG DOPPLER HEPÁTICO   

USG DOPPLER SISTEMA PORTA   

USG DOPPLER ARTERIA RENAIS   

USG ESTRUTURAS SUPERFICIAIS (DORSO E AXILA)   

USG DOPPLER TRANSVAGINAL   

USG DOPPLER FLUXO OBSTETRICO   

USG DOPPLER REGIÃO CERVICAL   

RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO   

RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL)   

RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)   

RADIOGRAFIA DE REGIAO ORBITARIA (LOCALIZAÇÃO DE CORPO ESTRANHO)   

RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)   

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS)   

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+FLEXAO)   

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA   

RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA   
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RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)   

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL)   

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR   

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA   

RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO-COCCIGEA   

RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)   

RADIOGRAFIA DE ESTERNO   

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+LATERAL+OBLIQUA)   

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)   

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)   

RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO   

RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO=CLAVICULAR   

RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL   

RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR   

RADIOGRAFIA DE BRAÇO   

RADIOGRAFIA DE CLÁVICULA   

RADIOGRAFIA DE COTOVELO   

RADIOGRAFIA DE DEDOS DE MÃO   

RADIOGRAFIA DE MÃO   

RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE OSSEA)   

RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)   

RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+ LATERAL+OBLIQUA)   

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP+LATERAL+OBLIQUA)   

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)   

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)   

ESCANOMETRIA   

RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL   

RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO SACRO-ILIACA   

RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA   

RADIOGRAFIA DE BACIA   

RADIOGRAFIA DE CALCANEO   

RADIOGRAFIA DE COXA   

RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL)   

RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)   

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

RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE   

RADIOGRAFIA DE PERNA   

 

9.3 DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA E RESPONSABILIDADE DOS RESULTADOS DOS EXAMES:  

9.3.1 Os resultados dos Exames e os Laudos deverão ser entregues, devidamente assinados pelo médico 

responsável e diplomado para tal, o qual será responsável pela emissão e conclusão dos mesmos. 
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9.3.1.2 Prazo da entrega dos exames: 

a) Ultrassonografia e Ecocardiograma – será entregue na mesma hora junto a Unidade Móvel 

b) Radiografia, Mamografia e Densitometria – Será entregue em até 10 (dez) dias úteis na Secretaria 

Municipal de Saúde, sito a Av. Getúlio Vargas, s/nº. – Centro – Araruama-RJ. 

 

10. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VEÍCULO:  

10.1 – O veículo deverá possuir no máximo 04 (quatro) anos de uso, sendo um caminhão (trucado), Motor 

diesel, turbo-alimentado; Motor adequado as legislações nacionais, inclusive a Proconve- P-7; Potência de 

280 CV e torque 96,8kgfm @ 1.250 @ 1.950 rpm; Sistema de injeção de combustível direta com 

gerenciamento eletrônico; Sistema de arrefecimento a água; Fabricação Nacional ou Importado; Direção 

servo-assistida totalmente hidráulica; Transmissão manual com 6 marchas a vante e 1 a ré; Suspensão: 

dianteira: com feixe de molas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; 

Suspensão traseira: com molas invertidas e centralmente articuladas, compatível com a operação em 

terrenos irregulares; Freios de serviço ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD; ar 

condicionado, vidros elétricos, tanque de 400lts em alumínio, freio de estacionamento acionado 

pneumaticamente; Pneus dianteiros e traseiros: Radiais 275/80 R 22.5, sem câmara ou radial com câmara 

10.00R20, todos fornecidos no mercado nacional e fabricados no máximo 12 meses antes da entrega do 

veículo; Cabine confeccionada totalmente em aço estampado e/ou estruturada em aço revestido em fibra 

de vidro, em consonância com a legislação em vigor. 

 

11 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO BAÚ: 

11.1 – Baú Duralumínio, instalado e pronto para uso, sobre chassi de caminhão, construído em perfis de 

duralumínio extrudados e perfis de aço dobrado; revestido externamente com chapas de alumínio lisas de 

liga naval 5052 H38, com 1mm (um milímetro) de espessura; base em perfis de aço dobrado soldados por 

processo MIG, devendo o veículo dispor das seguintes características: 

                                                                          

      Dimensões  

Item Comp. 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura Externa 

(mm) 

Avanço 

Lateral 

Acesso 

01 11.000 2.600 2.800 Sim Porta Escada tipo Removível;  

Plataforma PcD (pessoas com deficiência);  

 

12 - SOBRE CHASSI UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (Baú) 

12.1 - Normas aplicadas: 

O Baú deverá atender em conformidade com as seguintes normas:  
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ASTM : American Society for Testing and Materials  

ABNT : Associação Brasileira de Normas Técnicas  

CONTRAN : Conselho Nacional de Transito;  

CNT : Confederação Nacional do Transporte  

 

13. NORMAS DE TRANSITO:  

13.1 O projeto, desenhos, fabricação, devem ser definidos para produtos que cumprem as resoluções do 

Conselho Nacional de Transito brasileiro – CONTRAN, em especial as resoluções 291 e 292, com 

obtenção das licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão competente de forma a eliminar 

eventual barreira ao registro e licenciamento do veículo, no Brasil, inclusive arcando com as taxas 

porventura cobradas.  

 

14. PARA BARROS: 

14.1 Deverão ser constituídos de borracha, instalados após o último pneu e na parte inferior.  

 

15. SISTEMA ELÉTRICO VEICULAR:  

15.1 Sistema de sinalização de trânsito conforme as normas ABNT/CNT, inclusive com lanternas na parte 

alta do semi-reboque/baú, iluminação da licença traseira, luz de freio, luzes indicadoras de direção, 

dispositivos refletores (olhos de gato) e faixas refletivas.  

15.2 Duas tomadas de luz (redonda e retangular), sete vias para tensão de 24 VCC. Lâmpadas instaladas 

em soquetes de borracha, interligados à fiação. Cabos protegidos por tubos de plástico. Circuito elétrico 

com aterramento no próprio chicote elétrico.  

 

16. BAGAGEIROS LATERAIS:  

16.1 O Baú terá bagageiros, nas laterais esquerda e direita, totalmente integrados à base por perfis de aço 

carbonos, passantes, soldados ao chassi e travessas. O bagageiro de cada lateral possuirá um total de 

quatro portas, sendo uma para os pés de apoio, com altura livre até o solo de 400 mm.  

As tampas de acesso às manivelas dos pés de apoio terão estrutura em perfis de aço carbono, 

revestimento em chapa lisa de duralumínio de 0,8 mm de espessura, articulação por dobradiça, 

travamento por trincos simples e terão vedação por borracha. Cada secção do bagageiro lateral terá sua 

porta de fechamento, com estrutura em perfil extrudado em duralumínio e revestimento em chapa lisa de 

duralumínio de espessura mínima de 0,8 mm. O sistema de articulação será do tipo pantográfico, ficando 

a porta paralela à lateral do semirreboque/baú quando aberta. As portas do bagageiro terão uma 

fechadura de embutir em inox e amortecedores para manter as portas na posição aberta. O bagageiro terá 

vão livre entre as laterais e a parte central. O piso dos bagageiros será em chapa lisa de aço galvanizado 
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espessura de 3 mm, com revestimento na face superior (interna) em madeira compensada naval de 18 

mm de espessura. Todas as alavancas de abertura das portas serão em aço inox com fechadura embutida 

e chaves e as dobradiças serão em aço inoxidável 

 

17. PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DA BASE RODANTE  

17.1 Preparação das superfícies metálicas:  

Remoção de rebarbas,escorias e respingos das superfícies metálicas e dos cordões de soldas;  

Aplicação de demãos de primer epóxi, tinta à base de cromato de zinco ou óxido de ferro, com espessura 

de 50 microns;  

Aplicação de “wash primer” de base poliuretânica;  

Aplicação de duas demãos com 30 microns cada, de tinta poliuretânica. Secagem em estufa, à 

temperatura de 80º C.  

 

18.SOLDAS  

18.1 As soldas serão executadas por operadores treinados e capacitados, e não apresentarão falhas de 

fusão, penetração incompleta, bolhas, porosidade, sobreposição e cortes dos cordões de solda.  

Obs.: apresentará, quando solicitado, a documentação relativa à especificação do material de adição e os 

procedimentos de soldagem.  

 

19.TRINCAS:  

19.1 O chassi não deverá apresentar nenhum tipo de trincas 

 

20. DEFORMAÇÕES:  

20.1 O chassi não deverá apresentar deformações que não constem do projeto. O chassi fabricado será 

submetido a testes de carga estática, sem que ocorra deformação permanente e com resultados 

marcados em planilhas. Os valores obtidos em testes serão apresentados à contratante quando da 

entrega do produto.  

 

21. OXIDAÇÃO: 

21.1 A estrutura do chassi não deverá apresentar oxidações após a preparação adequada das superfícies 

metálicas e pinturas finais.  
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22. DIMENSÕES FINAIS:  

22.1 As dimensões finais do produto deverão corresponder às dimensões constantes no desenho de 

projeto entregue previamente à contratante. 

 

23. SISTEMA DE PARA-CHOQUE TRASEIRO:  

23.1 Em perfis estruturais e chapas de aço laminado tratado contra ferrugem; do tipo escamoteável no 

sentido da traseira do semirreboque, pintura em cor preta e posterior aplicação de faixa refletiva (vermelha 

e branca). Homologado conforme resolução 152/03 do CONTRAN.  

 

24. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONFIGURAÇÕES DO BAÚ DE DURALUMÍNIO: 

24.1 Porta lateral tipo palco: A porta lateral tipo palco totalmente em alumínio e aço inoxidável. Possui 

mecanismo de abertura e fechamento automatizados por meio de cilindro hidráulico com sistema de moto-

bomba independente e partida manual, controlada por válvula direcional de 3(três) posições, centro 

tandem (para atuar como freio de emergência), com sistema de travamento por cilindro hidráulico com 

comando independente. Todos os acionamentos são do tipo alavanca devidamente sinalizada.  

Abertura mínima de 90° e dispositivos de segurança para abertura em caso de falta de energia. Perfis 

internos dimensionados para cargas concentradas de no mínimo 300 kg por metro quadrado, com 

dimensões 2400 mm por 7680 mm, posicionada do lado direito do veículo. 4.5.1.4 A porta lateral 

funcionará como piso quando apoiada em vigas apropriadas e terá, internamente, o mesmo acabamento 

do piso do semirreboque.  

Sistema de travamento hidráulico através de varão interno do quadro da porta palco acionado por um 

cilindro sequencial. O revestimento da face externa do palco deve ser de mesmo material usado nas 

demais paredes externas do veículo. Automação da porta palco se dará através do sistema de automação 

autônomo, sem necessidade de energia externa para abertura e fechamento da mesma, possibilitando a 

montagem da carreta em locais ainda não energizados. Sistema provido de motor estacionário à gasolina 

com bomba hidráulica acoplada (motobomba), comandos hidráulicos por alavancas, tubos e mangueiras 

com conexões para alta pressão no padrão JIC (Joint Industry Council) para garantia da estanqueidade do 

sistema hidráulico.  

24.2 Avanço lateral: O avanço lateral composto de 3 (três) paredes interligadas, com portas de correr nas 

laterais, estruturadas por perfis de duralumínio, com fechamento em vidro temperado 8 mm ou 

policarbonato cristal Polygal 6 mm insufilmado ou envelopado, com 2400 mm de avanço por 7680 mm de 

extensão, providas de rodízios de Aço Galvanizado para deslizamento lateral.  

O avanço lateral movimentar-se-á sobre trilhos de aço inox, embutidos tanto na porta lateral quanto no 

piso interno do furgão; e acionamento por alavanca devidamente sinalizada.  

Teto apropriado, rebaixado em relação ao teto original do veículo para cobertura das paredes que 

constituem o avanço; sistema de vedação para contenção de águas pluviais, poeira e climatização, 

fabricado com perfis extrudados, demais chaparias e rebites totalmente em alumínio.  
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O avanço lateral terá mecanismo de abertura e fechamento por meio de sistema hidráulico (motor 

hidráulico e acionamento por comando de alavancas).  

24.3 Estrutura de suporte para o avanço lateral: O avanço lateral será apoiado em 4 (quatro) pés de 

sustentação fabricados em alumínio, com encaixe na lateral do furgão, formado, cada um, por duas vigas 

metálicas articuladas a 90 graus, com sapatas de altura regulável para nivelamento junto ao piso.  

 

25. REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES DO BAÚ:  

25.1 O revestimento externo do semirreboque/baú será em chapas lisas de liga de alumínio, de espessura 

mínima de 02 (dois) mm, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, fixadas 

aos perfis estruturais por rebites. Pintura externa na cor branca ou conforme projeto aprovado, com tinta 

de poliuretano. 

25.2 - Perfis estruturais das laterais e do teto do baú: Os perfis estruturais das laterais serão de 

duralumínio extrudado com perfil “ômega”, alma de 31 mm, conforme a norma ASTM 60005 T5, e 

dispostos simetricamente. As colunas serão espaçadas em 400 mm.  

Na região próxima ao pino-rei, o espaçamento será menor, a fim de compensar eventuais deformações. A 

parede frontal terá colunas tipo ômega em aço carbono galvanizado, para sustentação dos suportes dos 

aparelhos condicionadores do ar, suporte de toldos conforme definidos no “layout”.  

Os perfis utilizados são projetados para resistir a cargas pontuais, concentradas e estáticas, de 250 kg, 

sem deformação (flecha) permanente, tanto para as laterais, quanto para o teto. A contratante poderá 

solicitar ensaio e laudo que comprove a resistência dos perfis utilizados. Todas as colunas de sustentação 

serão posicionadas observando-se um módulo padronizado de distanciamento entre elas de 400 mm, será 

apresentado desenho que mostra o projeto estrutural da carroceria.  

 

26.TETO DO BAÚ:  

a) O teto do semirreboque terá as seguintes características:  

b) Construído a partir de chapa de liga de alumínio com espessura de 1 (um) mm;  

C) Forma externa: reta, com calhas laterais nos cantos e perfis tipo pingadeira “J”, que facilitem o 

escoamento de águas até os cantos;  

d) Impermeabilização externa com selante elástico à base de poliuretano, tipo “sikaflex”, silicone, fita 

dupla-face e/ ou “fiberglass” (glass fiber reinforced plastic) e “gelcoat” (providing resistance to ultraviolet 

degradation and hydrolysis), que garantam total estanqueidade contra água e poeira, em uso estático ou 

dinâmico do semirreboque/baú.  

e) Estrutura mecânica: através de perfis extrudados de duralumínio, tipo “ômega”, fixados aos perfis 

laterais, aplicados em distâncias modulares, descritas no projeto estrutural, que permitam a aplicação de 

carga máxima concentrada de 250 kg em qualquer ponto dos perfis de sustentação do teto. Serão 
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aplicadas cargas axiais no teto devido ao peso de estrutura de madeira compensada de 12 mm, 

revestimento interno tipo fórmica, luminárias, tomadas, conduletes e fiação elétrica tipo sobrepor, etc.  

 

27. QUADRO DAS PORTAS:  

27.1 Construído em perfis de duralumínio ou aço “U”, soldados eletricamente, com reforços nos cantos 

superiores e tratamento anticorrosivo idêntico ao aplicado na base rodante. 

 

28. ACESSO/PORTA ESCADA TIPO REMOVÍVEL:  

28.1 Deverá ser disponibilizada escada removível fabricadas em perfis e chapas de alumínio e/ou aço 

inox, para acesso a área de entrada da unidade móvel. Estas escadas deverão ser acondicionadas nos 

maleiros quando do transporte da unidade móvel.  

28.2 Corrimãos da Escada A porta / escada deverá ter dois corrimãos laterais articulados, um de cada 

lado, executados em aço inoxidável, com posicionamento sobre a porta e preso nas extremidades do 

batente da porta e sua abertura automatizada conjugada com a porta aviônica. A fixação dos corrimãos 

deverá ser feita por parafusos. Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas na confecção da escada 

deverão ser de aço inoxidável.  

 

29. PORTA P.N.E.: PLATAFORMA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  

29.1 Plataforma/porta de elevação de piso a piso, fabricada em perfis de duralumínio extrudados e perfis 

de aço dobrado, revestida externamente em chapas de alumínio lisas, estrutura do quadro em perfis de 

aço, revestimento interno em chapas de aço inoxidável, acabamentos e fixações em aço inoxidável, barra 

estabilizadora em tubos de aço inoxidável, plataforma dobrável fabricada em perfis de aço inox e chapas 

de alumínio xadrez com corrimãos retráteis em tubos de aço inoxidável, regulador de nível dobrável para 

apoio ao solo e acesso do cadeirante à plataforma, acionada por sistema de pistão hidráulico e sistema de 

freio controlador da operação seguindo as conformidades das Normas NBR 9.050 e NBR 15.655-1 (ISO 

9386-1)  

 

30.PORTA DE VIDRO:  

30.1 Porta de vidro temperado “Fumê” de 10 mm de espessura, com abertura em duas folhas, com a 

finalidade de proteger a Porta Aviônica.  

30.2 A porta terá sistema de fecho que possibilita o travamento das portas abertas e, quando fechadas, o 

travamento por meio de fechadura com chaves de um segredo.  

 

31.TOLDO:  

31.1 Será incluído 01 (um) toldo de enrolar, para proteção do acesso, com haste para avançar e recolher.  
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32. PISO: 

32.1 O piso será constituído de:  

32.1.1 - Chapa de aço soldada à base rodante:  

32.1.2. Chapa de aço carbono de 3 (três) mm, soldada em toda área da base rodante, tratada contra 

ferrugem e pintada na cor cinza “Scania” em ambas as faces.  

32.2  Madeira Compensada encaixada no piso do baú:  

32.2.1 O semirreboque/baú terá piso de madeira compensada, tipo naval, com 18 mm de espessura, 

resistente à ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida.  

32.2.2 O piso de madeira ficará no mesmo plano da soleira da porta (sem degrau ou saliência entre os 

mesmos). Será apresentado as especificações do material aplicado na construção do piso bem como seu 

sistema de fixação.  

32.3 -  Revestimento do piso de madeira compensada  

32.3.1 O piso de madeira compensada será revestido com chapa de alumínio xadrez de 2,2 mm.  

 

33. PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS DA CARROCERIA (BAÚ):  

33.1 Todas as peças de aço ou ferro da estrutura da carroceria serão protegidas por tratamento 

antiferrugem. As superfícies de aço serão desengraxadas através de solventes e submetidas à pintura de 

fundo (primer) com 2 (duas) demãos de tinta epóxi na espessura seca mínima de 30 microns por demão. 

A espessura seca total do primer não será inferior a 60 microns.  

Na pintura de acabamento serão aplicadas 2 (duas) demãos de esmalte epóxi, na espessura seca mínima 

de 30 microns por demão e espessura seca total do acabamento não inferior a 60 microns.  

A espessura total seca da pintura será ≤ 170 microns.  

 

34. PREPARAÇÃO DAS PARTES DE ALUMÍNIO:  

34.1 A região a ser pintada será lixada, preparada, para melhor resistência contra corrosão e aderência da 

pintura de acabamento, com 02 (duas) demãos de “wash primer” (fosfatização), Espessura seca por 

demão 30 microns.  

Na pintura de acabamento serão aplicadas 03 (três) demãos de esmalte poliuretano sintético automotivo 

(cor branca). Espessura seca por demão 30 microns.  

Todos os contatos diretos de alumínio com aço serão evitados com emprego de isolantes especiais em 

forma de tiras, para evitar corrosão galvânica. As superfícies metálicas (aço, ferro, etc.) serão tratadas por 

processo contra ferrugem, iguais ou equivalentes ao seguinte:  

• Remoção de rebarbas, escória e respingos de superfícies metálicas e dos cordões de soldas;  
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• Aplicação de demão de primer antiferrugem à base de ácido fosfórico, óxido de ferro ou cromato de 

zinco, com espessura de 50 microns;  

• Pintura de acabamento para elementos expostos;  

• Aplicação de duas demãos com 30 microns cada, de esmalte sintético cor alumínio.  

 

35. IDENTIFICAÇÃO VISUAL:  

35.1 Faz parte do escopo de fornecimento, a execução da identificação visual (plotagem) da Unidade 

Móvel, obedecendo a Arte que será informada pela Contratante para a devida plotagem na Unidade 

Móvel.  

 

36.VEDAÇÕES:  

36.1 Deverá ser realizada a vedação e impermeabilização dos componentes da carroceria, e seus 

agregados, para que não ocorra infiltração de água, umidade ou poeira.  

 

37. VEDAÇÕES DO BAGAGEIRO:  

37.1 Deverá ser adotado processos de construção dos bagageiros que garanta estanqueidade e vedação 

dos mesmos, contra ação de água, poeira, umidade e outros agentes externos.  

 

38. COLUNAS DE EXTREMIDADE:  

38.1 Confeccionada em chapas de aço inox brilhante de 2 mm de espessura, com formato arredondado.  

 

39 - CUSTOMIZAÇÃO INTERNA: 

39.1 - Revestimento interno  

39.1.2 Isolamento por meio de placas de poliuretano ou lã de rolha, aplicadas às laterais e teto na parte 

interna da unidade para maior estanqueidade de calor.  

Internamente sarrafos de madeira com placas de MDF revestidos de fibra de vidro ou fórmica nas cores a 

serem definidas posteriormente; com acabamentos de emendas e a devida fixação para maior vida útil 

considerando ser uma carreta que será constantemente movimentada.  

39.2 – FORRO:  

39.2.1 Aplicação de sarrafos, aplicados a estrutura de metalon superior, com revestimento em módulos de 

MDF branco de 09 mm, recortado devidamente para o encaixe das luminárias embutidas. Acabamento em 

laminado de alta pressão.  
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40 . DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA:  

40.1 - Quadro e bitola dos cabos elétricos  

40.1.2 Após análise da potência dos equipamentos a serem instalados, definirá as dimensões dos 

barramentos dos quadros de distribuição e as bitolas dos cabos do circuito alimentação da unidade.  

O semirreboque terá 03(três) quadros de distribuição sendo: 1(um) quadro geral onde será ligada a 

energia externa; 2 (dois) quadros para distribuição dos circuitos dos equipamentos, sistema de exaustão, 

climatização, tomadas e iluminação.  

No quadro de entrada a unidade contará com um dispositivo contra inversão de fase e com seleção 

automática da tensão de operação, tornando a unidade em u sistema bi-volt.  

Todos os circuitos passarão em eletrodutos metálicos e distribuídos em dutos protegidos contra, poeira, 

umidade, atrito com a estrutura e fumaças corrosivas.  

 

41- ILUMINAÇÃO:  

41.1 Instalação de luminárias em alumínio que abrigam duas lâmpadas fluorescentes de 25 W cada, 

reatores de 27 w, luzes de emergência e os componentes necessários a luminotécnica.  

41.2 - Condutores elétricos  

41.2.1 Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico, para no mínimo 700 

V, com bitolas compatíveis com os projetos específicos a serem confeccionados pela contratada. Todas as 

emendas serão perfeitamente isoladas, não sendo permitidas emendas dentro dos tubos. A distribuição 

será externa executada por eletrodutos rígidos de PVC e conduletes também de PVC.  

41.3 - Aterramento  

41.3.1 Aterramento para proteger os equipamentos especiais e evitar descargas elétricas nos usuários, 

será constituído de uma haste metálica de 1500 mm a ser enterrada através de uma perfuração.  

41.4  - Alimentação elétrica externa  

41.4.1 O baú será provido de 01 (um) cabo elétrico de 25 m, trifásico, com plug para 125 A, para 

alimentação elétrica a partir de fonte externa. 

 

42 CLIMATIZAÇÃO:  

42.1 Serão utilizados para climatizar o ambiente interno, 03 (Três) aparelhos condicionadores de ar do tipo 

split system com capacidade de 33000 BTU cada, com controle remoto sem fio.  

 

43 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO:  

43.1 - Extintores com água pressurizada  
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43.1.1 O semirreboque terá, suspensos na parede interna, 2 (dois) extintores de 10 litros de água 

pressurizada em jato denso para combate ao fogo em material comum de fácil combustão, com a 

propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, deixando resíduos tais como: madeira, 

tecidos, papel, fibra, etc.  

 

43.1.2 - Extintores de gás carbônico  

43.1.2.1 Para combater o fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como: resistências, motores, 

transformadores, reatores e quadros de distribuição elétrica estão previstos 2 (dois) extintores de 6 kg de 

gás carbônico.  

 

44. ADAPTAÇÃO INTERNA:  

44.1 - Mobiliário  

44.1.1 Mobiliário conforme layout aprovado pelo cliente com reforços; Todos os mobiliários que compõem 

a unidade serão confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com 

acabamento texturizado em 2 cores, puxadores metálicos tipo alça de espessura 9mm, com acabamento 

em pintura eletrostática na cor branca. Os cantos e bordas serão devidamente boleados (arredondados) 

para evitar escoriações nos usuários, e os tampos além de serem arredondados receberão tratamento e 

pintura em Laca PU, que irá oferecer maior proteção, impermeabilização e facilitar a limpeza e assepsia. 

Todas as gavetas serão instaladas com corrediças metálicas e mecanismo de travamento (evita abertura 

durante a locomoção da unidade).  

 

45 - SALÃO INTERNO PRINCIPAL:  

45.1 A unidade móvel deve contar com os seguintes ambientes:  

1 (uma) sala para realização de Densitometria,  

1(uma) sala para realização de Raio-X e 

1(uma) Sala de Mamografia  

Salas privativas em ambiente isentam de saliências do tipo caixa de rodas, ambiente climatizado, com 

revestimento por manta de chumbo nas paredes laterais, divisórias e portas blindadas com chumbo, para 

evitar fuga de radiação, atendendo as normas da ANVISA;  

As paredes e a porta das salas terão os mesmos acabamentos das demais, entretanto, deverão ser 

protegidas por lençol de chumbo e ter visor com vidro plumbífero 30 x 20 cm conforme indicado em 

projeto. A salas será revestida com lençol de chumbo de no mínimo 2 mm de espessura nas paredes 

laterais e porta, até 2100 mm do piso, já o piso será revestido com lençol de chumbo de 1,5mm de 

espessura. Sua construção deverá atender ao regulamento técnico estabelecido na Portaria nº 453, de 01 

de junho de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (e suas atualizações).  
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As blindagens serão contínuas, sem falhas e atenderão aos requisitos específicos. A contratada deverá 

submeter a UM a testes de vazamento de radiação, executadas por laboratório homologado e certificado 

que fornecerá o certificado de aprovação.  

A porta da sala, bem como seus elementos de fixação (ferragens), atenderão aos padrões de efetiva 

proteção contra radiação. O visor de vidro plumbífero 30 x 20cm deverá ter proteção mínima de 2 Pb. 

Ficará a cargo da contratada a instalação de 01 (um) Porta avental plumbífero. 

que suporte o peso de aproximadamente 9Kg; a fixação da sinalização do símbolo internacional de 

radiação ionizante e do quadro com orientações de proteção radiológica.  

Deve ser instalada uma prateleira de console para teclado e operador; Deverá ser instalado acima do 

balcão e do console de controle, armários suspensos de armazenamento com acesso via portas com 

dobradiças; Deverá ser fornecida uma cadeira estofada de operador, com rodízios e apoio para costas;  

Deverá ter instalado um negatoscópio de duas posições; Devem ser disponibilizadas placas de reforço 

para dispositivos de segurança e conexões elétricas para instalação adequada de equipamentos; Devem 

ser fornecidas duas conexões para acesso a internet para transferência de dados; Os armários deverão 

ser construídos com ¾ polegada, com madeira de alta qualidade e todas as superfícies cobertas por 

material laminado de alta pressão; Devem ter encostos sólidos para garantir estabilidade; As ferragens 

nas portas com dobradiças são ajustáveis com dobradiças escondidas; A trava do botão de pressão 

deverá proteger a porta do transito.  

As salas deverão dispor de sinalização visível, na face exterior da porta de acesso, contendo o símbolo 

internacional de radiação ionizante, acompanhado das inscrições: “raios x, entrada restrita” ou raios-x, 

entrada proibida a pessoas não autorizada” e sinalização luminosa vermelha acima da face externa da 

porta de acesso, acompanhada do seguintes avisos de advertência: “Quando a luz vermelha estiver 

acesa, a entrada é proibida” A sinalização luminosa deve ser acionada durante os procedimentos 

radiológicos.  

01 (um) Trocador tipo cortina em tecido com suporte em aço tubular;  

01 (uma) Sala para Impressão de Laudo  

01 (uma) Módulo confeccionado em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com 

acabamento texturizado para acomodar CR e DRY;  

01 (uma) Cadeira tipo secretária, pé rodízio giratória com espuma injetada e revestimento em courvin;  

01 (uma) Sala de espera e recepção:  

Ambiente privativo montado na sala de avanço, climatizado, será instalada cortinas do tipo persiano 

horizontais, composto por laminas de alumínio, devidamente instalada nas paredes laterais da sala de 

avanço.  

01 (uma) Cadeira tipo secretária com “pés rodízios” com estofamento de poliuretano injetado e 

revestimento em courvim na cor a ser definida pelo cliente.  

01 (um) Balcão para atendimento em MDF revestido com cor a ser definida. 
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Deverão ser fornecidas cadeiras remontáveis ou dobráveis, para a sala de espera dos pacientes que 

serão atendidos.  

1(um) consultório para exames de Ecocardiograma e de Ultrassonografia  

Ambiente privativo montado na sala de avanço com 01 (uma) Maca com colchonete estofado;  

01 (um) mocho médico giratório a gás e regulagem de altura.  

01 (uma) escada com dois degraus revestidos com material antiderrapante no piso, e estrutura tubular 

com acabamento em pintura eletrostática;  

01 (um) Módulo confeccionado em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com acabamento 

texturizado para acomodar o aparelho de ECO.  

01 um) kit display para álcool em gel e toalheiro;  

 

46- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MAMOGRAFO: 

46.1 Equipamento de Mamografia de alta resolução para exames de rotina, magnificações;  

Marcação cirúrgica;  

46.1.2 Exposímetro microprocessado completo com otimização / controle via software.  

 

46.2 - ESTRUTURA GERAL:  

Alimentação monofásica ou bifásica de 220Vac 50/60Hz;  

Base interna - Chapa de aço;  

Revestimento - Fibra de vidro;  

Gerador - Chapa de aço;  

Acabamento: Pintura Eletrostática.  

 

46.3 COMANDO / GERADOR:  

Gerador de raios-x de alta freqüência de 37 kHz;  

Controlado por microprocessador;  

Potência nominal de 5 kW;  

Comandos independentes de alta precisão para:  

Seleção de 20kV a 40 kV, com sensibilidade de 1 kV;  

Faixa de mAs: 0,25 até limite do tubo ou 630mAs  
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Tempos de exposição de 0,01 até 8 seg;  

Corrente máxima: foco fino 25/32 mA, foco grosso 80/125 mA  

Micro enfoque dual:  

Micro foco = 0,1mm – baixo mA;  

Foco fino = 0,3mm – alto mA;  

Console integrado à tela protetora anti radiação posicionada em área livre do campo de radiação;  

Seleção digital de kV, foco, mAs, modo de exposição e filtro (quando aplicável);  

Visualização digital de kV, mA, mAs, modo de exposição e filtro;  

Circuito de proteção do anodo e filamento;  

Painel de operação com biombo de proteção par ao operador;  

Sistema para proteção contra sobrecarga;  

Seleção de combinação écran / filme; 

Interruptor e disparador incorporado e manual;  

Modos de exposição (aplicáveis nos focos fino e grosso): manual, semiautomático (auto mAs), automático 

(auto kV e mAs), automático otimizado (auto kV e mAs);  

Seleção de focos com proteção integrada digital;  

Sistema de controle e proteção de falha de rotação do anodo giratório;  

Sistema de detecção de falha no circuito de filamento  

Frenagem do anodo do tubo após exposição de Raios-X;  

Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs);  

Proteção térmica do tubo e proteção contra falta de filamento;  

Circuito em dois estágios para emissão de raios-X;  

Descompressao automática ao final do exame;  

Magnificação sem grade.  

 

46.4 - EXPOSÍMETRO  

Controle automático de exposição por sistema microprocessado, com 4 (quatro) posições controladas de 

forma manual;  

Seleção para 3 (três) combinações diferentes écran/filme;  
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Seleção de densidade em onze níveis  

Detectores em estado sólido com posicionamento de profundidade.  

 

46.5 - BRAÇO ARTICULADO  

Permite radiografia do paciente em pé ou sentada;  

Movimentos rotativos motorizados:  

Curso Vertical 60 a 150 cm  

Curso vertical útil de 90 cm.  

Suporte do conjunto tubo / bucky com movimento motorizado:  

Rotação isocêntrica de -180° / +180°;  

Seleção e indicação digital de compressão máxima;  

Compressão motorizada com medição por célula de carga, ou manual  

Comando de compressão através de dois pedais duplicados.  

Indicador analógico de espessura da mama comprimida em cm;  

Liberação manual em caso de interrupção elétrica;  

Sensor automático (célula de carga) de parada;  

Tela digital para leitura de movimento de rotação, angular e compressão selecionados;  

Seleção para descompressão automática após o fim da emissão de raios-x;  

Variação de compressão máxima selecionável até 200 N;  

Distância foco / filme (SID) de 650mm.  

 

46.6 - TUBO  

Tubo metálico com anodo giratório;  

Anodo com pista de molibdênio;  

Pontos focais de 0,1 mm e 0,3 mm;  

Dissipação térmica contínua do anodo de 500W;  

Capacidade de armazenamento térmico do housing de 320 kJ;  

Dissipação térmica contínua do housing de 80W;  

Capacidade de armazenamento térmico do anodo de 300 KHU com velocidade de giro do anodo até 

10.000 rpm;  

Janela de berílio (0,5mm);  

Filtro de molibdênio de 30mm;  
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Chave térmica de segurança.  

 

46.7 - ACESSÓRIOS  

Disparador Manual;  

Ampliador em policarbonato com fator de magnificação de 1,5 e 1,8.  

Bandejas de compressão:  

Convencional 18x24;  

Localizada (spot);  

Biopsia manual com coordenadas radiopacas; 

Localizada para magnificação;  

Magnificação panorâmica.  

 

46.8 - FILTRO DE RHODIUM  

989604018261  

Filtro de ródio de 25mm: sistema motorizado para seleção manual entre Rh e Mo.  

 

46.9 - BUCKY 18x24  

989604019301  

 

46.10 - Bucky recipromático 18X24;  

Grade antidifusora da fibra de carbono, sincronizado com emissão de raios-X;  

Bandeja de compressão de bordas planas 18x24 cm.  

 

46.11 - BUCKY 24X30  

989604019311  

 

46.12 - Bucky recipromático 24X30;  

Grade antidifusora da fibra de carbono, sincronizado com emissão de raios-X;  

Bandeja de compressão de bordas planas 24x30 cm.  

 



                    
                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Administração 

Equipe de Pregão 
  
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br           40 

Processo Nº 15433/2019 

Ass.: _______ Fls. 40 

 

47 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CR / DRY: 

Disponibilidade rápida das imagens, custos baixos e alta produtividade, compactam o suficiente para ser 

colocado em uma sala de raios-x ou junto à área de comando; 

Alta qualidade diagnóstica com o software; 

Opção de geração de imagem de mamografia; 

Capacidade de leitura de até 69 cassetes (considerando um mix de cassetes); 

Duas opções de console para acomodação: fixo ao chão, que também armazena cassetes ou na parede, 

para economia de espaço; 

Funcionalidade e conectividade DICOM e IHE. 

Imagens a laser de alta resolução em 508 pixels por polegada; 

Controle de Qualidade de Imagem Automático calibra os ajustes de cinema e imager as preferências do 

usuário; 

Intuitiva experiência do usuário; 

Os cartuchos de carga permitem aos usuários carregar  filme de forma rápida e facilmente em condições 

normais de iluminação; 

Design de carregamento filme inovador faz dois tamanhos disponíveis on demand; 

Interface de usuário facilita a operação e minimiza o treinamento do usuário; 

Confiabilidade comprovada contribui para a produtividade e acessibilidade; 

Tecnologia não usa cabeças de impressão térmica, sem necessidade de manutenção diária ou semanal 

em cabeças de impressão ou rolos de transporte de filme; 

Recursos internos de Mamografia 

Nenhum hardware ou software atualizações necessárias para imprimir imagens de alta qualidade, de alta 

resolução a partir de mamografia digital de campo total (FFDM) e sistemas de CR-Mamografia. 

Mamografia capacidades otimizadas incluem padrões de teste selecionáveis pelo usuário e parâmetros de 

gráficos de controle de chaves e valores 

Tempo para a primeira impressão: 100 segundo 

Até 70 filmes por hora: 14 x 17 polegadas (35 x 43 cm) 

Até 110 filmes por hora: 8 x 10 polegadas (20 x 25 cm) 

Dimensões 

Altura: 29,8 cm (75,6 cm) 

Largura: 24,6 polegadas (62,6 cm) 

Profundidade: 25,5 polegadas (64,9 cm) 

Peso: 175 lbs. (79 kg) 
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48- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO RAIO X DIGITAL  

Aparelho de raio-x fixo de 500mA/125kV - mesa com tampo móvel e bucky mural - microprocessado e 

controle digital  

 

48.1 - Comando e gerador 

Gerador de raios-x de alta tensão microprocessado retificado em estado sólido (retificação completa); 

Mesa de comando digital microprocessado para visualização dos parâmetros; 

Chave liga/desliga; 

Alimentação à rede elétrica bifásica/monofásica: 220/380 Volts/60 Hertz; 

Ajustes integrados com sensibilidade (passos) de 1kV de 40 a 125kV; 

Postos de trabalho: sem bucky, mesa bucky, mural bucky e opcionais; 

Focos com circuito integrado ao bloqueio; 

Seleção para 500mA: 100, 200, 300, 400, 500  

Sistema de sincronização com disparo integrado com bloqueio; 

Sistema eletrônico com programação em 24 passos e tempo de exposição de 0,008 a 4 segundos; 

Filamento protegido dentro das curvas elétricas do tubo de raios-x, programável tanto para 20/40 como 

30/50kW; 

Mostrador ativo do mA durante a emissão de raios-x; 

Proteção por bloqueio eletrônico para kV e mAs; 

Proteção térmica do tubo de raios-x; 

Disparo em dois estágios para emissão de raios-x; 

Gerador com uma saída e receptáculos Federal Standard; 

Circuito digital do sistema. 

 

48.2 - Cabos de alta tensão 

Par de cabos de alta tensão para isolação até 150kV dotados de terminais de conexão Federal Standard 

e canoplas rosqueáveis. 

 

48.3 - Colimador 

 Luminoso manual de lâminas planas plumbíferas para corte em profundidade com eficiência para até 

125kVp; 

 Retículo em cruz para facilitar a localização do paciente a ser radiografado; 
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 Trilhos para adaptação de cones e filtros opcionais; 

 Timer eletrônico com desligamento automático da lâmpada em 30 segundos; 

 Lâmpada halogênea de 100 Watts. 

 

48.4 - Mesa de exames  

Mesa bucky fixa de tampo móvel com fino acabamento; 

Tampo de baixa absorção com densidade uniforme; 

Indicação de centralização do tampo da mesa com centro do potter bucky; 

Trilho anodizado em toda a extensão do tampo da mesa para uso de faixa compressora; 

Fixação dos movimentos através de freios eletromagnéticos controlados por pedais; 

Bucky recipromático equipado com grade antidifusora razão: 8:1 - 80 linhas e ponto focal de 100cm; 

Autocentralização para chassis de 13x18cm a 35x43cm em ambas direções. 

 

48.5 - Bucky mural 

Estrutura em chapa de aço com fino acabamento; 

Bucky recipromático equipado com grade antidifusora razão: 8:1 - 80 linhas e ponto focal de 100 a 180cm; 

Bandeja ajustável em aço inox para chassis de 13x18cm a 35x43cm com entrada nos dois lados; 

Freios eletromagnéticos; 

Autocentralização para chassis de 13x18cm a 35x43cm em ambas direções; 

Contrabalanceada em perfeita harmonia de funcionalidade; 

 

48.6 - Estativa porta tubo 

Estativa montada sobre trilhos; 

Tipo chão - chão com guias de aço; 

Rotação da estativa de 360º; 

Braço porta tubo tipo telescópico com rotação axial; 

Deslocamento para o braço de +47cm; 

Indicação luminosa da centralização do tubo de raios-x com o potter bucky ou horizontal; 

Freios eletromagnéticos em todas as direções; 
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Angulação com acionamento frontal por botoeiras; 

Estativa (angulador) gravitacional com rotação de +90º a -90º; 

Contrabalanceada em perfeita harmonia de funcionalidade. 

 

48.7 - Unidade selada 

Carcaça com filtragem adicional de 1,2mm Al e filtragem total de 2,5mm Al; 

Tubo de raios-x de tungstênio com anodo giratório para 125kV; 

Potência: 20/40kW; 

- foco grosso: 2,0mm/50kW. 

 

48.8 - Acabamento 

Pintura total do aparelho pelo método eletrostático. 

 

49- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO DENSITOMETRIA:  

Densitometria Óssea Densitometria óssea, corpo inteiro, alta performance  

Para exames de alterações ósseas de corpo inteiro;  

Tecnologia por raios X de feixe múltiplo (FAN BEAM), escaneamento com varredura de multidetectores; 7 

Mesa de Exames: Dimensões aproximadas: 100 x 200 x 120 cm (larg x prof x altura), Braço: Braço 

condutor com detectores de estado sólido; 

Protocolos  

Coluna antero posterior e vertebral lateral;  Femur;  Antebraço;  

Pediátrico;  Relatórios. DICOM 3.0:  Print, Store e Send;  

Recursos:  

Seleção automática ou manual da região de interesse;  

Posicionamento automático;  

Auto calibração; Acessórios:  

Fantomas de calibração; Colchão para mesa de exames;  

Posicionadores de paciente;  

Alimentação conforme o local de instalação.  

Microcomputador - Qtde: 1  Plataforma compatível com softwares e funções existentes na mesma, HD 

80Gb;  Controladores - Conexão de rede padrão ETHERNET;  Saídas - USB, serial e paralela;  

Memória - RAM 2 GB;  Drives - Unidades de gravação CD ou DVD;  Software de leitura - DICOM reader 



                    
                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Administração 

Equipe de Pregão 
  
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br           44 

Processo Nº 15433/2019 

Ass.: _______ Fls. 44 

 

em todos as mídias gravadas;  Protocolo - DICOM 3.0;  Monitor LCD 17" colorido, resolução 1024 x 

1024;  Softwares e recursos - Teclado padrão ABNT, mouse óptico, caixas acústicas  amplificadoras, 

impressora jato de tinta de 1200 dpi e estabilizador;  Alimentação conforme o local de instalação. 

 

50-  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ECOGRAFO: 

50.1 - Ultrassom Doppler Colorido para medicina interna, urologia, ginecologia, obstetrícia, 

músculo-esquelético, vascular e cardiologia. 

Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas 

partes, músculo esquelético, vascular abdominal, periférico, transcraniano, transfontanela, 

cerebrovascular, cardiologia adulto, pediátrica e transesofágica com as seguintes características técnicas 

mínimas: 

Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios 

Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler color, Doppler pulsado, power Doppler (angio), 

Doppler continuo e Doppler tecidual. Todos os modos básicos de imagem B, M, Doppler pulsado e 

contínuo devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas (colorize); 

Monitor de LCD de alta resolução;  

No mínimo 03 (Três) portas ativas para conexão de 04 (quatro) transdutores, selecionáveis pelo painel, 

ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores; 

Todos os transdutores devem ser aptos a utilizar os modos de imagem B, M, Color Doppler e Doppler 

pulsado; 

Todos os transdutores devem ser multifreqüenciais e permitir a seleção eletrônica com diferentes 

frequências para o modo bidimensional (2D) aumentando assim a versatilidade do aparelho; 

Software de harmônica de tecido de pulso invertido compatível com todos os transdutores para 

proporcionar melhor resolução da imagem; 

Inclinação independente da imagem modo B, Doppler pulsado e Doppler colorido para o transdutor linear; 

Taxa de atualização (frame rate) com no mínimo 420 fps (quadros/seg) no modo B; 

Capacidade para no mínimo 50 programações de ajuste de imagens que permitam a otimização do 

aparelho para cada tipo de exame; 

Modos de imagem B simples e dual (B + B/C), M/B, M, B/D, D, B+Cor+Doppler em tempo real (modo 

triplex); 

Doppler tecidual espectral e colorido com os respectivos pacotes de medidas; 

Capacidade de magnificação da imagem, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada; 

Função “cine loop” com capacidade para armazenamento de, pelo menos, 4000 imagens ou 200 MB; 
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Painel de comando ergonômico, que permita ajustes de altura, teclado de operação programável de 

acordo com a necessidade do Usuário e sistema de manuseio do cursor por “trackball” ou similar; 

Saídas de vídeo composto, super-vídeo, RGB ou SVGA, mínimo de 5 portas USB, ethernet, RS232C; 

Software para acoplamento de transdutor transesofágico multiplano; 

Possibilidade de atualizações futuras para outras funções; 

Possibilidade de instalação futura de Software de Imagem do tipo estendida ou panorâmica; 

Que permita as seguintes medidas: 

Modo B (distância, volume, área, circunferência, ângulo, função do VE); 

Modo M (tempo, distância, aceleração, freqüência cardíaca, função do VE); 

Doppler (velocidade, tempo, aceleração, freqüência cardíaca, Relação Sístole/Diástole, Índice de 

Resistência, Índice de Pulsatilidade com traçado automático, Gradiente de pressão, “Pressure Halt Time”); 

Função de medidas (IR e IP) com traçado automático do espectro de Doppler 

Pacote de medidas para cárdio, vascular e obstetrícia; 

Possibilidade de programação de novas medidas, fórmulas e tabelas; 

Profundidade máxima (penetração de imagem) de pelo menos 28cm; 

O equipamento deve possuir HD com capacidade não inferior a 80 GB; 

Sistema para armazenamento de imagens estáticas (fotos) e imagens dinâmicas (clips) com recurso para 

exportar em formato Windows (tiff, bmp, avi ou jpeg) e DICOM; 

Sistema de armazenamento de imagem em CD, DVD e pen drive (porta USB) 

Sistema de impressão de imagens (laudo) diretamente para uma impressora USB com possibilidade de 

ajuste de até 6 imagens por pagina; 

 

50.2 - Recursos 

Software de Composição Espacial de Imagens de feixes entrelaçados combinados com Harmônica de 

Tecidos e Doppler colorido; 

Imagem trapezoidal para todos os transdutores lineares; 

Função para estudo de fluxo de vasos de pequeno calibre e capilares com sistema de mapeamento de cor 

e alta resolução; 

Software para cálculo automático da espessura média da íntima da artéria carótida; 

Protocolo de comunicação padrão Dicom 3.0 (print e storage); ECG. 

50.3 - Transdutores mínimos 
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Transdutor setorial (cardio)AZ adulto que atenda no mínimo a faixa de freqüências de 2,0 a 4,0 Mhz; 

Transdutor linear que atenda no mínimo a faixa de freqüências de 5,0 a 11,0 MHz com no mínimo 192 

elementos (cristais); 

Transdutor endocavitário que atenda no mínimo a faixa de freqüências de 4,0 a 8,0 MHz com abertura de 

no mínimo 155 graus e 192 elementos (cristais); 

Transdutor convexo que atenda no mínimo a faixa de freqüências de 2,0 a 6,0 MHz com abertura de no 

mínimo 60 graus; 

50.4 - Acessório 

No-break com trafo isolador, autonomia de 15 minutos e que seja compatível com o equipamento ofertado 

(incluindo coeficiente de segurança de 20%); Alimentação elétrica compatível com o local de instalação; 

 

51. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ELETROCARDIOGRAFO: 

Pré-amplificador de ECG flutuante com 07 derivações (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial).  

Capacidade para apresentação das 07 derivações simultâneas.  

Indicação sonora do pulso QRS, com possibilidade de ajuste de volume.  

Taxa de atualização de no máximo 1 segundo.  

Ajuste de ganho das derivações (sensibilidade) minimamente ajustável entre: 5, 10 e 20 mm/mV.  

Detecção de marca passa com indicação.  

Indicação digital da frequência cardíaca na tela;  

Faixa mínima de amostragem de frequência cardíaca entre: 15 a 300 bpm com resolução de 1 bpm.  

Alarmes audiovisuais para máxima e mínima frequência cardíaca, eletrodo solto com 

reconhecimento/identificação do mesmo. 

Proteção contra descargas do desfibrilador e microeletrocução com recuperação rápida da linha de base. 

 

52. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GERADOR:  

A unidade deverá ser provida de gerador de energia com capacidade necessária para gerir todas as 

necessidades e recursos da unidade móvel, movido a diesel, refrigerado a água, com silenciamento e 

chave comutadora, 50kva trifásico, que permita o uso de sua geração própria ou da rede da 

concessionária local. 

 

53. DAS MANUTENÇÕES  PREVENTIVAS E CORRETIVAS:  
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53.1- A contratada deverá dispor de equipamentos “backup”, com as mesmas características contratadas, 

para ser reposto em 24 (vinte quatro) horas, caso o equipamento em uso apresente problema que possa 

ocasionar paralisação das atividades consideradas ineficientes pelo profissional de saúde responsável;  

53.2- A contratada deverá realizar Manutenção Preventiva Abrangente e Específicas, onde os 

equipamentos deverão ser revisados, calibrados, sempre os mantendo em bom funcionamento, atendendo 

as instruções do Manual do fabricante e aos  intervalos abaixo especificados; 

53.3  - Manutenção Preventiva ABRANGENTE - é feita uma avaliação geral de segurança e desempenho 

dos equipamentos, ou seja, engloba todos os procedimentos de roteiro de um MP; 

 53.4  - Manutenção Preventiva ESPECÍFICA – São verificados e trocados os itens que se degradam entre 

as inspeções abrangentes. Geralmente as inspeções são feitas para obedecer às recomendações dos 

fabricantes dos equipamentos; 

 

54 INTERVALOS ENTRE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA DIVERSAS CATEGORIAS DE 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS:. 

54.1 - Os chamados para manutenção corretiva dos equipamentos deverão ser atendidos em até 24 (vinte 

e quatro) horas, respeitando finais de semana e feriados, em caso da INOPERÂNCIA do equipamento a 

contratada deverá substituí-lo em até 24 (vinte e quatro) horas após vistoria, sendo necessária sua 

substituição, essa deverá ser por equipamento similar ou superior ao modelo utilizado. 

 

55 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

55.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em 

características com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de 

desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da 

capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação; 

55.2 - Declaração de que caso seja vencedora do certame prestará os serviços em instalação apropriada 

CONFORME PROJETO BÁSICO; 

55.3 - Indicação do Profissional que será responsável técnico do Contrato devidamente habilitado na 

forma da legislação vigente, comprovando através de certificação; 

55.4 - Declaração de que possui em seu quadro técnico, profissionais e equipamentos adequados para 

prestação do serviço proposto e compatível com o Termo de Referência; 

 

56 . GARANTIA: 

56.1 - Os equipamentos deverão possuir garantia de 01 (um) ano após a entrega, ou prazo maior, 

conforme especificações dos fabricantes dos materiais. 
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57. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

57.1 - A Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 

providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de 

prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

58. METODOS E ESTRÁTEGIAS DE SUPRIMENTO: 

58.1 - Os bens deverão ser entregues conforme cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde 

com antecedência de no mínimo 30 dias. 

59. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E ENTREGA DO OBJETO 

59.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

59.2 - Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com 

o estabelecido no código de defesa do consumidor, CREA, código civil e normas regulamentadoras de 

segurança e medicina do trabalho prevista na legislação vigor. 

59.3 - Observar leis, decretos, regulamentos de segurança portarias e normas federais, estaduais, e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas; 

59.4 - A contratada se obriga a fornecer toda a mão-de-obra especializada necessária à execução de 

serviços, bem como todo o material de consumo, como ferramentas de mão, equipamentos de testes e 

reparos e equipamentos de segurança inerentes aos serviços que estiveram executando; 

59.5 A contratada fica obrigada a repor todos os acessórios necessários ao funcionamento dos 

equipamentos, sem ônus para a contratante. 

59.6 Manutenção da Unidade Móvel: 

a) A Contratada deverá se responsabilizar pela manutenção mecânica, elétrica, hidráulica, sanitária da 

Unidade: 

b) Arcar com todas as despesas de abastecimento de combustível, troca de óleo do motor, óleo de caixa, 

lubrificação e limpeza da Unidade Móvel. 

59.7 A contratada será responsável pelo fornecimento do motorista que irá dirigir a Unidade Móvel, 

durante toda a execução do contrato. 

59.8 A contratada deverá apresentar junto com a Unidade Móvel, o documento atualizado do veículo, com 

o pagamento do IPVA em dia, seguro obrigatório do veículo e outros, documentos de transformação do 

veículo, e demais documentos que se faça necessário de acordo com as legislações competentes exige, e 

que não esteja expressa neste Termo de Referência. 

59.8 Caso ocorra as seguintes despesas: multas, pedágios, estacionamentos, reboques e demais 

despesas que venham incidir sobre a Unidade Móvel, a mesmas serão de responsabilidade da 

Contratada. 
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59.9 - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, 

em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 

constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de 

garantia; 

59.10 - Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma 

versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

59.11- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 

18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

59.12 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 12 doze 

(horas),o produto com avarias ou defeitos; 

59.13 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

licitação; 

59.14 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

59.15 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

59.16 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

59.17 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 

que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

59.18. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos 

serviços do Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 

 

60. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

60.1 Constituirão obrigações da contratante:  

60.2 Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro 

das normas e condições deste processo. 

60.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA com 

relação ao objeto do contrato; 

60.4 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço; 

60.5 Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos 

serviços prestados. 
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60.6 Aplicar as penalidades cabíveis no caso de descumprimento do contrato, garantindo a prévia defesa; 

60.7 Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro do prazo estipulado; 

60.8 Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução do serviço 

contratado.  

 

61 - DAS SANÇÕES: 

61.1  Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado pela SMS, garantida a prévia defesa, aplicar à 

licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa sobre o valor do contrato e/ou empenho, no caso de Registro de Preços, por atrasos injustificados 

ou negligência na entrega dos produtos e na prestação dos serviços; 

c) Impedimento de licitar e contratar com a administração municipal de até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a administração 

pelos prejuízos resultantes e após de decorrido o prazo de sanção aplicada com base no subitem anterior. 

61.2 – Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da ampla defesa. 

 

                                                   

 

Araruama, 04 de junho de 2019. 

 

 

PAULO C. F. DOS SANTOS 

Mat. 9950400 -  Resp.p/ elab.T. R. 

 

ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO  II 

(CARTA DE CREDENCIAMENTO) 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARARUAMA 

 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP N°065/2019 

 

Prezados Senhores, 

Credenciamos  o/a Sr° (a) ...................., nacionalidade ...................., cédula de identidade 

n°........................, emitido pelo.................., para em nome da ............ (nome da empresa) .........., 

participar do Pregão Presencial sob referência podendo, para tanto juntar e apresentar documentos, 

apresentar  propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar, apresentar  recursos, renunciar a 

direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessário, de acordo com o edital. 

 

___________________ ___/___/____ 
              (Local e data) 

 

 

__________________________________________ 
(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 
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A N E X O III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A Empresa______________, inscrita no CNPJ/MF nº.________, estabelecida na _______________, vem 

apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão Presencial SRP n°. 065/2019, 

Processo n° 15433/2019, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada em Serviços de Locação 

de Unidade Móvel de Saúde, para fins de ações itinerantes, OBJETIVANDO a realização dos Exames de 

Ultrassonografia, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Raio X Digital, Mamografia e Densitometria, 

incluindo Equipamento de Outsouscing de Processamento de Imagem, bem como, todo o material de 

consumo para a prestação de serviços mensais, manutenção preventiva e corretiva, laudos e 

Profissionais, inclusive motorista e combustível, pelo período de 12 meses, para uma quantidade estimada 

de aproximadamente de 7.560 (sete mil e quinhentos e sessenta) exames/ano, conforme relação de 

exames no Termo de Referência - Anexo I. 

Itens ESPECIFICAÇÃO 
QTD. DE 

UNID 
MÓVEL 

QTD. DE 
DIARIA 

MENSAL 

QTD. DE 
DIARIA 
ANUAL 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 

Locação Unidade Móvel de saúde, para fins de ações 
itinerantes, objetivando atendimento dos exames de 
ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, raios x 
digital, mamografia, densitometria e equipamento de 
outsouscing de processamento de imagem, bem como todo 
o material de consumo para a prestação de serviços mensais, 
incluindo os insumos, manutenção preventiva e corretiva, 
laudos e profissionais, motorista e combustível, pelo período 
de 12 meses, e todos os itens necessários para realização dos 
serviços, conforme relação de exames no item 9.2 

Quantidade estimada de exames por diária: 210 

(30 Ultrassonografia + 30 Ecocardiograma + 50 Radiografia + 
60 Mamografia + 40 Densitometria) 

Quantidade estimada de exames por ano: 7.560, totalizando 
36 diárias ano. 

1 3 36 

 

  

  
VALOR TOTAL 

  
 

  

 

Valor total da proposta ___________  (valor por extenso) porcento. 

O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do respectivo 

envelope, renováveis conforme norma deste edital. 

Razão Social do proponente: 

Endereço: 

Telefone: 

CNPJ n°. 

Inscrição Estadual: 

Inscrição Municipal: 

Banco (nome e n°.) 

Agência (Nome e N°.) 

Conta Corrente n° 

_________________,xx de_____________ 2019. 

____________________________________ 

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 
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A N E X O IV   

VALOR ESTIMADO   

PREGÃO SRP 065/2019 

 

 

Itens ESPECIFICAÇÃO 
QTD. DE 

UNIDADE 
MÓVEL 

QTD. DE 
DIARIA 

MENSAL 

QTD. DE 
DIARIA 
ANUAL 

MÉDIA UNITÁRIA TOTAL 

1 

Locação Unidade Móvel de saúde, para fins de ações 
itinerantes, objetivando atendimento dos exames de 
ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, 
raios x digital, mamografia, densitometria e 
equipamento de outsouscing de processamento de 
imagem, bem como todo o material de consumo para a 
prestação de serviços mensais, incluindo os insumos, 
manutenção preventiva e corretiva, laudos e 
profissionais, motorista e combustível, pelo período de 
12 meses, e todos os itens necessários para realização 
dos serviços, conforme relação de exames no item 9.2 

Quantidade estimada de exames por diária: 210 

(30 Ultrassonografia + 30 Ecocardiograma + 50 
Radiografia + 60 Mamografia + 40 Densitometria) 

Quantidade estimada de exames por ano: 7.560, 
totalizando 36 diárias ano. 

1 3 36 
R$  24.966,66 

R$  898.799,76 

  
VALOR MÉDIO APURADO POR PESQUISA DE MERCADO 

   
R$   898.799,76 

 

 

VALOR ESTIMADO PELO DECOP  >>>>>>>>>>>>>>>>  R$     898.799,76 
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ANEXO V 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

MINUTA 

 
  Aos xx dias do mês de xxxxxx do ano de 2018, o MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do 

Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida John Kennedy, n.° 120, 

Centro, Araruama/RJ, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela 

Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Bello, brasileira, solteira, portadora da carteira de 

identidade n.º __________ e do CPF n.º __________residente e domiciliada nesta cidade, e pela Exma. 

Sra. Secretária Municipal de Saúde, Ana Paula Bragança Corrêa, brasileira, solteira, portadora da carteira 

de identidade n.º ______ e do CPF n.º _________ residente e domiciliada nesta cidade; doravante 

simplesmente denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, em face da classificação das propostas de preços 

no Pregão Presencial – SRP n.º 065/2019, para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como 

fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas, RESOLVE registrar os preços para futura 

e eventual “contratação de empresa especializada em Serviços de Locação de Unidade Móvel de Saúde, 

para fins de ações itinerantes, OBJETIVANDO a realização dos Exames de Ultrassonografia, 

Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Raio X Digital, Mamografia e Densitometria, incluindo Equipamento 

de Outsouscing de Processamento de Imagem, bem como, todo o material de consumo para a prestação 

de serviços mensais, manutenção preventiva e corretiva, laudos e Profissionais, inclusive motorista e 

combustível, pelo período de 12 meses, para uma quantidade estimada de aproximadamente de 7.560 

(sete mil e quinhentos e sessenta) exames/ano, conforme relação de exames no Termo de Referência - 

Anexo I”. Estando de acordo com as especificações no Termo de Referência  da SMS –  ANEXO I do 

Edital às fls. __ à __ na Ata de Sessão Pública de Credenciamento constante às fls. ___ a ___ do 

processo administrativo n.º 15433/2019, que passam a fazer parte integrante desta Ata de Registro de 

Preços, tendo sido a(s) sociedades empresária(s) classificada(s) com os respectivos itens e preços. A 

presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua publicação e a 

mesma será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no 

instrumento editalício, com as sociedades empresarias que tiverem preços registrados, na forma do 

ANEXO I. Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais havendo a constar, lavrando-se 

esta Ata que vai assinada pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela Secretaria, bem como 

pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a mesma ser 

publicada no Diário Oficial do Município para que opere seus jurídicos e legais efeitos. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual “contratação de 

empresa especializada em Serviços de Locação de Unidade Móvel de Saúde, para fins de ações 

itinerantes, OBJETIVANDO a realização dos Exames de Ultrassonografia, Ecocardiograma, 

Eletrocardiograma, Raio X Digital, Mamografia e Densitometria, incluindo Equipamento de Outsouscing de 

Processamento de Imagem, bem como, todo o material de consumo para a prestação de serviços 

mensais, manutenção preventiva e corretiva, laudos e Profissionais, inclusive motorista e combustível, 

pelo período de 12 meses, para uma quantidade estimada de aproximadamente de 7.560 (sete mil e 

quinhentos e sessenta) exames/ano, conforme relação de exames no Termo de Referência - Anexo I”, 

pelo Sistema de Registro de Preço, bem como as demais especificações constantes da proposta 
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comercial, referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP n.º 065/2019 e seus anexos nos autos do 

processo administrativo n.º 15433/2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE DOS PREÇOS 

Itens ESPECIFICAÇÃO 
QTD. DE 

UNID 
MÓVEL 

QTD. DE 
DIARIA 

MENSAL 

QTD. DE 
DIARIA 
ANUAL 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 

Locação Unidade Móvel de saúde, para fins de ações 
itinerantes, objetivando atendimento dos exames de 
ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, raios x 
digital, mamografia, densitometria e equipamento de 
outsouscing de processamento de imagem, bem como todo 
o material de consumo para a prestação de serviços mensais, 
incluindo os insumos, manutenção preventiva e corretiva, 
laudos e profissionais, motorista e combustível, pelo período 
de 12 meses, e todos os itens necessários para realização dos 
serviços, conforme relação de exames no item 9.2 

Quantidade estimada de exames por diária: 210 

(30 Ultrassonografia + 30 Ecocardiograma + 50 Radiografia + 
60 Mamografia + 40 Densitometria) 

Quantidade estimada de exames por ano: 7.560, totalizando 
36 diárias ano. 

1 3 36 

 

  

  
VALOR TOTAL 

  
 

  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente de Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a 

partir da sua Publicação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classificado é o que segue: 

Empresa Fornecedora (Razão Social):  

CNPJ N°: Telefone: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: 

Endereço Eletrônico: 

Representante: 

RG nº / Órgão Expedidor / UF: CPF: 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 

Araruama não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo 

Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem 

que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar a Ata, na 

ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste 

caso, o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SMS. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro 

de Preços são os especificados na proposta final, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 

Presencial – SRP n.º 065/2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 

cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial – SRP n.º 065/2019, que a precedeu e 

integra o presente instrumento de compromisso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago por item será o constante da(s) proposta(s) 

apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 065/2019, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente 

Ata, a(s) qual(ais) também a integram. 

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua 

vigência, poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não participantes, com a devida anuência 

do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente. 

CLÁUSULA QUARTA –  DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da 

publicação da Ata de Registro de Preços. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama, através da SMS, respeitada a ordem de registro, 

selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O local para a execução do serviço será nos bairros que compreendem os 

Distritos do município de Araruama, em que seja identificado pela SMS – Secretaria Municipal de Saúde 

de Araruama, a necessidade de realização do atendimento itinerante. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. A Unidade Móvel deverá estar imediatamente após a ordem de serviços 

emitida pela secretaria municipal de saúde, no endereço, dia e horário previamente comunicado pela 

mesma, e devidamente acordado pelas partes, visando dar início a realização dos serviços;  

PARÁGRAFO QUARTO. Os bens deverão ser entregues conforme cronograma definido pela Secretaria 

Municipal de Saúde com antecedência de no mínimo 30 dias. 

PARÁGRAFO QUINTO. Os equipamentos deverão possuir garantia de 01 (um) ano após a entrega, ou 

prazo maior, conforme especificações dos fabricantes dos materiais. 

PARÁGRAFO SEXTO. A empresa convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de 

Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste edital. Neste caso, o Município de Araruama 

convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima empresa registrada no SRP, se for o caso. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. A contratação decorrente do presente Registro de Preços, será requerida pela 

SMS que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com 

sua necessidade e conveniência. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) FORNECEDORA(S) 

Cumprir integralmente as condições estabelecidas no edital do Pregão Presencial – SRP n.º 

065/2019. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período de vigência desta Ata, as condições de habilitação e 

qualificação do certame licitatório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, na forma do que dispõe o art. 70 

da lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I 

deste Edital. 

PARÁGRAFO QUARTO:  Assinar a Ata de Registro de Preços; 

PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 

todo e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão 

da execução do contrato; 

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato por servidor 

designado pela CONTRATANTE para esse fim, em conformidade com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei 

nº 8.666/93; 

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º 

da Lei nº 8.666/93; 

PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local determinado no Termo de Referência conforme 

solicitação da Secretaria Requisitante;  

PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer 

de sua execução; 

PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela 

retirada da nota de empenho; 

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas 

pela secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

que verificar na entrega do objeto;  

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer 

época o objeto aceito, desde que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no 

certame, somente possível de aferição com a devida utilização; 

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 



                    
                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Administração 

Equipe de Pregão 
  
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br           58 

Processo Nº 15433/2019 

Ass.: _______ Fls. 58 

 

resultantes de execução ou de materiais empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a 

correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da 

Contratante;  

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES 

I. Atestar a entrega/execução do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato; 

II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras, na forma estabelecida nesta Ata e nos 

costumes do Edital. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado de acordo com o teor constante pelo item 24 do Edital Pregão 

Presencial – SRP n.º 065/2019, através de cheque nominativo, na tesouraria da Prefeitura Municipal de 

Araruama, ou crédito bancário, conforme o caso, em 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o 

atestado da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação 

financeira, será adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa 

no valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias 

contados da data do adimplemento. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto nos itens 19 e 20, do Edital Pregão 

Presencial – SRP n.º 065/2019. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal 

nº 8.666/93, bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis, salvo as condições abaixo descritas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 

disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão 

Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá convocar o fornecedor visando a 
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negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada a negociação, o fornecedor 

será liberado do compromisso assumido; convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 

negociação. 

PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão 

Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades 

cabíveis, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento; convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 

negociação. 

PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação dos preços registrados será efetuada no Diário Oficial do Município, trimestralmente, 

em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir 

questões oriundas desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial – SRP n.º 065/2019, bem como as propostas das 

empresas especificadas nos autos do processo administrativo n.º 15433/2019. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições 

constantes na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal. 

Araruama, xx de xxxxxxx de 2019. 

 

       LIVIA BELLO             ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA 

             Prefeita                                                         Secretária Municipal de Saúde 

  

CONTRATADA 

Empresa signatária 

Testemunhas: 

____________________________              _____________________________ 

Nome:                                                             Nome: 

CPF:                                                               CPF: 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP nº 065/2019. 
 
 
A _______________ (razão social da empresa), com sede a __________ (endereço) inscrita no 

CNPJ nº ___________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _______ e do CPF nº __________, em atenção ao disposto 

no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos 

para a habilitação na licitação modalidade de Pregão Presencial Pelo SRP nº 065/2019 da Secretaria 

de Saúde do Município de Araruama- RJ. Declara, ademais, que não está impedida de participar de 

licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos 

impeditivos de sua habilitação. 

 

 

 

...................................................................................... 
(local e data) 

 
 

...................................................................................... 
(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 

 

Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº 065/2019 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

              ........................................,inscrito no CNPJ n°...................,por intermédio de seu 

representante n°................................... e do CPF n°............................,DECLARA, para fins 

do disposto no inciso V do artigo 27 da lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

 

                                     Araruama,____de___________de 2019. 

 

________________________________________ 

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº 065/2019 

 

DECLARAÇÃO – MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 

 
 
A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº_______________________, com 

sede __________________________, (endereço completo) por intermédio de seu representante 

legal, para fins do PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº 065/2019, DECLARA expressamente, sob 

as penalidades cabíveis, que : 

 

a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide 

nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

 
 

Local, _________de __________ de 2019. 
 

 
_________________________________________ 

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

 


