TERMO DE REFERÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE
EXECUÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA.
1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
1.1. Contratação de empresa para realização de exames de Mamografia Bilateral para
rastreamento de câncer em unidade móvel digital, através da Secretaria de Saúde do
Município de Jurema-PE.
2 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:
2.1. A presente contratação se justifica em razão da necessidade de se selecionar a
melhor proposta, com base nos princípios administrativos da publicidade, moralidade,
impessoalidade e eficiência, bem como em critérios técnicos, para a contratação de
serviços destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
3 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
3.1 - ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES
O proponente deverá realizar exames de mamografia bilateral para rastreio, com
entrega de laudos, devendo ser realizada em unidade móvel do contratado, no Município
de Jurema PE. Os serviços deverão ser prestados até dezembro de 2022. Os laudos
finalizados deverão ser entregues pelo contratado ao contratante, em até 30 (trinta) dias
após a sua realização ao setor de regulação na Rua Antônio Ramiro Correia e Sá,
S/N – Centro – Jurema/PE.
4 – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os Serviços serão prestados, em unidade móvel digital da contratada;
4.2 A Contratada deverá disponibilizar previamente a escala dos profissionais que
estarão respondendo pela prestação dos serviços no período, garantido disponibilizar
substituto no caso de ausência de algum profissional.
5 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser iniciados a partir da data
do recebimento da respectiva Ordem de Serviço.
5.2. O contrato celebrado com a Contratante para a prestação dos serviços objeto deste
termo terá o prazo de vigência determinado, a contar da data da sua assinatura,
podendo ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, imotivadamente
e sem ônus bastando-se a comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias.
5.2.1. O contrato de prestação de serviços celebrado também poderá ser rescindido,
automaticamente, sem ônus para a Contratante, na data em que se verificar a rescisão
do contrato de gestão celebrado entre esta e a Prefeitura de Jurema, para a
administração da Secretaria de Saúde, bem como nas hipóteses de descumprimento de
quaisquer de suas cláusulas, sem prejuízo, neste caso, das penalidades legais e
contratuais cabíveis.
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6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes da sua proposta,
assumindo de forma direta e exclusa seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto e, ainda;
6.2. Executar os serviços conforme especificações, prazo e local constantes neste
Termo de Referência.
6.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com a
legislação em vigor.
6.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24h, os motivos que impossibilitem
o cumprimento dos serviços, com a devida comprovação.
6.5. Não subcontratar os serviços salvo se houver anuência prévia e expressa da
Contratante, além de:
a) Prestar os serviços de acordo com as normas previstas neste Edital, bem como
no instrumento convocatório e contratual;
b) Prestação de serviço ocorrerá "in loco", e através das ferramentas de
comunicação disponíveis, a exemplo de telefone e e-mail. Serão sempre
realizados levantamentos das demandas de forma a manter sempre
controlada.
c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigida neste Edital,
bem como nos Instrumentos convocatório e contratual;
d) As despesas com transporte, bem como, qualquer outra relacionada à
prestação de serviço, é de total responsabilidade da contratada;
e) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que
se fizerem ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos na Lei
14.133/2021 e posteriores alterações.
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de regularidade exigidas pela Lei
14.133/2021;
g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Edital ou na minuta de contrato.
h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.
7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Receber o objeto nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;
7.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas na execução do objeto, para que seja reparado ou substituído.
7.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/profissional especialmente designado.
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7.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência e nas condições
previstas no respectivo contrato celebrado com a Contratante, além de:
a)
b)

Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço prestado conforme objeto deste
edital, bem como do instrumento convocatório e contratual;
Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo o fornecimento dos produtos, de
forma parcial e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas
preestabelecidas neste Edital, instrumento convocatório e contratual;

8 – PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. A proposta de preços ofertadas pelas empresas interessadas em participar do
processo deverão ser expressos em reais (R$), todas as despesas e taxas, e serem
encaminhados, no seguinte endereço eletrônico: secsaudejurema@gmail.com,
acompanhados dos documentos baixo relacionados:
8.2. Para efetivação da contratação da empresa mais bem classificada (ofertante do
menor preço) serão exigidas, exclusivamente, as condições de habilitação que dispõe
o inciso V da Lei nº 14.133, de 2021, e definidos no artigo 62 da mesma lei, a saber:
IIIIIIIV-

Jurídica;
Técnica;
Fiscal, social e trabalhista;
Econômico-financeira.

8.3 Para habilitação jurídica, a empresa vencedora deverá apresentar:
a) Para Empresas Individuais: Declaração de constituição registrada na Junta
Comercial acompanhada das respectivas alterações, quando houver;
b) Para Sociedade Empresária: Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, o
qual deverá estar devidamente consolidado e acompanhado das posteriores
alterações, se houver (Lei Federal nº 11.127, de 28 de junho de 2005);
c) Para Sociedade por Ações (sociedade empresária do tipo S/A): Ato constitutivo
e alterações subsequentes, acompanhados de documentos de eleição de seus
administradores, em exercício;
d) Para Sociedade Civil (sociedades simples): Inscrição do ato constitutivo e
alterações subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País:
Decreto de autorização e ato de registro e autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.3.1 A documentação referente às alíneas de “a” à “e” deve vir obrigatoriamente
acompanhada da cópia de documento oficial com foto do(s) responsável(eis) legal(ais)
da empresa.
8.4 Para comprovação fiscal, social e trabalhista, a empresa vencedora deverá
apresentar:
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I. Prova de inscrição perante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ).
II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.
a) Se o ramo de atividade da empresa for comércio, deverá apresentar prova de
inscrição estadual (CACEPE – Cadastro de Contribuinte do Estado onde a licitante
esteja sediada);
b) Se o ramo de atividade da empresa for prestação de serviços, deverá apresentar
prova de inscrição municipal (CIM, Alvará ou outro equivalente);
c) Se o ramo de atividade da empresa envolver comércio e prestação de serviços
deverá apresentar os documentos exigidos nos subitens a e b acima
III. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
OBS: Com relação a apresentação da regularidade com a Receita Federal
prevista no inciso anterior, será observado o que dispõe a Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº. 555 de 23/03/2020;
IV. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
OBS: Em caso de isenção ou não incidência de tributos, a proponente
deverá apresentar documentos comprobatórios do fato.
V. Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da
apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) ou Certidão Positiva
com efeitos de Negativa (Lei 12.440/2011).
VI. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).
8.5 Para comprovação da regularidade econômico-financeira, a empresa
vencedora deverá apresentar:
I. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
onde conste o prazo de validade e não havendo este, somente será aceita com data de
emissão não superior a 90 (noventa) dias.
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do
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Estado onde seja localizado, referente aos processos
distribuídos pelo PJe (Processos Judiciais Eletrônicos);
a.1 A certidão descrita no subitem anterior somente será exigida
quando a própria certidão de falência ou recuperação judicial
contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos
judiciais eletrônicos.
8.6 Em atendimento ao disposto no artigo 63, inciso IV da lei 14.133/21, para a
habilitação do prestador mais bem classificado, serão exigidos, também, as respectivas
DECLARAÇÕES:
I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno
porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da
contratação, constantes do procedimento;
IV - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema,
assumindo como firmes e verdadeiras;
V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e
VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de
2021.
9.

DA QUALIFICAÇÃO TECNICA

9.1 Deverão apresentar Certidão(ões) ou atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, em nome da empresa licitante ou através do seu
responsável técnico, comprovando possuir a mesma aptidão para o desempenho
de atividades pertinentes e compatíveis em características, com o objeto desta
contratação, com as seguintes indicações:
a) Razão Social.
b) CNPJ.
c) Indicação do respectivo cargo ou função de quem o expediu.
d) Comprovação da prestação das atividades compatíveis
características com o objeto desta contratação.

em

10 – DO PAGAMENTO
10.1. A Contratada emitirá as respectivas Notas Fiscais, nelas devendo constar,
obrigatoriamente, os serviços discriminados e quantificados, o número do contrato, a
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informação das retenções tributárias acaso existentes, a opção pela de sua tributação,
bem como os dados da conta bancária sob sua titularidade onde deverão ser efetuados
os pagamentos.
10.2 O pagamento do valor fixado, será efetuado pela CONTRATANTE da seguinte
forma:
➢ O pagamento deverá ser realizado de forma parcelada, no final de cada mês,
conforme a prestação dos serviços e da Nota Fiscal atestada pela Secretaria
Municipal, acompanhada do recibo.
➢ A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco,
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem
bancária.
➢ A contratante não efetuara pagamento de título descontado, ou por meio de
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por
intermédio da operação de “factoring”.
➢ As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras
praças serão de responsabilidade da Contratada.
11 – FORMA DE APRESENTAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS
11.1. As propostas deverão ser apresentadas pelo valor individual do exame a ser
realizado;
11.2 A avaliação e julgamento das propostas será realizada pelo CONTRATANTE, e
será considerada vencedora a proposta de menor valor.
12 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
12.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias previstas no orçamento de 2022:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO: 0213- Fundo Municipal de Saúde - FMS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021301- Fundo Municipal de Saúde
FUNÇÃO: 10 – Saúde
SUB FUNÇÃO 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA 0100 – Gestão Administrativa da Sáude e Qualificação da Gestão do SUS.
AÇÃO: 2114 – Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade
3.3.90.39-00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

13.
ITEM

DO DETALHAMENTO E VALOR DO OBJETO
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS

QUANT
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UND

Preço Médio
Admitido

Valor Global
Admitido

1•

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
DE MAMOGRAFIA BILATERAL
PARA RASTREAMENTO DE
CANCER
DE
MAMA
EM
UNIDADE
MOVEL
DIGITAL,
ATRAVES DA SECRETARIA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
JUREMA/PE

LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS
SALVINO:05298536476

400

UNID

R$ 57,67

Assinado de forma digital por
LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
SALVINO:05298536476
Dados: 2022.07.25 15:05:03 -03'00'

______________________________________________
LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO
Secretária de Saúde
Port. 010/2021
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R$ 23.066,67

