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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE REALIZEM O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS 
RADIOLÓGICAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA. Conforme Anexo I - Termo de Referência. 
 
2. JUSTIFICATIVA. 
  
2.1 – A abertura do referido processo se dá devido a necessidade dos serviços de digitalização 

de exames do Raio-x e gerenciamento de distribuição de imagens para atender a demanda de 

Hospital Municipal de Magalhães Barata. 

2.2-.Dessa forma, os serviços acima mencionados se fazem indispensáveis no município pela 

sua essencialidade, uma vez que se trata da saúde da população. Sendo assim, pretende-se com 

tais serviços, melhorar o atendimento aos usuários SUS, no que diz respeito ao fechamento de 

diágnostico e a orientação da conduta médica, oferecendo à população um atendimento de qua-

lidade, seguro e eficaz. 

2.1.1–Os quantitativos dos materiais/serviços foram estimados de acordo com as necessidades 

atuais e ocasionais, considerando as demandas oriundas do Fundo Municipal de Saúde. 

3. DA ESTIMATIVA 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. V. Médio 
Unitário 

V. Médio 

Total 

0 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LO-
CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
DIGITALIZAÇÃO DO RAIO X. 

14,00 mês XXXXX XXXXXXX 

 Especificação: EQUIPAMENTO COM 
ALTA QUA-LIDADE DE RESOLUÇÃO, 
QUE NÃO HAJA REPETIÇÕES DE 
EXAMES, IMPOSSIBILITANDO OS 
ERROS, DANDO AGILIDADE NO 
PROCESSO. A IMPRESSORA FOTO-
GRÁFICA DEVE SER ESPECIFICA E 
TER ALTO DESEMPENHO DE IMA-
GENS DE DIAGNOSTICO E DE CUS-
TOS BAIXOS. EQUIPAMENTOS: 01 
DI-RECTVIEW CR, 01 IMPRESSORA 
ESPEFICICA DE EMISSÃO DE EXA-
MES, 01 MICRO COMPUTA-DOR, 01 
MONITOR DE ALTA DEFINIÇÃO, 01 
NOBREAK SENOIDAL 2.2 KVA, 02 
CASSETES, 01 EX-TRATOR E DEMAIS 
SEJAM COMPATÍVEIS COM O SISTE-
MA DIGITAL. 

    

 
 
4. FUNDAMENTO LEGAL 
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4.1 Conforme descrito neste Edital e seus anexos, de conformidade com a Lei federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n° 10.711 de 5 de 
agosto de 2003, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Comple-
mentar n° 147 de 7 de agosto de 2014, Lei Estadual n° 7.389, de 01 de abril de 2010, Decretos 
n° 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto n° 8. 250 
de 23 de maio de 2014, Decreto Nº 9.488, de 30 de Agosto de 2018, legislação correlata e de-
mais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da pu-
blicação da Ata de Registro de Preços, no Diário Oficial do Município. 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de Re-
ferência; 

6.2. Responsabilizar-se integralmente pela execução do serviço deste Termo de Referência, nos 
termos da legislação vigente; 
 
6.3. A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou 
indiretamente aplicável ao objeto deste Termo de Referência; 
6.4. Manter, durante a prestação do serviço deste Termo de Referência, em compatibilidade 
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

6.5. Prestar o serviço de acordo com as especificações constantes no detalhamento do objeto, 
dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE; 
6.6. A CONTRATADA deverá arcar com as despesas relativas ao transporte dos objetos a serem 
locados até os locais designados para a entrega; 
6.7. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas de manutenção do equipamento, 
quando solicitado, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus 
à CONTRATANTE; 
6.8. Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem 
prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
6.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRA-
TANTE; 

6.10. A CONTRATADA deverá acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo 
fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclareci-
mentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
6.11. Cumprir fielmente as cláusulas contratuais e, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, 
deverá dirimir qualquer dúvida que vier a acontecer atinente a execução do objeto deste Termo 
de Referência; 
6.12. A CONTRATADA deverá manter nos locais da execução do serviço uma equipe de trabalho 
de plantão, incluindo um responsável técnico, a fim de permitir o bom andamento dos serviços 
e realizar a reparação de eventuais falhas nos equipamentos, mediante conserto e a possível 
substituição de peças e componentes que se apresentam defeituosos, de acordo com os manuais 
e normas técnicas específicas para os equipamentos; 
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6.13. A instalação do equipamento deve ser realizada obedecendo a critérios de qualidade, agi-
lidade, pontualidade e no caso da execução do serviço utilizar segurança de mão-de-obra especi-
alizada utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para os funcionários 
envolvidos; 
6.14. Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos poderes para represen-
tá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e admi-
nistrativos relativos à execução dos serviços; 
6.15. Manter, durante a manutenção do equipamento seus empregados uniformizados e devi-
damente identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qual-
quer um deles cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, incon-
venientes ou insatisfatórios à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE; 
6.16. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar da-
nos a terceiros, em razão da execução dos serviços, sendo responsável ainda por qualquer aci-
dente de trabalho que aconteçam aos seus funcionários, conforme legislação específica, no de-
sempenho dos serviços / entrega ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependên-
cias pertencentes à Prefeitura de Magalhães Barata; 
6.17. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja de que espécie for, desde que 
praticada por seus empregados na execução dos serviços contratados; 
6.18. A montagem, guarda, desmontagem, operacionalização e o transporte dos equipamentos 
são de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 
6.19. A CONTRATADA será responsável por todas as despesas decorrentes da execução de even-
tuais trabalhos em horários extraordinários (diurno, vespertino ou noturno), e despesas com 
instalações e equipamentos necessários aos serviços e, em suma, todos os gastos e encargos 
com material e mão de obra necessária à completa execução satisfatória do objeto; 
6.20. Comunicar à CONTRATANTE, 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 devi-
da comprovação, sem prejuízo quanto à aplicação das penalidades decorrentes do descumpri-
mento das obrigações contratuais; 

6.21. A CONTRATADA fica obrigada a efetuar a troca dos objetos fornecidos ou os serviços a 
serem locados e refazer o serviço que estejam em desacordo com o estabelecido neste Termo no 
prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do evento; 
6.22. A CONTRATADA deverá desmontar e retirar os equipamentos de sonorização após o tér-
mino do evento ou no dia posterior ao encerramento do evento, conforme solicitação da CON-
TRATANTE; 
6.23. A CONTRATADA deverá cumprir horários estabelecidos pela CONTRATANTE para a exe-
cução dos serviços. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1. Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal; 

7.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a 
efetiva prestação dos serviços, por meio de representante especialmente designado (Fiscal do 
Contrato); 
7.3. Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, 
aos locais onde será executado o objeto deste Termo de Referência, nos horários constantes em 
acordos firmados entre as partes. 
7.4. Prestar aos funcionários da CONTRATADA as informações e esclarecimentos de que dis-
ponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar os locais, data e horário onde 
será executado o serviço objeto deste Termo de Referência, com 03 (três) dias de antecedência 
da realização do evento; 
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7.5. A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, o material a ser locado que esteja 
em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, notificando por escrito quais-
quer irregularidades encontradas no objeto locado. 
7.6. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada. 
 
5. RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
Será feito de forma imediata, mediante atesto prestado pelo representante da Prefeitura e Fun-
dos, fiscal (is) do contrato, ou por quem o órgão contratante indicar, o qual fará aposição de sua 
assinatura, nas notas dos objetos entregues. 
Será feito em até 05 (cinco) dias após a entrega e conferencia da nota fiscal, dos objetos discri-
minados no Anexo I, deste termo, mediante cortejo com os atestados. A nota fiscal deverá vir 
em duas vias, acompanhadas de certidões negativas da Fazenda Federal, Estadual, Municipal, 
FGTS e INSS. 
 
6. PAGAMENTO. 
O pagamento das despesas do objeto deste Pregão será feito mediante emissão de nota fiscal, 
em até 30 dias (corridos), após o recebimento do objeto. 
 
7. CONDIÇÕES GERAIS. 
 
7.1. Os materiais e serviços cotados deverão atender as especificações constantes em anexo. 
7.2. Os licitantes deverão cumprir todos os requisitos do edital de licitação. 
7.3. O fornecimento se dará mediante ordem de entrega dos serviços. 
7.4. Os pagamentos das faturas serão de acordo com as condições estabelecidas na minuta do 
contrato. 
 

 

RAIMUNDO SOARES LOPES 
Secretário Municipal de Saúde 
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