CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 040-2390/2022
Rub. _______________

EDITAL

DADOS DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022
UASG: : 980921
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:
040-2390/2022

DATA DE ABERTURA: .19/08/2022
HORÁRIO: 09h30min.
SÍTIO: https://www.gov.br/compras/pt-br
ÓRGÃO INTERESSADO:
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

OBJETO: Aquisição de Aparelho de Ressonância Magnética, visando atender as necessidades do
serviço de Ressonância Magnética do Hospital de Urgência e Emergência Drº Clementino Moura –
Socorrão II, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
VALOR ESTIMADO: R$ 6.840.000,00 (seis milhões, oitocentos e quarenta mil).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
Menor Valor Global

FORMA DE ADJUDICAÇÃO:
Global

FORMA DE EXECUÇÃO:
Parcelado

MODO DE DISPUTA:
ABERTO FECHADO
Intervalo mínimo entre os lances: sem intervalos

LIC. EXCLUSIVA
ME/EPP/MEI?

LIC. AMPLA
PARTICIPAÇÃO

RESERV. COTA
ME/EPP?

EXIGE AMOSTRA?

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
Lei Municipal nº 4.537/2005 e alterações, Lei Municipal nº 4.830/2007, Decreto Municipal nº
53.647/2019, Instrução Normativa Municipal nº 02/2013, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, Instrução Normativa SLTI/MP nº 3/2018, aplicando
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares e princípios correlatos
pertinentes à espécie, e exigência estabelecidas neste Edital e seus anexos.
DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:
O Pregão será realizado em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da informação
–INTERNET, através do site http://gov.br/compras/pt-br/
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para
todos os efeitos, o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema
Eletrônico, daqui por diante, denominado Sistema, e na documentação relativa ao certame.
MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO E CONSULTA DO EDITAL:
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www.gov.br/compras/pt-br/

e

Toda e qualquer comunicação com o(a) Pregoeiro(a) será realizada por meio eletrônico, utilizando o email: sfalexandre81@gmail.com, ou quando da sessão pública de disputa do certame, por intermédio
do chat do Sistema Eletrônico – Comprasnet, sendo que não serão prestadas informações por
contato telefônico ou outro endereço eletrônico não indicado neste Edital.
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGANAÇÕES:
Até 23h59min do dia 16/08/2022 para o endereço: sfalexandre81@gmail.com
PRAZO DE ENVIO DE PROPOSTA AJUSTADA:
01 (uma) hora
Deverá ser no mínimo de uma hora (conforme art. 45 do Decreto Municipal), contudo deverá ser observado o objeto e suas
complexidades.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO:
Verificar Itens 08 e 09 do Termo de Referência – Anexo I, do Edital.
OBSERVAÇÕES GERAIS:
1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário;
2. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de expediente na Central Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de São Luís do Maranhão – CPL/PMSL/MA;
3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
contrário pelo(a) Pregoeiro(a).
ASSUNTOS

ITENS

DO PREÂMBULO......................................................................................................................

1.

DO OBJETO E VALOR ESTIMADO..........................................................................................
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.....................................................................................
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO..............................................................................
DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA.....
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ............
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA..................................................................................
DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS................................................................................
DA FORMULAÇÃO DE LANCES..............................................................................................
DO MODO DE DISPUTA............................................................................................................
DA DESCONEXÃO....................................................................................................................
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO............................................................................................
DO CRITÉRIO DE DESEMPATE...............................................................................................
DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA ME E EPP..............................

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA..........................................................................................
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.............................................................
DA HABILITAÇÃO.....................................................................................................................
DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA........................................................
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS....................................................................................
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA..............................................................................
DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO...............................
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO................................................................................................
DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE..........................................
DO REAJUSTAMENT EM SENTIDO GERAL............................................................................
DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO........................................................
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.............................................
DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO.......................................................................................
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.......................................................................................
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS....................................................................................................
SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL, OS SEGUINTES ANEXOS:

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ANEXO I – Termo de Referência e seus Apêndices
ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços
ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços
ANEXO IV – Minuta de Contrato
PREGOEIRO(A) RESPONSÁVEL:

Alexandre Souza Farias
Pregoeiro(a) - CPL/PMSL/MA
Portaria nº 03/2022
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1. DO PREÂMBULO
1.1. O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO, por meio da Central Permanente de Licitação CPL, inscrita no CNPJ sob o nº 06.307.102/0001-30, sediada na Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9,
Lote 11, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65.071-820, por intermédio do Pregoeiro designado pela
Portaria nº 03, de 09 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município – DOM/MA em
15/02/2022, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, mediante as condições estabelecidas neste Edital
1.2. A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que os licitantes
interessados providenciem o credenciamento junto ao Comprasnet através do site
www.gov.br/compras/pt-br/
2. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO
2.1. A presente licitação visa a escolha da proposta mais vantajosa, de acordo com as informações
dispostas nos DADOS DA LICITAÇÃO, conforme especificações, quantidades e condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Edital.
2.2. A licitação será dividida conforme PLANILHA DE PREÇOS, contidas no Termo de Referência –
Anexo I deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens/grupos forem de seu
interesse.
2.3. O custo estimado da contratação é o constante nos DADOS DA LICITAÇÃO.
2.4. Quando se tratar de VALOR SIGILOSO, o custo estimado da contratação será tornado público
apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.
2.5. O valor estimado da contratação ou valor máximo aceitável ou valor de referência para aplicação
do maior desconto, quando este for o critério de julgamento, será o estabelecido nos DADOS DA
LICITAÇÃO.
2.6. Na hipótese de haver diferença na descrição do objeto registrado no Sistema Eletrônico
Comprasnet e nas especificações constates no Anexo I, deste Edital, deverá ser considerada a do
Edital.
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. Os recursos para atender as despesas decorrentes da prestação dos serviços serão alocados na
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS que correrá conforme a seguinte classificação:

•
•
•
•

Gestão/Unidade: 15/901
Fonte: 0114000002
Programa de Trabalho: 4490
Elemento de Despesa: 52

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
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objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no artigo 9º da IN SEGES/MP nº 3 de 26 de
abril de 2018.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital ou chave e senha pessoal, para acesso ao
Sistema.
4.2. Como condição para participação neste Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do Sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.2.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;
4.2.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.2.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que a microempresa, empresa de
pequeno porte.
4.2.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.2.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias;
4.2.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
4.2.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º,
XXXIII, da Constituição;
4.2.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI
nº 2, de 16 de setembro de 2009;
4.2.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
4.2.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991.
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
4.4. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei
Complementar nº 123/2006 a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP:
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4.4.1. Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
4.4.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
4.4.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº
123/2006;
4.4.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.4.5. Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art.
3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.4.6. Constituída sob a forma de cooperativa, salvo de consumo;
4.4.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
4.4.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos calendário anteriores;
4.4.9. Constituídas sob a forma de sociedade por ações;
4.4.10. Cujos titulares ou sócios, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de
pessoalidade, subordinação e habitualidade.
4.5. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.5.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.5.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.5.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.5.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666, de 1193;
4.5.4.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação
no certame de empresa em que uma das pessoas listada no mencionado dispositivo legal figure como
sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação
no processo licitatório.
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4.5.5. Empresas que se encontrem em regime de concordata ou com falência decretada, concurso de
credores, processo de insolvência, dissolução e liquidação, em recuperação judicial não homologada
pelo juízo competente ou em processo de recuperação extrajudicial;
4.5.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.5.7. Entidade privadas sem fins lucrativos qualificadas como OSCIP, nos termos da Lei 9.790/99.
Precedentes do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 746/2014 e 230/2015 – Plenário);
4.5.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da IN/SEGES nº 05/2017).
4.5.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art.10 da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5, de 2017;
4.5.10. Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias umas das outras;
4.5.11. Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os
impedimentos previstos no art. 29, inciso IX c/c art. 54, I, “a”, da Constituição Federal.
4.5.12. Empresas que possuam, entre seus sócios majoritários, servidores públicos ou empresas que
tenham entre seus sócios servidor público que seja do quadro da administração municipal local,
independentemente da posição que ocupe.
4.5.13. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com à Administração
Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar pela Administração Pública do Município de
São Luís – MA;
5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória
Pregão, em sua forma eletrônica.
5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do Sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
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tornem desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento
da habilitação.
5.6. O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os preços negociados
inseridos durante a sessão pública.
5.7. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: 0800 978
9001 ou através do sítio: Portal de Atendimento - https://portaldeservicos.economia.gov.br/. Suporte
realizado de segunda a sexta-feira, de 07h às 20h.
6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
6.1. Da Impugnação:
6.1.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
6.1.2. A impugnação deverá ser encaminhada exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail
indicado no DADOS DA LICITAÇÃO. Se encaminhado na extensão “pdf”, solicitamos também
encaminhar uma via do documento em extensão “doc”, no horário das 08h:00min às 18h:00min.
6.1.2.1. Caberá ao Licitante confirmar junto ao Pregoeiro o recebimento do e-mail que encaminhara
impugnação. Os pedidos encaminhados após o horário estipulado (após as 18 horas) passarão ater
seu prazo computado somente a partir das 08 horas do próximo dia útil.
6.1.3. O pedido de impugnação deverá conter, de forma clara e explícita, as seguintes informações:
6.1.3.1. Número do certame impugnado;
6.1.3.2. Nome da Pessoa Jurídica ou Pessoa Física impugnante;
6.1.3.3. Razões da impugnação;
6.1.3.4. Nome do signatário da impugnação;
6.1.3.5. Dados da Pessoa Jurídica ou Pessoa Física impugnante.
6.1.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
6.1.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
6.1.6. Não será reconhecida a impugnação quando vencido o prazo de interposição.
6.1.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
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pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
6.1.8. Decairá o direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, aceitando-os sem objeção,
venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
6.2. Do Esclarecimento:
6.2.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, em relação
às eventuais dúvidas da interpretação do presente edital e seus anexos.
6.2.2. A solicitação de esclarecimento deverá ser encaminhada exclusivamente por meio eletrônico,
para o e-mail informado nos DADOS DA LICITAÇÃO, encaminhado na extensão “pdf”, solicitamos
também encaminhar uma via do documento em extensão “doc”, no horário das 13h às 18h.
6.2.2.1. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, que
antecederá a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico, e poderá requisitar subsídio formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e seus anexos.
6.2.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
]
6.2.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo Sistema e vincularão os
participantes e a administração.
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos neste Edital, a proposta de preços com base na Planilha de
Custos e Formação de Preços (Modelo no Anexo II) com a descrição do objeto ofertado e o preço, até
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
7.2. O prazo para o envio das propostas com a descrição do objeto ofertado e o preço será encerrado
com a abertura da sessão pública.
7.3. O envio da proposta, nos termos do disposto no subitem 7.1., ocorrerá por meio de chave de
acesso e senha.
7.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
desde que estejam no prazo de validade, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.
7.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006.
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.
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7.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e o
documentos de habilitação anteriormente inseridos no Sistema.
7.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
7.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no Sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
8.1.1. Valor unitário e total do item ou percentual de desconto, conforme informação contida nos
DADOS DA LICITAÇÃO;
8.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.
8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de
Preços, conforme anexo deste Edital.
8.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrente de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementalos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do artigo 57 da Lei nº
8.666/1993.
8.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo, com base na alínea “b”
do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e nos termos do art. 63, § 2º da IN SEGES/MP Nº 5/2017.
8.4. A empresa é a única responsável, pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro
ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a
seguir:
8.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;
8.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido unilateralmente, da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de
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total ressarcimento do débito.
8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao Pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer
tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços,
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
8.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
8.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.
9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública deste Pregão será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua
chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário discriminados nos DADOS DA
LICITAÇÃO.
9.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo
próprio do Sistema eletrônico.
9.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema durante a Sessão Pública do Pregão
Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas neste Instrumento.
10.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante no Sistema.
10.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
10.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
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10.5. O Sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
10.6. O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de Sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e do valor consignado no registro.
11.2. O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de julgamento indicado nos DADOS DA
LICITAÇÃO.
11.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
11.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto ao último
por ele ofertado e registrado pelo Sistema.
11.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
11.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
11.7. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
12. DO MODO DE DISPUTA
MODO DE DISPUTA ABERTO
12.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser
...........(.........).
12.2. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
12.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo Sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos
do período de duração da sessão pública.
12.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos
do período de duração da sessão pública.
12.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
12.6. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo Sistema, poderá o
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Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
Ou
MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
12.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
12.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo,
o Sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período
de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
12.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o Sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 (dez) por cento superior àquelas possam
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
12.3.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer
um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
12.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o Sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
12.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
12.5. Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigência de
habilitação.
13. DA DESCONEXÃO
13.1. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
13.2. Quando a desconexão do Sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro)
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
14.1. O critério de julgamento empregado na seleção da proposta mais vantajosa para a administração
ser o de indicado nos DADOS DA LICITAÇÃO, conforme definido neste Edital e seus anexos.
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15. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
15.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O Sistema identificará em colona própria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e alterações.
15.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
15.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo Sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
15.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocados as demais licitantes microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
15.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
15.6. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa fechado.
15.7. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:
15.7.1. No país;
15.7.2. Por empresas brasileiras;
15.7.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
15.7.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
prevista na legislação.
15.8. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo Sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.
16. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS MICROEMPRESAS - ME E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP

Página 14 de 73
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 040-2390/2022
Rub. _______________

16.1. Nas contratações públicas, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico
e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à
inovação tecnológica.
16.1.1. Para cumprimento do subitem acima e atendendo ao Anexo I - deste Edital, o processo licitatório
por se trata de bens de natureza divisível, destacará itens para os quais se estabeleceu cota de até
25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos totais, bem como itens destinados exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
16.1.2. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do
primeiro colocado, nos termos do § 2º do art. 8º do Decreto Federal nº 8.538/2015.
16.1.3. Se uma mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas
dar-se-á pelo menor preço obtido entre as cotas.

17. DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA
17.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
Sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
17.1.1. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;
17.1.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo indicado nos DADOS DA
LICITAÇÃO, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

17.1.3. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
pelo licitante, antes de findo o prazo.
17.2. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
18. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
18.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observados o disposto no parágrafo único do art. 7º
e no § 9º do art. 26 do Decreto Municipal nº 53.647/2019.
18.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos, para orientar sua decisão ou
manifestação escrita do órgão requisitante ou ainda de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a
ele, para orientar sua decisão.
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18.3. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha
de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.
18.4. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via Sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro,
com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no
momento da aceitação do lance vencedor.
18.5. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de
Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação das proposta, desde que não
contrariem exigências legais.
18.6. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1. do Anexo VII-A
da IN/SEGES/MP Nº 05/2017, que:
18.6.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;
18.6.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;
18.6.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
18.6.3. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU –
Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço
manifestadamente inexequível;
18.6.3.1. Quanto o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contendo o objeto, será considerada inexequível a preposta de preços ou menor lance que:
18.6.3.1.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços globais ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
18.6.3.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados
em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes.
18.6.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuados diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da
Lei Federal nº 8.666/1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
Nº 5/2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
18.6.5. Quando a licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise
da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização
de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
18.6.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade
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e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita;
18.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no Sistema com, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata;
18.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no Sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.

18.7. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no “chat” pelo licitante, antes de findo o prazo.
18.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se que as planilhas de
custo readequadas com o valor final ofertado.
18.9. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.
18.10. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também
quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
18.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivos de desclassificação da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja
majoração do preço.
18.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;
18.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse
regime.
18.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
18.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
18.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
18.15. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo Sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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18.16. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta o Pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
19. DA HABILITAÇÃO
19.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
19.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
19.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
19.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbridade_adm/consutar_requerimento.php);
19.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos
subitens 19.1.2., e 19.1.3., acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(http://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
19.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
19.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditiva
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
19.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
19.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
19.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
19.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo Sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
19.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal,
e trabalhista, à qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, conforme o disposto na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018.

Página 18 de 73
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 040-2390/2022
Rub. _______________

19.6.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03,
de 2018 mediante utilização do Sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
19.6.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
19.6.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões, lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024/2019 e Art. 54 do Decreto Municipal
53.647/2019.
19.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via Sistema, no prazo indicado no “chat”, sob pena de inabilitação, exceto para
os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, onde o prazo será de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério
da administração pública.
19.8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.
19.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
19.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
19.10.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
19.11. Ressalvado o disposto no subitem 7.4., os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.
19.12. Habilitação Jurídica:
19.12.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
19.12.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual (CCMEI), na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br
19.12.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada –
EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
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19.12.4. No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo, no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
19.12.5. No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado.
19.12.6. No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado acompanhada de documentação de eleição de seus administradores.
19.12.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil da Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 5º da Lei nº 5.764/1971.
19.12.8. No caso de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: Certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 8º da Instrução
Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
19.12.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto de
autorização, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
19.13. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
19.14. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
19.14.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, notadamente através do Cartão de Identificação da Pessoa Jurídica ou Pessoa
Física;
19.14.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da
União e Previdenciária, expedida pela Receita Federal do Brasil;
19.14.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS,
expedida pela Caixa Econômica Federal;
19.14.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 07/07/2011) para
comprovar a inexistência de débitos inadimplido perante a Justiça do Trabalho do licitante, emitida
pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao);
19.14.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
19.14.6. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, quanto à
Dívida Ativa do Estado, emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado, relativo ao domicílio ou sede
da empresa;
19.14.7. Certidão Negativa de Débitos Estaduais ou Positiva com Efeitos de Negativa, emitida
pela Secretaria de Fazendo do Estado, relativo ao domicílio ou sede da empresa;
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19.14.7.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;
19.14.8. Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Município do domicílio ou dessa da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal;
19.14.9. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Dívida Ativa do
Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal;
19.14.10. Quando a prova de regularidade de que trata os subitens 19.14.6. / 19.14.7. / 19.14.8 e
19.14.9., for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar
expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa
condição.
19.14.11. Caso o licitante detentor de menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa
de pequeno porte deverá apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
19.14.11.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações;
19.14.11.2. A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo facultado à
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
19.15. Qualificação Técnica
19.15.1. Declaração, Certidão ou Atestado de capacidade técnica expedido(a) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, comprovando que a licitante prestou os serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto de que trata este Edital. O atestado deverá ser impresso
em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ, endereço completo, identificação do licitante e
descrição clara dos serviços prestados, devendo ser assinado por seus sócios ou diretores ou
administradores ou procuradores ou gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu
nome completo e cargo/função.
19.15.1.1. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro
em desacordo com as exigências deste Edital e seus anexos.
19.15.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
19.15.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido pelo
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menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior,
conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP Nº 5/2017.
19.15.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços,
consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP Nº 5/2017.
19.16. Qualificação Econômica e Financeira
19.16.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data não excedente a 90 (noventa) dias consecutivos anteriores a data de apresentação
da proposta de preço, salvo se a mesma trouxer consignado o seu prazo de validade.
19.16.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo ainda
comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
19.16.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
19.16.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial
do último exercício financeiro, nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.538/2015.
19.16.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
19.16.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
19.16.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
resultantes da aplicação das seguintes formulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

19.16.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG e Liquidez Corrente - LG, deverão comprovar,
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo
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ou o patrimônio líquido mínimo de ....... (.........) do valor estimado da contratação ou do item
pertinente.
19.16.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
19.16.5.1. Publicados em Diário Oficial ou;
19.16.5.2. Publicados em jornal de grande circulação ou;
19.16.5.3. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
19.16.5.4. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento
Registro Empresarial e Integração – DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura
e de Encerramento.
19.16.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá apresentar
juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital –
SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB vigente.
19.17. Das Disposições Gerais sobre Habilitação:
19.17.1. Os licitantes que apresentarem habilitação válida no SICAF ou Certificado de Registro
Cadastral (CRC) expedido pelo Município de São Luís/MA, poderão deixar de apresentar os
documentos abrangidos pelos mesmos. No entanto, permanecerão obrigados a enviar os documentos
não contemplados pelo SICAF ou pelo CRC.
19.17.2. No julgamento da Habilitação o Pregoeiro poderá sanear erros ou falhas que não alterem a
substância 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.
19.17.3. Em caso de problema com linha de transmissão de dados, que inviabilize o acesso ao
Sistema, o Pregoeiro autorizará o envio da documentação por meio do e-mail indicado nos DADOS
DA LICITAÇÃO.
19.17.4. O prazo para encaminhamento dos documentos solicitados poderá ser prorrogado por
indicado nos DADOS DA LICITAÇÃO, sendo que tal pedido deverá ser realizado dentro do prazo
concedido.
19.17.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
19.17.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
19.17.7. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo Sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
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19.17.8. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob penas de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
19.17.8.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante remanescentes.
19.17.9. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado:
19.17.10. Da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e
19.17.11. Da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
19.17.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
19.17.13. As certidões que omitirem o prazo de validade serão entendidas como validas pelo período
de 90 (noventa) dias corridos, a contar de sua emissão.
19.17.14. O Pregoeiro, antes de se manifestar com relação aos Documentos de Classificação e
Habilitação das empresas participantes do Certame, poderá solicitar parecer técnico do Órgão
Requisitante ou ainda, de Pessoas Físicas ou Jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
20. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
20.1. A proposta final juntamente com a Planilha de Custos, do licitante declarado vencedor, deverá ser
encaminhada no prazo indicados no DADOS DA LICITAÇÃO, a contar da solicitação do Pregoeiro, no
Sistema eletrônico e deverá ser redigida em língua portuguesa, ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal e conter:
20.1.1. Dados da empresa licitante, tais como: número do pregão, razão social, endereço completo,
telefone, número do CNPJ/MF, endereço eletrônico (e-mail) para contato, e dados bancários para fins
de pagamento (nome e número do banco, número e local da agência, número da conta corrente);
20.1.2. Nome completo do responsável ou representante legal pela assinatura do contrato, números
do CPF, Carteira de Identidade e cargo na empresa;
20.1.2.1. Havendo alteração do representante legal, a empresa licitante apresentará estas informações
acompanhadas dos documentos necessários, no momento da assinatura do contrato.
20.1.3. Apresentar a Planilha de Custos e Formação de Preços (Modelo no Anexo III), devidamente
ajustada ao lance vencedor.
20.1.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sansão à Contratada, se for o caso;
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20.1.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
20.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor global em algarismo e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
20.2.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros, no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
20.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.
20.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.
20.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
21. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
21.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decidão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio no Sistema.
21.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
21.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
21.2.2. A falta manifestação motivada do licitante quando à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
21.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para
apresentar as razões, pelo Sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarazões também pelo Sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
21.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do subitem 21.1. importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
21.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente aos atos insuscetíveis de aproveitamento.
22. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
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22.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
22.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessãopública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
22.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não cimprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
22.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
22.2.1. A convocação se dará por meio do Sistema eletrônico, através do “chat”, e-mail, de acordo com
a fase do procedimento licitatório.
22.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
23. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
23.1. Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto da
licitação à proponente vencedora e submeterá o processo à apreciação da Autoridade Competente
que poderá homologar, revogar ou anular o procedimento licitatório.
23.2. Ocorrendo a manifestação de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente a
adjudicação e homologação da licitação.
23.3. A Autoridade Competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público,
derivado 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 fundamentado.
23.4. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
23.4.1. A anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o direito do
contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
23.4.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à nulidade do Contrato ou instrumento equivalente,
ressalvado, ainda, o dispositivo citado no subitem anterior.
24. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
24.1. As regras sobre a Garantia de Execução estão previstas no Termo de Referência – Anexo I e na
Minuta de Contrato – Anexo III, deste Edital.
25. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
25.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
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Contrato ou emitido instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), dentro
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação,
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas.
25.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo
para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
25.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.
25.3. A licitante vencedora do item/grupo deverá providenciar o seu cadastramento junto ao
Setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a
contar da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão de
Nota de Empenho. Para maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura Municipal
de
São
Luís
no
sítio
eletrônico
www.saoluis.ma.gov.br
ou
pelo
e_mail:
cfornecedorcpl@gmail.com ou pelo telefone (98) 9238-6679, nos horários de segunda – feira à
quinta – feira das 08h:00min às 18h:00min e sexta – feira das 08h:00mim às 13h:00min.
25.4. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa, implica no
reconhecimento de que:
25.4.1. Referida Nota está substituído o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida
as disposições da Lei nº 8.666/1993;
25.4.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
25.4.3. A contratada reconhece que a hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.
25.5. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
26. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
26.1. As regras acerca do reajustamento do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência – Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
27. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
27.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência – Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
28. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
28.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência –
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Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
29. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
29.1. As regras acerca do pagamento estão previstas no Termo de Referência – Anexo I e na Minuta
de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
30.1. As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da execução contratual estão
previstas no Termo de Referência – Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
31.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no Sistema eletrônico.
31.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
31.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contração.
31.4. É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação, salvo na hipótese do § 3º art. 50 do Decreto Municipal nº 53.647/2019.
31.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de classificação e habilitação.
31.5.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
31.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001,
serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de
documentos originais e cópias autenticadas em papel.
31.7. A sessão pública do Pregão Eletrônico poderá ser suspensa administrativamente, mediante
comunicado do Pregoeiro, no qual informará a nova data e horário previstos para abertura da sessão.
31.8. Em caso de divergência ou dúvida entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
31.9. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV,
correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra
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forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma
legal.
33.10. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do Art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007,
todas as disposições relativas às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
33.11. A licitante deverá consignar para proposta ou lance, na forma expressa do Sistema eletrônico,
o valor com no máximo duas casas decimais após a vírgula ou percentual de desconto, já considerados
e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
31.12. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foto da Comarca de
São Luís – MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís – MA. ___ de ____ de 2022.

Alexandre Souza Farias
Pregoeiro da CPL/PMSL/MA
Portaria nº 003/2022
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022 – CPL/PMSLMA

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS APÊNDICES

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO

OBJETO

1.1.
O presente Termo de Referência tem como objeto a Aquisição de Aparelho
de Ressonância Magnética, visando atender as necessidades do serviço de Ressonância
Magnética do Hospital de Urgência e Emergência Drº Clementino Moura – Socorrão II,
conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas neste instrumento.
2.

DA

ESPECIFICAÇAO

DO

OBJETO

2.1.
A descrição do objeto, bem como as especificações técnicas e os quantitativos
estimados estão discriminados no(s) Apêndice(s) I, parte integrante deste Termo de
Referência.
3.

DA

JUSTIFICATIVA

E

OBJETIVO

DA

CONTRATAÇÃO

3.1. Justifica-se a atual à aquisição de Aparelho de Ressonância Magnética, visando atender
as necessidades dos serviços de Ressonância Magnética do Hospital de Urgência e Emergência
Drº Clementino Moura – Socorrão II, vinculadas a esta superintendência.
3.2.
Considerando que a falta do Aparelho pode ocasionar situações estressantes
à equipe multiprofissional, aumento no risco iminente de morte e danos irreparáveis aos
usuários atendidos.
3.3.
Considerando que o teor da Portaria nº 4.170, de 30 dezembro de 2021 do
Ministério da Saúde, que habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos
destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de
saúde e disponibiliza ao Fundo Municipal de São Luís – Maranhão a proposta de nº
13816.886000/1210-06.
4.

DA

CLASSIFICAÇÃO

DOS

BENS

COMUNS
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4.1.
O objeto constante do presente Termo de Referência enquadra-se no conceito
de bens comuns, por possuírem características padronizadas, uma vez que são facilmente
comparáveis entre si e podem ser oferecidos por diversas empresas atuante no mercado, não
necessitando de especificações minuciosas ou peculiares (Art. 1º, parágrafo único da Lei
Federal nº 10.520/2002).

5.

DA

ESTIMATIVA

DE

PREÇOS

E

PREÇOS

REFERENCIAIS

E

PROPOSTAS

5.1.
O valor estimado para a aquisição do objeto pretendido, tem como parâmetro
os preços praticados no âmbito da administração pública, importando no Valor Global de R$
6.840.000,00 (seis milhões, oitocentos e quarenta mil).
5.2.

As licitantes deverão apresentar:

5.2.1.
Catálogos e material (is) ilustrativo(s) original (is) ou cópia(s) em português,
referente(s) ao(s) modelo(s) ofertado(s), comprobatório(s) da descrição técnica apresentada
na sua proposta original.
5.2.2.
Somente serão considerados válidos catálogos impressos pela internet, desde que
este possibilite a averiguação completa e compatível com a descrição do objeto requisitado e
conste a origem do site oficial do fabricante e que informe a “FONTE” (endereço completo,
por exemplo: http://www.fabricantex.com/produtox.) do respectivo documento
possibilitando a comprovação da autenticidade do documento proposto;
5.2.3. Declaração do licitante de que possuirá ou garantirá assistência técnica credenciada e
autorizada pelo fabricante, com prontidão, sempre que for solicitado.
5.2.4. No momento da assinatura do doravante contrato, deverá ser apresentado registro da
sociedade responsável pela assistência técnica em órgão competente (CREA), na hipótese de
terceirização da garantia.
5.3. Certificado de Registro dos Produtos emitido pela ANVISA, Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Cópia emitida eletronicamente pelo sítio da Anvisa), dentro do prazo de
validade em nome do fabricante, conforme Artigo 12, da Lei Nº 6.360, de 23 de Setembro de
1976, que dispõe Sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas,
os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras
Providências.
5.3.1. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia do protocolo da
solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido, desde que a
revalidação do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do último ano do
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quinquênio de sua validade, nos termos e condições previstas no § 6º do artigo 12 da Lei nº
6.360, de 23 de setembro de 1976.
6.

DOS

RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS

6.1.
A despesa orçamentária da execução deste contrato para o exercício do
ano corrente, no valor de R$ 6.840.000,00 (seis milhões, oitocentos e quarenta mil), correrá
conforme a seguinte classificação:

•
•
•
•

Gestão/Unidade: 15/901
Fonte: 0114000002
Programa de Trabalho: 4490
Elemento de Despesa: 52
7. DA

ENTREGA

E

CRITÉRIOS

DE

ACEITAÇÃO

DO

OBJETO

7.1.
Do prazo de entrega: Será de 90 (noventa) dias, contado do recebimento da
Ordem de Fornecimento em entrega única, conforme a necessidade da Secretaria Municipal
de Saúde.
7.2.
Do local de entrega: O objeto licitado deverá ser entregue em embalagem que
o proteja nas dependências do Hospital de Urgência e Emergência Drº Clementino Moura –
Socorrão II, localizado na Rua Santa Helena, nº 3685, Bairro: Cidade Operária – São Luís/MA,
CEP: 65058-442.
7.3.

Do horário de entrega: A entrega deverá ocorrer das 08:00 h às 15:00 h,

horário local, de segunda a sexta-feira.

7.4.
A empresa deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega do
aparelho, no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da convocação da
Secretaria de Municipal de Saúde, podendo haver dilatação deste prazo nos casos em que
ficar comprovada impossibilidade real de cumprimento, conforme análise e definição do fiscal
do contrato.
7.5.
O recebimento do objeto será feito nos termos dos arts. 73 a 76 da Lei Federal
nº 8.666/93 e alterações, e serão considerados aceitos somente após o recebimento e análise
pela Contratante, atendidas as especificações do Edital e seus anexos, noseguintes termos:
7.6.
Provisoriamente: No prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
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conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
7.7.
Definitivamente: No prazo de 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento
provisório, mediante atesto da Nota Fiscal, após verificação da qualidade e quantidade do
objeto e consequente aceitação.
7.7.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o item acima não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo
no dia do esgotamento do prazo.
7.7.2.
O aceite/aprovação do objeto pela Secretaria Municipal de Saúde não exclui
a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA por vícios de quantidade ou
qualidade do objeto ou disparidade com as especificações estabelecidas, verificadas,
posteriormente, garantindo-se a esta Secretaria as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº
8.078/90.
7.7.3.
A contratada deverá fornecer o aparelho de ressonância magnética, peças do
equipamento e serviços de instalação do equipamento com prazo de validade mínima de 36
(trinta e seis) meses, contados da entrega do equipamento no Hospital de Urgência e
Emergência Drº Clementino Moura – Socorrão II.
7.7.4.
O atraso na entrega dos objetos deverá ser previamente justificado e
encaminhado ao setor técnico.
7.7.5.
A contratada deverá prover treinamentos para as equipes técnicas do
contratante sobre os equipamentos, sistemas e softwares fornecidos pela contratada, assim
como para os equipamentos, sistemas e softwares das outras empresas que a contratada
deseja fornecer como parte desta proposta.
7.7.6.
A contratada deve garantir todas as intervenções técnicas necessárias para
instalação e funcionamento da Ressonância Magnética nas condições previstas nas
especificações técnicas do equipamento, normas, legislações e condições.
8. DA

QUALIFICAÇÃO

TÉCNICA

8.1.
Atestado de Capacidade Técnica, com comprovação de aptidão do
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, com o objeto da
licitação, através da apresentação de atestado (s) autenticado (s) fornecido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado.
8.2.
Licença Sanitária (Alvará Sanitário) Estadual ou Municipal, compatível com o
objeto licitado, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade em
nome do licitante, conforme Artigo 21º da Lei Nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que
dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos
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Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências.
8.2.1. Em caso de Licença Sanitária Vencida, a Licitante deverá apresentar cópia atualizada e
legível da solicitação (Protocolo) de revalidação, acompanhada da cópia da Licença Sanitária
vencida, desde que atenta ao Art 25 da Lei Nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. " A
revalidação de licença deverá ser requerida nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de cada
exercício."
8.3. Autorização de Funcionamento (AFE), expedida pela Agência Nacional da Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA) em nome do licitante (Publicação no Diário Oficial
da União), Conforme Resolução da Diretoria Colegiada (ANVISA) – RDC Nº 16, de 1° de Abril
de 2014;

9.

DA

QUALIFICAÇÃO

ECONOMICO-FINANCEIRA

9.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data não excedente a 90 (noventa) dias consecutivos anteriores a data
de apresentação da documentação de habilitação, salvo se a mesma trouxer consignado
o seu prazo de validade.
9.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, olicitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitação, devendo ainda comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
9.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
9.2.1.
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
9.2.2.
É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
9.2.3.
Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicação das seguintes formulas:

Página 34 de 73
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LG =

Folha: ______________
Proc. Nº 040-2390/2022
Rub. _______________

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante
9.2.4.
As empresas, que apresentarem índice inferior ou igual a 1 (um) em qualquerdos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LG), deverão comprovar
capital social mínimo ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação
ou do item pertinente.
10.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1.
São obrigações da Contratante aquelas previstas na Minuta do Contrato,conforme
art. 3º, XIV, “c” do Decreto Municipal nº 53.647/2019, art. 3º, XI, “c”, do Decreto Federal nº
10.024/2019 e art. 55 inciso XI, da Lei nº 8.666/93.
11. DAS

OBRIGAÇÕES

DA

CONTRATADA

11.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações previstas na Minuta do Contrato,
conforme art. 3º, XIV, “c” do Decreto Municipal nº 53.647/2019, art. 3º, XI, “c”, do Decreto Federal nº
10.024/2019 e art. 55 inciso XI, da Lei nº 8.666/93.
12. DO

CONTROLE

E

FISCALIZAÇÃO

DA

EXECUÇÃO

12.1.
Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega do Aparelho de Ressonância Magnética, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
12.2.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
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Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei nº 8.666, de 1993;
12.3.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhandoos apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
13. DA

VIGÊNCIA

DO

CONTRATO

13.1.

A vigência deste instrumento será a partir de sua assinatura até 31 de dezembro do
ano corrente, e ficando adstrita a vigência dos respectivos créditosorçamentários, conforme art. 57,
caput, da Lei nº 8.666/93, tendo sua eficácia condicionada à data de sua publicação, mediante extrato,
no Diário Oficial do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93
e art. 3º, XIV, “f”, do Decreto Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI, “f” do Decreto Federal nº
10.024/2019.
14. DAS

CONDIÇÕES

DE

PAGAMENTO

14.1.
O pagamento obedecerá às condições previstas na Minuta do Contrato, nos
termos do art. 55, III, da lei 8.666/93.
15.

DO REAJUSTE

15.1.
As condições para reajuste estão previstas na Minuta do Contrato, conformeart.
55, III, da lei 8.666/93.

16. DAS

SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS

16.1.
As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada são aquelas previstas na
Minuta do Contrato, confome art. 3º, XIV, “g”, do Decreto Municipal nº 53.647/2019 e art. 3º, XI, “g”,
do Decreto Federal nº 10.024/2019, art. 7º da Lei 10.520/2002 c/c arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.
17.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pelo consultor Adriano Ferreira Dias, sendo as
informações extraídas do memorando 027/2022 da Superintendência de Assistência à Rede de Saúde,
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assinado por Gleusa Mara Barreto Vieira, visando cumprir às exigências legais buscando atender ao
princípio da celeridade e dar inícioaos procedimentos licitatórios após a aprovação do mesmo.

18.

DOS APÊNDICES

18.1. Faz parte integrante deste Termo de Referência
APÊNDICE I – Planilha Descritiva e Orçamentária.
São Luís, 23 de junho de 2022.

ELABORADOR:
Adriano Ferreira Dias
Consultor SUMAPA
Matrícula: nº 64.227

CIENTE:
Palloma Massete Silva
Coordenadora de Compras e Registro
Matrícula: nº 599788-1

Aprovação:
Considerando todas as informações dispostas no presente documento, APROVO oTERMO DE REFERÊNCIA,
conforme estabelece a legislação vigente.
Em:

/

/2022.

Joel Nicolau Nogueira Nunes Junior
Secretário Municipal de Saúde
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APÊNDICE I

PLANILHA DESCRITIVA E ORÇAMENTÁRIA.

APÊNDICE I
PLANILHA DESCRITIVA E ORÇAMENTÁRIA

ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

1

EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA com as
características técnicas mínimas: Ressonância Magnética
de 1,5T capaz de adquirir imagens de corpo inteiro de alta
performance para exames avançados nas áreas de
neurologia, oncologia, abdome, pediatria geral, ortopedia,
musculo esquelético, cardiologia (incluindo pediátrica) e
angiografia, com as seguintes características: 1. Magneto
Supercondutivo de 1,5 Tesla, com shielding ativo, proteção
contra interferências externas; 1.1. Shimming ativo e
passivo; 1.2. Sistema de refrigeração com criogenia (HÉLIO
LÍQUIDO) e taxa máxima de evaporação típica de Hélio de
0,0L/h (sistema Zero Boil Off ou similar) em condições
normais de funcionamento do sistema de refrigeração
(coldhead e compressor) sem interrupção e dentro das
especificações do fornecedor; 1.3. Diâmetro interno (bore
do magneto) mínimo de 70 cm; 1.4. Deve apresentar
intercomunicador em duas vias; 1.5. O equipamento deverá
ser entregue calibrado e com carga máxima permitida de
Hélio, dentro das normativas de segurança do fabricante,
resfriado " in loco "o fabricante deverá entregar o
equipamento calibrado e funcionando. 1.6. Bobina de
Gradiente com blindagem ativa; 1.7. FOV de no mínimo
50x50x50 cm; 1.8. Com tecnologia para redução de
consumo de energia dos subsistemas (amplificadores de RF,
Gradientes, etc) sem afetar o desempenho de nenhum
subsistema do equipamento (PowerSave; Green Cooling
Package ou similar); 1.9. Sistema de sincronismo fisiológico
(para pulso periférico, respiratório e cardíaco); 1.10. O
equipamento deve ser dotado de sistema de redução de
ruído acústico para no mínimo Sequências Spin Eco /
Fast/Turbo Spin Eco; Inversão Recuperação e para estudos
de UN 1 rotina: no mínimo cabeça, coluna e ortopedia (ART,
ComforTone; QuietSuite ou similar); 1.11. O equipamento
deve ser dotado de sistema automático de orientação para
o paciente, no mínimo sobre tempo de exame, solicitação
de apneia e aviso de movimento da mesa (AutoVoice,
Comando de Voz ou similar); 2.Gradientes: 2.1. Sistema de
Gradiente de alto desempenho e não Ressonante; 2.2.
Intensidade mínima de gradientes por eixo (X, Y, Z) durante
100% do tempo de Sequência: maior ou igual a 44mT/m

UNIDADE

1

VALOR
IDENTIF
TOTAL
CATMAT ESTIMADO
R$

447571

R$
6.840.000,00
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(valor real ou equivalente por eixo); 2.3. Taxa de variação
em tempo real “SLEW RATE” mínimo por eixo (X, Y, Z)
durante 100% do tempo de Sequência: maior ou igual a 200
T/m/s ou maior (valor real ou equivalente por eixo); 3.
Transmissão e Recepção de Rádio Frequência: 3.1. Potência
mínima do amplificador de transmissão: 15 KW ou maior;
3.2. Mínimo número de canais independentes e individuais:
no mínimo 48 canais e localização do conversor analógicodigital dentro da bobina ou na sala de exames; 3.3. O
sistema deve permitir a conexão simultânea de no mínimo
2 (duas) ou mais bobinas, devendo estar incluídas nesta
combinação as bobinas de Cérebro, Pescoço, Coluna Total
(neuroeixo) e Abdômen Total (abdome e pelve) sem
necessidade de reposicionamento do paciente; 3.4.
Existência de transmissão de dados de RF (radiofreqüência)
através de cabeamento de fibra ótica. 4. Software de
Aquisição Paralela: 4.1. Software para técnicas de aquisição
paralela (iPAT, ASSET, SENSE ou similar); 4.2. Fator de
aceleração disponível no sistema de 8 vezes ou maior; 4.3.
Capacidade de realizar estudos com aquisição paralela em
todas as direções (cabeça-pé; anterior-posterior e
esquerdadireita); 5. Mesa do Paciente e Supervisão: 5.1.
Mesa de exames com capacidade de carga de no mínimo
250Kg; 5.2. Altura mínima para posicionamento do
paciente: 70cm ou menor; 5.3. Movimentação da mesa
controlada pelo comando de mesa na sala de exames e a
partir do console do equipamento, para possibilitar o
posicionamento fácil e rápido do paciente e exames rápidos
de estações múltiplas; 5.4. Sistema de comunicação entre
operador e paciente em duas vias; 5.5. Sistema de
monitoração do paciente a partir do console do
equipamento (respiração e pulso); 5.6. Sistema de chamada
de emergência para o paciente; 5.7. Sistema de retirada
manual do paciente em caso de emergência ou
necessidade; 6. Bobinas de Radiofrequência: 6.1. Todas as
bobinas deverão estar disponíveis junto com a entrega do
equipamento. As mesmas devem ser descritas na oferta
deixando claro quantos elementos e quantos canais
possuem e se permitem ou não as técnicas de aquisição
paralela; 6.2 As bobinas devem ser capazes de conectar-se
ao sistema e/ou entre si para obter cobertura estendida do
encéfalo até a pelve sem necessidade de movê-las ou mover
o paciente para essa cobertura; 6.3. Bobina ou conjunto de
bobinas para estudo de cabeça compatível com aquisição
paralela com no mínimo 15 elementos, que permita
conexão com outras bobinas para estudo de neuroeixo; 6.4.
Bobina ou combinação de bobinas para estudo
neurovascular (cabeça/pescoço) com no mínimo 20
elementos, compatível com aquisição paralela e que
permita conexão com outras bobinas para estudo de neuro
eixo; 6.5. Bobina integrada ao equipamento, sem
necessidade de ser removida ou reposicionada para estudos
de coluna total, com no mínimo 32 elementos e área de
cobertura mínima de 90cm, compatível com aquisição
paralela; 6.6 Bobina ou conjunto de bobinas para estudos
de tórax, incluindo coração, abdome e pelve, compatível
com aquisição paralela, que permita conexão com outras
bobinas, com no mínimo 28 elementos. Caso não seja
possível a realização de exames cardíacos com esta bobina
a empresa deverá ofertar uma bobina adicional compatível
com a realização do mesmo. 6.7. Bobina flexível ou conjunto
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de bobinas de tamanho pequeno e grande, compatível com
aquisição paralela, com no mínimo 8 canais. 6.8. Bobina
dedicada para estudo de joelho, compatível com aquisição
paralela, com no mínimo 8 canais. 6.9. Bobina dedicada para
estudos de ombro, compatível com aquisição paralela, com
no mínimo 8canais ou flexível com no mínimo de 8 canais
6.10. Bobina dedicada para estudos de tornozelo,
compatível com aquisição paralela, com no mínimo 8 canais
ou flexível com no mínimo de 8 canais 6.11. Bobina
dedicada para estudos de mama, compatível com aquisição
paralela, com no mínimo 7 canais. 6.12. Bobina dedicada
para Mão e punho, compatível com aquisição paralela, com
no mínimo 8 canais ou flexível de 8 canais. 7.Console do
equipamento: 7.1. Monitor colorido de LCD ou melhor, de
no mínimo 21 polegadas, com tela plana de alta definição
(mínimo 1920x1200); Capacidade mínima de memória RAM
de 32Gb; 7.3. Capacidade mínima de armazenamento de
imagens em disco de no mínimo 300.000 imagens em
256x256 de resolução, não comprimidas; capacidade de
memoria do Hard DisK: SSD >=480GB. 7.4. Mouse e teclado
alfanumérico; 7.5. Gravador de CD e/ou DVD com
visualizador de imagens DICOM sem limite de licenças; 7.6.
Sistema de protocolos abertos, com possibilidade de
alteração/personalização, envio e recepção por
internet/intranet e protocolos compartilhados; 7.7.
Interface de software e hardware para conexão a uma rede
PACS – DICOM 3.0 ou melhor com outras modalidades e
todas as funcionalidades e protocolos DICOM incluídos no
sistema: DICOM send/receive; DICOM query/retrieve;
DICOM StorageCommitment; DICOM Print; DICOM
Worklist. 8. Computador de Reconstrução de imagens: 8.1.
Memória mínima de reconstrução de 32Gb ou melhor; 8.2.
Velocidade mínima de reconstrução de 10.000 imagens por
segundo (em matrix 256x256 Full FOV), ou melhor; 8.3.
Interface de software e hardware para conexão a uma rede
PACS – DICOM 3.0 ou melhor com outras modalidades e
todas as funcionalidades e protocolos DICOM incluídos no
sistema: DICOM send/receive; DICOM query/retrieve;
DICOM StorageCommitment; DICOM Print; DICOM
Worklist. 9.Estação de Trabalho independente do console
do operador: 9.1. Estação de trabalho que trabalhe de
forma independente do console do equipamento; 9.2.
Arquitetura paralela que possibilite multitarefa (no mínimo
reconstrução, pós-processamento e impressão); 9.3.
Capacidade de leitura e processamento de imagens DICOM
de outras modalidades (no mínimo visualização e
reconstrução de CT e MR); 9.4. Capacidade de imprimir em
câmara laser ou sistema de impressão a seco; 9.5.
Capacidade de gravação em CD e/ou DVD com visualizador
sem limite de licenças; 9.6. Interface de software e
hardware para conexão a uma rede PACS – DICOM 3.0 ou
melhor com outras modalidades e todas as funcionalidades
e protocolos DICOM incluídos no sistema: DICOM
send/receive;
DICOM
query/retrieve;
DICOM
StorageCommitment; DICOM Print; DICOM Worklist; 9.7.
Capacidade mínima de memória RAM de 32GB ou melhor;
9.8. Monitor colorido de LCD, ou melhor, de no mínimo 19
polegadas, com tela plana de alta definição (mínimo
1900x1200) – no mínimo 01 unidade para a Estação de
Trabalho; 9.9. Software para pós-processamento em 3D,
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processamento de mapas em cor para Perfusão sem ou
com contraste, T1 e T2, para qualquer anatomia; 9.11.
Software para pós processamento de estudos de tratos
nervosos (Tractografia); 9.12. Recursos de medidas de
região de interesse (ROI), adição, subtração multiplicação
de imagens; 9.13. Software para pós-processamento de
estudos de espectroscopia 2D e 3D Single voxel e Multivoxel
com possibilidade de alteração de picos; 9.14. Software
para pós-processamento avançado em cardiologia; 9.15.
Estação de trabalho com os mesmos softwares de
pósprocessamento presentes no console do equipamento.
10. Parâmetros mínimos do sistema: 10. 1. Matriz de
aquisição de 64X64 até 1024X1024; 10. 2. Espessura de
corte 2D: 0,5mm ou menor; 10. 3. Espessura de corte 3D:
0,1m ou menor; 10. 4. Campo de Visão (FOV) Mínimo: 5 mm
ou menor; 10. 5. Campo de Visão (FOV) Máximo: 500 mm
ou maior nos 3 eixos; 10. 6. Valor mínimo de b-VALUE
possível para sequência DWIEPI 10.000 s/mm2. 11.
Conjunto mínimo de Sequências de pulso e técnicas de
imagens básicas que devem estar incluídas na oferta: 11. 1.
Spin Eco; 11. 2. Fast Spin Eco ou Turbo Spin Eco; 11. 3.
Técnica de Inversão Recuperação; 11. 4. Técnica Turbo
Inversion Recovery com curto tempo de inversão (2D/3D);
11. 5. Gradiente-eco ou similar; 11. 6. Fast Gradiente-eco ou
similar; 11. 7. Fast Gradiente-eco com pré pulso em 3D ou
equivalente; 11. 8. Sequências: T1 e T2 em técnicas Spin Eco
(ou Fast/Turbo Spin Eco) e Gradiente Eco com alta
resolução; 11. 9. Sequência Turbo Spin Eco 3D com
aquisição isotrópica em T1, T2, DP, DarkFluid (Flair ou
similar) de alta resolução; 11. 10. Técnica de correção de
movimento em todas as regiões anatômicas, em todos os
contrastes (T1, T2, DarkFluid/FLAIR/similar, DP) em todas as
orientações e compatível com aquisição paralela; 11. 11.
Técnicas Eco –planar; 11. 12. Técnicas single-shot e multishot (Spin Eco, Gradienteeco, Eco-planar); 11. 13. Técnica
de aquisição simultânea e dinâmica, 2D e 3D, de imagens
nas ponderações: in-phase; out-phase; somente água e
somente gordura, para estudos Gradiente-eco e Fast/Turbo
Spin-eco; 11. 14. Técnica de redução de artefatos de
interface osso/partes moles para estudos de difusão de
ouvido (propeller 3.0, DWI-TSE, resolve ou similar); 11. 15.
2D/3D Phase Contrast Vascular Imaging; 11. 16. 2D/3D TOF;
11. 17. CINE; 11. 18. STIR; 11. 19. Técnica para redução dos
movimentos do paciente no mínimo compatível com no
mínimo T1, T2 e FLAIR, no mínimo para estudos de cabeça e
pescoço. 12. Conjunto mínimo de Sequências de pulso e
técnicas de imagens avançadas que devem estar incluídas
na oferta: 12. 1.Neurologia: 12.1.1Técnica de imagem
Gradiente-eco ponderada em T2 com cortes finos para
visualização de ouvido interno (CISS; FIESTAC; 3D COSMIC
ou similar); 12.1.2. Sequências spin eco aceleradas (Fast SE
/ Turbo SE) 2D e 3D volumétricas e isotrópicas de alta
resolução ponderadas em T2 (3D VISTA, 3D Cube ou
similar); 12.1.3. Sequências IR, double-IR ou triple-IR para a
avaliação da diferenciação de matéria cinzenta e branca;
12.1.4. Sequência para Difusão Spin Eco-EPI, Gradiente EcoEPI com valor mínimo de ponderação (b-value) de 10.000
s/mm2; 12.1.5. Estudo multi-eco2D e 3D; 12.1.6. Mapas de
difusão automáticos ADC e ADC exponencial; 12.1.7.
Sequência ponderada em susceptibilidade magnética para
detecção de micro angiopatias (VENOUS BOLD, SWAN, SWI
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ou similar); 12.1.8. Sequência de perfusão cerebral Singleshot Eco Planar (EPI) com software de pós-processamento
de mapas coloridos (TTP, MTT, rCBF, rCBV ou similar);
12.1.9. Sequência para avaliação de Fluxo Sanguíneo e
Liquorico com técnica de pós-processamento para
quantificação de fluxo sanguíneo e liquorico; 12.1.10.
Sequência Turbo ou Fast Spin Eco com aquisição isotrópica
nas ponderações T1, T2, FLAIR; 12.1.11. Possibilidade de
sincronismo cardíaco, respiratório e de pulsoperiférico;
12.1.12. Possibilidade de sincronismo respiratório por
navegador em temporeal; 12.1.13. Sequência para otimizar
protocolos
de
estudos
de
pacientes
com
próteses/implantes metálicos; 12.1.14. Estudos dinâmicos
para exames de articulação têmporo-mandibular; 12.1.15.
Estudo de coluna total em múltiplas estações sem
necessidade de reposicionar o paciente; 12.1.16. Estudos
com redução de SAR e redução de efeitos de transferência
de magnetização; 12.1.17. Sequência para BOLD; 12.1.18.
Software para correção de movimentos ativos executados
pelo paciente para aquisições TSE e gradiente-eco (T1, T2,
IR real e FLAIR ou DarkFluid) nos três eixos de aquisição (x,
y e z) (Multivane, Propeller, Blade ou similar); 12.1.19.
Mielografia em aquisições axiais e radiais, com sequências
2D e 3D; 12.1.20. Estudos com excitação de água e de
gordura para aquisição de imagem de raiz nervosa; 12.1.21.
Aquisição paralela possível com qualquer sequência;
12.1.22. Todos os estudos devem ser permitidos para
pacientes adultos e pediátricos; 12.1.23. Sequência para
Espectroscopia Single e Multivoxel compatíveis com
aquisição paralela (PRESS, Spin-Eco, STEAM, ou similares);
12.1.24. Técnicas para espectroscopia Single-voxel,
Chemical shift Imaging (CSI), 2D CSI, 2D Multi-Slice CSI, 3D
CSI para crânio; 12.1.25. Software de pós processamento de
espectroscopia em cor, automático, que permita a alteração
da linha de base dos picos, identificação automática dos
picos de metabólitos e tabela de correlação; 12.1.26.
Técnica de aquisição 3D de imagens ponderadas em
susceptibilidade e alto contraste, e pós processamento de
estudo de susceptibilidade magnética com uso de
informações de fase para identificação de derivados de
sangue venoso e diferenciaçaõ de minerais e com formação
de mapas para melhor visualização (SWI, SWAN 2.0 ou
similar); 12.1.27. Técnica 2D e 3D Fast/Turbo Spin Eco de
aquisição única nas ponderações “in phase”, “out of phase”,
“supressão de água” e “supressão de gordura” (DIXON,
IDEAL ou similar); 12.1.28. Sequência com correção de
movimento do paciente para estudos Fast/Turbo SE e
Gradiente-eco multicorte, compatível com aquisição
paralela em qualquer direção e possível para todas as
anatomias (Propeller 3.0, MultiVane XD; Blade); 12.1.29. DTI
– Difusion Tensor Imaging com pelo menos 32 direções e
reconstrução 2D e 3D e mapas coloridos que mostrem a
direção e reconstrução tridimensional dos tratos neuronais
e cálculo automático dos mapas de anisotropia fracionária;
12.1.30. Sequência para estudo 3D de perfusão cerebral
sem necessidade de injeção de meio de contraste e
aquisição isotrópica de multiplas fases e pós processamento
com mapas coloridos de quantificação (3D ASL, Arterial Spin
Labeling 3D ou similar); 12.1.31. Sequência para formação
de imagens de sangue preto (blackblood) para supressão do
sinal intra-lumen e visualização de parede vascular, em
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aquisições 3D isotrópicas (BlackBlood ou similar). 12.
2.Angiografia: 12.2.1. 2D/3D Time-of-Flight; 12.2.2. 2D/3D
Time-of-Flight com sincronismo cardíaco; 12.2.3. Técnica
Transferência de Magnetização de Contraste (MTC); 12.2.4.
2D/3D ContrastEnhanced; 12.2.5. Técnica de aquisição para
angiografia com contraste avançada com movimentação de
mesa automática e troca rápida entre a Sequência2D e 3D
(Fluoro Triggered MRA, MobiFlex ousimilar); 12.2.6.
Aquisição acelerada de imagens vasculares realizadas com
meio de contraste (Time Resolved MRA (TRICKS, FREEZE
FRAME, TWIST, TRACS ou similar); 12.2.7. Software para
composição automática de aquisições em multiestação para
angiografia por RM; 12.2.8. Software para composição
automática de aquisições em multiestação para angiografia
por RM; 12.2.9. Técnica de exibição fluoroscópica ao vivo da
chegada do meio de contraste na região estudada; (Timing
Bolus, BolusTrack, SmartPrep, CareBolus ou similar);
12.2.10. Sequência 2D/3D Phase-Contrast (PCA); 12.2.11.
FLAIR (Fluidattenuation IR) EPI; 12.2.12. Aquisições 3D para
volume múltiplo; 12.2.13. Técnicas de reconstrução do
espaço K (Centra, Eliptic, Centric ou similar); 12.2.14.
Aquisições do tipo TONE com MTC para melhorar a relação
Contrast-Ruído; 12.2.15. Software de aquisição de
angiografia para vasos arteriais; quantificação defluxo com
mapas de cor; 12.2.16. Sequência que permita a formação
de imagens vasculares aceleradas com resolução temporal
e realçadas por contraste; 12.2.17. Sequência para
angiografias periféricas com junção automática das
estações estudadas e possibilidade de protocolos variados
por estação de estudo; 12.2.18. Sequência 3D para
angiografia sem contraste para estudos especiais em
pacientes alérgicos (Native, Inhance Inflow, Trance ou
similar) para estudos vasculares de artérias renais, artéria
aorta e vasos de membros inferiores; 12.2.19. Aquisição
paralela possível com qualquer sequência disponível;
12.2.20. Todos os estudos devem ser permitidos para
pacientes adultos e pediátricos; 12.2.21. Sequência 3D
Volumétrica (VIBE, LAVA-XV ou ETHRIVE) que possa ser
usada com técnica de saturação de gordura que permite
aquisição simultânea e visualização de imagem: somente
gordura; somente água; in-phase; outphase, com
possibilidade de executar a técnica em estações múltiplas
(Dixon, LAVA FLEX ou similar); 12.2.22. Técnica para estudos
neurológicos (cabeça e coluna), baseada na combinação de
VAT (ViewAngleTilting) com SEMAC para reduzir distorções
causadas pela presença de metais na região estudada
(MAVRIC SL; Advanced Warp; O- MAR XD ou similar);
12.2.23. Sequência com correção de movimento do
paciente para estudos Fast/Turbo SE e Gradiente-eco
multicorte, compatível com aquisição paralela em qualquer
direção e possível para todas as anatomias (Propeller 3.0,
MultiVane XD; Blade ou similar). 12. 3.Cardiologia: 12.3.1.
Produzir imagens de estudo cardíaco com alta resolução
espacial e temporal; 12.3.2. Estudos funcionais de corte
único e múltiplas fases; 12.3.4. Estudos de cortes múltiplos
e capturas cines de fases múltiplas; 12.3.5. Estudo
Morfológico de “sangue preto” (blackblood) com e sem
saturação de gordura; 12.3.6. Estudo do Miocárdio e vasos
próximos; 12.3.7. Estudos com disparo retroscpectivo;
12.3.8. Sequência STIR combinada com sincronismo
cardíaco (ECG ou similar) para formação de sangue preto (IR
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Triplo); 12.3.9. Sequência com trigger simultâneo e duplo de
ECG e Respiração; 12.3.10. Sequências para morfologia e
função cardíaca; 12.3.11. Sequência de Cine 2D e 3D
TrueFISP, 2D e 3D FIESTA ou 2D e 3D Balanced TFE; 12.3.12.
Sequência 2D e 3D DelayedEnhancement para estudos de
viabilidade do miocárdio (Realce Tardio 2D ou similar);
12.3.13. Recuperação de inversão acionada por ECG
(incluindo PSIR) para caracterização do tecido do miocárdio;
12.3.14. Sincronização VCG ou similar; 12.3.15. Técnica para
aquisição e análise de fluxo sanguíneo; 12.3.16. Aquisição
paralela possível com qualquersequência se disponível;
12.3.17. Todos os estudos devem ser permitidos para
pacientes adultos e pediátricos; 12.3.18. Sequência com
correção de movimento do paciente para estudos
Fast/Turbo SE e Gradiente-eco multicorte, compatível com
aquisição paralela em qualquer direção e possível para
todas as anatomias (Propeller 3.0, MultiVane XD; Heart
Freeze ou similar); 12.3.19. Sequência dinâmica multicorte
e multifase para estudos de perfusão cardíaca; 12.3.20.
Método de aquisição com grades para estudos regionais
(Tagging ou similar); 12.3.21. Técnica para aquisição
simultânea com diferentes tempos de inversão para
identificar o TI ideal para Sequências de realce tardio;
12.3.22. Técnica de aquisição 3D combinada com navegador
respiratório par correção de movimentação em tempo real
e visualização de artérias coronárias; 12.3.23.Técnica de
aquisição e de pos processamento de estudos de
quantificação de ferro cardíaco e mapas T2 e R2 e
mapeamento T1 e T2 (Molli); 12.3.24. Softwares para pósprocessamento e análise dos exames de Cardiologia,
incluindo estudos cinéticos com cálculos de Fração de
Ejeção, Volume, Fluxo, e relatório integrado. 12. 4.Tórax,
Abdome, Pelve: 12.4.1. Sequência de colangiografia single
shotFast/Turbo SE em 2D e 3D e em aquisições
convencionais e radiais; 12.4.2. Sequência com correção de
movimento do paciente para estudos TSE (Multivane,
Propeller, Blade ou similar); 12.4.3. Navegador respiratório
virtual para sincronismo, rastreamento e acionamento
automático das Sequências de pulso com a respiração do
paciente, aplicável para todos os planos anatômicos, e todas
as anatomias e tipos de Sequências, inclusive Difusão;
12.4.4. Sequências Fast/Turbo Spin Eco com sincronismo
respiratório, para ser executada nas opções em apneia e em
respiração livre; 12.4.5. Sequências Fast/Turbo Spin Eco 3D
de alta resolução isotrópicas compatíveis com técnicas de
aceleração (iPAT, ASSET, SENSE ou similar) para estudo de
pelve; 12.4.6. Sequência HALF FOURIER ou SINGLESHOTTSE; 12.4.7. Sequência FFE/TFE em fase e fora de fase
em aquisição única; 12.4.8. Estudos dinâmicos em alta
resolução espacial e temporal, 2D e 3D, com apneia curta;
12.4.9. Sequência difusão do fígado com valores de “b” de
até 1000, selecionáveis pelo operador, com no mínimo 3
valores em cada estudo; 12.4.10. Sequência de difusão de
próstata para estudo multiparamétrico; 12.4.11. Técnicas
de espectroscopia Single-voxel, Chemical Shift Imaging
(CSI), 2D CSI, 2D Multi-Slice CSI, 3D CSI parapróstata;
12.4.12. Sequência volumétrica com aquisição ponderada
em T2 com pixelisotrópico; 12.4.13. Sequências rápidas 2D
e 3D (Balanced-FFE, TrueFisp, Fiesta ou similar); 12.4.14.
Aquisição em múltiplas estações sem reposicionar paciente
para estudo abdome e pelve; 12.4.15. Aquisição paralela
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possível com qualquer sequência se disponível; 12.4.16.
Todos os estudos devem ser permitidos para pacientes
adultos e pediátricos; 12.4.17. Sequência 3D Volumétrica
(VIBE, LAVA-XV ou ETHRIVE) que possa ser usada com
técnica de saturação de gordura que permite aquisição
simultânea e visualização de imagem: somente gordura;
somente água; in-phase; outphase (mDixon, LAVA FLEX ou
similar); 12.4.18. Técnica 2D e 3D Fast/Turbo Spin Eco de
aquisição única nas ponderações “in-phase”, “out-phase”,
“supressão de água” e “supressão de gordura” (DIXON,
IDEAL ou similar); 12.4.19. Sequência com correção de
movimento do paciente para estudos Fast/Turbo SE e
Gradiente-eco multicorte, compatível com aquisição
paralela em qualquer direção e possível para todas as
anatomias (Propeller 3.0, MultiVane XD; Blade/2D Pace ou
similar); 12.4.19. Técnicas para espectroscopia Single-voxel,
Chemical shift Imaging (CSI), 2D CSI, 2D Multi-Slice CSI, 3D
CSI para abdome/pelve (mínimo fígado e próstata); 12.4.20.
Software de pós processamento de espectroscopia em cor,
automático, que permita a alteração da linha de base dos
picos, identificação automática dos picos de metabólitos e
tabela de correlação; 12.4.21. Estudo para aquisição de
imagens de pequenas áreas de cobertura com reduzida
distorção geométrica e maior resolução espacial em
Sequências de Difusão, sem dobramento de imagem,
aplicado para diversas anatomias, tais como próstata,
cérebro e coluna (Focus DWI, Zoom Diffusion ou similar); 12.
5.Mamas: 12.5.1. Sequência de colangiografia single
shotFast/Turbo SE em 2D e 3D e em aquisições
convencionais e radiais; 12.5.2. Sequência com correção de
movimento do paciente para estudos TSE (Multivane,
Propeller, Blade ou similar); 12.5.3. Navegador respiratório
virtual para sincronismo, rastreamento e acionamento
automático das Sequências de pulso com a respiração do
paciente, aplicável para todos os planos anatômicos, e todas
as anatomias e tipos de Sequências, inclusive Difusão;
12.5.4. Sequências Fast/Turbo Spin Eco com sincronismo
respiratório, para ser executada nas opções em apneia e em
respiração livre; 12.5.6. Sequências Fast/Turbo Spin Eco 3D
de alta resolução isotrópicas compatíveis com técnicas de
aceleração (iPAT, ASSET, SENSE ou similar) para estudo de
pelve; 12.5.7. Sequência HALF FOURIER ou SINGLESHOTTSE; 12.5.8. Sequência FFE/TFE em fase e fora de fase
em aquisição única; 12.5.9. Estudos dinâmicos em alta
resolução espacial e temporal, 2D e 3D, com apneia curta;
12.5.10. Sequência difusão do fígado com valores de “b” de
até 1000, selecionáveis pelo operador, com no mínimo 3
valores em cada estudo; 12.5.11. Sequência de difusão de
próstata para estudo multiparamétrico; 12.5.12. Técnicas
de espectroscopia Single-voxel, Chemical Shift Imaging
(CSI), 2D CSI, 2D Multi-Slice CSI, 3D CSI parapróstata;
12.5.13. Sequência volumétrica com aquisição ponderada
em T2 com pixelisotrópico; 12.5.14. Sequências rápidas 2D
e 3D (Balanced-FFE, TrueFisp, Fiesta ou similar); 12.5.15.
Aquisição em múltiplas estações sem reposicionar paciente
para estudo abdome e pelve; 12.5.16. Aquisição paralela
possível com qualquer sequência se disponível; 12.5.17.
Todos os estudos devem ser permitidos para pacientes
adultos e pediátricos; 12.5.18. Sequência 3D Volumétrica
(VIBE, LAVA-XV ou ETHRIVE) que possa ser usada com
técnica de saturação de gordura que permite aquisição
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simultânea e visualização de imagem: somente gordura;
somente água; in-phase; outphase (mDIXON, LAVA FLEX ou
similar); 12.5.19. Técnica 2D e 3D Fast/Turbo Spin Eco de
aquisição única nas ponderações “in-phase”, “out-phase”,
“supressão de água” e “supressão de gordura” (DIXON,
IDEAL ou similar); 12.5.20. Sequência com correção de
movimento do paciente para estudos Fast/Turbo SE e
Gradiente-eco multicorte, compatível com aquisição
paralela em qualquer direção e possível para todas as
anatomias (Propeller 3.0, MultiVane XD; Blade/2D Pace ou
similar); 12.5.21. Técnicas para espectroscopia Single-voxel,
Chemical shift Imaging (CSI), 2D CSI, 2D Multi-Slice CSI, 3D
CSI para mamas; 12.5.22. Software de pós processamento
de espectroscopia em cor, automático, que permita a
alteração da linha de base dos picos, identificação
automática dos picos de metabólitos e tabela de correlação;
12.5.23. Estudo para aquisição de imagens de pequenas
áreas de cobertura com reduzida distorção geométrica e
maior resolução espacial em Sequências de Difusão, sem
dobramento de imagem, aplicado para diversas anatomias,
tais como próstata, cérebro e coluna (Focus DWI, Zoom
Diffusion ou similar). 12. 6. Oncologia: 12.6.1. Sequência
para difusão de corpo; 12.6.2. Sequência 3D Volume
Imaging (VIBE, LAVA-XV ou THRIVE); 12.6.3. Técnica para
screening por imagens ponderadas em difusão de corpo
todo sem reposicionar o paciente e junção automática das
estações (DWIBS, REVEAL ou similar); 12.6.4. Hardware e
software que elimine a necessidade de reposicionamento
do paciente ou troca de bobinas durante o procedimento,
permitindo a realização de estudos de até 1,40m, ou
melhor; 12.6.5. Todos os estudos devem ser permitidos
para pacientes adultose pediátricos; 12.6.6. Navegador
respiratório virtual para sincronismo, rastreamento e
acionamento automático das Sequências de pulso com a
respiração do paciente, aplicável para todos os planos
anatômicos; 12.6.7. Técnica 2D / 3D de aquisição única
simultânea nas ponderações “in-phase”, “out-phase”,
“supressão de água” e “supressão de gordura” (DIXON,
LAVA FLEX ou similar); 12.6.8. Sequência com correção de
movimento do paciente para estudos Fast/Turbo SE e
Gradiente-eco multicorte, compatível com aquisição
paralela em qualquer direção e possível para todas as
anatomias (Propeller 3.0, MultiVane XD; SyngoBreVis;
Elastic Motion Correction ou similar); 12.6.9. Sequência de
Difusão Sintética. 12. 7. Ortopedia: 12.7.1. Técnica de
saturação de água e gorduras eletiva; 12.7.2. Técnica de
excitação de águas eletiva; 12.7.3. Técnicas de redução de
artefatos causados por suscetibilidade magnética para
qualquer plano anatômico e qualquer estudo ortopédico
(MARS; MAVRIC; SyngoWarp ou similar); 12.7.4. Todos os
estudos devem ser permitidos para pacientes adultose
pediátricos; 12.7.5. Aquisição de múltiplos ecos para
mapeamento de T2; 12.7.6. Aquisições 3D volumétricas
isotrópicas em alta resolução, para Sequências Spin Eco /
Fast ou Turbo Spin Eco e Gradiente-eco, e compatível com
aquisição paralela para reformatação em planos arbitrários,
para qualquer anatomia; 12.7.7. Aquisições de modo misto
(Spin Eco combinado com Inversão Recuperação) para
cálculos de mapas de T1 e T2 combinados; 12.7.8. Aquisição
em múltiplas estações sem reposicionar paciente para
estudo de ossos longos; 12.7.9. Técnica 2D e 3D Fast/Turbo
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Spin Eco de aquisição única nas ponderações “in-phase”,
“out-phase”, “supressão de água” e “supressão de gordura”
(DIXON, IDEAL ou similar); 12.7.10. Técnica para estudos
ortopédicos, baseada na combinação de VAT
(ViewAngleTilting) com SEMAC para reduzir distorções
causadas pela presença de metais na região estudada
(MAVRIC SL; AdvancedWarp; O-MAR XD ou similar); 12.7.
11. Sequência com correção de movimento do paciente
para estudos Fast/Turbo SE e Gradiente-eco multicorte,
compatível com aquisição paralela em qualquer direção e
possível para todas as anatomias (Propeller 3.0, MultiVane
XD; SyngoBreVis; Elastic Motion Correction ou similar); 12.
8. Conjuntos de Sequências e técnicas para as seguintes
especialidades: 12.8.1. NEUROLOGIA – Software para
imagens de alta resolução espacial de estruturas estáticas
como cóclea e canal auditivo; Espectroscopia Single e
MultiVoxel 2D e 3D; Sequência para imagem do Tensor de
Difusão (DTI) com no mínimo 150 direções com o respectivo
software de pósprocessamento (tractografia); Perfusão
cerebral com pósprocessamento automático dos mapas
paramétricos (Blood Flow, Blood Volume, Mean Transit
Time e Time-to-Peak); Sequência para BOLD; Software que
permita a visualização de sangramentos intracranianos com
imagem de magnitude e fase para melhor diferenciação
(SWAN, SWI ou similar); Software que permita a realização
de exames de perfusão sem contraste (Arterial Spin Labeling
ou similar); Software que permita a automatização dos
exames de crânio (Ready Brain, Brain Dot ou similar). 12.8.2.
ANGIOGRAFIA - Time Resolved MRA (TWIST, TRICKS ou
similar); Técnica que permita angiografia sem contraste
para exames de artérias renais, carótidas e periféricas
(NATIVE, INHANCE ou similar); Software que permita a
aquisição e a combinação automática de imagens
adquiridas em diferentes posicionamentos da mesa
(QuickStep, Inline Composing ou similar). 12.8.3.
CARDIOLOGIA - Sequências para morfologia e função
cardíaca; Sequências de Cine 2D TrueFISP, 2D FIESTA ou 2D
Balanced TFE; Sequência que permita a avaliação da
contratilidade do miocárdio (tagging); Sequência que
permita a análise da viabilidade do miocárdio (2D/3D MDE
ou similar); Sequência para perfusão cardíaca; Sequência
para imagem de artérias coronárias com saturação de
gordura; Double IR e Triple IR para imagem “black blood” ou
similar; Sequência para mapa T1 e T2; Pacote de software
para avaliação “wholeheart” em 3D; Software para análise
e quantificação de ferro em estudos cardíacos. 12.8.4.
ABDOME, MAMA - Técnica para difusão de fígado com
múltiplos valores de b; Sequência que permita a aquisição
bilateral de imagens de mama em cortes sagitais ou axiais;
Espectroscopia de mama. 12.8.5. ONCOLOGIA - Sequência
para difusão de corpo em órgãos como fígado e mama.
12.8.6. ORTOPEDIA - Software que permita a avaliação de
cartilagem (MapIt, Cartigram ou similar); Software para
redução de artefato metálico para análise de anatomias ao
redor de implantes metálicos; 12.8.7. PEDIATRIA –
Protocolos otimizados para pacientes com idades
diferentes. 13. Itens adicionais necessários à instalação: 13.
1. Fornecimento e instalação de quadro de alimentação
elétrica e painel elétrico com disjuntor de caixa moldada
para alimentação dos equipamentos e adequação das
necessidades de instalação para o equipamento conforme
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necessidade do fabricante, incluindo os filtros de RF do
quadro elétrico, da sala de RM, comando e sala de
equipamento. 13. 2. Fornecimento e instalação de quadro
elétrico 220V trifásico e de 380V trifásico na cabine
primária, prevendo interligação elétrica subterrânea com o
quadro elétrico que alimenta os equipamentos necessários
para o equipamento de ressonância magnética. 13. 3.
Blindagem para proteção de Radiofrequência apropriada ao
local de instalação e ao equipamento e Blindagem
magnética conforme necessidade, incluindo instalação de
coifa/tubulação de exaustão forçada (tubo quench) para
descarga em área externa; 13. 4. Fornecimento e instalação
do estabilizador de tensão e transformador isolador (se
necessário) compatível com o equipamento de ressonância
magnética fornecido com correção de, pelo menos, que
deverá comprovar a eficiência do mesmo para estabilidade
de tensão de cerca de 10%, mediante comprovação em
documento técnico (datasheet, catálogo/descritivo técnico)
fornecido pelo fabricante; 13. 5. Fornecimento e Instalação
do Sistema Chiller (ou similar) para resfriamento e
plenamente compatível para o uso na infraestrutura
adequada ao sistema de criogenia e painel de controle
defluxo, incluindo tubulações hidráulicas e de gases e painel
de controle de fluxo, prever a base para colocação do
chiller, ralo e dreno na sala do chiller. Prever sistema de
chiller com redundância (02 chillers em paralelo). 13. 6. O
equipamento deverá ser entregue com o nível adequado à
realização das etapas de instalação e todas as calibrações
necessárias para o pleno funcionamento do equipamento;
13. 7. Mesa e Cadeira para o console do operador; 13. 8.
Extintor de incêndio compatível coma sala de RM conforme
preconiza a norma técnica pertinente; 13. 9. Fornecimento
e instalação de armários para as bobinas conforme a
especificação do fabricante (deverá ser fornecido junto com
a gaiola); 13. 10. Portas com detecção de objetos (metais,
etc.) de uso restrito e condicional para ressonância
magnética; 13. 11. Garantia mínima de 36 meses para o
equipamento, peças do equipamento e serviços da
instalação do equipamento; 13. 12. Sistema de climatização
dos ambientes como sala de exames, sala de comando, sala
técnica, estabilizador e demais periféricos.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022 – CPL/PMSLMA
ANEXO II
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
PLANILHA DE CUSTO

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

APRESENTAÇÃO

QUANT

CATMAT

BANCO DE PREÇOS
(MEDIANA)

UNIDADE

1

447571

R$

VALOR TOTAL ESTIMADO

EQUIPAMENTO
DE RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA

1

TOTAL

6.840.000,00

R$6.840.000,00

R$6.840.000,00
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº
_____/2022 – CPL/PMSL/MA
ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO HOSPITAL DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DRº CLEMENTINO MOURA – SOCORRÃO II, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS, POR INTERMÉDIO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA XXXXXXXXXXX, MEDIANTE AS CLÁUSULAS
E CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS.
BASE LEGAL: FEDERAL: LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.024/2019.
MUNICIPAL: DECRETO Nº 53.647/2019, PROCESSO Nº 040-2390/2022.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.816.886/000198, com sede na rua Dep. Raimundo Vieira da Silva, n. 2000, Parque do Bom Menino, Centro,
nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato representada por seu titular
Sr. JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JÚNIOR, portador da carteira de identidade nº.
000105925199-7, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob nº. 965.041.613-72, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominada de CONTRATANTE e a empresa
XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXX,
nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º XXXXXXXX/XXXX-XX, e-mail XXXXXX, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da C.I. n.º XXXXXXX XX/XX e CPF
n.º XXXXXXXXXXX, doravante denominada de CONTRATADA, firmam o presente Contrato, que
se regerá pela Lei 8.666/93 e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as
cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
I - O presente instrumento tem por objeto a Aquisição de Aparelho de Ressonância Magnética,
visando atender as necessidades do serviço de Ressonância Magnética do Hospital de Urgência
e Emergência Drº Clementino Moura – Socorrão II, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência constante no Anexo I do Edital de Licitação em epígrafe e
em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.
II - Discriminação do objeto
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ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

IDENTIF
CATMAT

VALOR TOTAL
ESTIMADO
R$

1

EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA com as
características técnicas mínimas: Ressonância Magnética de
1,5T capaz de adquirir imagens de corpo inteiro de alta
performance para exames avançados nas áreas de
neurologia, oncologia, abdome, pediatria geral, ortopedia,
musculo esquelético, cardiologia (incluindo pediátrica) e
angiografia, com as seguintes características: 1. Magneto
Supercondutivo de 1,5 Tesla, com shielding ativo, proteção
contra interferências externas; 1.1. Shimming ativo e
passivo; 1.2. Sistema de refrigeração com criogenia (HÉLIO
LÍQUIDO) e taxa máxima de evaporação típica de Hélio de
0,0L/h (sistema Zero Boil Off ou similar) em condições
normais de funcionamento do sistema de refrigeração
(coldhead e compressor) sem interrupção e dentro das
especificações do fornecedor; 1.3. Diâmetro interno (bore
do magneto) mínimo de 70 cm; 1.4. Deve apresentar
intercomunicador em duas vias; 1.5. O equipamento deverá
ser entregue calibrado e com carga máxima permitida de
Hélio, dentro das normativas de segurança do fabricante,
resfriado " in loco "o fabricante deverá entregar o
equipamento calibrado e funcionando. 1.6. Bobina de
Gradiente com blindagem ativa; 1.7. FOV de no mínimo
50x50x50 cm; 1.8. Com tecnologia para redução de consumo
de energia dos subsistemas (amplificadores de RF,
Gradientes, etc) sem afetar o desempenho de nenhum
subsistema do equipamento (PowerSave; Green Cooling
Package ou similar); 1.9. Sistema de sincronismo fisiológico
(para pulso periférico, respiratório e cardíaco); 1.10. O
equipamento deve ser dotado de sistema de redução de
ruído acústico para no mínimo Sequências Spin Eco /
Fast/Turbo Spin Eco; Inversão Recuperação e para estudos
de UN 1 rotina: no mínimo cabeça, coluna e ortopedia (ART,
ComforTone; QuietSuite ou similar); 1.11. O equipamento
deve ser dotado de sistema automático de orientação para
o paciente, no mínimo sobre tempo de exame, solicitação de
apneia e aviso de movimento da mesa (AutoVoice, Comando
de Voz ou similar); 2.Gradientes: 2.1. Sistema de Gradiente
de alto desempenho e não Ressonante; 2.2. Intensidade
mínima de gradientes por eixo (X, Y, Z) durante 100% do
tempo de Sequência: maior ou igual a 44mT/m (valor real ou
equivalente por eixo); 2.3. Taxa de variação em tempo real
“SLEW RATE” mínimo por eixo (X, Y, Z) durante 100% do
tempo de Sequência: maior ou igual a 200 T/m/s ou maior
(valor real ou equivalente por eixo); 3. Transmissão e
Recepção de Rádio Frequência: 3.1. Potência mínima do
amplificador de transmissão: 15 KW ou maior; 3.2. Mínimo
número de canais independentes e individuais: no mínimo
48 canais e localização do conversor analógico-digital dentro
da bobina ou na sala de exames; 3.3. O sistema deve permitir

UNIDADE

1

447571

XXXXXXXX

Página 51 de 73
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 040-2390/2022
Rub. _______________

a conexão simultânea de no mínimo 2 (duas) ou mais
bobinas, devendo estar incluídas nesta combinação as
bobinas de Cérebro, Pescoço, Coluna Total (neuroeixo) e
Abdômen Total (abdome e pelve) sem necessidade de
reposicionamento do paciente; 3.4. Existência de
transmissão de dados de RF (radiofreqüência) através de
cabeamento de fibra ótica. 4. Software de Aquisição
Paralela: 4.1. Software para técnicas de aquisição paralela
(iPAT, ASSET, SENSE ou similar); 4.2. Fator de aceleração
disponível no sistema de 8 vezes ou maior; 4.3. Capacidade
de realizar estudos com aquisição paralela em todas as
direções (cabeça-pé; anterior-posterior e esquerdadireita);
5. Mesa do Paciente e Supervisão: 5.1. Mesa de exames com
capacidade de carga de no mínimo 250Kg; 5.2. Altura mínima
para posicionamento do paciente: 70cm ou menor; 5.3.
Movimentação da mesa controlada pelo comando de mesa
na sala de exames e a partir do console do equipamento,
para possibilitar o posicionamento fácil e rápido do paciente
e exames rápidos de estações múltiplas; 5.4. Sistema de
comunicação entre operador e paciente em duas vias; 5.5.
Sistema de monitoração do paciente a partir do console do
equipamento (respiração e pulso); 5.6. Sistema de chamada
de emergência para o paciente; 5.7. Sistema de retirada
manual do paciente em caso de emergência ou necessidade;
6. Bobinas de Radiofrequência: 6.1. Todas as bobinas
deverão estar disponíveis junto com a entrega do
equipamento. As mesmas devem ser descritas na oferta
deixando claro quantos elementos e quantos canais
possuem e se permitem ou não as técnicas de aquisição
paralela; 6.2 As bobinas devem ser capazes de conectar-se
ao sistema e/ou entre si para obter cobertura estendida do
encéfalo até a pelve sem necessidade de movê-las ou mover
o paciente para essa cobertura; 6.3. Bobina ou conjunto de
bobinas para estudo de cabeça compatível com aquisição
paralela com no mínimo 15 elementos, que permita conexão
com outras bobinas para estudo de neuroeixo; 6.4. Bobina
ou combinação de bobinas para estudo neurovascular
(cabeça/pescoço) com no mínimo 20 elementos, compatível
com aquisição paralela e que permita conexão com outras
bobinas para estudo de neuro eixo; 6.5. Bobina integrada ao
equipamento, sem necessidade de ser removida ou
reposicionada para estudos de coluna total, com no mínimo
32 elementos e área de cobertura mínima de 90cm,
compatível com aquisição paralela; 6.6 Bobina ou conjunto
de bobinas para estudos de tórax, incluindo coração,
abdome e pelve, compatível com aquisição paralela, que
permita conexão com outras bobinas, com no mínimo 28
elementos. Caso não seja possível a realização de exames
cardíacos com esta bobina a empresa deverá ofertar uma
bobina adicional compatível com a realização do mesmo.
6.7. Bobina flexível ou conjunto de bobinas de tamanho
pequeno e grande, compatível com aquisição paralela, com
no mínimo 8 canais. 6.8. Bobina dedicada para estudo de
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joelho, compatível com aquisição paralela, com no mínimo 8
canais. 6.9. Bobina dedicada para estudos de ombro,
compatível com aquisição paralela, com no mínimo 8canais
ou flexível com no mínimo de 8 canais 6.10. Bobina dedicada
para estudos de tornozelo, compatível com aquisição
paralela, com no mínimo 8 canais ou flexível com no mínimo
de 8 canais 6.11. Bobina dedicada para estudos de mama,
compatível com aquisição paralela, com no mínimo 7 canais.
6.12. Bobina dedicada para Mão e punho, compatível com
aquisição paralela, com no mínimo 8 canais ou flexível de 8
canais. 7.Console do equipamento: 7.1. Monitor colorido de
LCD ou melhor, de no mínimo 21 polegadas, com tela plana
de alta definição (mínimo 1920x1200); Capacidade mínima
de memória RAM de 32Gb; 7.3. Capacidade mínima de
armazenamento de imagens em disco de no mínimo 300.000
imagens em 256x256 de resolução, não comprimidas;
capacidade de memoria do Hard DisK: SSD >=480GB. 7.4.
Mouse e teclado alfanumérico; 7.5. Gravador de CD e/ou
DVD com visualizador de imagens DICOM sem limite de
licenças; 7.6. Sistema de protocolos abertos, com
possibilidade de alteração/personalização, envio e recepção
por internet/intranet e protocolos compartilhados; 7.7.
Interface de software e hardware para conexão a uma rede
PACS – DICOM 3.0 ou melhor com outras modalidades e
todas as funcionalidades e protocolos DICOM incluídos no
sistema: DICOM send/receive; DICOM query/retrieve;
DICOM StorageCommitment; DICOM Print; DICOM Worklist.
8. Computador de Reconstrução de imagens: 8.1. Memória
mínima de reconstrução de 32Gb ou melhor; 8.2. Velocidade
mínima de reconstrução de 10.000 imagens por segundo
(em matrix 256x256 Full FOV), ou melhor; 8.3. Interface de
software e hardware para conexão a uma rede PACS –
DICOM 3.0 ou melhor com outras modalidades e todas as
funcionalidades e protocolos DICOM incluídos no sistema:
DICOM send/receive; DICOM query/retrieve; DICOM
StorageCommitment; DICOM Print; DICOM Worklist.
9.Estação de Trabalho independente do console do
operador: 9.1. Estação de trabalho que trabalhe de forma
independente do console do equipamento; 9.2. Arquitetura
paralela que possibilite multitarefa (no mínimo
reconstrução, pós-processamento e impressão); 9.3.
Capacidade de leitura e processamento de imagens DICOM
de outras modalidades (no mínimo visualização e
reconstrução de CT e MR); 9.4. Capacidade de imprimir em
câmara laser ou sistema de impressão a seco; 9.5.
Capacidade de gravação em CD e/ou DVD com visualizador
sem limite de licenças; 9.6. Interface de software e hardware
para conexão a uma rede PACS – DICOM 3.0 ou melhor com
outras modalidades e todas as funcionalidades e protocolos
DICOM incluídos no sistema: DICOM send/receive; DICOM
query/retrieve; DICOM StorageCommitment; DICOM Print;
DICOM Worklist; 9.7. Capacidade mínima de memória RAM
de 32GB ou melhor; 9.8. Monitor colorido de LCD, ou
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melhor, de no mínimo 19 polegadas, com tela plana de alta
definição (mínimo 1900x1200) – no mínimo 01 unidade para
a Estação de Trabalho; 9.9. Software para pósprocessamento em 3D, MIP, MPR, Volume Rendering; 9.10.
Software para pós-processamento de mapas em cor para
Perfusão sem ou com contraste, T1 e T2, para qualquer
anatomia; 9.11. Software para pós processamento de
estudos de tratos nervosos (Tractografia); 9.12. Recursos de
medidas de região de interesse (ROI), adição, subtração
multiplicação de imagens; 9.13. Software para pósprocessamento de estudos de espectroscopia 2D e 3D Single
voxel e Multivoxel com possibilidade de alteração de picos;
9.14. Software para pós-processamento avançado em
cardiologia; 9.15. Estação de trabalho com os mesmos
softwares de pósprocessamento presentes no console do
equipamento. 10. Parâmetros mínimos do sistema: 10. 1.
Matriz de aquisição de 64X64 até 1024X102 4; 10. 2.
Espessura de corte 2D: 0,5mm ou menor; 10. 3. Espessura de
corte 3D: 0,1m ou menor; 10. 4. Campo de Visão (FOV)
Mínimo: 5 mm ou menor; 10. 5. Campo de Visão (FOV)
Máximo: 500 mm ou maior nos 3 eixos; 10. 6. Valor mínimo
de b-VALUE possível para sequência DWIEPI 10.000 s/mm2.
11. Conjunto mínimo de Sequências de pulso e técnicas de
imagens básicas que devem estar incluídas na oferta: 11. 1.
Spin Eco; 11. 2. Fast Spin Eco ou Turbo Spin Eco; 11. 3.
Técnica de Inversão Recuperação; 11. 4. Técnica Turbo
Inversion Recovery com curto tempo de inversão (2D/3D);
11. 5. Gradiente-eco ou similar; 11. 6. Fast Gradiente-eco ou
similar; 11. 7. Fast Gradiente-eco com pré pulso em 3D ou
equivalente; 11. 8. Sequências: T1 e T2 em técnicas Spin Eco
(ou Fast/Turbo Spin Eco) e Gradiente Eco com alta resolução;
11. 9. Sequência Turbo Spin Eco 3D com aquisição isotrópica
em T1, T2, DP, DarkFluid (Flair ou similar) de alta resolução;
11. 10. Técnica de correção de movimento em todas as
regiões anatômicas, em todos os contrastes (T1, T2,
DarkFluid/FLAIR/similar, DP) em todas as orientações e
compatível com aquisição paralela; 11. 11. Técnicas Eco –
planar; 11. 12. Técnicas single-shot e multi-shot (Spin Eco,
Gradienteeco, Eco-planar); 11. 13. Técnica de aquisição
simultânea e dinâmica, 2D e 3D, de imagens nas
ponderações: in-phase; out-phase; somente água e somente
gordura, para estudos Gradiente-eco e Fast/Turbo Spin-eco;
11. 14. Técnica de redução de artefatos de interface
osso/partes moles para estudos de difusão de ouvido
(propeller 3.0, DWI-TSE, resolve ou similar); 11. 15. 2D/3D
Phase Contrast Vascular Imaging; 11. 16. 2D/3D TOF; 11. 17.
CINE; 11. 18. STIR; 11. 19. Técnica para redução dos
movimentos do paciente no mínimo compatível com no
mínimo T1, T2 e FLAIR, no mínimo para estudos de cabeça e
pescoço. 12. Conjunto mínimo de Sequências de pulso e
técnicas de imagens avançadas que devem estar incluídas na
oferta: 12. 1.Neurologia: 12.1.1Técnica de imagem
Gradiente-eco ponderada em T2 com cortes finos para
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visualização de ouvido interno (CISS; FIESTAC; 3D COSMIC ou
similar); 12.1.2. Sequências spin eco aceleradas (Fast SE /
Turbo SE) 2D e 3D volumétricas e isotrópicas de alta
resolução ponderadas em T2 (3D VISTA, 3D Cube ou similar);
12.1.3. Sequências IR, double-IR ou triple-IR para a avaliação
da diferenciação de matéria cinzenta e branca; 12.1.4.
Sequência para Difusão Spin Eco-EPI, Gradiente Eco-EPI com
valor mínimo de ponderação (b-value) de 10.000 s/mm2;
12.1.5. Estudo multi-eco2D e 3D; 12.1.6. Mapas de difusão
automáticos ADC e ADC exponencial; 12.1.7. Sequência
ponderada em susceptibilidade magnética para detecção de
micro angiopatias (VENOUS BOLD, SWAN, SWI ou similar);
12.1.8. Sequência de perfusão cerebral Single-shot Eco
Planar (EPI) com software de pós-processamento de mapas
coloridos (TTP, MTT, rCBF, rCBV ou similar); 12.1.9.
Sequência para avaliação de Fluxo Sanguíneo e Liquorico
com técnica de pós-processamento para quantificação de
fluxo sanguíneo e liquorico; 12.1.10. Sequência Turbo ou
Fast Spin Eco com aquisição isotrópica nas ponderações T1,
T2, FLAIR; 12.1.11. Possibilidade de sincronismo cardíaco,
respiratório e de pulsoperiférico; 12.1.12. Possibilidade de
sincronismo respiratório por navegador em temporeal;
12.1.13. Sequência para otimizar protocolos de estudos de
pacientes com próteses/implantes metálicos; 12.1.14.
Estudos dinâmicos para exames de articulação têmporomandibular; 12.1.15. Estudo de coluna total em múltiplas
estações sem necessidade de reposicionar o paciente;
12.1.16. Estudos com redução de SAR e redução de efeitos
de transferência de magnetização; 12.1.17. Sequência para
BOLD; 12.1.18. Software para correção de movimentos
ativos executados pelo paciente para aquisições TSE e
gradiente-eco (T1, T2, IR real e FLAIR ou DarkFluid) nos três
eixos de aquisição (x, y e z) (Multivane, Propeller, Blade ou
similar); 12.1.19. Mielografia em aquisições axiais e radiais,
com sequências 2D e 3D; 12.1.20. Estudos com excitação de
água e de gordura para aquisição de imagem de raiz nervosa;
12.1.21. Aquisição paralela possível com qualquer
sequência; 12.1.22. Todos os estudos devem ser permitidos
para pacientes adultos e pediátricos; 12.1.23. Sequência
para Espectroscopia Single e Multivoxel compatíveis com
aquisição paralela (PRESS, Spin-Eco, STEAM, ou similares);
12.1.24. Técnicas para espectroscopia Single-voxel, Chemical
shift Imaging (CSI), 2D CSI, 2D Multi-Slice CSI, 3D CSI para
crânio; 12.1.25. Software de pós processamento de
espectroscopia em cor, automático, que permita a alteração
da linha de base dos picos, identificação automática dos
picos de metabólitos e tabela de correlação; 12.1.26. Técnica
de aquisição 3D de imagens ponderadas em susceptibilidade
e alto contraste, e pós processamento de estudo de
susceptibilidade magnética com uso de informações de fase
para identificação de derivados de sangue venoso e
diferenciaçaõ de minerais e com formação de mapas para
melhor visualização (SWI, SWAN 2.0 ou similar); 12.1.27.
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Técnica 2D e 3D Fast/Turbo Spin Eco de aquisição única nas
ponderações “in phase”, “out of phase”, “supressão de
água” e “supressão de gordura” (DIXON, IDEAL ou similar);
12.1.28. Sequência com correção de movimento do paciente
para estudos Fast/Turbo SE e Gradiente-eco multicorte,
compatível com aquisição paralela em qualquer direção e
possível para todas as anatomias (Propeller 3.0, MultiVane
XD; Blade); 12.1.29. DTI – Difusion Tensor Imaging com pelo
menos 32 direções e reconstrução 2D e 3D e mapas coloridos
que mostrem a direção e reconstrução tridimensional dos
tratos neuronais e cálculo automático dos mapas de
anisotropia fracionária; 12.1.30. Sequência para estudo 3D
de perfusão cerebral sem necessidade de injeção de meio de
contraste e aquisição isotrópica de multiplas fases e pós
processamento com mapas coloridos de quantificação (3D
ASL, Arterial Spin Labeling 3D ou similar); 12.1.31. Sequência
para formação de imagens de sangue preto (blackblood)
para supressão do sinal intra-lumen e visualização de parede
vascular, em aquisições 3D isotrópicas (BlackBlood ou
similar). 12. 2.Angiografia: 12.2.1. 2D/3D Time-of-Flight;
12.2.2. 2D/3D Time-of-Flight com sincronismo cardíaco;
12.2.3. Técnica Transferência de Magnetização de Contraste
(MTC); 12.2.4. 2D/3D ContrastEnhanced; 12.2.5. Técnica de
aquisição para angiografia com contraste avançada com
movimentação de mesa automática e troca rápida entre a
Sequência2D e 3D (Fluoro Triggered MRA, MobiFlex
ousimilar); 12.2.6. Aquisição acelerada de imagens
vasculares realizadas com meio de contraste (Time Resolved
MRA (TRICKS, FREEZE FRAME, TWIST, TRACS ou similar);
12.2.7. Software para composição automática de aquisições
em multiestação para angiografia por RM; 12.2.8. Software
para composição automática de aquisições em multiestação
para angiografia por RM; 12.2.9. Técnica de exibição
fluoroscópica ao vivo da chegada do meio de contraste na
região estudada; (Timing Bolus, BolusTrack, SmartPrep,
CareBolus ou similar); 12.2.10. Sequência 2D/3D PhaseContrast (PCA); 12.2.11. FLAIR (Fluidattenuation IR) EPI;
12.2.12. Aquisições 3D para volume múltiplo; 12.2.13.
Técnicas de reconstrução do espaço K (Centra, Eliptic,
Centric ou similar); 12.2.14. Aquisições do tipo TONE com
MTC para melhorar a relação Contrast-Ruído; 12.2.15.
Software de aquisição de angiografia para vasos arteriais;
quantificação defluxo com mapas de cor; 12.2.16. Sequência
que permita a formação de imagens vasculares aceleradas
com resolução temporal e realçadas por contraste; 12.2.17.
Sequência para angiografias periféricas com junção
automática das estações estudadas e possibilidade de
protocolos variados por estação de estudo; 12.2.18.
Sequência 3D para angiografia sem contraste para estudos
especiais em pacientes alérgicos (Native, Inhance Inflow,
Trance ou similar) para estudos vasculares de artérias renais,
artéria aorta e vasos de membros inferiores; 12.2.19.
Aquisição paralela possível com qualquer sequência
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disponível; 12.2.20. Todos os estudos devem ser permitidos
para pacientes adultos e pediátricos; 12.2.21. Sequência 3D
Volumétrica (VIBE, LAVA-XV ou ETHRIVE) que possa ser
usada com técnica de saturação de gordura que permite
aquisição simultânea e visualização de imagem: somente
gordura; somente água; in-phase; outphase, com
possibilidade de executar a técnica em estações múltiplas
(Dixon, LAVA FLEX ou similar); 12.2.22. Técnica para estudos
neurológicos (cabeça e coluna), baseada na combinação de
VAT (ViewAngleTilting) com SEMAC para reduzir distorções
causadas pela presença de metais na região estudada
(MAVRIC SL; Advanced Warp; O- MAR XD ou similar);
12.2.23. Sequência com correção de movimento do paciente
para estudos Fast/Turbo SE e Gradiente-eco multicorte,
compatível com aquisição paralela em qualquer direção e
possível para todas as anatomias (Propeller 3.0, MultiVane
XD; Blade ou similar). 12. 3.Cardiologia: 12.3.1. Produzir
imagens de estudo cardíaco com alta resolução espacial e
temporal; 12.3.2. Estudos funcionais de corte único e
múltiplas fases; 12.3.4. Estudos de cortes múltiplos e
capturas cines de fases múltiplas; 12.3.5. Estudo
Morfológico de “sangue preto” (blackblood) com e sem
saturação de gordura; 12.3.6. Estudo do Miocárdio e vasos
próximos; 12.3.7. Estudos com disparo retroscpectivo;
12.3.8. Sequência STIR combinada com sincronismo cardíaco
(ECG ou similar) para formação de sangue preto (IR Triplo);
12.3.9. Sequência com trigger simultâneo e duplo de ECG e
Respiração; 12.3.10. Sequências para morfologia e função
cardíaca; 12.3.11. Sequência de Cine 2D e 3D TrueFISP, 2D e
3D FIESTA ou 2D e 3D Balanced TFE; 12.3.12. Sequência 2D e
3D DelayedEnhancement para estudos de viabilidade do
miocárdio (Realce Tardio 2D ou similar); 12.3.13.
Recuperação de inversão acionada por ECG (incluindo PSIR)
para caracterização do tecido do miocárdio; 12.3.14.
Sincronização VCG ou similar; 12.3.15. Técnica para
aquisição e análise de fluxo sanguíneo; 12.3.16. Aquisição
paralela possível com qualquersequência se disponível;
12.3.17. Todos os estudos devem ser permitidos para
pacientes adultos e pediátricos; 12.3.18. Sequência com
correção de movimento do paciente para estudos
Fast/Turbo SE e Gradiente-eco multicorte, compatível com
aquisição paralela em qualquer direção e possível para todas
as anatomias (Propeller 3.0, MultiVane XD; Heart Freeze ou
similar); 12.3.19. Sequência dinâmica multicorte e multifase
para estudos de perfusão cardíaca; 12.3.20. Método de
aquisição com grades para estudos regionais (Tagging ou
similar); 12.3.21. Técnica para aquisição simultânea com
diferentes tempos de inversão para identificar o TI ideal para
Sequências de realce tardio; 12.3.22. Técnica de aquisição
3D combinada com navegador respiratório par correção de
movimentação em tempo real e visualização de artérias
coronárias; 12.3.23.Técnica de aquisição e de pos
processamento de estudos de quantificação de ferro
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cardíaco e mapas T2 e R2 e mapeamento T1 e T2 (Molli);
12.3.24. Softwares para pós-processamento e análise dos
exames de Cardiologia, incluindo estudos cinéticos com
cálculos de Fração de Ejeção, Volume, Fluxo, e relatório
integrado. 12. 4.Tórax, Abdome, Pelve: 12.4.1. Sequência de
colangiografia single shotFast/Turbo SE em 2D e 3D e em
aquisições convencionais e radiais; 12.4.2. Sequência com
correção de movimento do paciente para estudos TSE
(Multivane, Propeller, Blade ou similar); 12.4.3. Navegador
respiratório virtual para sincronismo, rastreamento e
acionamento automático das Sequências de pulso com a
respiração do paciente, aplicável para todos os planos
anatômicos, e todas as anatomias e tipos de Sequências,
inclusive Difusão; 12.4.4. Sequências Fast/Turbo Spin Eco
com sincronismo respiratório, para ser executada nas
opções em apneia e em respiração livre; 12.4.5. Sequências
Fast/Turbo Spin Eco 3D de alta resolução isotrópicas
compatíveis com técnicas de aceleração (iPAT, ASSET, SENSE
ou similar) para estudo de pelve; 12.4.6. Sequência HALF
FOURIER ou SINGLE-SHOTTSE; 12.4.7. Sequência FFE/TFE em
fase e fora de fase em aquisição única; 12.4.8. Estudos
dinâmicos em alta resolução espacial e temporal, 2D e 3D,
com apneia curta; 12.4.9. Sequência difusão do fígado com
valores de “b” de até 1000, selecionáveis pelo operador, com
no mínimo 3 valores em cada estudo; 12.4.10. Sequência de
difusão de próstata para estudo multiparamétrico; 12.4.11.
Técnicas de espectroscopia Single-voxel, Chemical Shift
Imaging (CSI), 2D CSI, 2D Multi-Slice CSI, 3D CSI parapróstata;
12.4.12. Sequência volumétrica com aquisição ponderada
em T2 com pixelisotrópico; 12.4.13. Sequências rápidas 2D e
3D (Balanced-FFE, TrueFisp, Fiesta ou similar); 12.4.14.
Aquisição em múltiplas estações sem reposicionar paciente
para estudo abdome e pelve; 12.4.15. Aquisição paralela
possível com qualquer sequência se disponível; 12.4.16.
Todos os estudos devem ser permitidos para pacientes
adultos e pediátricos; 12.4.17. Sequência 3D Volumétrica
(VIBE, LAVA-XV ou ETHRIVE) que possa ser usada com
técnica de saturação de gordura que permite aquisição
simultânea e visualização de imagem: somente gordura;
somente água; in-phase; outphase (mDixon, LAVA FLEX ou
similar); 12.4.18. Técnica 2D e 3D Fast/Turbo Spin Eco de
aquisição única nas ponderações “in-phase”, “out-phase”,
“supressão de água” e “supressão de gordura” (DIXON,
IDEAL ou similar); 12.4.19. Sequência com correção de
movimento do paciente para estudos Fast/Turbo SE e
Gradiente-eco multicorte, compatível com aquisição
paralela em qualquer direção e possível para todas as
anatomias (Propeller 3.0, MultiVane XD; Blade/2D Pace ou
similar); 12.4.19. Técnicas para espectroscopia Single-voxel,
Chemical shift Imaging (CSI), 2D CSI, 2D Multi-Slice CSI, 3D
CSI para abdome/pelve (mínimo fígado e próstata); 12.4.20.
Software de pós processamento de espectroscopia em cor,
automático, que permita a alteração da linha de base dos
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picos, identificação automática dos picos de metabólitos e
tabela de correlação; 12.4.21. Estudo para aquisição de
imagens de pequenas áreas de cobertura com reduzida
distorção geométrica e maior resolução espacial em
Sequências de Difusão, sem dobramento de imagem,
aplicado para diversas anatomias, tais como próstata,
cérebro e coluna (Focus DWI, Zoom Diffusion ou similar); 12.
5.Mamas: 12.5.1. Sequência de colangiografia single
shotFast/Turbo SE em 2D e 3D e em aquisições
convencionais e radiais; 12.5.2. Sequência com correção de
movimento do paciente para estudos TSE (Multivane,
Propeller, Blade ou similar); 12.5.3. Navegador respiratório
virtual para sincronismo, rastreamento e acionamento
automático das Sequências de pulso com a respiração do
paciente, aplicável para todos os planos anatômicos, e todas
as anatomias e tipos de Sequências, inclusive Difusão;
12.5.4. Sequências Fast/Turbo Spin Eco com sincronismo
respiratório, para ser executada nas opções em apneia e em
respiração livre; 12.5.6. Sequências Fast/Turbo Spin Eco 3D
de alta resolução isotrópicas compatíveis com técnicas de
aceleração (iPAT, ASSET, SENSE ou similar) para estudo de
pelve; 12.5.7. Sequência HALF FOURIER ou SINGLE-SHOTTSE;
12.5.8. Sequência FFE/TFE em fase e fora de fase em
aquisição única; 12.5.9. Estudos dinâmicos em alta resolução
espacial e temporal, 2D e 3D, com apneia curta; 12.5.10.
Sequência difusão do fígado com valores de “b” de até 1000,
selecionáveis pelo operador, com no mínimo 3 valores em
cada estudo; 12.5.11. Sequência de difusão de próstata para
estudo
multiparamétrico;
12.5.12.
Técnicas
de
espectroscopia Single-voxel, Chemical Shift Imaging (CSI), 2D
CSI, 2D Multi-Slice CSI, 3D CSI parapróstata; 12.5.13.
Sequência volumétrica com aquisição ponderada em T2 com
pixelisotrópico; 12.5.14. Sequências rápidas 2D e 3D
(Balanced-FFE, TrueFisp, Fiesta ou similar); 12.5.15.
Aquisição em múltiplas estações sem reposicionar paciente
para estudo abdome e pelve; 12.5.16. Aquisição paralela
possível com qualquer sequência se disponível; 12.5.17.
Todos os estudos devem ser permitidos para pacientes
adultos e pediátricos; 12.5.18. Sequência 3D Volumétrica
(VIBE, LAVA-XV ou ETHRIVE) que possa ser usada com
técnica de saturação de gordura que permite aquisição
simultânea e visualização de imagem: somente gordura;
somente água; in-phase; outphase (mDIXON, LAVA FLEX ou
similar); 12.5.19. Técnica 2D e 3D Fast/Turbo Spin Eco de
aquisição única nas ponderações “in-phase”, “out-phase”,
“supressão de água” e “supressão de gordura” (DIXON,
IDEAL ou similar); 12.5.20. Sequência com correção de
movimento do paciente para estudos Fast/Turbo SE e
Gradiente-eco multicorte, compatível com aquisição
paralela em qualquer direção e possível para todas as
anatomias (Propeller 3.0, MultiVane XD; Blade/2D Pace ou
similar); 12.5.21. Técnicas para espectroscopia Single-voxel,
Chemical shift Imaging (CSI), 2D CSI, 2D Multi-Slice CSI, 3D
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CSI para mamas; 12.5.22. Software de pós processamento de
espectroscopia em cor, automático, que permita a alteração
da linha de base dos picos, identificação automática dos
picos de metabólitos e tabela de correlação; 12.5.23. Estudo
para aquisição de imagens de pequenas áreas de cobertura
com reduzida distorção geométrica e maior resolução
espacial em Sequências de Difusão, sem dobramento de
imagem, aplicado para diversas anatomias, tais como
próstata, cérebro e coluna (Focus DWI, Zoom Diffusion ou
similar). 12. 6. Oncologia: 12.6.1. Sequência para difusão de
corpo; 12.6.2. Sequência 3D Volume Imaging (VIBE, LAVA-XV
ou THRIVE); 12.6.3. Técnica para screening por imagens
ponderadas em difusão de corpo todo sem reposicionar o
paciente e junção automática das estações (DWIBS, REVEAL
ou similar); 12.6.4. Hardware e software que elimine a
necessidade de reposicionamento do paciente ou troca de
bobinas durante o procedimento, permitindo a realização de
estudos de até 1,40m, ou melhor; 12.6.5. Todos os estudos
devem ser permitidos para pacientes adultose pediátricos;
12.6.6. Navegador respiratório virtual para sincronismo,
rastreamento e acionamento automático das Sequências de
pulso com a respiração do paciente, aplicável para todos os
planos anatômicos; 12.6.7. Técnica 2D / 3D de aquisição
única simultânea nas ponderações “in-phase”, “out-phase”,
“supressão de água” e “supressão de gordura” (DIXON, LAVA
FLEX ou similar); 12.6.8. Sequência com correção de
movimento do paciente para estudos Fast/Turbo SE e
Gradiente-eco multicorte, compatível com aquisição
paralela em qualquer direção e possível para todas as
anatomias (Propeller 3.0, MultiVane XD; SyngoBreVis; Elastic
Motion Correction ou similar); 12.6.9. Sequência de Difusão
Sintética. 12. 7. Ortopedia: 12.7.1. Técnica de saturação de
água e gorduras eletiva; 12.7.2. Técnica de excitação de
águas eletiva; 12.7.3. Técnicas de redução de artefatos
causados por suscetibilidade magnética para qualquer plano
anatômico e qualquer estudo ortopédico (MARS; MAVRIC;
SyngoWarp ou similar); 12.7.4. Todos os estudos devem ser
permitidos para pacientes adultose pediátricos; 12.7.5.
Aquisição de múltiplos ecos para mapeamento de T2; 12.7.6.
Aquisições 3D volumétricas isotrópicas em alta resolução,
para Sequências Spin Eco / Fast ou Turbo Spin Eco e
Gradiente-eco, e compatível com aquisição paralela para
reformatação em planos arbitrários, para qualquer
anatomia; 12.7.7. Aquisições de modo misto (Spin Eco
combinado com Inversão Recuperação) para cálculos de
mapas de T1 e T2 combinados; 12.7.8. Aquisição em
múltiplas estações sem reposicionar paciente para estudo de
ossos longos; 12.7.9. Técnica 2D e 3D Fast/Turbo Spin Eco de
aquisição única nas ponderações “in-phase”, “out-phase”,
“supressão de água” e “supressão de gordura” (DIXON,
IDEAL ou similar); 12.7.10. Técnica para estudos ortopédicos,
baseada na combinação de VAT (ViewAngleTilting) com
SEMAC para reduzir distorções causadas pela presença de
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metais na região estudada (MAVRIC SL; AdvancedWarp; OMAR XD ou similar); 12.7. 11. Sequência com correção de
movimento do paciente para estudos Fast/Turbo SE e
Gradiente-eco multicorte, compatível com aquisição
paralela em qualquer direção e possível para todas as
anatomias (Propeller 3.0, MultiVane XD; SyngoBreVis; Elastic
Motion Correction ou similar); 12. 8. Conjuntos de
Sequências e técnicas para as seguintes especialidades:
12.8.1. NEUROLOGIA – Software para imagens de alta
resolução espacial de estruturas estáticas como cóclea e
canal auditivo; Espectroscopia Single e MultiVoxel 2D e 3D;
Sequência para imagem do Tensor de Difusão (DTI) com no
mínimo 150 direções com o respectivo software de
pósprocessamento (tractografia); Perfusão cerebral com
pósprocessamento automático dos mapas paramétricos
(Blood Flow, Blood Volume, Mean Transit Time e Time-toPeak); Sequência para BOLD; Software que permita a
visualização de sangramentos intracranianos com imagem
de magnitude e fase para melhor diferenciação (SWAN, SWI
ou similar); Software que permita a realização de exames de
perfusão sem contraste (Arterial Spin Labeling ou similar);
Software que permita a automatização dos exames de crânio
(Ready Brain, Brain Dot ou similar). 12.8.2. ANGIOGRAFIA Time Resolved MRA (TWIST, TRICKS ou similar); Técnica que
permita angiografia sem contraste para exames de artérias
renais, carótidas e periféricas (NATIVE, INHANCE ou similar);
Software que permita a aquisição e a combinação
automática de imagens adquiridas em diferentes
posicionamentos da mesa (QuickStep, Inline Composing ou
similar). 12.8.3. CARDIOLOGIA - Sequências para morfologia
e função cardíaca; Sequências de Cine 2D TrueFISP, 2D
FIESTA ou 2D Balanced TFE; Sequência que permita a
avaliação da contratilidade do miocárdio (tagging);
Sequência que permita a análise da viabilidade do miocárdio
(2D/3D MDE ou similar); Sequência para perfusão cardíaca;
Sequência para imagem de artérias coronárias com
saturação de gordura; Double IR e Triple IR para imagem
“black blood” ou similar; Sequência para mapa T1 e T2;
Pacote de software para avaliação “wholeheart” em 3D;
Software para análise e quantificação de ferro em estudos
cardíacos. 12.8.4. ABDOME, MAMA - Técnica para difusão de
fígado com múltiplos valores de b; Sequência que permita a
aquisição bilateral de imagens de mama em cortes sagitais
ou axiais; Espectroscopia de mama. 12.8.5. ONCOLOGIA Sequência para difusão de corpo em órgãos como fígado e
mama. 12.8.6. ORTOPEDIA - Software que permita a
avaliação de cartilagem (MapIt, Cartigram ou similar);
Software para redução de artefato metálico para análise de
anatomias ao redor de implantes metálicos; 12.8.7.
PEDIATRIA – Protocolos otimizados para pacientes com
idades diferentes. 13. Itens adicionais necessários à
instalação: 13. 1. Fornecimento e instalação de quadro de
alimentação elétrica e painel elétrico com disjuntor de caixa
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moldada para alimentação dos equipamentos e adequação
das necessidades de instalação para o equipamento
conforme necessidade do fabricante, incluindo os filtros de
RF do quadro elétrico, da sala de RM, comando e sala de
equipamento. 13. 2. Fornecimento e instalação de quadro
elétrico 220V trifásico e de 380V trifásico na cabine primária,
prevendo interligação elétrica subterrânea com o quadro
elétrico que alimenta os equipamentos necessários para o
equipamento de ressonância magnética. 13. 3. Blindagem
para proteção de Radiofrequência apropriada ao local de
instalação e ao equipamento e Blindagem magnética
conforme
necessidade,
incluindo
instalação
de
coifa/tubulação de exaustão forçada (tubo quench) para
descarga em área externa; 13. 4. Fornecimento e instalação
do estabilizador de tensão e transformador isolador (se
necessário) compatível com o equipamento de ressonância
magnética fornecido com correção de, pelo menos, que
deverá comprovar a eficiência do mesmo para estabilidade
de tensão de cerca de 10%, mediante comprovação em
documento técnico (datasheet, catálogo/descritivo técnico)
fornecido pelo fabricante; 13. 5. Fornecimento e Instalação
do Sistema Chiller (ou similar) para resfriamento e
plenamente compatível para o uso na infraestrutura
adequada ao sistema de criogenia e painel de controle
defluxo, incluindo tubulações hidráulicas e de gases e painel
de controle de fluxo, prever a base para colocação do chiller,
ralo e dreno na sala do chiller. Prever sistema de chiller com
redundância (02 chillers em paralelo). 13. 6. O equipamento
deverá ser entregue com o nível adequado à realização das
etapas de instalação e todas as calibrações necessárias para
o pleno funcionamento do equipamento; 13. 7. Mesa e
Cadeira para o console do operador; 13. 8. Extintor de
incêndio compatível coma sala de RM conforme preconiza a
norma técnica pertinente; 13. 9. Fornecimento e instalação
de armários para as bobinas conforme a especificação do
fabricante (deverá ser fornecido junto com a gaiola); 13. 10.
Portas com detecção de objetos (metais, etc.) de uso restrito
e condicional para ressonância magnética; 13. 11. Garantia
mínima de 36 meses para o equipamento, peças do
equipamento e serviços da instalação do equipamento; 13.
12. Sistema de climatização dos ambientes como sala de
exames, sala de comando, sala técnica, estabilizador e
demais periféricos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O Valor total do seguinte contrato importa em R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
PARÁGRAFO ÚNICO - No valor em questão estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas
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e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
I - O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019,
Decreto Municipal nº 53.647/2019 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas
alterações, a legislação que rege a espécie.
II - Integram o presente contrato independente de transcrição:
a) Edital do Pregão Eletrônico….../……..
b) Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA em …...de…...de……
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
A vigência deste instrumento será a partir de sua assinatura até 31 de dezembro do ano corrente,
e ficando adstrita a vigência dos respectivos créditos orçamentários, conforme art. 57, caput, da
Lei nº 8.666/93, tendo sua eficácia condicionada à data de sua publicação, mediante extrato, no
Diário Oficial do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93
e art. 3º, XIV, “f”, do Decreto Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI, “f” do Decreto Federal nº
10.024/2019.
CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá conforme a seguinte classificação:

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Natureza de Despesas
Fonte do Recurso
Ficha
Nota de Empenho

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
I - Do prazo de entrega: Será de 90 (noventa) dias, contado do recebimento da Ordem de
Fornecimento em entrega única, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde;
II - Do local de entrega: O objeto licitado deverá ser entregue em embalagem que o proteja nas
dependências do Hospital de Urgência e Emergência Drº Clementino Moura – Socorrão II,
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localizado na Rua Santa Helena, nº 3685, Bairro: Cidade Operária – São Luís/MA, CEP: 65058442;
III - Do horário de entrega: A entrega deverá ocorrer das 08:00 h às 15:00 h, horário local, de
segunda a sexta-feira;
IV - A empresa deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega do aparelho, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da convocação da Secretaria de Municipal de
Saúde, podendo haver dilatação deste prazo nos casos em que ficar comprovada impossibilidade
real de cumprimento, conforme análise e definição do fiscal do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
I - O recebimento do objeto será feito nos termos dos arts. 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações, e serão considerados aceitos somente após o recebimento e análise pela Contratante,
atendidas as especificações do Edital e seus anexos, nos seguintes termos:

a)
Provisoriamente: No prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento
e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta;
b)
Definitivamente: No prazo de 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento provisório,
mediante atesto da Nota Fiscal, após verificação da qualidade e quantidade do objeto e
consequente aceitação;
b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere o item acima não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;
b.2) O aceite/aprovação do objeto pela Secretaria Municipal de Saúde não exclui a
responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA por vícios de quantidade ou
qualidade do objeto ou disparidade com as especificações estabelecidas, verificadas,
posteriormente, garantindo-se a esta Secretaria as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº
8.078/90;
b.3) A contratada deverá fornecer o aparelho de ressonância magnética, peças do equipamento e
instalação do equipamento com prazo de validade mínima de 36 (trinta e seis) meses, contados
da entrega do equipamento no Hospital de Urgência e Emergência Drº Clementino Moura –
Socorrão II;
b.4) O atraso na entrega dos objetos deverá ser previamente justificado e encaminhado ao setor
técnico;
b.5) A contratada deverá prover treinamentos para as equipes técnicas do contratante sobre os
equipamentos, sistemas e softwares fornecidos pela contratada, assim como para os
equipamentos, sistemas e softwares das outras empresas que a contratada deseja fornecer como
parte desta proposta;
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b.6) A contratada deve garantir todas as intervenções técnicas necessárias para instalação e
funcionamento da Ressonância Magnética nas condições previstas nas especificações técnicas
do equipamento, normas, legislações e condições.
CLÁUSULA OITAVA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
I - Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar
e fiscalizar a entrega do Aparelho de Ressonância Magnética, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados;
II - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993;

III – O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
I - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
apresentação da Nota Fiscal e/ou Ordem de Fornecimento.
II - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o
inciso I e II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, se este for o caso, deverão ser efetuados no prazo
de
até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal e/ou Ordem de
Fornecimento, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
III - Não será autorizado pagamento sem que o fiscal do contrato ateste o recebimento a partir da
Nota Fiscal e/ou Ordem de Fornecimento.
IV - Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer
constar
da Nota Fiscal e/ou Ordem de Fornecimento correspondente, emitida sem rasura, em letra bem
legível em nome da CONTRATANTE, cujo CNPJ está especificado na qualificação preambular do
contrato, informando o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
V - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para
pagamento.
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VI - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal e/ou Ordem de Fornecimento, a devida comprovação, a fim de
evitar
a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
VII - A Nota Fiscal e/ou Ordem de Fornecimento, correspondente deverá ser entregue, pela
CONTRATADA, diretamente ao Fiscal deste Contrato, que somente atestará a aquisição, quando
cumpridas, pela mesma, todas as condições pactuadas.
VIII - Havendo erro na Nota Fiscal e/ou Ordem de Fornecimento, ou circunstância que impeçam
a
liquidação da despesa, àquelas serão devolvidas a CONTRATADA, pelo Gestor deste Contrato e
o
pagamento ficará pendente até que se providencie pela CONTRATADA as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
IX - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano, mediante
aplicação das seguintes formulas:
a) I=(TX/100)/365;
b) EM= I x N x VP, onde:
c) I = índice de atualização financeira;
d) TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
e) EM = Encargos Moratórios;
f) N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
g) VP = Valor da parcela em atraso.
X - A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante;
XI - Para fins de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos, elencados
nos art. 27, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contato da data da assinatura ou da
Ordem de Fornecimento.
PARÁGRAFO ÚNICO: Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicandose o índice IPCA.
Página 66 de 73
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 040-2390/2022
Rub. _______________

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS
Os contratantes têm o direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à
REVISÃO do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com
consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas
no
presente instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO: A contratada deverá formular ao CONTRATANTE requerimento para
revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de
custos comparativa a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do
contrato,
demonstrando
a
repercussão financeira sobre o valor pactuado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO OBJETO
I - O prazo de garantia do objeto é de 12 (meses), a contar do seu recebimento definitivo,
respeitando o disposto no Termo de Referência.

a)

A garantia do objeto deverá ser prestada conforme item 7.4 do Termo de Referência.

II - A empresa deverá substituir, sem qualquer ônus, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto
que não estiverem de acordo com às especificações contidas no Termo de Referência e seus
anexos, inclusive avarias em decorrência do transporte até o local de entrega ou em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, mesmo após ocorrida a aceitação/aprovação do objeto
pela Administração, no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da convocação da
Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS.

III - Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do
produto/materiais/bens fornecido, pelo prazo estabelecido na validade pelo produtor ou
fabricante,
obrigando-se a repor o produto entregue com a validade vencida no prazo estabelecido pelo
Contratante, sendo que os novos produtos/materiais/bens usados em substituição, deverão ter
prazo de validade igual ou superior ao dos substituídos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Não haverá exigências de garantia de execução para a presente contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no Edital e no Anexo I – Termo de
Referência, bem como da Proposta de Preços do Pregão Eletrônico nº......./........, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto:
I - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual
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constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia
ou validade.
II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
III – Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
IV – Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se
vencidas;
V – Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
VI - Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, e ainda
pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, impostos, tributos e
contribuições, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não
manterão
qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
VII - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do
CONTRATANTE;
VIII - Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação;
IX - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;
X - Informar, por escrito e de imediato, ao Contratante, qualquer alteração em seu endereço ou
telefone, com a finalidade de assegurar rápida comunicação entre Contratante e Contratada;
XI - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, que antecede a data
de
entrega do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
XII - São expressamente vedadas à CONTRATADA:

a)
A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
CONTRATANTE;
b)
A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou
aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de
seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante
a vigência do contrato.
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XIII - Responder pela recuperação de ambientes internos e externos, da CONTRATANTE ou de
terceiros, que tenham sofrido algum tipo e intervenção pela CONTRATADA em razão da entrega
do
objeto.
XIV - A contratada está vinculada ao disposto no Edital de licitação e a proposta apresentada, nos
termos do art. 55, XI da Lei nº 8.666/93.
XV - Fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele, assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, com fulcro no artigo 55, XIII, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no Edital e no Anexo I – Termo de
Referência, do Pregão Eletrônico nº ......./........
I – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
II – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
III – Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
IV – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
V – Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

VI – Prestar as informações e os esclarecimentos, relativos a esta contratação, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;
VII - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre que
necessárias à entrega do objeto, nos horários previamente acordados;
VIII - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações
assumidas pela CONTRATADA;
IX - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde que a empresa tenha
cumprido com suas obrigações contratuais;
X - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
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ou
subordinados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA COMUNICAÇÃO
Ficará de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento do endereço eletrônico de e-mail,
para ciência dos atos processuais, bem como convocação de assinatura de contratos e
notificações em geral.
PARÁGRAFO ÚNICO: É obrigatório que em caso de mudança de endereço eletrônico a
CONTRATADA informe a CONTRATANTE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas o novo
endereço de e-mail para facilitar a boa comunicação entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
I - Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que
haja
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
I - A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial
atualizado do contrato;
II - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes poderão exceder
o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
I - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com
o
Município e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa
de
até 1,5 % (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:

a)
b)
c)
d)
e)

Apresentar documentação falsa;
Fraudar a execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal; ou;
Fizer declaração falsa.

II - Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da
Lei
nº
10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato,
inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a
CONTRATADA
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poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens de 3 a 6
abaixo, com as seguintes sanções:

a)

Advertência;

b)

Suspensão temporária de participação em licitação com o Município, por prazo não

superior a 2 (dois) anos;

c)

Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no Cadastro de

Fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV
do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; ou;

d)

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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido
o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
III - No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 1,5% (um e meio por cento) do valor do
contrato.
IV - Configurar-se-á a inexecução total do objeto, entre outras hipóteses:

a)
b)

O atraso injustificado no prazo de entrega superior a 20 (vinte) dias;
A entrega de objeto diverso daquele contratado.

V - No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa:
a) De 0,2% (dois décimos de ponto percentual por cento) do valor unitário do bem em atraso, por
dia, por unidade, até o limite de 1,5.% (um por cento e meio) do valor do contrato, para a hipótese
de atraso injustificado no prazo de entrega até o limite de 30 (trinta) dias.
b) De no máximo 1,5% (um por cento e meio por cento) do valor do contrato, para as hipóteses de
entrega parcial do objeto ou entrega do objeto em desacordo com as especificações técnicas
constantes do Anexo I do Pregão Eletrônico nº ......../........;
VI - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

a)
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
b)
Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
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VII - O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato,
poderá
ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78,
incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93;
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO
A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
I - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos
causados,
já calculados ou estimados;
II - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras;
III - A rescisão por não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos
acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei
nº
8.666/93:

a)
Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Administração;
b)
Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados
na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V, do art. 58 da Lei
nº 8.666/93;
c)
Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração;
d)
O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
e.1) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
e.2) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
e.3) Indenizações e multas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, mediante prévia manifestação da
Procuradoria-Geral do Município, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei
10.520/2002 e demais normas federais, estaduais e Municipais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 - Código
de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
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Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação resumida deste instrumento de contrato
ou
de seus aditamentos no Diário Oficial do Município, que é condição indispensável para sua
eficácia,
será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus,
ressalvado o disposto no art. 26 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís/MA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 32, §
6º
da Lei Federal nº 8.666/93.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato
em 03 (três) vias, a qual, depois de lido e assinada pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA.
São Luís (MA), ______de_______________ de 2022.
_______________________________
JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS
CONTRATANTE
______________________________
EMPRESA
CONTRATADA
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