DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº 125211400001/2018
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior Oferta
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO
OBJETO: Concessão administrativa de uso do espaço e aparelhos de raios-x de propriedade do
Hospital da Polícia Militar (HPM), de forma onerosa, localizado na Rua Levy Coelho s/nº, Santa Efigênia,
Belo Horizonte-MG para exploração econômica de atividades destinadas ao diagnóstico de
imagem:Raios X, Mamografia, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia (Geral, Obstétrica,
Intervencionista, Cardiológica e Vascular Periférica), em pacientes beneficiários do SISAU.

RECIBO
A Interessada ____________________, CNPJ n°. ________________, retirou o Edital do
Pregão acima referenciado e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a
esclarecimentos e impugnações pelo e-mail: __________________________.
________________________, aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________
(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO AO
PREGOEIRO PELO E-MAIL: hpm.compras@pmmg.mg.gov.br.
Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário. A PMMG não se responsabiliza
por comunicações aos interessados que não encaminharem este recibo ou que prestar informações
incorretas no mesmo.
Os interessados deverão comunicar imediatamente eventuais atualizações ou modificações do e-mail,
sob pena de ser considerado válido o encaminhamento direcionado ao e-mail declarado
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DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
NORMAS DA LICITAÇÃO
1.

PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, representada pelo
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, torna pública a realização de licitação na modalidade
pregão presencial do tipo MAIOR OFERTA , em sessão pública, no Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais (HPM) , para concessão administrativa de uso do imóvel propriedade da Policia Militar
de Minas Gerais (PMMG), de forma administrativa localizado à Rua Levy Coelho s/nº - Santa Efigênia
-Horizonte/MG,

para

exploração

econômica

de

atividades

destinadas

ao

diagnóstico

de

imagem:Raios X, Mamografia, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia (Geral, Obstétrica,
Intervencionista, Cardiológica e Vascular Periférica), em pacientes beneficiários do SISAU, conforme
as especificações contidas no Anexo I desse Edital.
Este pregão será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17Jul02; Lei Estadual nº 14.167, de 10Jan02;
Lei Complementar Federal nº 123, de 14Dez06, Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990, pelos
Decretos Estaduais nº 45.902, de 27Jan12, e alterações; nº 44.630 de 03Out07; nº46.373 de
16Dez13, nº 46.945 de 29Jan16, no 44.786, de 18Abr08, nº 46.311 de 16 Set13, pela Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 9.576, de 06Jul16; pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30Nov07,
aplicando-se ainda, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21Jun93, e demais normas
pertinentes, bem como pelas condições estabelecidas pelo Edital.
1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro Nº 124.592-7, 1º Ten PM QOE Poliane Heráclita
Barbosa; Membros técnicos e equipe de apoio constituída pelos seguintes servidores civis e
militares: nº 114614-1, Major QOS Olney Lopes Júnior; nº 176042-0, 2º Ten QOS Tatiana do
Nasimento P. Corlaite; nº 061363-8, FC Rosângela Maria de Oliveira ; MASP 700107, FC
Amanda Gabriella Souza de Oliveira Carvalho e como pregoeiro suplente Nº 122.697-6, Sub
Ten PM QPE Vanessa Fernandes Bueno, designados através de Boletim Interno.
1.2. A abertura da sessão de pregão terá início no dia 03 de setembro de 2018, às 10 horas.
1.2.1.

Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário
oficial de Brasília – DF.

1.3. A sessão de pregão será realizada no auditório do Hospital da Polícia Militar de Minas
Gerais (HPM), 3º andar do prédio administrativo, Rua Pacífico Mascarenhas s/nº- Santa
Efigênia - Belo Horizonte - MG.
2.

OBJETO
2.1. Concessão administrativa de uso do espaço e aparelhos de raios-x de propriedade do
Hospital da Polícia Militar (HPM), de forma onerosa, localizado na Rua Levy Coelho s/nº,
Santa Efigênia, Belo Horizonte-MG para exploração econômica de atividades destinadas ao
diagnóstico de imagem:Raio X, Mamografia, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia
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(Geral, Obstétrica, Intervencionista, Cardiológica e Vascular Periférica), em pacientes
beneficiários do SISAU
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras e
as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá
obedecer a este último.
3.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados
por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro até 2 (dois)
dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação.
3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, por
meio do e-mail hpm.compras@pmmg.mg.gov.br.
3.2.1.

Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos,
se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para
contato (endereço completo, telefone e e-mail).

3.2.1.

Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail
àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações de retirada do Edital.

3.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil,
após a publicação, e por licitante, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura da licitação,
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte) horas.
3.3.1.

O interessado poderá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao Pregoeiro,
a ser protocolizado junto a Seção de Licitação e Contratos - Pacífico Mascarenhas
s/nº- 2º andar - Santa Efigênia - Belo Horizonte - MG a/c Ten Poliane, no horário de
07h00min (sete horas) às 15h30min (quinze horas e trinta minutos), em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados com os
dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote), assim
como, de modo alternativo, protocolizado por e-mail hpm.compras@pmmg.mg.gov.br,
observado o prazo previsto no subitem 3.3 deste ato convocatório, fundamentando o
alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias.

3.3.2.

Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.

3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão
divulgados

pelo

Pregoeiro

no

Portal

de

Compras

por

meio

do

endereço

http://www.compras.mg.gov.br., no quadro de avisos da licitação.
3.5. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como
se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
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3.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
3.7. As denúncias, petições e impugnações não identificadas ou não fundamentadas serão
arquivadas pela autoridade competente.
3.8. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito
de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
3.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e expiram os prazos em
dia de expediente na Administração.
4.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem
no ramo pertinente ao objeto desta licitação devidamente credenciadas junto ao Instituto
de Previdência dos Servidores Militares (IPSM) e que atendam a todas as exigências
contidas neste Edital.
4.2. É vedada a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente
licitação.
4.3. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital.
4.4. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às microempresas e empresas
de pequeno porte.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.
4.7. NÃO PODERÃO PARTICIPAR da presente licitação as empresas que:
4.7.1.

Se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;

4.7.2.

Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

4.7.3.

Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de
contratar com a Administração.

4.7.4.

Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;

4.7.5.

Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração
direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal;

4.7.6.

Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei Federal n°
8.666/93.

4.7.7.

Empresas reunidas sob a forma de consórcio.

4.7.8.

Empresas não credenciadas junto ao Instituto de Previdência dos Servidores
Militares de Minas Gerais
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5.

DA ENTREGA DOS ENVELOPES
5.1. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao(à) Pregoeiro(a), na sessão de
pregão imediatamente após o credenciamento, conforme endereço, dia e horário
especificados abaixo.
5.1.1.1. Local da sessão pública do Pregão Presencial: Auditório do Hospital da Polícia
Militar de Minas Gerais - Rua Pacífico Mascarenhas s/nº - Santa Efigênia Belo Horizonte - MG.
5.1.1.2. Data da sessão pública do Pregão Presencial: 03 de setembro de 2018;
5.1.1.3. Horário da sessão pública do Pregão Presencial: 10 horas.
5.2. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preços e a Habilitação deverão ser
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com
o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos
conteúdos "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação", na forma a seguir:

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
PREGÃO PRESENCIAL – PROCESSO Nº.:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:.......................................................................................
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
PREGÃO PRESENCIAL – PROCESSO Nº.:
ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:.......................................................................................
5.3. O Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais não se responsabilizará por envelopes de
“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregue ao
Pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste Edital.
5.4. As Licitantes que decidirem pelo envio dos Envelopes por portadores, sem que se efetive o
devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no
envelope de proposta.
5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de fotocópia, (observado o item 5.6), ou publicação
em órgão oficial do Estado de Minas Gerais, desde que perfeitamente legíveis.
5.6. Quando os documentos forem apresentados em fotocópia sem autenticação passada por
cartório competente, a licitante deverá apresentar os originais (para conferência e
autenticação,na sessão, pelo(a) pregoeiro(a) e/ou sua equipe de apoio. Apresentando a
licitante os documentos necessários à participação na presente licitação em fotocópias com
autenticação passada pelo cartório competente, desacompanhados dos originais, as cópias
autenticadas pela serventia cartorária ficarão em poder da SEPLAG.
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6.

DA VISITA TÉCNICA
6.1. Para conhecimento do imóvel, objeto deste Termo de Referência, os interessados poderão
realizar visita ao local, visando o pleno conhecimento do imóvel, das condições de
exploração, dos acessos, equipamentos a serem utilizados, das instalações físicas, bem
como das demais informações necessárias para a consecução do objeto da Concessão
Administrativa de Uso.
6.2. Para realização da visita técnica será necessário o agendamento prévio junto a Seção de
Apoio do Serviço de Imagem, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 15:30 horas com
exceção da quarta-feira, quando o agendamento poderá ser feito de 08:30 às 13:00 horas,
no endereço, Rua Pacífico Mascarenhas s/nº bairro Santa Efigênia, nesta Capital, ou
através do telefone(31)3071-5363.
6.3. A visita técnica é facultativa.
6.4. A não realização da visita exime o direito do licitante a questionamentos posteriores e
alegações de desconhecimento para o não cumprimento das obrigações contratuais.
6.5. Ao fim da visita técnica, a Unidade emitirá uma Declaração de Visita Técnica, conforme
modelo constante do Anexo VI deste Edital, emitida pelo Hospital da Polícia Militar de Minas
Gerais - HPM
6.6. A opção pela não realização da visita técnica por qualquer motivo deverá ser declarada
através do preenchimento da declaração, conforme ANEXO VII – OPÇÃO PELA NÃO
VISITAÇÃO, anexando-a à Proposta de Preços.

7.

CREDENCIAMENTO
7.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante

deverá

se

apresentar

para

credenciamento

junto

ao(à)

Pregoeiro(a), devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira
de identidade ou outro documento equivalente que contenha fotografia.
7.2. Tratando-se do representante legal, o credenciamento será feito com entrega do estatuto
social, contrato social ou outro documento de registro comercial, devidamente registrado,
emcópia autenticada ou simples, nesta última hipótese acompanhada do original para
autenticação, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações.
7.3. Tratando-se de procurador, o credenciamento far-se-á através de instrumento público ou
particular de procuração, em original ou cópia autenticada, da qual constem poderes
específicos para formular lances verbais, negociar preço, oferecer descontos, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente.
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7.4. No caso de credenciamento por instrumento de procuração, deverá ser entregue cópia
autenticada ou cópia simples, nesta hipótese acompanhada do original para autenticação,
do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, no
qual sejam expressos os poderes do mandante para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura.
7.5. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas
fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste
Edital, por sua representada.
7.6. Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciada, sendo vedado
a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.
7.7. A não apresentação ou, ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação da licitante no presente certame.
7.8. A declaração de que conhece os requisitos de habilitação, de acordo com o modelo a seguir,
deverá ser entregue ao(à) Pregoeiro(a), no ato do credenciamento da participante,
apresentada em 01(uma) via, fora dos Envelopes de proposta comercial e documentação de
habilitação.
DECLARAÇÃO (requisitos de habilitação)
A empresa.................................................., CNPJ n.o ...............................,declara, sob as penas da lei, que
conhece os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial.
Data e local
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal
7.9. A não entrega da Declaração exigida no subitem anterior implicará o não recebimento, por parte
do(a) Pregoeiro(a), dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preços e de Habilitação

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da
Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja
declarada vencedora do certame.
DECLARA, outrossim, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no
respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.
Data e local
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal
IMPORTANTE: A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, poderá ser
objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma.
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e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório.
8.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
8.1. As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em papel timbrado da
empresa, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao
direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata
compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo III deste Edital, e
deverão constar:
8.1.1.

Nome, CNPJ e inscrição estadual, endereço, telefone e fax da empresa proponente;

8.1.2.

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para a entrega dos envelopes;

8.2. Não será admitida proposta para objeto diverso do definido neste Edital.
8.3. O valor ofertado será reajustado na forma estabelecida no Contrato.
8.4. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas
propostas que ofertem a totalidade do objeto deste Edital.
8.5. Todas as condições estabelecidas pelo Anexo I serão tacitamente aceitas pelo proponente
com a apresentação de sua proposta comercial.
8.6. A proposta deverá atender à totalidade do objeto desta licitação.
8.7. A contratação será do tipo MAIOR OFERTA, correspondente ao MAIOR PERCENTUAL,
incidente sobre a receita bruta mensal total auferida na exploração comercial do espaço, o
qual não poderá ser inferior a 10% (dez por cento), a ser oferecido pela concessionária na
proposta comercial acrescido das parcelas conforme descrito em item 8 do Termo de
Referência.
8.8. Não será admitida oferta de valor que não atenda à totalidade das obrigações sob
responsabilidade do Concessionário.
9.

DA HABILITAÇÃO

Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital.
9.1. REGULARIDADE JURÍDICA
9.1.1.

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

9.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(is)
pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
9.1.2.

Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações ou instrumento
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedades
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empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;
9.1.3.

Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício.

9.1.4.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País.

9.1.5.

Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.

9.1.6.

Documento de Identificação do responsável pela assinatura da ata e/ou do contrato
e, se for o caso, procuração.

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
9.2.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ;

9.2.2.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

9.2.3.

Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede
do licitante e perante a Fazenda Estadual de MG;

9.2.3.1. A prova de regularidade fiscal e a prova de regularidade relativa à
seguridade social perante a Fazenda Nacional serão efetuadas mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU
por elas administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de
terceiros.
9.2.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de
Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos
estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT,
que poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.
9.2.4.

Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;

9.2.5.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa,
nos termos da Lei n° 12.440/2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.2.6.

A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada mediante
a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
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9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
9.3.1.

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física,
emitida nos últimos 06 (seis) meses;

9.3.2.

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Instrução Normativa RFB 1420/13, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados,
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta, pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) ocorrida
no período, comprovando que a licitante possui boa situação financeira, avaliada
pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), iguais ou superiores a 1 (UM).

9.3.2.1. Entende-se por apresentados na forma da instrução, o Balanço Patrimonial e
Demonstrações

Contábeis

devidamente

datados

e

assinados

pelo

responsável da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
9.3.2.2. O

Balanço

Patrimonial

e

Demonstrações

Contábeis

deverão

ser

apresentados em cópias autenticadas das folhas do livro diário onde os
mesmos se encontram transcritos, acompanhados de cópias autenticadas
dos termos de abertura e encerramento dos respectivos livros, ou por
publicações em jornais de grande circulação ou diário oficial, quando se tratar
de Sociedade Anônima e, quando se tratar de empresa recém criada ou com
menos de 1(um) exercício fiscal, deverá ser apresentado o balanço de
abertura com os documentos a ele pertinente.
9.3.2.3. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por
meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerandose habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 01
(um), extraídos das seguintes fórmulas:

-

Pregão Presencial nº 01/2018
Seção de Licitação e Compras do HPM

11

DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em qualquer
um dos índices apresentados no item 9.3.2.3, o mesmo deverá apresentar
comprovação do valor do patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do lance vencedor.
9.3.2.4. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, o balanço patrimonial
poderá ser substituído pela declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais ou cópia do livro-caixa com o registro de
escrituração da movimentação financeira e bancária, nos termos do art. 25 e
26, § 2o da Lei Complementar n° 123/06.
9.3.2.4.1. A pequena empresa

deverá apresentar, conjuntamente

com

a

declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e
fiscais, a ficha de inscrição estadual que conste a opção pelo Simples
Nacional, Podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este
regime através do site: www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.4.1.

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Anexo
I, por meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica
para atendimento ao objeto da presente licitação, compreendendo os requisitos
abaixo relacionados:

9.4.2.

Os atestados deverão conter:

9.4.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone).
9.4.2.2. Local e data de emissão.
9.4.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade
das informações.
9.4.2.4. Período da execução da atividade.
9.4.2.5. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
executadas as atividades.
9.5. Demais exigências elencadas no Anexo I.
9.6. DECLARAÇÕES
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9.6.1.

Declarações quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666/93, quais
sejam:

9.6.1.1. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que
em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, na forma da lei conforme modelo contido no Anexo VIII
deste Edital.
9.7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
9.7.1.

O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo para utilizar-se de documento nele constante
como substituto de documento exigido para este certame, desde que o documento
do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o documento constante no CRC
esteja com a validade expirada, tal documento não poderá ser utilizado como
substituto, devendo ser apresentado o documento exigido para este certame com a
validade em vigor.

9.7.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame,
sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que
estejam com a validade expirada.
9.7.1.2. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade vencido,
deverá ser apresentado o documento válido original ou cópia autenticada no
momento da abertura dos envelopes para habilitação.
9.7.2.

Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados via e-mail, no
formato PDF, no momento da análise dos documentos de habilitação.

9.7.2.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios

eletrônicos,

no

momento

da

verificação.

Ocorrendo

essa

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para
verificação, o licitante será inabilitado.
9.7.3.

Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia
simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou
por membro de sua equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de
habilitação, ou ainda em publicação feita em veículo de imprensa apropriado.

9.7.3.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio
legal de prova.
9.7.4.

Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma
clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.
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9.7.5.

Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão
estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da
filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente,
em nome da matriz.

9.7.6.

O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.

9.7.7.

Às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte será concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para
regularização da documentação fiscal/trabalhista, contado a partir do momento em
que o licitante for declarado o vencedor;

9.7.7.1. A não regularização da documentação, no prazo deste item implicará a
inabilitação dolicitante vencedor.
9.7.7.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa ou a
Empresa dePequeno Porte regularizar sua documentação fiscal, o pregoeiro
deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar o fato,
para que todos os presentes fiquem, desde logo, intimados a comparecer no
dia e horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da
sessão de pregão do lote em referência.
10. DA SESSÃO DO PREGÃO
10.1.No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados e recebimento da Declaração
de conhecimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes de Proposta de Preços e
Documentação de Habilitação.
10.2.Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes e recebimento da Declaração e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) declarará
encerrado o credenciamento e aberta a sessão do PREGÃO.
10.3.Encerrado o credenciamento e declarada aberta a sessão, não mais serão admitidos novos
licitantes.
10.4.Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. A
análise das propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) Que não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham
condições;
c) Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;
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d) Que apresentarem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexequíveis;
e) Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento e que não forem passíveis de saneamento na própria sessão.
10.5. Serão selecionadas, para a etapa de lances verbais, as propostas cuja OFERT, não seja
inferior a 10% (dez por cento), a ser oferecido pelo licitante na proposta comercial.
10.6. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e crescentes, a partir do autor da
proposta classificada de maior oferta.
10.7. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas,
será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
10.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a),
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais posteriores, ficando mantido o
último valor apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
10.9. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados.
10.10. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de MAIOR OFERTA e o valor estimado da contratação.
10.11. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes não mais
realizarem lances verbais.
10.12. Havendo a participação de pequenas empresas, assim definidas de acordo com a Lei
Complementar Federal 123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.12.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) inferiores a melhor oferta proposta, conforme §2o do art. 44 da LC
123/06.
10.12.2. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
10.12.2.1. A Microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
10.12.2.2. Não ocorrendo contratação da pequena empresa, na forma do inciso anterior,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese dos §§ 1o e 2o do artigo 44 da Lei Complementar Federal no 123/06,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
10.12.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
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nos §§ 1o e 2o do artigo 44 da Lei Complementar federal no 123/06, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
10.12.2.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo
mencionado no item anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
10.12.3.

O disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal no 123/06 somente se
aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.13. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu
valor seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
10.14. Sendo aceitável a oferta de MAIOR VALOR PERCENTUAL, será aberto o envelope
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para
verificação do atendimento das condições habilitatórias, com base na documentação
apresentada.
10.15. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou
vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens
baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e
qualquer atividade oferecida em sua proposta.
10.16. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias e dos requisitos de habilitação, a
licitante será habilitada e declarada a vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o
objeto para o qual apresentou proposta.
10.17. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes de MAIOR OFERTA
PERCENTUAL, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições
de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto deste edital.
10.18. O licitante que deixar de apresentar os documentos de habilitação exigidos na fase de
habilitação, ou que o fizer em desacordo com as normas deste Edital, será considerado
automaticamente inabilitado, não sendo concedido, sob qualquer pleito, prazo para a
complementação desses documentos, salvo o disposto nos arts. 42 e 43 da Lei
Complementar no 123/2006, c/c art. 4o, §1o, do Decreto Estadual 44.630, de 03/10/2007.
10.19. Nas situações previstas nos incisos 10.9, 10.12 e 10.14 o(a) pregoeiro(a) poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido percentual melhor.
10.20. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
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procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a)
Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos licitantes.
10.21. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao
pregão, o(a) Pregoeiro(a) devolverá, aos licitantes julgados desclassificados, os envelopes
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
10.22. No prazo de 24 (vinte e quatro) horas depois de encerrada a sessão pública, o licitante
vencedor deverá encaminhar nova proposta de preços contemplando o percentual
vencedor, acompanhado da nova planilha prevista no Edital, com os respectivos valores
em conformidade com o valor do lance vencedor.
11.

DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três)
dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais
serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da
lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso.
11.3.1.

O prazo de abertura para manifestação de intenção de interposição de recurso
somente ocorrerá no final da sessão de pregão.

11.4. Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados ao
pregoeiro e protocolados junto à Seção de Licitação e Compras do HPM, localizada no 2º
andar do prédio Administrativo do HPM – Rua Pacífico Mascarenhas s/nº - Santa
Efigênia – Belo Horizonte, no horário de 07 às 15:30 horas o qual deverá receber,
examinar e submetê-los à autoridade competente, que decidirá sobre sua pertinência.
11.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11.6. O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem
como os que forem enviados por fax.
11.8. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para a manifestação de intenção de
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interposição dos mesmos, sem que tenha havido manifestação dos licitantes, o Pregoeiro
devolverá, aos licitantes julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, inviolados, podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.
12.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor
será convocado para assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para
a assinatura do contrato.
13.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato
ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificação.
13.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante
deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não
havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme
disposto no art. 18, §2o do Decreto no. 44.786/2008.
13.2. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para recebimento do Contrato decorrentes
desta licitação, somente será analisada se presentada antes do decurso do prazo para tal
e devidamente fundamentada.
13.3. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da
Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa
que efetivamente vai executar o objeto da presente licitação.
14. DOS PRAZOS
14.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
publicação, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses.
14.2.Os prazos e condições do Edital, bem como a proposta da licitante adjudicatária integram as
condições do Contrato independentemente de transcrição.
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14.3.O não cumprimento dos prazos retro estabelecidos incursionará a Concessionária nas
cominações previstas no Edital e Contrato.
15. DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1. O contratado prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme
disposto no art. 56 da Lei no 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações
contratuais.
5.1. A garantia deverá ser apresentada pela CONCESSIONÁRIA até a primeira data de
vencimento do pagamento do valor da concessão administrativa administrativa de uso.
15.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual.
15.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
15.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
15.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
15.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à concessionária; e
15.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
concessionária, quando couber.
15.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
15.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta específica com
correção monetária, em favor do Concedente;
15.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
15.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Concessionária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
15.8. A Concedente executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
15.9. Será considerada extinta a garantia:
15.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração

da

Concedente,

mediante

termo

circunstanciado,

de

que

a

Concessionária cumpriu todas as cláusulas do contrato;
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15.9.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a Concedente não
comunique a ocorrência de sinistros.
16.

DO PAGAMENTO E DA MORA
16.1. O valor mensal da Concessão Administrativa de Uso do imóvel, objeto deste Termo de
Referência, referente à competência vincenda deverá ser pago pela concessionária
diretamente ao concedente, mediante DAE - Documento de Arrecadação Estadual, em
nome do HPM conforme especificado no item 8 do Termo de Referência, até o dia 10 (dez)
do mês subsequente, valendo como prova da quitação o respectivo recibo do pagamento
(DAE).
16.1.1. A emissão e pagamento do DAE fica vinculado ao pagamento efetuado pelo IPSM
pelos exames executados, no preço da tabela SISAU. Ocorrendo atraso no
pagamento, a emissão do DAE será feita em até 2(dois) dias úteis posterior ao
pagamento com vencimento no 5º (quinto) dia útil após a data de emissão.
16.1.2. Ficará a cargo do fiscal do contrato o controle dos prazos relacionados ao
pagamento.
16.1.3. A concessionária deverá emitir mensalmente nota fiscal referente aos exames
realizados dentro do espaço da concedente. Exames realizados pela concessionária
fora do espaço da concedente deverão estar em notas fiscais distintas, salvo os
casos previstos nos itens 7.5 e 9.2.9 do Termo de Referência.
16.2. Mensalmente, com a necessária antecedência ao vencimento, a Seção de Orçamentos e
Finanças (SOFI) do HPM providenciará a emissão do DAE - Documento de Arrecadação
Estadual e o enviará à concessionária, para que esta efetue o pagamento.
16.3. Para pagamento de parcela mensal de concessão de uso vencida, que será acrescida de
multa de mora e atualizada monetariamente, o concessionário deverá obter o DAE –
Documento de Arrecadação Estadual diretamente junto à Seção de Orçamentos e
Finanças (SOFI) do HPM.
16.4. Os valores relativos à multa de mora e à atualização monetária devidos pelo
concessionário serão lançados, pela SOFI do HPM, no respectivo DAE - Documento de
Arrecadação Estadual.
16.5. A comprovação da realização dos pagamentos de responsabilidade do concessionário,
referentes ao valor da concessão de uso do imóvel, impostos e taxas estaduais e
municipais, inerentes ao imóvel objeto desta licitação, deverá ser feita pelo concessionário,
mensalmente, junto ao fiscal do contrato.
16.6. O eventual atraso no pagamento da concessão administrativa de uso do imóvel, objeto
desta licitação, sujeitará o concessionário ao pagamento de multa contratual, juros de
mora, assim como de atualização monetária do valor da parcela em atraso, que lhe serão
aplicados pelo HPM.
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16.6.1. A multa contratual por atraso de pagamento corresponderá a 10% (dez por cento) do
valor da parcela em atraso.
16.6.2. Os juros de mora corresponderão a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da
parcela em atraso.
16.6.3. A atualização monetária do valor da parcela em atraso será calculada desde o dia
seguinte ao de seu vencimento, fixado no subitem 16.1, até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, tendo como base o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) ou, na hipótese de extinção deste, o índice que vier a
substituí-lo por determinação legal.
16.7. A multa não impede que o HPM rescinda unilateralmente o termo de concessão
administrativa de uso de imóvel decorrente desta licitação e aplique ao concessionário as
sanções administrativas previstas.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. A recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato de concessão
administrativa de uso de imóvel, dentro do prazo previsto no subitem 13.1, caracteriza o
descumprimento total das obrigações assumidas perante o HPM, sujeitando-o às sanções
legalmente estabelecidas.
17.1.1. O disposto no subitem 17.1, não se aplica aos licitantes convocados nos termos do
art. 64, § 2o, da Lei federal no 8.666/93, que não assinarem o contrato de concessão
administrativa de uso de imóvel nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto ao valor da oferta atualizada de conformidade com
este ato convocatório.
17.2. O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das
obrigações assumidas, sujeitando às sanções legalmente estabelecidas.
17.3. Em caso de inadimplência total ou parcial do objeto do presente Termo de Referência, a
concessionária estará sujeita às penalidades previstas nos arts. 87 e 88 da Lei federal no
8.666/93, que serão, em cada caso, graduadas pela Administração, de acordo com a
gravidade da infração, observados s seguinte limites máximos:
17.3.1. advertência escrita - a ser feita por meio de comunicação formal, à concessionária,
sobre o descumprimento da concessão administrativa de uso de imóvel ou de outras
obrigações assumidas perante o HPM, e a determinação da adoção das necessárias
medidas de correção;
17.3.2. multa moratória, conforme o seguinte:
17.3.2.1. 10% (dez por cento) sobre o valor global da concessão administrativa de uso
de imóvel, em caso de recusa da concessionária em efetuar o reforço de
garantia;
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17.3.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor global da concessão administrativa de uso
de imóvel, quando a concessionária for caracterizada como inadimplente e der
motivo à rescisão contratual.
17.3.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administração pública estadual, nos termos do art. 12, da Lei Estadual no
14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual no 44.786/08.
17.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Estadual, 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 o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem 17.3.3.
17.4. As sanções previstas nos subitens 17.3.1, 17.3.3 e 17.3.4 poderão ser aplicadas
cumulativamente com as penas de multa previstas nos subitens 17.3.2 a 17.3.2.2,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez)
dias da abertura de vista, a ser aplicada na forma estabelecida no art. 87, § 3o, da Lei
federal no 8.666/93.
17.5. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a concessionária pela sua diferença, a qual será, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
17.6. As penalidades previstas nos subitens 17.3.3 e 17.3.4 deste Termo de Referência serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado – CAGEF.
17.6.1. No caso de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, o concessionário será descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e no contrato
de concessão administrativa de uso de imóvel, e das demais cominações legais,
sendo seu nome inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, gerido pela
Controladoria Geral do Estado - CGE, conforme previsto no art. 45 do Decreto
Estadual no 45.902, de 27/01/12.
18.

DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.
18.2. Será dada vista aos proponentes interessados, tanto das Propostas Comerciais como dos
Documentos de Habilitação apresentados na sessão.
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18.3. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar ou ter sido providenciada no ato da sessão
pública.
18.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
18.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto
no parágrafo 1o do art. 65 da Lei 8.666/93.
18.6. É vedado à CONCESSIONÁRIA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste pregão.
18.7. A autoridade competente da contratação poderá revogar a licitação, por razões de
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada,
em todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente comprovado.
18.8. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.9. O(a) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
18.10. O(a) Pregoeiro(a), no julgamento das propostas e da habilitação, poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a todos
os interessados.
18.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
18.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
18.13. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo(a) pregoeiro(a) ou autoridade
competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da legislação
aplicável ao caso.
18.14. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da Comarca de Belo
Horizonte, com exclusão de qualquer outro.

Pregão Presencial nº 01/2018
Seção de Licitação e Compras do HPM

23

DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
18.15. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitação
e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br ou na Seção de Licitação e Compras do
HPM.

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2018.

Márcio Antônio Gonçalves, Major PM
Ordenador de Despesas do HPM

Karina de Pinho Moreira Lelis
Assessoria Jurídica do PM/OAB MG 88 322
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO

Concessão administrativa de uso do espaço e aparelhos de raios-x de propriedade do Hospital da
Polícia Militar (HPM) , localizado na Rua Levy Coelho s/nº, Santa Efigênia, Belo Horizonte-MG para
exploração econômica de atividades destinadas ao diagnóstico de imagem:Raios X, Mamografia,
Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia (Geral, Obstétrica, Intervencionista, Cardiológica e
Vascular Periférica), em pacientes beneficiários do SISAU.
2.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
2.1. O julgamento se dará pelo critério de maior oferta, correspondente ao MAIOR
PERCENTUAL incidente sobre a receita bruta mensal total auferida na exploração
comercial do espaço, o qual não poderá ser inferior a 10% (dez por cento), conforme
Resolução Conjunta de Saúde n.º 003/2002-PMMG-CBMMG-IPSM, de 24/06/02 e suas
alterações a ser oferecido pelo licitante na proposta comercial. Entende-se como receita
bruta mensal total auferida pela concessionária toda a sua receita decorrente da exploração
comercial na realização de exames diagnósticos sob preços de tabela Sistema de Saúde da
PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU). O valor será bruto, não havendo a dedução de impostos ou
de quaisquer custos de responsabilidade da Concessionária.
2.1.1.

O critério de julgamento incide em uma das parcelas a serem consideradas para
pagamento, conforme item 8 desse termo de referência..

2.2. Será considerado vencedor o licitante que atender a todas as exigências contidas no edital
e que oferecer o maior percentual incidente sobre a receita bruta mensal total auferida na
exploração comercial do espaço.
3.

DA JUSTIFICATIVA
3.1. Os exames de imagem são essenciais para a propedêutica médica hospitalar, contribuindo
na conclusão do diagnóstico clínico e acompanhamento do tratamento instituído aos
beneficiários do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU).
3.2. A concessão administrativa de uso do imóvel constituirá importante fonte de arrecadação
para o Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais.
3.3. Proteger e preservar o patrimônio público e dar destinação adequada ao uso específico do
imóvel.
3.4. Prestar um atendimento mais próximo aos pacientes provenientes dos ambulatórios e
internados no HPM, proporcionando maior conforto.
3.5. Garantir um diagnóstico rápido e preciso para os pacientes em situação de atenção
emergencial e aqueles em acompanhamento pelo HPM.
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4.

DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
4.1. O imóvel objeto deste Termo de Referência possui 295,37 ㎡.
4.2. Está localizado na região central de Belo Horizonte, em áreas compostas por salas,
instalações sanitárias e circulação interna.
4.3. Memorial descritivo do imóvel no anexo XI

5.

DA PROPOSTA
5.1. Para elaboração da proposta, a empresa licitante deverá analisar todos os itens constantes
neste Termo de Referência.
5.2. A proposta deverá conter:
5.2.1.

Oferta firme e precisa, sem alternativa de qualquer condição que suscite dúvida;

5.2.2.

Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos;

5.2.3.

Oferta para a concessão administrativa de uso do imóvel, objeto deste Termo de
Referência, não inferior ao percentual de 10% (dez por cento) sobre a receita bruta
mensal total auferida na exploração comercial.

5.2.4.

Apresentação de cronograma para instalação de equipamentos e adequações do
espaço físico.

6.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELA CONTRATADA PARA HABILITAÇÃO
6.1.1.

Apresentar, no mínimo, um atestado de prestação de serviços de diagnóstico por
imagem (Raios X, Cardiologia/diagnose, Mamografia, Tomografia Computadorizada,
Ultrassonografia geral, Intervencionista e Vascular Periférica) fornecido por
entidades pública ou privada, comprovando que a licitante vem prestando ou prestou
o serviço objeto da licitação em hospital, de forma satisfatória.

6.1.2.

Comprovação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável
técnico da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Medicina – CRM.

6.1.3.

Comprovação de registro da pessoa jurídica no Conselho Regional de Medicina –
CRM.

6.1.4.

Autorização de funcionamento da empresa licitante expedida pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme exigido no art. 2.º, da Lei Federal n.º
6.360/1976; art. 2.º, do Decreto Federal n.º 79.094/77; art. 7.º, da Lei Federal n.º
9.782/99 e Portaria Federal n.º 2.814, de 29/05/98.

6.2. DOCUMENTOS, CURRÍCULOS E CERTIFICAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PELA
CONTRATADA NA ASSINATURA DO CONTRATO.
6.2.1.

Certidão de Regularidade de cada profissional em seus respectivos Conselhos.

6.2.2. Prospectos e/ou manuais contendo as especificações técnicas dos aparelhos e
equipamentos emissores de radiação ionizante, devidamente certificados nos termos
da Portaria n.º 453/98 ANVISA.
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6.2.3.

Laudo radiométrico de todos equipamentos emissores de radiação ionizante, com
validade prevista em lei.

6.2.4.

Prospectos e/ou manuais contendo as especificações técnicas dos aparelhos de
ultrassonografia.

6.2.5.

Currículos, certificados e documentos comprobatórios dos membros do corpo clínico
e técnico da CONTRATADA.

6.2.6.

Comprovante de Residência ou Especialização Médica em Radiologia e Diagnóstico
por Imagem e comprovação de atuação na área.

6.2.7.

Certificado de Habilitação em Ecocardiografia - DIC SBC.

6.2.8.

Certificado de Habilitação em Ecografia Vascular com Dopller - CBR/SBACV.

6.2.9.

DECLARAÇÃO formal com a relação dos membros da equipe médica que se
responsabilizarão pela prestação das atividades..

6.2.10. Certificado de Cadastro nos Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia e Conselho Regional de Técnicos em Enfermagem.
6.2.11. DECLARAÇÃO,

conforme Anexo

V,

de

comprometimento

em

executar

a

digitalização da imagem com Sistema DICOM completo na área de Raios X Médico
Digital e implantação do Sistema RIS/PACS (imagem on-line dos exames de Raios X,
de Tomografia Computadorizada e de Ultrassom), compatível com o Sistema
RIS/PACS do HPM, após a implantação deste Sistema pela CONTRATANTE.
6.2.12. DECLARAÇÃO de que disponibilizará em seu quadro de efetivo, os profissionais que
deverão cumprir os horários e exigências estabelecidos neste Termo de Referência,
conforme a seguir:
6.2.12.1. Médicos radiologistas e/ou imaginologistas em número e qualidade técnica
suficientes para adequado atendimento e satisfação do usuário do Sistema de
Saúde.
6.2.12.2. Os médicos radiologistas e/ou imaginologistas deverão comprovar Residência
ou Especialização Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
6.2.12.3. Para os exames de Ecocardiografia, os médicos deverão apresentar
Certificado de Habilitação em Ecocardiografia - DIC SBC.
6.2.12.4. Para os exames de Ecografia Vascular com Dopller, os médicos deverão
apresentar Certificado de Habilitação em Ecografia Vascular com Dopller CBR/SBACV.
6.2.12.5. Os médicos deverão ser capacitados de acordo a sua especialidade para
análise, emissão, assinatura e liberação de laudos dos exames nas diversas
áreas do objeto desta licitação, comprometendo-se a estarem sempre
atualizados, participando de cursos, treinamentos e reciclagens. Esses
profissionais

deverão estar inscritos no Conselho Regional de Medicina

(CRM).
6.2.12.6. Técnicos ou tecnólogos em Radiologia, para realização dos exames em todas
as áreas objeto deste edital sob orientação médica, devem estar inscritos
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regularmente e em dia com a anuidade no Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia – CRTR/MG. Estes deverão ser em número suficiente para
atenderem em todos os horários estipulados no item 11.1.
7.

DO CONTRATO
7.1. O contrato de Concessão administrativa de Uso do imóvel, objeto deste Termo de
Referência, vigorará pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da data da sua
publicação, podendo ser prorrogado por interesse e conveniência da Administração até o
limite de 60 (sessenta) meses, conforme estabelecido no artigo 57, II, da Lei no 8.666/93.
7.2. O valor da concessão administrativa de uso será reajustado pelo valor da tabela vigente do
IPSM que impactará no cálculo final conforme item 8.1 deste Termo de Referência.
7.3. A concessionária não poderá subcontratar, ceder ou transferir a terceiros, total ou
parcialmente, os direitos e obrigações do contrato decorrente do presente Termo de
Referência.
7.4. A fusão, cisão ou incorporação somente serão admitidas com o consentimento do HPM e
desde que não afetem a boa execução do contrato.
7.5. A vigência do contrato terá início a partir da sua publicação, sendo que a
CONCESSIONÁRIA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para instalação de
todos os aparelhos e adequações necessárias para o início das atividades dentro do HPM.
Excepcionalmente, para o equipamento de tomografia computadorizada, poderá ser
autorizada pela CONCEDENTE, mediante justificativa fundamentada, a prorrogação para a
instalação por mais 30 (trinta) dias corridos.
7.6. Assim, a partir da data de início do contrato até o dia em que a empresa estiver
efetivamente apta para cumprir todas as atividades dentro das instalações do HPM, a
empresa concessionária deverá tomar todas as providências (marcação de exame e
orientações sobre o preparo do paciente, dentre outros) para a realização de exames dos
pacientes internados ou do pronto atendimento, em unidade própria ou de terceiros, sem
ônus para a concedente, ficando a concedente responsável pelo transporte e suporte do
paciente.
7.7. Ao término do contrato, a concessionária terá prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação
integral das dependências físicas do HPM.

8.

DO PAGAMENTO
8.1. A utilização das dependências do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, para
instalação de clínica de Diagnóstico por Imagem, far-se-á através de CONCESSÃO
administrativa DE USO DO ESPAÇO FÍSICO, com valor previamente estabelecido em
R$14.784,91 (quatorze mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos)
valor obtido a partir de orçamentos, acrescido do valor referente à taxa de depreciação dos
equipamentos de R$5.973,07, conforme Anexo III e do valor relativo à participação de no
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mínimo 10% da receita bruta total da concessionária a ser definido pelo lance das empresas;
mínimo obtido à partir de estudo do valor referencial.
8.1.1.

O valor mensal da concessão será a soma das parcelas:

V1= valor da ocupação do espaço
V2= valor da depreciação do equipamento
V3= valor pela participação na receita bruta = lance ofertado x valor pago pelo IPSM pelo exames
realizados na rede orgânica
Valor do DAE (concessão) = V1+V2 +V3
Valor do DAE (concessão) =

R$14.784,91+R$5.973,07 +

lance

x

(valor recebido pelos

exames

realizados)

8.2. Além do valor da Concessão Administrativa de Uso, a CONTRATADA pagará o valor
mensal referente ao uso da energia elétrica previamente estipulado em R$ 4.954,19 (quatro mil
novecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), valor obtido partir de parecer técnico,
recolhido mensalmente, através de DAE individualizada (conforme instrução conjunta DF/DAL n°
01/2016 PMMG), que será reajustada pelo órgão nacional regulador.

Valor do DAE (energia)= R$ 4.954,19
8.3. Os valores descritos nos itens 8.1 e 8.2 foram obtidos com base na estimativa dos valores
do mercado imobiliário da região, principalmente no bairro Santa Efigênia, em Belo
Horizonte/MG e média de uso de energia elétrica dos equipamentos que serão utilizados,
elaborada pela equipe de engenharia do Hospital da Policita Militar de Minas Gerais.
8.4. O valor mensal da Concessão Administrativa de Uso do imóvel, objeto deste Termo de
Referência, referente à competência vincenda deverá ser pago pela concessionária
diretamente ao concedente, mediante DAE - Documento de Arrecadação Estadual, em
nome do HPM, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, valendo como prova da quitação o
respectivo recibo do pagamento (DAE).
8.4.1.

A emissão e pagamento do DAE fica vinculado ao pagamento efetuado pelo IPSM
referente aos exames executados, no preço da tabela SISAU. Ocorrendo atraso no
pagamento pelo IPSM à Concessionária, a emissão do DAE será feita em até 2(dois)
dias úteis após a sua efetivação. Nesse caso, o vencimento ocorrerá no 5º (quinto)
dia útil após a data de emissão desse documento.

8.4.2.

Ficará a cargo do fiscal do contrato o controle dos prazos relacionados ao
pagamento.

8.4.3.

A concessionária deverá emitir mensalmente nota fiscal referente aos exames
realizados dentro do espaço da concedente. Exames realizados pela concessionária
fora do espaço da concedente deverão estar em notas fiscais distintas, salvo os
casos previstos nos itens 7.5 e 9.2.9.
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8.5. Mensalmente, com a necessária antecedência ao vencimento a Seção de Orçamentos e
Finanças (SOFI) do HPM providenciará a emissão do DAE - Documento de Arrecadação
Estadual e o enviará à concessionária, para que esta efetue o pagamento.
8.6. Para pagamento de parcela mensal de concessão de uso vencida, que será acrescida de
multa de mora e atualizada monetariamente, o concessionário deverá obter o DAE –
Documento de Arrecadação Estadual diretamente na Seção de Orçamentos e Finanças
(SOFI) do HPM.
8.7. Os valores relativos à multa de mora e à atualização monetária devidos pelo concessionário
serão lançados, pela SOFI do HPM, no respectivo DAE - Documento de Arrecadação
Estadual.
8.8. A comprovação da realização dos pagamentos de responsabilidade do concessionário,
referentes ao valor da concessão de uso do imóvel, impostos e taxas estaduais e municipais,
inerentes ao imóvel objeto desta licitação, deverá ser feita pelo concessionário,
mensalmente, junto ao fiscal do contrato.
8.9. O eventual atraso no pagamento da concessão administrativa de uso do imóvel, objeto
desta licitação, sujeitará o concessionário ao pagamento de multa contratual, juros de mora,
assim como de atualização monetária do valor da parcela em atraso, que lhe serão
aplicados pelo HPM.
8.9.1.

A multa contratual por atraso de pagamento corresponderá a 10% (dez por cento) do
valor da parcela em atraso.

8.9.2.

Os juros de mora corresponderão a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da
parcela em atraso.

8.9.3.

A atualização monetária do valor da parcela em atraso será calculada desde o dia
seguinte ao de seu vencimento, fixado no subitem 8.2, até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, tendo como base o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) ou, na hipótese de extinção deste, o índice que vier a
substituí-lo por determinação legal.

8.10.A multa não impede que o HPM rescinda unilateralmente o termo de concessão
administrativa de uso de imóvel decorrente desta licitação e aplique ao concessionário as
sanções administrativas previstas.
9.

DAS OBRIGAÇÕES
9.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:
9.1.1.

Ceder à CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no Edital do Pregão, as instalações,
eximindo-se da conservação, higienização e/ou ampliações do espaço físico
disponibilizado.

9.1.2.

Permitir a Visita Técnica aos licitantes interessados para conhecer a área física e a
dinâmica do Hospital e para que possa dimensionar o objeto desse Termo. Na
oportunidade será registrado um Atestado de Visita Técnica, conforme modelo
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constante no Anexo VI, assinado por Oficial do HPM, devendo a empresa realizar
agendamento prévio junto a Seção de Apoio do Serviço de Imagem, de segunda a
sexta-feira, das 07:00 às 15:30 horas com exceção da quarta-feira, quando o
agendamento poderá ser feito de 08:30 às 13:00 horas, no endereço, Rua Pacífico
Mascarenhas

s/nº

bairro

Santa

Efigênia,

nesta

Capital,

ou

através

do

telefone(31)3071-5363.
9.1.3.

Acompanhar a instalação da Clínica e apresentar ao Diretor-Geral do HPM o laudo
de inspeção/vistoria, comprovando o cumprimento dos requisitos constantes do
edital.

9.1.3.1. A vistoria deve comprovar a observância pela concessionária das condições
contratuais e apontar as correções necessárias.
9.1.4.

A fiscalização do Contrato para acompanhamento e verificação da execução das
atividades será realizado pelo Chefe da Seção de Apoio do Serviço de Imagem do
HPM e seus auxiliares.

9.1.5.

Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato,
assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as
sanções legais e contratuais previstas;

9.1.6.

Promover o recebimento provisório e o definitivo do objeto nos prazos fixados;

9.1.7.

Fiscalizar a execução do Contrato, informando à CONTRATADA para fins de
supervisão;

9.1.8.

Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações do Hospital da
Polícia Militar e documentos necessários ao desenvolvimento das atividades, bem
como aos locais onde os serviços serão executados;

9.1.9.

Entregar à concessionária o imóvel, objeto deste Termo de Referência, em estado de
servir à finalidade do uso a que se destina;

9.1.10. Garantir, durante o tempo de concessão de uso, o uso pacífico do objeto deste
instrumento;
9.1.11. Responder pelos vícios anteriores à presente concessão de uso.
9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA:
9.2.1.

Apresentar garantia contratual ao CONCEDENTE, na forma estabelecida pela
Cláusula Quinta acima.

9.2.2.

Realizar exames solicitados pelo Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM
(SISAU), mantendo horário de funcionamento conforme especificado na Cláusula
10.1 deste termo.

9.2.3.

Solicitar autorização de todos os exames a serem realizados nas dependências da
CONCEDENTE, através de registro no Sistema Integrado de Gestão de Assistência
à Saúde (SIGAS), por meio de integração com o SIGS ou, na impossibilidade,
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através de acesso ao link disponível no Portal do IPSM (www.ipsm.mg.gov.br),
conforme orientações constantes do Anexo VI.
9.2.3.1. Eventuais ajustes para funcionamento do SIGAS no Sistema Informatizado da
CONCESSIONÁRIA, bem como linha de dados e telefonia, ficarão a cargo da
mesma.
9.2.3.2. Eventuais restrições ocorridas durante o registro da solicitação de autorização
de procedimento deverão ser solucionadas na Central de Atendimento do
IPSM (Telefone 0800 940 2006 ou 4005 1500, opção 1).
9.2.3.3. O IPSM providenciará a capacitação dos operadores da CONCESSIONÁRIA
para a utilização do SIGAS.
9.2.3.4. Em caso de inoperância do SIGAS, os atendimentos serão autorizados
diretamente pela Central de Atendimento do IPSM.
9.2.4.

Caberá à CONCESSIONÁRIA os ônus de todas as despesas decorrentes da
instalação dos equipamentos necessários às suas atividades, bem como as
adaptações, reforma e melhoria, em conformidade com as normas vigentes, com
ressalva de que as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias ficarão
incorporadas ao imóvel e não serão objetos de ressarcimento ou reembolso, sem
nenhum ônus para a CONCEDENTE.

9.2.4.1. As adaptações, reformas e melhorias deverão estar em conformidade com as
normas vigentes, incluindo as de proteção radiológica, mediante avaliação e
autorização da CONCEDENTE.
9.2.5.

Manter equipe técnica para atendimento aos pacientes, com os padrões exigidos no
edital de convocação do Pregão, comunicando ao HPM possíveis alterações de
profissionais, para avaliação pelo corpo clínico do HPM.

9.2.6.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer tributos que incidirem sobre a exploração
dos serviços concedidos ou deles decorrentes, bem como pelas despesas com
fornecedores, pessoal, encargos sociais e previdenciários, contratos de manutenção
técnica preventiva e corretiva nos equipamentos de sua propriedade, consertos ou
reparos nos bens móveis/imóveis, utensílios e instalações

9.2.7.

A concessionária não poderá alterar as instalações físicas, salvo com a devida
autorização da CONCEDENTE.

9.2.8.

Adquirir os equipamentos adequados para o correto funcionamento dos serviços a
serem

fornecidos

no

local,

conforme

especificado

no

edital

do

Pregão,

responsabilizando-se integralmente pela manutenção preventiva e corretiva desses
equipamentos.
9.2.8.1. Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de sua propriedade não
deverão ser realizados em horários de grande fluxo de atendimento, devendo
ser executados, preferencialmente, nos horários noturnos e durante os fins de
semana.
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9.2.9.

O objeto deste contrato deverá ser executado de forma contínua e ininterrupta,
cabendo à CONCESSIONÁRIA executar a manutenção preventiva nas instalações
de maneira a evitar prejuízos aos atendimentos dos usuários do SISAU. Havendo
necessidade de manutenções corretivas, não poderá haver interrupção da prestação
e/ou qualidade dos serviços.

9.2.10. Em

casos de paralisações das atividades, seja por culpa exclusiva da

CONCESSIONÁRIA ou por problemas técnicos e de manutenção dos aparelhos, que
impossibilitem a realização dos exames na CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA
deverá tomar todas as providências (marcação de exame e orientações sobre o
preparo do paciente, dentre outros) para a realização de exames dos pacientes
internados ou do pronto atendimento, em unidade própria ou de terceiros, sem ônus
para a CONCEDENTE.
9.2.11. Participar ativamente em programas de Acreditação Hospitalar em que o HPM esteja
ou venha a se inserir, mantendo-se, no mínimo, no mesmo nível do Hospital.
9.2.12. Responsabilizar-se pela conservação, manutenção, higiene e limpeza dos móveis,
equipamentos e utensílios utilizados, sem nenhum ônus para a CONCEDENTE.
9.2.13. Ao final do contrato, devolver o imóvel em condições de uso, sendo que quaisquer
benfeitorias

realizadas

serão

incorporadas

ao

imóvel,

sem

ônus

para

a

CONCEDENTE.
9.2.14. Responsabilizar-se totalmente por questões trabalhistas e encargos de todos seus
funcionários, sem nenhum ônus para a CONCEDENTE.
9.2.15. Cumprir o disposto na Portaria nº 3.214 e seus Anexos, do Ministério do Trabalho e
Emprego, no tocante às exigências de segurança e medicina do trabalho.
9.2.16. Ressarcir monetariamente o HPM sempre que algum de seus funcionários for
atendido nas dependências da CONCEDENTE por acidentes biológico ou de
trabalho, cujo atendimento necessite ser de urgência/emergência.
9.2.17. Promover treinamentos periódicos específicos, teóricos e práticos, de toda a equipe
de trabalho, por meio de programa de capacitação profissional destinado aos
empregados operacionais, administrativos e técnicos.
9.2.18. Responsabilizar-se pelo sistema de climatização de todas as áreas utilizadas pela
CONCESSIONÁRIA, para execução de suas atividades, sem nenhum ônus para a
CONCEDENTE.
9.2.19. Fornecer crachás de identificação, uniformes e equipamentos de proteção individual
(EPI) para seus funcionários, contratados e prepostos para o desempenho de suas
funções, além de material de radioproteção e dosímetros à equipe técnica, de
acordo com as normas vigentes.
9.2.20. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados, durante suas horas de
trabalho e comprometer-se para que estes mantenham o devido respeito, cortesia e
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educação, tanto no relacionamento entre os companheiros, quanto no atendimento
ao público externo, respeitadas as normas de boa conduta, moral e costumes;
9.2.21. Trocar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a notificação
fundamentada oriunda dos responsáveis pela fiscalização do Contrato, funcionário
cujas

atitudes

sejam

inadequadas/inconvenientes,

tais

como

tratamento

desrespeitoso aos beneficiários, inobservância às normas de proteção radiológica e
condutas contrárias à boa prática médica/técnica.
9.2.22. Fornecer os endereços e telefones dos seus funcionários administrativos e da área
de saúde à administração e Diretoria Clínica do HPM.
9.2.23. Fornecer à Chefia de Enfermagem do HPM e ao fiscal do contrato as escalas de
serviço e plantões dos Médicos e Técnicos de Raios X, incluindo as de finais de
semana e feriados.
9.2.24. Manter-se durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas,
devendo comunicar à CONCEDENTE, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção do contrato ou instrumento equivalente;
9.2.25. Correrá por conta e responsabilidade única da CONCESSIONÁRIA quaisquer
indenizações por danos causados ao Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, a
seus funcionários ou a terceiros, por sua culpa, de seus empregados e/ou de
representantes, decorrentes da execução de suas atividades, cabendo reparação e
indenização.
9.2.26. Providenciar a dedetização periódica das áreas sob sua total responsabilidade e
custo, conforme objeto deste contrato.
9.2.27. Fica proibida a utilização de som que prejudique os trabalhos das unidades do HPM,
bem como a divulgação, por qualquer meio, de materiais e assuntos diversos, sem
autorização formal da direção do HPM.
9.2.28. Correrá por conta da CONCESSIONÁRIA a observação, implantação e cumprimento
obrigatório das normas de proteção radiológica e/ou códigos, sempre quando
aplicáveis:
9.2.28.1. Portaria n.º 453/98 (Diretrizes de proteção radiológica, em radiodiagnóstico
médico e odontológico ANVISA, Abril/2006), CNEN-NN3.01 (Diretrizes básicas
de proteção radiológica/ 2005);
9.2.28.2. Resolução

RE

n°1.016

(Guia

radiodiagnóstico

médico:

Segurança

e

desempenho de equipamentos ANVISA Abril/06), Normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho (n.° 9/32/15 (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais/ Segurança e Saúde no trabalho em serviços de saúde/atividades
e operações insalubres Ministério do Trabalho e Emprego – MTE).
9.2.29. É vedado à CONCESSIONÁRIA, em qualquer hipótese, fazer uso do nome da
CONCEDENTE, bem como utilizá-lo para transação ou negócio, notadamente
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compra e contratação de pessoal ou quaisquer outros fins, sem a sua autorização
prévia e formalmente.
9.2.30. Caso

seja

realizada

a

revelação

com

uso

de

produtos

químicos,

a

CONCESSIONÁRIA se responsabiliza pelo recolhimento e destinação final dos
resíduos químicos, sem nenhum ônus para a CONCEDENTE. A CONCESSIONÁRIA
deverá apresentar os certificados de coleta, transporte, destinação final de empresas
licenciadas ambientalmente.
9.2.31. A CONCESSIONÁRIA se compromete a executar a digitalização da imagem
compatível com o Sistema DICOM completo na área de Raios X, Tomografia
Computadorizada, Ultrassom, Mamografia, e implantação do Sistema RIS/PACS, ou
equivalente, compatível com o Sistema adotado pelo HPM, após a sua implantação.
9.2.32. A CONCESSIONÁRIA será a responsável pelo armazenamento das imagens e
laudos de acordo com a legislação vigente, obrigando-se ainda pela manutenção
dos arquivos citados mesmo após o término do contrato.
9.2.33. A CONCESSIONÁRIA disponibilizará, por acesso remoto, a visualização das
imagens e laudos aos pacientes e ao médico assistente do paciente.
9.2.34. Providenciar uma cópia do monitoramento radiométrico mensal individual e do
ambiente e repassá-la à Seção de Segurança do Trabalho do HPM.
9.2.35. Efetuar o pagamento da Concessão Administrativa de Uso e dos Equipamentos
através Documento de Arrecadação Estadual – DAE, conforme instrução conjunta
01/2016 - DF/DAL, fornecido pelo Fiscal de Contrato do HPM, com o primeiro
vencimento 30 (trinta) dias após a data de assinatura do contrato e as mensalidades
sucessivas na mesma data dos meses subsequentes até o vencimento ou rescisão
do contrato.
9.2.36. Colocar em serviço apenas empregados devidamente qualificados, selecionados,
treinados e uniformizados para o perfeito desempenho dos trabalhos, devendo os
mesmos apresentarem-se portando crachá de identificação.
9.2.37. Ao realizar substituições no seu Corpo Técnico, apresentar os novos currículos, de
acordo com o item 6.2.5.
9.2.38. Manter registros de todos os usuários atendidos, com o horário de chegada e saída
para quaisquer eventualidades futuras;
9.2.39. Correrá por conta da CONCESSIONÁRIA qualquer indenização por danos causados
a seus funcionários ou a terceiros, por sua culpa, decorrentes das atividades da
concessionária, cabendo reparação e indenização;
9.2.40. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado do contrato;
9.2.41. Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de
trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da CONCEDENTE, os quais com
esta não terão nenhum vínculo empregatício;

Pregão Presencial nº 01/2018
Seção de Licitação e Compras do HPM

35

DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
9.2.42. Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas
estatuídas na legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a
seus empregados, quanto aos contratados e prepostos, responsabilizando-se por
toda e qualquer atuação e condenação oriunda de eventual inobservância das
normas, incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da
CONCEDENTE.
9.2.43. Respeitar as condições e especificações técnicas deste Termo de Referência ;
9.2.44. Executar sua atividade com zelo técnico e obediência aos padrões de controle de
qualidade e segurança pela legislação pertinente e pela direção do Hospital.
9.2.45. Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa,
prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.2.46. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente à
CONCEDENTE.
9.2.47. A CONCESSIONÁRIA, por meio de seus empregados, contratados e prepostos,
deverá ter estrita observância ao sigilo médico, de acordo com o Código de Ética
Médica.
9.2.48. Pagar pontualmente o valor mensal acordado no contrato da concessão de uso do
imóvel, no prazo e local estipulados no item 8 deste Termo de Referência;
9.2.49. Realizar o pagamento, nos respectivos vencimentos, dos impostos e taxas federais,
estaduais e municipais, das contas de energia elétrica, telefone, prêmios de seguro
e esgoto e prêmios de seguro, inerentes ao imóvel objeto deste Termo de Referência;
9.2.50. Servir-se do imóvel para o uso convencionado, compatível com a natureza deste e
com o fim a que se destina;
9.2.51. Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel e instalações,
provocadas por seus prepostos, visitantes ou usuários;
9.2.52. Arcar com as despesas relativas à manutenção periódica e reparos de
equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos, de segurança e combate a incêndio;
9.2.53. Não modificar a forma interna ou externa do imóvel, objeto deste Termo de
Referência, sem a autorização expressa do CONCEDENTE;
9.2.54. Permitir a vistoria do imóvel objeto da concessão de uso, pelo CONCEDENTE ou
por seu mandatário, mediante agendamento prévio;
9.2.55. Adaptar o imóvel às normas de prevenção e combate a incêndio, conforme a
atividade comercial explorada
9.2.56. Manter o imóvel limpo, livre de materiais inservíveis e em perfeitas condições de uso;
9.2.57. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a comprovar mensalmente o pagamento das taxas
e tarifas de que trata o subitem 9.2.49, encaminhando as cópias dos recibos para a
CONCEDENTE;
9.2.58. A CONCESSIONÁRIA somente poderá executar benfeitorias com a expressa
concordância por escrito do CONCEDENTE, as quais serão incorporadas ao
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patrimônio do Estado, não podendo a CONCESSIONÁRIA invocar a seu favor
Permissãoqualquer direito a indenização ou retenção, seja a que título for;
9.2.59. O descumprimento das obrigações contratuais e/ou o desvirtuamento da utilização
do imóvel pode ensejar a rescisão contratual após abertura de processo
administrativo,respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa.
9.2.60. As atividades de diagnóstico de imagens do Bloco Cirúrgico poderão, em qualquer
tempo, à critério da Administração, ser incluídas no contrato decorrente deste termo.
9.2.61. Observar toda a legislação vigente, no tocante à atividade exercida, às disposições
contidas no Código de Defesa do Consumidor e no Código de Posturas do município
de Belo Horizonte;
10. DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
10.1.O horário de funcionamento da Clínica de Imagem será:
10.1.1. De segunda à sexta-feira: de 07h00min às 19h00min e aos sábados: de 07h00min
às

12h00min,

atendimento

dos

pacientes

internados,

ambulatorial

eletivo,

atendimento de urgência e emergência dos pacientes internados e dos provenientes
do Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico;
10.1.2. De segunda à sexta-feira: de 19h00min às 07h00min, atendimento de plantão para
urgências e emergências médicas dos pacientes internados e dos pacientes
provenientes do Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico;
10.1.3. Sábados a partir das 12h00min, domingos e feriados (até as 07h00min da manhã do
dia útil seguinte), atendimento de plantão para urgências e emergências médicas
dos pacientes internados e dos pacientes provenientes do Pronto Atendimento
Adulto e Pediátrico.
10.1.4. Nos dias considerados ponto facultativo e nos horários supracitados definidos como
plantão, a CONTRATADA poderá, a seu critério, fazer atendimentos eletivos.
10.1.5. Os exames de Raios X poderão ser realizados na própria Clínica de Imagem, nos
leitos (nos casos pertinentes em que haja impossibilidade do paciente comparecer
ao setor).
10.1.6. Os plantões em ultrassonografia devem ser compostos pelas 04 (quatro)
especialidades, para pacientes adultos e pediátricos, sendo: Medicina Interna
(incluindo ecodoppler, órgãos e estruturas superficiais), Ginecologia e Obstetrícia,
Vascular e Dopplerecocardiografia. Os médicos plantonistas farão os plantões em
sistema de sobreaviso, com prazo de 90 (noventa) minutos para sua chegada ao
hospital, contados a partir da solicitação da CONTRATANTE e a enfermagem fará
os plantões em sistema presencial.
10.1.7. A Clínica de Imagem, conforme a necessidade da Administração, deverá
disponibilizar, pelo menos, um médico radiologista, no Setor de Raios X, de
segundas a sexta-feira de 07h00min às 19h00min, apto a realizar exames
radiológicos contrastados eletivos ou solicitados em caráter de urgência ou
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emergência e para avaliação de exames radiológicos de pacientes internados
(enfermarias, apartamentos e CTI) e de pacientes do Pronto Atendimento Adulto e
Pediátrico. Nos sábados, domingos, feriados e de segunda a sexta-feira de
19h00min às 07h00min, deverá haver um médico radiologista em escala de plantão
de sobreaviso apto a realizar exames radiológicos contrastados solicitados em
caráter de urgência ou emergência.
10.1.7.1. Ao assumir a realização dos exames radiológicos contrastados poderá ser
feito termo aditivo de cessão de uso do equipamento específico do HPM,
podendo, entretanto, a concessionária utilizar de aparelho próprio com
características similares.
10.1.8. É obrigatória a presença física do médico radiologista / imaginologista, no Setor de
Tomografia, durante a realização dos exames de Tomografia Computadorizada.
10.2. A CONTRATADA terá prazo máximo para a entrega dos laudos de exames:
10.2.1. Ultrassom: Medicina Interna, Ginecologia e Obstetrícia, procedimentos invasivos: os
laudos serão entregues após término dos exames, salvo necessidade de estudo do
caso,

comparação

com

laudos

anteriores

ou

retorno

do

paciente

para

complementação do exame, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis.
10.2.2. Vascular: no máximo 04 (quatro) dias úteis.
10.2.3. Dopplerecocardiografia: no máximo 02 (dois) dias úteis.
10.2.4. Tomografia: no máximo 02 (dois) dias úteis.
10.2.5. Mamografia: no máximo 02 (dois) dias úteis.
10.2.6. Raios X: no máximo 02 (dois) dias úteis.
10.2.7. Os exames de Raios X simples realizados em caráter de urgência ou emergência
poderão ser liberados sem laudo do médico radiologista e, a critério, poderão
retornar posteriormente ao setor para elaboração do laudo. Os demais exames de
métodos de imagem solicitados na urgência ou emergência, incluindo os pacientes
internados ou em observação, deverão ter suas impressões diagnósticas
disponibilizadas em papeletas médicas ou laudos sucintos entregues imediatamente
após a realização dos mesmos, sendo que os laudos definitivos deverão ser
disponibilizados em 36 (trinta e seis) horas.
11. DO SEGURO
11.1. O licitante vencedor deverá fazer, em companhia seguradora, no prazo máximo de 10(dez)
dias úteis, contados da data de publicação do contrato decorrente deste Termo de
Referência, seguro contra sinistros, com validade para todo o período de vigência do
contrato, com as seguintes especificações:
Apólice de Seguro de Riscos Nomeados:
11.1.1. A apólice com vigência anual deverá, obrigatoriamente, ser renovada durante toda a
vigência do contrato.
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11.2. Caso seja prorrogado o prazo de vigência do contrato decorrente deste Termo de
Referência, a CONCESSIONÁRIA deverá renovar a apólice de seguro a que se refere o
subitem 11.1, por período equivalente ao da prorrogação.
11.3. A empresa CONCESSIONÁRIA responderá, em caso de sinistros não cobertos pelo seguro
contratado, pelos danos e prejuízos que eventualmente causar à coisa pública, propriedade
ou posse de terceiros, em decorrência da concessão de uso do imóvel objeto deste Termo
de Referência.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1.A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, decorrente deste Termo de
Referência, ficarão sob a responsabilidade dos seguintes Setores:
12.1.1. Seção de Apoio do Serviço de Imagem do HPM (SASI) que verificará a sua perfeita
execução até o recebimento definitivo do objeto, inclusive as adequações físicas.
12.1.2. Seção de Orçamento e Finanças que verificará a sua execução contábil,
mensalmente, conforme relatório de faturamento apresentado pela Concessionária.
12.2.Independente da forma de administração da execução do objeto e sistema de controle, as
áreas técnicas do HPM manterão constante fiscalização sobre a execução, utilização e
receita

comercial

auferida,

através

das

informações

a

serem

prestadas

pela

CONCESSIONÁRIA.
12.3.A fiscalização deverá ser evidenciada por relatórios, planilhas, formulários, ou o que couber
e for necessário, de forma a demonstrar sua execução e garantir sua eficácia.
12.4.As divergências verificadas deverão ser registradas com vistas à adoção de providências
para sua regularização.
12.5.Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Termo de Referência e em tudo o mais que
de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com a contratação. A existência e a
atuação da fiscalização em nada exime a responsabilidade única, integral e exclusiva da
CONCESSIONÁRIA, perante o CONCEDENTE.
13.

DA VISITA TÉCNICA
13.1. Para conhecimento do imóvel, objeto deste Termo de Referência, os interessados poderão
realizar visita ao local, visando o pleno conhecimento do imóvel, das condições de
exploração, dos acessos, equipamentos a serem utilizados, das instalações físicas, bem
como das demais informações necessárias para adequação de suas atividades ao local.
13.1.1. Será Permitida a Visita Técnica aos licitantes interessados para conhecer a área
física e a dinâmica do Hospital e que possa dimensionar o objeto desse contrato. Na
oportunidade será registrado um Atestado de Visita Técnica, conforme modelo
constante no Anexo VI, assinado por Oficial do HPM, devendo a empresa
interessada agendar a sua visita técnica previamente junto a Seção de Apoio do
Serviço de Imagem, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 15:30 horas com
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exceção da quarta-feira, quando o agendamento poderá ser feito de 08:30 às 13:00
horas, no endereço, Rua Pacífico Mascarenhas s/nº bairro Santa Efigênia, nesta
Capital ou através do telefone(31)3071-5363.
13.2.Apresentar Declaração de Visita técnica, conforme modelo constante do Anexo VII deste
Edital, emitido pelo Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
13.3.A opção pela não realização da visita técnica por qualquer motivo deverá ser declarada
através do preenchimento da declaração, conforme ANEXO VII – OPÇÃO PELA NÃO
VISITAÇÃO, anexando-a à Proposta de Preços.
13.4.A não realização da visita elide o direito do licitante a questionamentos posteriores e
alegações de desconhecimento do espaço concedido para o não cumprimento das
obrigações contratuais.

________________________________
Responsável Técnico
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ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS A SEREM UTILIZADOS PELA
EMPRESA CONTRATADA
1.

Especificações Técnicas do Aparelho de Tomografia Computadorizada:
1.1. Características básicas e obrigatórias do equipamento:
1.1.1.

01 (um) Tomógrafo Multislice de, no mínimo 06 (seis) detectores, com espessura
mínima de corte real menor ou igual a 0,8 mm.

1.1.2.

Softwares

básicos

que

incluam

pelo

menos

reconstruções

multiplanares,

tridimensionais, volume rendering, Angiografia (Angio TC), preparação inteligente
para o uso de contrastes.
1.1.3.

Possibilidade de adequação e implantação de novos softwares.

1.1.4.

Impressora laser digital de alta resolução.

1.1.5.

Monitor de alta resolução.

1.1.6.

Bomba injetora.

1.1.7.

Sistema DICOM de imagem.

1.2. Equipamentos que devem compor a Sala de Tomografia
1.2.1.

Carrinho de Urgência, com medicação específica dentro do prazo de validade;

1.2.2.

Laringoscópio Adulto e Pediátrico;

1.2.3.

Tubos endotraqueais adulto e pediátrico, Ambu e máscara para Ambu adulto e
pediátrico;

2.

1.2.4.

Bala de Oxigênio reserva: Umidificador, Vacuômetro, Látex de grandes dimensões;

1.2.5.

Oxímetro de dedo;

1.2.6.

Material de radioproteção em número adequado

1.2.7.

Desfibrilador.

1.2.8.

Bomba Injetora

1.2.9.

Contrastes venosos não iônicos.

Especificações Técnicas do Aparelho de Ultrassonografia
2.1. 03 (três) Aparelhos de Ultrassom, sistema totalmente digital, com doppler-Color e
capacidade de atualização para software, com data de fabricação a partir do ano de 2007,
para permanecerem nas salas destinadas à Ultrassonografia.
2.2. 01 (um) Aparelho que será disponibilizado para realizar exames no CTI, Bloco Cirúrgico e
alas de internação em todas as áreas deste objeto, com data de fabricação a partir do ano
de 2010. O mesmo deverá possuir Sonda trans esofágica, ser da mesma empresa
fabricante e marca do Aparelho de ecocardiografia para que a mesma se adapte a ele.
2.3. Sistema de geração de imagem em modo B, modo M, doppler colorido, doppler espectral e
Power doppler em tempo real (triplex), com recurso do zoom, podendo todos serem
utilizados em Medicina Interna, Ginecologia - Obstetrícia, Vascular, Músculo Esquelético e
pequenas partes, incluindo procedimentos invasivos como punções, drenagens e biópsias
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2.4. Doppler espectral com ajuste de velocidade de PRF, controles de ajuste de tamanho de
amostra, de velocidade de escala, filtro de parede, correção do ângulo.
2.5. Sistema de CINE memory Loop.
2.6. Monitor de no mínimo 13 polegadas, ajustável em rotação, ângulo e altura.
2.7. Painel de controle versátil e de fácil manuseio.
2.8. Medidas e cálculos com tabelas básicas para uso em medicina interna, ginecológica,
obstétrica e vascular.
2.9. Três transdutores eletrônicos, multifrequenciais, de banda larga Em cada aparelho, sendo
que o equipamento deve vir com no mínimo duas partes ativas para operação de dois
transdutores via teclado. Tipos de transdutores:
2.9.1.

Transdutor linear multifrequencial para uso em pequenas partes podendo ultrapassar
a freqüência de 10 Mhz.

2.9.2.

Transdutor convexo para uso em medicina interna, ginecológica e obstetrícia.

2.9.3.

Transdutor endocavicatário para uso endovaginal e endorretal.

2.10.Vídeo printer preto/branco.
2.11.Vídeo printer color, ou sistema de transmissão de imagens para impressoras.
2.12.Protocolos de exames entre eles software específicos de abdominal, ginecológico,
obstétrico, pequenas partes, vascular, músculo esquelético e próstata.
2.13.Gestão de imagens Echoo PAC
2.14.LOOP de filmes e imagens
2.15.Gravador de DVD e CD
2.16.Disco rígido interno
2.17.DICOM
2.18.Guias para todos transdutores para realização de procedimentos invasivos( biópsias,
drenagens)
2.19.Agulhas, pistolas e todos insumos adequadas para a realização dos procedimentos
invasivos guiados pelo método.
3.

Especificações técnicas do aparelho de Ecocardiograma
3.1. 01 (um) Aparelho de Ultrassom, sistema totalmente digital, com DopplerColor e capacidade
de atualização para softwares, com data de fabricação a partir do ano 2010, destinado à
ecocardiografia e exames vasculares. O aparelho poderá ser disponibilizado para realizar
exames no CTI do HPM.
3.2. Modos de Imagem.
3.3. Modo B
3.4. Modo M
3.5. Doppler color contínuo e pulsado.
3.6. Doppler de intensidade
3.7. PW power
3.8. CW power
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3.9. Duplex
3.10.triple
3.11.Pantalla Quad
3.12.color de modo B
3.13.Doppler tecidual (DTI).
3.14.Sistema de medias e cálculos para cardiologia e angiologia.
3.15.Monitor giratório de CRT de 17’’/, com inclinação independente.
3.16.Mínimo 3 (três) portas de sonda.
3.17.Captura de alta resolução
3.18.HPRF( repetição de pulso de alta frequencia0
3.19.Modo M anatômico
3.20.LOOP de filmes e imagens
3.21.Gravador de DVD e CD
3.22.Disco rígido interno
3.23.DICOM
3.24.Controle de filtragem variável
3.25.Composição espacial
3.26.Programa de análise
3.27.Exportação de imagens e filmes para Execel, JPEG, AVI, MPEG
3.28.Análise quantitativa da tensão
3.29.Proteção contra vírus
3.30.Imagens de velocidade tissular
3.31.Monitoramento do tecido Velocidade de deformação
3.32.Transdutores:
3.32.1. Dois Transdutores setoriais multifrequênciais sendo um para uso adulto e outro
Pediátrico.
3.32.2. Transdutor linear para exames vasculares multifrequêncial, podendo ultrapassar a
freqüência de 10 MHz.
3.32.3. Transdutor Trans esofágico multifrequencial .
3.32.4. Transdutor convexo multifrequencial .
3.33.Software para laudos de ecocardiografias e sistema vascular
3.34.Impressora preto e branco e impressora color ou sistema de transferência de imagens para
impressoras.
4.

Especificações técnicas para aparelho de Raios X para Mamografia, Microprocessador
com gerador de alta frequência.
4.1. 01 (Um) Aparelho de Mamografia com as seguintes especificações:
4.2. Sistema automático de calibração de mA/kV;
4.3. Circuito temporizador controlado por microprocessador;
4.4. Gerador de alta frequência com sistema microprocessador;
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4.5. Rede monofásica/bifásica de 220V/60z – 5,0 KVA;
4.6. Potência nominal de 3,5 kW;
4.7. Micro foco = 0,1 mm – baixo mA
4.8. Foco fino = 0,3 mm – médio mA e alto mA
4.9. Indicador digital para seleção e visualização de K.V, mA e tempo de exposição;
4.10.Circuito de bloqueio eletrônico para proteção integrada de KV e mAs contra sobrecargas no
tubo de Raios X;
4.11.Proteção térmica do tubo;
4.12.Exposímetro para controle automático de exposição;
4.13.Seleções para diversas combinações écran-filme;
4.14.Seleção de densidade em cinco níveis;
4.15.Deslocamento vertical do braço articulado, motorizado, de modo a permitir radiografias com
o paciente em pé, assentado ou em decúbito;
4.16.Compressão motorizada com sensor automático (célula de carga) de parada;
4.17.Seleção para descompressão automática após a exposição;
4.18.Bucky recipromático 18X24 e 24X30, com grande anti-difusora de fibra de carbono;
4.19.Tubo metálico para mamografia com anodo giratório, disco de molibidênio e duplo foco 0,1
mm e 0,3 mm;
4.20. Acessórios:
4.20.1. Biombo de proteção para o operador;
4.20.2. Ampliador com fator de ampliação mínimo de 1,5 vezes;
4.20.3. Bandeja de compressão localizada;
4.20.4. Bandeja de compressão para agulhamento.
4.20.5. Material de radioproteção.
4.21.A imagem deverá ser digitalizada, com impressora própria para exames de Mamografia.
Obs: no caso do aumento da demanda de exames, a empresa se compromete em adquirir outro
aparelho de Raios X para Mamografia, com as mesmas especificações acima mencionadas, tendo
em vista espaço físico disponível para instalação do referido equipamento.
5.

Especificações técnicas para aparelhos de Radiologia Médica.
5.1. Especificações técnicas dos aparelhos fixos de Raios X
5.1.1.

Aparelhos fixos de Raios X de 500 mA.

5.1.2.

Com mesa e mural Bucky.

5.1.3.

Com cone de extensão.

5.1.4.

Sistema automático de calibração de mA/kV;

5.1.5.

Circuito temporizador controlado por microprocessador;

5.1.6.

Gerador de alta freqüência com sistema microprocessador;

5.1.7.

Rede monofásica/bifásica de 220V/60z – 5,0 KVA;

5.1.8.

Indicador digital para seleção e visualização de K.V, mA e tempo de exposição;
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5.1.9.

Circuito de bloqueio eletrônico para proteção integrada de KV e mAs contra
sobrecargas no tubo de Raios X;

5.1.10. Proteção térmica do tubo;
5.1.11. Tubo de Raios X do tipo com anodo giratório com dois focos (foco grosso de no
máximo 2,0mm e o foco fino de no máximo 50% da dimensão do foco grosso),
5.1.12. Estativa para o tubo do tipo de piso ou piso-teto que permite os seguintes
movimentos com o tubo de Raios X: ajuste em altura, giro da coluna em +/-90º e
movimentos ao longo da mesa bucky de forma a promover o exame de qualquer
parte do corpo do paciente, além de movimentos ao longo de toda a faixa de altura
permitida pelo Bucky Mural; O braço permite a rotação de +/- 90º, para uso com o
mural Bucky; Sistema de contra peso para movimentos suaves do tubo e sistema de
freios eletromagnéticos junto ao tubo ou colimador;
5.1.13. Colimador com lâminas de chumbo ajustáveis pelo operador para o eixo x e y, e
circuito temporizado para a lâmpada, permitindo perfeita coincidência entre campo
luminoso e campo irradiado;
5.2. Especificações técnicas dos Aparelhos de Raios X móveis com digitalização da imagem:
5.2.1.

Aparelhos móveis de Raios X;

5.2.2.

Equipamento microprocessado;

5.2.3.

Alimentação elétrica 127 / 220VAC - 60 Hz;

5.2.4.

Compensação automática das flutuações da rede elétrica +/- 10%;

5.2.5.

Descarga capacitiva, permitindo que o equipamento seja conectado a qualquer
tomada aterrada disponível no setor onde estiver instalado;

5.2.6.

Estrutura sobre rodízios com sistema de frenagem e pintura eletrostática anticorrosiva;

5.2.7.

Gerador:

5.2.7.1. Alta frequência com potência nominal compatível com a corrente do tubo de
Raios X;
5.2.7.2. Ajuste de mAs: Faixa de 1,0 a 300 mAs;
5.2.7.3. Ajuste de kV: Faixa de 45 a 125 KV.
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ANEXO III
EQUIPAMENTOS DE RAIOS X DO SETOR DE RADIOLOGIA
MATERIAIS

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO

VALOR MENSAL
DA TAXA DE
DEPRECIAÇÃO

VALOR ANUAL
DA TAXA DE
DEPRECIAÇÃO

RAIO X FIXO

SHIMADZU

YSF 120

3317096-7

R$ 1.866,09

R$ 22.393,08

RAIO X FIXO

PHILIPS/VMI

COMPACT0 500

3268679-0

R$ 261,67

R$ 3.140,01

RAIO X FIXO

PHILIPS/VMI

COMPACT0 500 PLUS

1916436-0

R$ 244,99

R$ 2.939,90

ARCO
CIRÚRGICO

PHILIPS/VMI

BV LIBRA

3317179-3

R$ 880,23

R$ 10.562,77

RAIO X MÓVEL PHILIPS/VMI

AQUILLA 3OO

3538977-0

R$ 247,78

R$2.973,30

RAIO X MÓVEL PHILIPS/VMI

AQUILLA 3OO

1914682-5

R$ 247,78

R$2.973,30

RAIO X MÓVEL PHILIPS/VMI

AQUILLA 3OO

3538976-1

R$ 247,78

R$2.973,30

OEC 9800

6038452-2

R$ 1.976,76

R$ 23.721,12

R$ 5.973,07

R$71.676,78

ARCO
CIRÚRGICO

GE

TOTAIS
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ANEXO IV
FLUXOGRAMA PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO SISTEMA
INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (SIGAS)
1.

PROCESSO DE ACESSO AOS BENEFÍCIOS E AVALIAÇÃO DE SOLICITAÇÕES
1.1. O processo inicia-se quando o beneficiário busca atendimento junto ao profissional de
saúde da rede credenciada ou da rede orgânica.
1.2. Identificada a necessidade de realização do procedimento, o profissional solicitante emitirá
pedido médico, em nome do beneficiário, utilizando impresso padronizado.
1.3. O beneficiário, de posse do pedido, procurará o prestador credenciado que registrará no
Sistema Integrado de Gestão de Assistência à Saúde (SIGAS) os procedimentos descritos
no pedido e solicitará a autorização on-line.
1.4. Após a aprovação no sistema, o credenciado deverá emitir a autorização e imprimir o
comprovante de atendimento, que deverá ser anexado ao respectivo pedido médico
(impresso padronizado), para fins de processamento e posterior pagamento.
1.5. Havendo restrição no pedido de procedimento em face das regras implantadas, essa será
solucionada pela Central de Atendimento (pelos telefones 40051500 ou 08009402006) que
funcionam 24 horas nos 07 (sete) dias da semana.

2.

DETALHAMENTOS DA ESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DO SIGAS
2.1. Para utilização do SIGAS, a empresa vencedora deverá adaptar-se a uma das duas
ferramentas abaixo, que exigem uma estrutura mínima para utilização, sendo:
2.1.1. Para utilização do Portal: http://www.ipsm.mg.gov.br/portal/SIGAS

Navegador: Firefox a partir da versão 15 ou Internet Explorer a partir da versão 9
Tipo de internet: Banda Larga
Velocidade da internet: pelo menos 1 mega
Sistema operacional: Qualquer
HD: Qualquer
Memória RAM: pelo menos 1 mega.
2.1.2. Integração: O desenvolvimento e suporte técnico dessa ferramenta são de
responsabilidade da empresa vencedora (caso opte por utilizá-la) de acordo com o
layout pré-estabelecido.
2.2. Para ambas as ferramentas são necessárias:
2.2.1. Impressora matricial, a jato de tinta, ou equivalente desde que imprima papel A4.
2.2.2. Linha telefônica que faça ligações locais para fixo, 4005 e 0800.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA

OBJETO:Concessão administrativa de uso do espaço e aparelhos de raios-x de propriedade do
Hospital da Polícia Militar (HPM), localizado na Rua Levy Coelho s/nº, Santa Efigênia, Belo HorizonteMG para exploração econômica de atividades destinadas ao diagnóstico de imagem:Raios X,
Mamografia, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia (Geral, Obstétrica, Intervencionista,
Cardiológica e Vascular Periférica), em pacientes beneficiários do SISAU.
A Empresa _____________________________________, CNPJ/MF sob o n.o __________________,
localizada

à

____________________,

bairro

____________________,cidade/UF

_________________, declara que se responsabiliza em adaptar e executar a digitalização da imagem
com DICOM completo nas áreas na área de Raio-X Médico Digital e implantação do Sistema
RIS/PACS (imagem online dos exames de Raios X, de Tomografia Computadorizada e de Ultrassom),
compatível com o Sistema RIS/PACS do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, após a
implantação desse Sistema pela CONCEDENTE.
_____________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

OBJETO:Concessão administrativa de uso do espaço e aparelhos de raios-x de propriedade do
Hospital da Polícia Militar (HPM), localizado na Rua Levy Coelho s/nº, Santa Efigênia, Belo HorizonteMG para exploração econômica de atividades destinadas ao diagnóstico de imagem:Raios X,
Mamografia, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia (Geral, Obstétrica, Intervencionista,
Cardiológica e Vascular Periférica), em pacientes beneficiários do SISAU.
Atestamos, para fins de participação no Pregão nº …..../ HPM, na forma presencial, que a empresa
_____________________________,

CNPJ

nº

__________________________,Telefone

(___)___________________, apresentou o(a) Sr(a). ____________________________________, CI
n.º_______________________, que efetuou a visita técnica nas dependências e instalações do HPM,
situado à rua Levy Coelho, s/nº - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG.

Belo Horizonte, ____/___________/2018.

_________________________________________
Assinatura do Responsável Técnico do HPM
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA
Ao
HPM
Belo Horizonte – MG
Referência.: Pregão nº _______/2018. Objeto: Concessão administrativa de uso do espaço e
aparelhos de raios-x de propriedade do Hospital da Polícia Militar (HPM), localizado na Rua Levy
Coelho s/nº, Santa Efigênia, Belo Horizonte-MG para exploração econômica de atividades destinadas
ao diagnóstico de imagem:Raios X, Mamografia, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia
(Geral, Obstétrica, Intervencionista, Cardiológica e Vascular Periférica), em pacientes beneficiários do
SISAU.
A empresa ___________________________, CNPJ no ________________, declara, para os
devidos

fins,

não

ter

realizado

a

visita

técnica

ao

____________________,

localizado_____________________.

Belo Horizonte, ____/___________/2018.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE MENORES
A

______________________________,

CNPJ

nº.

________________,

com

sede

à

______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.
Data e local.
___________________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO IX
PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO PRESENCIAL 01/2018
(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

PROPOSTA
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Nome do Representante Legal
Identidade do Representante

CPF do Representante Legal

Legal

PERCENTUAL
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

(incidente sobre a
receita bruta mensal
total)

Concessão administrativa de uso do espaço e aparelhos de raios-x de propriedade do Hospital
da Polícia Militar (HPM) , localizado na Rua Levy Coelho s/nº, Santa Efigênia, Belo HorizonteMG para exploração econômica de atividades destinadas ao diagnóstico de imagem:Raios X,

%

Mamografia, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia (Geral, Obstétrica, Intervencionista,
Cardiológica e Vascular Periférica), em pacientes beneficiários do SISAU
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I.
Declaro que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações e exigências contidas neste Edital e em seus
Anexos, às quais aderimos formalmente.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº_______/201_ DE CONCESSÃO DE
USO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ENCARGOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAISHPM E A EMPRESA ______________.

O Estado de Minas Gerais, por intermédio do Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais HPM, como com sede em Belo Horizonte/MG, na Avenida do contorno 2787, bairro Santa Efigênia,
CNPJ nº. < >, doravante denominada CONCEDENTE neste ato representado pelo <inserir cargo do
representante legal>, Sr<a><inserir nome do representante legal>, brasileir<o/a>, portador da Cédula
de Identidade no. < >– SSP/MG e do CPF nº. , e a empresa ___________________, inscrita no
CNPJ

nº___________________,

com

sede

à

___________________

no

_______,

bairro___________________, CEP no ___________________, neste ato representada pelo
Sr.___________________,brasileir___, portador da Cédula de Identidade nº___________________ –
SSP/MG e do CPF nº ___________________, ora denominada Concessionária, têm entre si ajustado
o presente contrato, nos termos da Lei 8.666/93, <inserir demais legislações pertinentes, se
necessário> e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Este contrato será regido pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei no. 10.520, de
17 de julho de 2002, Lei Estadual no. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Complementar no. 123,
de 14 de dezembro de 2006, pelos Decretos no. 44.786 de 19 de abril de 2008, e no. 44.630, de 03
de outubro de 2007, no.45.902, de 27 de janeiro de 2012, e pela Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG n.o 9.576, de 6 de julho de 2016, pela Resolução SEPLAG no 058, de 30 de
novembro de 2007, resolução conjunta SEPLAG/SEF no 8.898 de junho de 2013, sob as cláusulas e
condições a seguir:
Cláusula primeira - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto concessão administrativa de uso do espaço e aparelhos de raio-x de
propriedade do Hospital da Polícia Militar (HPM), de forma onerosa localizado na Rua Levy Coelho
s/nº, Santa Efigênia, Belo Horizonte-MG para exploração econômica de atividades destinadas ao
diagnóstico de imagem:Raios X, Mamografia, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia (Geral,
Obstétrica, Intervencionista, Cardiológica e Vascular Periférica), em pacientes beneficiários do SISAU,
de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL
Nº 1252114000001/2018 que, juntamente com a proposta da CONCESSIONÁRIA, passam a integrar
este instrumento, independentemente de transcrição.
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Cláusula Segunda – DO VALOR
O valor mensal da Concessão será de X % sobre a receita bruta mensal total auferida na exploração
comercial do espaço, acrescido das parcelas referentes à ocupação, à taxa de depreciação de
equipamentos e ao valor da energia elétrica conforme item 8 do Termo de Referência.
Cláusula Terceira – DO PRAZO
O contrato de Concessão Administrativa de Uso do imóvel, objeto deste Contrato, vigorará pelo
período de 12(doze) meses, contados a partir da data da publicação do contrato, podendo ser
prorrogado por interesse e conveniência da Administração até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme estabelecido no artigo 57, II, da Lei no 8.666/93.
Cláusula Quarta – DO PAGAMENTO E DA MORA
4.1. O valor mensal da Concessão Administrativa de Uso do imóvel, objeto deste Termo de
Referência, referente à competência vincenda deverá ser pago pela concessionária
diretamente ao concedente, mediante DAE - Documento de Arrecadação Estadual, em
nome do HPM conforme especificado no item 8 do Termo de Referência, até o dia 10 (dez)
do mês subsequente, valendo como prova da quitação o respectivo recibo do pagamento
(DAE).
4.1.1.

A emissão e pagamento do DAE fica vinculado ao pagamento efetuado pelo IPSM
pelos exames executados, no preço da tabela SISAU. Ocorrendo atraso no
pagamento, a emissão do DAE será feita em até 2(dois) dias úteis posterior ao
pagamento com vencimento no 5º (quinto) dia útil após a data de emissão.

4.1.2.

Ficará a cargo do fiscal do contrato o controle dos prazos relacionados ao
pagamento.

4.1.3.

A concessionária deverá emitir mensalmente nota fiscal referente aos exames
realizados dentro do espaço da concedente. Exames realizados pela concessionária
fora do espaço da concedente deverão estar em notas fiscais distintas, salvo os
casos previstos nos itens 7.5 e 9.2.9 do Termo de Referência.

4.2. Mensalmente, com a necessária antecedência ao vencimento, a Seção de Orçamentos e
Finanças (SOFI) do HPM providenciará a emissão do DAE - Documento de Arrecadação
Estadual e o enviará à concessionária, para que esta efetue o pagamento.
4.3. Para pagamento de parcela mensal de concessão de uso vencida, que será acrescida de
multa de mora e atualizada monetariamente, o concessionário deverá obter o DAE –
Documento de Arrecadação Estadual diretamente junto à Seção de Orçamentos e Finanças
(SOFI) do HPM.
4.4. Os valores relativos à multa de mora e à atualização monetária devidos pelo concessionário
serão lançados, pela SOFI do HPM, no respectivo DAE - Documento de Arrecadação
Estadual.
4.5. A comprovação da realização dos pagamentos de responsabilidade do concessionário,
referentes ao valor da concessão de uso do imóvel, impostos e taxas estaduais e municipais,
inerentes ao imóvel objeto desta licitação, deverá ser feita pelo concessionário,
mensalmente, junto ao fiscal do contrato.
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4.6. O eventual atraso no pagamento da concessão administrativa de uso do imóvel, objeto
desta licitação, sujeitará o concessionário ao pagamento de multa contratual, juros de mora,
assim como de atualização monetária do valor da parcela em atraso, que lhe serão
aplicados pelo HPM.
4.6.1.

A multa contratual por atraso de pagamento corresponderá a 10% (dez por cento) do
valor da parcela em atraso.

4.6.2.

Os juros de mora corresponderão a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da
parcela em atraso.

4.6.3.

A atualização monetária do valor da parcela em atraso será calculada desde o dia
seguinte ao de seu vencimento, fixado no subitem 16.1, até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, tendo como base o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) ou, na hipótese de extinção deste, o índice que vier a
substituí-lo por determinação legal.

4.7. A multa não impede que o HPM rescinda unilateralmente o termo de concessão
administrativa de uso de imóvel decorrente desta licitação e aplique ao concessionário as
sanções administrativas previstas.
Cláusula Quinta – DA GARANTIA CONTRATUAL
5.2. O CONCESSIONÁRIA, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital,
conforme disposto no art. 56 da Lei no 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações
contratuais.
5.3. A garantia deverá ser apresentada pela CONCESSIONÁRIA até a primeira data de
vencimento do pagamento do valor da concessão administrativa administrativa de uso.
5.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual.
5.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
5.5.1.

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

5.5.2.

prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

5.5.3.

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à concessionária; e

5.5.4.

obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
concessionária, quando couber.

5.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

Pregão Presencial nº 01/2018
Seção de Licitação e Compras do HPM

55

DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
5.7. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta específica com
correção monetária, em favor do Concedente;
5.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
5.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Concessionária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
5.10.A Concedente executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
5.11. Será considerada extinta a garantia:
5.11.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração

da

Concedente,

mediante

termo

circunstanciado,

de

que

a

Concessionária cumpriu todas as cláusulas do contrato;
5.11.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a Concedente não
comunique a ocorrência de sinistros.
Cláusula Sexta – DO REAJUSTE
O valor contratual referente à parcela de participação na receita bruta da concessionária está
diretamente vinculado à tabela de procedimentos do Sistema de Saúde da PMMG/BMMMG/IPSM e e
demais parcelas conforme item 8 do Termo de Referência.
Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:
7.1.1. Ceder à CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no Edital do Pregão, as instalações,
eximindo-se da conservação, higienização e/ou ampliações do espaço físico
disponibilizado.
7.1.2. Permitir a Visita Técnica aos licitantes interessados para conhecer a área física e a
dinâmica do Hospital e para que possa dimensionar o objeto desse Termo. Na
oportunidade será registrado um Atestado de Visita Técnica, conforme modelo
constante no Anexo VI, assinado por Oficial do HPM, devendo a empresa realizar
agendamento prévio junto a Seção de Apoio do Serviço de Imagem, de segunda a
sexta-feira, das 07:00 às 15:30 horas com exceção da quarta-feira, quando o
agendamento poderá ser feito de 08:30 às 13:00 horas, no endereço, Rua Pacífico
Mascarenhas

s/nº

bairro

Santa

Efigênia,

nesta

Capital,

ou

através

do

telefone(31)3071-5363.
7.1.3. Acompanhar a instalação da Clínica e apresentar ao Diretor-Geral do HPM o laudo
de inspeção/vistoria, comprovando o cumprimento dos requisitos constantes do
edital.
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7.1.3.1. A vistoria deve comprovar a observância pela concessionária das condições
contratuais e apontar as correções necessárias.
7.1.4. A fiscalização do Contrato para acompanhamento e verificação da execução dos
serviços será realizado pelo Chefe da Seção de Apoio do Serviço de Imagem do
HPM e seus auxiliares.
7.1.5. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato,
assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as
sanções legais e contratuais previstas;
7.1.6. Promover o recebimento provisório e o definitivo dos serviços nos prazos fixados;
7.1.7. Fiscalizar a execução do Contrato, informando à CONTRATADA para fins de
supervisão;
7.1.8. Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações do Hospital da
Polícia Militar e documentos necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem
como aos locais onde os serviços serão executados;
7.1.9. Entregar à concessionária o imóvel, objeto deste Termo de Referência, em estado de
servir à finalidade do uso a que se destina;
7.1.10.Garantir, durante o tempo de concessão de uso, o uso pacífico do objeto deste
instrumento;
7.1.11.Responder pelos vícios anteriores à presente concessão de uso.
7.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA:
7.2.1. Apresentar garantia contratual ao CONCEDENTE, na forma estabelecida pela
Cláusula Quinta acima.
7.2.2. Realizar exames solicitados pelo Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM
(SISAU), mantendo horário de funcionamento conforme especificado na Cláusula
10.1 deste termo.
7.2.3. Solicitar autorização de todos os exames a serem realizados nas dependências da
CONCEDENTE, através de registro no Sistema Integrado de Gestão de Assistência
à Saúde (SIGAS), por meio de integração com o SIGS ou, na impossibilidade,
através de acesso ao link disponível no Portal do IPSM (www.ipsm.mg.gov.br),
conforme orientações constantes do Anexo VI.
7.2.3.1. Eventuais ajustes para funcionamento do SIGAS no Sistema Informatizado da
CONCESSIONÁRIA, bem como linha de dados e telefonia, ficarão a cargo da
mesma.
7.2.3.2. Eventuais restrições ocorridas durante o registro da solicitação de autorização
de procedimento deverão ser solucionadas na Central de Atendimento do
IPSM (Telefone 0800 940 2006 ou 4005 1500, opção 1).
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7.2.3.3. O IPSM providenciará a capacitação dos operadores da CONCESSIONÁRIA
para a utilização do SIGAS.
7.2.3.4. Em caso de inoperância do SIGAS, os atendimentos serão autorizados
diretamente pela Central de Atendimento do IPSM.
7.2.4. Caberá à CONCESSIONÁRIA os ônus de todas as despesas decorrentes da
instalação dos equipamentos necessários às suas atividades, bem como as
adaptações, reforma e melhoria, em conformidade com as normas vigentes, com
ressalva de que as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias ficarão
incorporadas ao imóvel e não serão objetos de ressarcimento ou reembolso, sem
nenhum ônus para a CONCEDENTE.
7.2.4.1. As adaptações, reformas e melhorias deverão estar em conformidade com as
normas vigentes, incluindo as de proteção radiológica, mediante avaliação e
autorização da CONCEDENTE.
7.2.5. Manter equipe técnica para atendimento aos pacientes, com os padrões exigidos no
edital de convocação do Pregão, comunicando ao HPM possíveis alterações de
profissionais, para avaliação pelo corpo clínico do HPM.
7.2.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer tributos que incidirem sobre a exploração
dos serviços concedidos ou deles decorrentes, bem como pelas despesas com
fornecedores, pessoal, encargos sociais e previdenciários, contratos de manutenção
técnica preventiva e corretiva nos equipamentos de sua propriedade, consertos ou
reparos nos bens móveis/imóveis, utensílios e instalações
7.2.7. A concessionária não poderá alterar as instalações físicas, salvo com a devida
autorização da CONCEDENTE.
7.2.8. Adquirir os equipamentos adequados para o correto funcionamento dos serviços a
serem

fornecidos

no

local,

conforme

especificado

no

edital

do

Pregão,

responsabilizando-se integralmente pela manutenção preventiva e corretiva desses
equipamentos.
7.2.8.1. Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de sua propriedade não
deverão ser realizados em horários de grande fluxo de atendimento, devendo
ser executados, preferencialmente, nos horários noturnos e durante os fins de
semana.
7.2.9. O objeto deste contrato deverá ser executado de forma contínua e ininterrupta,
cabendo à CONCESSIONÁRIA executar a manutenção preventiva nas instalações
de maneira a evitar prejuízos aos atendimentos dos usuários do SISAU. Havendo
necessidade de manutenções corretivas, não poderá haver interrupção da prestação
e/ou qualidade dos serviços.
7.2.10.Em

casos de paralisações das atividades, seja por culpa exclusiva da

CONCESSIONÁRIA ou por problemas técnicos e de manutenção dos aparelhos, que
impossibilitem a realização dos exames na CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA
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deverá tomar todas as providências (marcação de exame e orientações sobre o
preparo do paciente, dentre outros) para a realização de exames dos pacientes
internados ou do pronto atendimento, em unidade própria ou de terceiros, sem ônus
para a CONCEDENTE.
7.2.11.Participar ativamente em programas de Acreditação Hospitalar em que o HPM esteja
ou venha a se inserir, mantendo-se, no mínimo, no mesmo nível do Hospital.
7.2.12.Responsabilizar-se pela conservação, manutenção, higiene e limpeza dos móveis,
equipamentos e utensílios utilizados, sem nenhum ônus para a CONCEDENTE.
7.2.13.Ao final do contrato, devolver o imóvel em condições de uso, sendo que quaisquer
benfeitorias

realizadas

serão

incorporadas

ao

imóvel,

sem

ônus

para

a

CONCEDENTE.
7.2.14.Responsabilizar-se totalmente por questões trabalhistas e encargos de todos seus
funcionários, sem nenhum ônus para a CONCEDENTE.
7.2.15.Cumprir o disposto na Portaria nº 3.214 e seus Anexos, do Ministério do Trabalho e
Emprego, no tocante às exigências de segurança e medicina do trabalho.
7.2.16.Ressarcir monetariamente o HPM sempre que algum de seus funcionários for
atendido nas dependências da CONCEDENTE por acidentes biológico ou de
trabalho, cujo atendimento necessite ser de urgência/emergência.
7.2.17.Promover treinamentos periódicos específicos, teóricos e práticos, de toda a equipe
de trabalho, por meio de programa de capacitação profissional destinado aos
empregados operacionais, administrativos e técnicos.
7.2.18.Responsabilizar-se pelo sistema de climatização de todas as áreas utilizadas pela
CONCESSIONÁRIA, para execução de suas atividades, sem nenhum ônus para a
CONCEDENTE.
7.2.19.Fornecer crachás de identificação, uniformes e equipamentos de proteção individual
(EPI) para seus funcionários, contratados e prepostos para o desempenho de suas
funções, além de material de radioproteção e dosímetros à equipe técnica, de
acordo com as normas vigentes.
7.2.20.Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados, durante suas horas de
trabalho e comprometer-se para que estes mantenham o devido respeito, cortesia e
educação, tanto no relacionamento entre os companheiros, quanto no atendimento
ao público externo, respeitadas as normas de boa conduta, moral e costumes;
7.2.21.Trocar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a notificação
fundamentada oriunda dos responsáveis pela fiscalização do Contrato, funcionário
cujas

atitudes

sejam

inadequadas/inconvenientes,

tais

como

tratamento

desrespeitoso aos beneficiários, inobservância às normas de proteção radiológica e
condutas contrárias à boa prática médica/técnica.
7.2.22.Fornecer os endereços e telefones dos seus funcionários administrativos e da área
de saúde à administração e Diretoria Clínica do HPM.
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7.2.23.Fornecer à Chefia de Enfermagem do HPM e ao fiscal do contrato as escalas de
serviço e plantões dos Médicos e Técnicos de Raios X, incluindo as de finais de
semana e feriados.
7.2.24.Manter-se durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas,
devendo comunicar à CONCEDENTE, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção do contrato ou instrumento equivalente;
7.2.25.Correrá por conta e responsabilidade única da CONCESSIONÁRIA quaisquer
indenizações por danos causados ao Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, a
seus funcionários ou a terceiros, por sua culpa, de seus empregados e/ou de
representantes, decorrentes da execução de suas atividades, cabendo reparação e
indenização.
7.2.26.Providenciar a dedetização periódica das áreas sob sua total responsabilidade e
custo, conforme objeto deste contrato.
7.2.27.Fica proibida a utilização de som que prejudique os trabalhos das unidades do HPM,
bem como a divulgação, por qualquer meio, de materiais e assuntos diversos, sem
autorização formal da direção do HPM.
7.2.28.Correrá por conta da CONCESSIONÁRIA a observação, implantação e cumprimento
obrigatório das normas de proteção radiológica e/ou códigos, sempre quando
aplicáveis:
7.2.28.1. Portaria n.º 453/98 (Diretrizes de proteção radiológica, em radiodiagnóstico
médico e odontológico ANVISA, Abril/2006), CNEN-NN3.01 (Diretrizes básicas
de proteção radiológica/ 2005);
7.2.28.2. Resolução

RE

n°1.016

(Guia

radiodiagnóstico

médico:

Segurança

e

desempenho de equipamentos ANVISA Abril/06), Normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho (n.° 9/32/15 (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais/ Segurança e Saúde no trabalho em serviços de saúde/atividades
e operações insalubres Ministério do Trabalho e Emprego – MTE).
7.2.29.É vedado à CONCESSIONÁRIA, em qualquer hipótese, fazer uso do nome da
CONCEDENTE, bem como utilizá-lo para transação ou negócio, notadamente
compra e contratação de pessoal ou quaisquer outros fins, sem a sua autorização
prévia e formalmente.
7.2.30.Caso

seja

realizada

a

revelação

com

uso

de

produtos

químicos,

a

CONCESSIONÁRIA se responsabiliza pelo recolhimento e destinação final dos
resíduos químicos, sem nenhum ônus para a CONCEDENTE. A CONCESSIONÁRIA
deverá apresentar os certificados de coleta, transporte, destinação final de empresas
licenciadas ambientalmente.
7.2.31.A CONCESSIONÁRIA se compromete a executar a digitalização da imagem
compatível com o Sistema DICOM completo na área de Raios X, Tomografia
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Computadorizada, Ultrassom, Mamografia, e implantação do Sistema RIS/PACS, ou
equivalente, compatível com o Sistema adotado pelo HPM, após a sua implantação.
7.2.32.A CONCESSIONÁRIA será a responsável pelo armazenamento das imagens e
laudos de acordo com a legislação vigente, obrigando-se ainda pela manutenção
dos arquivos citados mesmo após o término do contrato.
7.2.33.A CONCESSIONÁRIA disponibilizará, por acesso remoto, a visualização das
imagens e laudos aos pacientes e ao médico assistente do paciente.
7.2.34.Providenciar uma cópia do monitoramento radiométrico mensal individual e do
ambiente e repassá-la à Seção de Segurança do Trabalho do HPM.
7.2.35.Efetuar o pagamento da Concessão Administrativa de Uso e dos Equipamentos
através Documento de Arrecadação Estadual – DAE, conforme instrução conjunta
01/2016 - DF/DAL, fornecido pelo Fiscal de Contrato do HPM, com o primeiro
vencimento 30 (trinta) dias após a data de assinatura do contrato e as mensalidades
sucessivas na mesma data dos meses subsequentes até o vencimento ou rescisão
do contrato.
7.2.36.Colocar em serviço apenas empregados devidamente qualificados, selecionados,
treinados e uniformizados para o perfeito desempenho dos trabalhos, devendo os
mesmos apresentarem-se portando crachá de identificação.
7.2.37.Ao realizar substituições no seu Corpo Técnico, apresentar os novos currículos, de
acordo com o item 6.2.5.
7.2.38.Manter registros de todos os usuários atendidos, com o horário de chegada e saída
para quaisquer eventualidades futuras;
7.2.39.Correrá por conta da CONCESSIONÁRIA qualquer indenização por danos causados
a seus funcionários ou a terceiros, por sua culpa, decorrentes das atividades da
concessionária, cabendo reparação e indenização;
7.2.40.Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado do contrato;
7.2.41.Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de
trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da CONCEDENTE, os quais com
esta não terão nenhum vínculo empregatício;
7.2.42.Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas
estatuídas na legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a
seus empregados, quanto aos contratados e prepostos, responsabilizando-se por
toda e qualquer atuação e condenação oriunda de eventual inobservância das
normas, incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da
CONCEDENTE.
7.2.43.Respeitar as condições e especificações técnicas deste Termo de Referência ;
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7.2.44.Executar sua atividade com zelo técnico e obediência aos padrões de controle de
qualidade e segurança pela legislação pertinente e pela direção do Hospital.
7.2.45.Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa,
prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.
7.2.46.Responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente à
CONCEDENTE.
7.2.47.A CONCESSIONÁRIA, por meio de seus empregados, contratados e prepostos,
deverá ter estrita observância ao sigilo médico, de acordo com o Código de Ética
Médica.
7.2.48.Pagar pontualmente o valor mensal acordado no contrato da concessão de uso do
imóvel, no prazo e local estipulados no item 8 deste Termo de Referência;
7.2.49.Realizar o pagamento, nos respectivos vencimentos, dos impostos e taxas federais,
estaduais e municipais, das contas de energia elétrica, telefone, prêmios de seguro,
e esgoto e prêmios de seguro, inerentes ao imóvel objeto deste Termo de Referência;
7.2.50.Servir-se do imóvel para o uso convencionado, compatível com a natureza deste e
com o fim a que se destina;
7.2.51.Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel e instalações,
provocadas por seus prepostos, visitantes ou usuários;
7.2.52.Arcar com as despesas relativas à manutenção periódica e reparos de
equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos, de segurança e combate a incêndio;
7.2.53.Não modificar a forma interna ou externa do imóvel, objeto deste Termo de
Referência, sem a autorização expressa do CONCEDENTE;
7.2.54.Permitir a vistoria do imóvel objeto da concessão de uso, pelo CONCEDENTE ou
por seu mandatário, mediante agendamento prévio;
7.2.55.Adaptar o imóvel às normas de prevenção e combate a incêndio, conforme a
atividade comercial explorada
7.2.56.Manter o imóvel limpo, livre de materiais inservíveis e em perfeitas condições de uso;
7.2.57.Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a comprovar mensalmente o pagamento das taxas
e tarifas de que trata o subitem 9.2.49, encaminhando as cópias dos recibos para a
CONCEDENTE;
7.2.58.A CONCESSIONÁRIA somente poderá executar benfeitorias com a expressa
concordância por escrito do CONCEDENTE, as quais serão incorporadas ao
patrimônio do Estado, não podendo a CONCESSIONÁRIA invocar a seu favor
Permissãoqualquer direito a indenização ou retenção, seja a que título for;
7.2.59.O descumprimento das obrigações contratuais e/ou o desvirtuamento da utilização
do imóvel pode ensejar a rescisão contratual após abertura de processo
administrativo,respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa.
7.2.60.As atividades de diagnóstico de imagens do Bloco Cirúrgico poderão, em qualquer
tempo, à critério da Administração, ser incluídas no contrato decorrente deste termo.
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7.2.61.Observar toda a legislação vigente, no tocante à atividade exercida, às disposições
contidas no Código de Defesa do Consumidor e no Código de Posturas do município
de Belo Horizonte.
..

8.

Cláusula Oitava - DO SEGURO
8.1. O licitante vencedor deverá fazer, em companhia seguradora, no prazo máximo de 10(dez)
dias úteis, contados da data de publicação do contrato, seguro contra sinistros, com
validade para todo o período de vigência do contrato, com as seguintes especificações:
Apólice de Seguro de Riscos Nomeados:
8.1.1. A apólice com vigência anual deverá, obrigatoriamente, ser renovada durante toda a
vigência do contrato.
8.2. Caso seja prorrogado o prazo de vigência deste contrato decorrente do Termo de
Referência, a CONCESSIONÁRIA deverá renovar a apólice de seguro a que se refere o
subitem 8.1, por período equivalente ao da prorrogação.
8.3. A empresa CONCESSIONÁRIA responderá, em caso de sinistros não cobertos pelo seguro
contratado, pelos danos e prejuízos que eventualmente causar à coisa pública, propriedade
ou posse de terceiros, em decorrência da concessão de uso do imóvel objeto deste Termo
de Referência.
Cláusula Nona - DAS SANÇÕES
9.1. A recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato de concessão
administrativa de uso de imóvel, dentro do prazo previsto no subitem 13.1, caracteriza o
descumprimento total das obrigações assumidas perante o HPM, sujeitando-o às sanções
legalmente estabelecidas.
9.1.1.

O disposto no subitem 9.1, não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art.
64, § 2o, da Lei federal no 8.666/93, que não assinarem o contrato de concessão
administrativa de uso de imóvel nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto ao valor da oferta atualizada de conformidade com
este ato convocatório.

9.2. O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das
obrigações assumidas, sujeitando às sanções legalmente estabelecidas.
9.3. Em caso de inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, a concessionária estará
sujeita às penalidades previstas nos arts. 87 e 88 da Lei federal no 8.666/93, que serão, em
cada caso, graduadas pela Administração, de acordo com a gravidade da infração,
observados s seguinte limites máximos:
9.3.1.

advertência escrita - a ser feita por meio de comunicação formal, à concessionária,
sobre o descumprimento da concessão administrativa de uso de imóvel ou de outras
obrigações assumidas perante o HPM, e a determinação da adoção das necessárias
medidas de correção;
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9.3.2.

multa moratória, conforme o seguinte:

9.3.2.1. 10% (dez por cento) sobre o valor global da concessão administrativa de uso
de imóvel, em caso de recusa da concessionária em efetuar o reforço de
garantia;
9.3.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor global da concessão administrativa de uso
de imóvel, quando a concessionária for caracterizada como inadimplente e der
motivo à rescisão contratual.
9.3.3.

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administração pública estadual, nos termos do art. 12, da Lei Estadual no
14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual no 44.786/08.

9.3.4.

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Estadual, 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 o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem 17.3.3.

9.4. As sanções previstas nos subitens 17.3.1, 17.3.3 e 17.3.4 poderão ser aplicadas
cumulativamente com as penas de multa previstas nos subitens 17.3.2 a 17.3.2.2, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da
abertura de vista, a ser aplicada na forma estabelecida no art. 87, § 3o, da Lei federal no
8.666/93.
9.5. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a concessionária pela sua diferença, a qual será, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
9.6. As penalidades previstas nos subitens 17.3.3 e 17.3.4 do Termo de Referência serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado – CAGEF.
No caso de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, o concessionário será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Termo de Referência e no contrato de concessão administrativa de uso de imóvel, e das
demais cominações legais, sendo seu nome inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, gerido pela Controladoria Geral
do Estado - CGE, conforme previsto no art. 45 do Decreto Estadual no 45.902, de 27/01/12.
Cláusula Décima - DA FISCALIZAÇÃO
10.1.A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, decorrente do Termo de
Referência, ficarão sob a responsabilidade dos seguintes Setores:

Pregão Presencial nº 01/2018
Seção de Licitação e Compras do HPM

64

DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
10.1.1. Seção de Apoio do Serviço de Imagem do HPM (SASI) que verificará a sua perfeita
execução até o recebimento definitivo do objeto, inclusive as adequações físicas.
10.1.2. Seção de Orçamento e Finanças que verificará a sua execução contábil,
mensalmente, conforme relatório de faturamento apresentado pela Concessionária.
10.2.Independente da forma de administração da execução do objeto e sistema de controle, as
áreas técnicas do HPM manterão constante fiscalização sobre a execução, utilização e
receita

comercial

auferida,

através

das

informações

a

serem

prestadas

pela

CONCESSIONÁRIA.
10.3.A fiscalização deverá ser evidenciada por relatórios, planilhas, formulários, ou o que couber
e for necessário, de forma a demonstrar sua execução e garantir sua eficácia.
10.4.As divergências verificadas deverão ser registradas com vistas à adoção de providências
para sua regularização.
10.5.Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Contrato e em tudo o mais que de
qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com a contratação. A existência e a
atuação da fiscalização em nada exime a responsabilidade única, integral e exclusiva da
CONCESSIONÁRIA, perante o CONCEDENTE.
Cláusula Décima Primeira - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei nº 8.666/93, desde
que devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente.
Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO
A rescisão do Contrato poderá ser, de acordo com o art. 79 da Lei no. 8.666/93:
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78 da supracitada lei;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja
conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
§ 1o Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Concessionária, fica a CONCEDENTE
autorizada a reter a garantia do contrato, se houver, e/ou pagamentos eventualmente devidos, até o
limite do valor dos prejuízos comprovados.
§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei no. 8.666/93, sem
que haja culpa da CONCESSIONÁRIA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido.
§3o É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Concessionária com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
§4o As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de propriedade da
outra parte, acaso em seu poder.
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§5o No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido processo legal, o contraditório e
a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a CONCEDENTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.
§6o - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
II - Indenizações e multas
Cláusula Décima Terceira - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Concessionária não importará, de
forma alguma, em alteração contratual.
II - É vedado à concessionária subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto deste pregão.
Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela
CONCEDENTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002,
e na Lei no 8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e
normas administrativas nacionais e estaduais, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições.
Cláusula Décima Quinta - DA PUBLICAÇÃO
A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais,
correrá a expensas da CONCEDENTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
Cláusula Décima Sexta - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas
ou litígios decorrentes deste Contrato.
E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, juntamente com as
testemunhas que também o assinam.
Belo Horizonte, de_________de __________

CONCEDENTE:
CONCESSIONÁRIA:
TESTEMUNHAS:
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MEMORIAL DESCRITIVO

CLÍNICA DE IMAGEM HPM

ÁREA TOTAL = 295,37m²

Figura 1 – ENTRADA DA CLÍNICA DE IMAGEM RUA LEVI COELHO
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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1.

INTRODUÇÃO

A edificação do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira (Hospital da Polícia Militar – HPM),
situado na Avenida do Contorno, n° 2787, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG foi
construída entre 1946 a 1949 e, desde então, vem modernizando e expandindo a estrutura
física, para melhorar e ampliar a capacidade de atendimento. O Hospital da Policia Militar é
uma unidade de execução e apoio, sendo referência regional e microrregional de rede
orgânica, para cuidados secundários e terciários aos usuários do Sistema de Saúde da
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais (IPSM). A edificação é parte componente da história da capital
mineira e, por este motivo, é considerada um bem a ser protegido pela Prefeitura Belo
Horizonte.

1.1 OBJETO
O objeto do presente memorial descritivo é a descrição do levantamento das áreas
destinadas aos serviços de raio-x e imagens do HPM, demonstrada conforme ANEXO A.

1.2 OBJETIVO
O objetivo do presente trabalho técnico é fornecer subsídios à comissão do processo
licitatório do HPM, o documento visa complementar as informações contidas no croqui e na
planilha de áreas.

1.3 METODOLOGIA
Os procedimentos técnicos utilizados para elaboração deste documento foram:
- inspeção das áreas comuns da edificação;
- inspeção das áreas privadas do setor de raio-x e imagem;
- definição das áreas destinadas aos serviços de raio-x e imagem;
- anotação das características construtivas;
- levantamento cadastral;
- tomada de fotografias.
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1.4 LOCAL
As salas destinadas aos serviços de raio-x e imagens do HPM estão localizadas no subsolo
do Hospital da Policia Militar, situado na Avenida do Contorno, nº 2787, Bairro Santa
Efigênia, Belo Horizonte. A entrada principal da referida clínica é realizada pela Rua Levi
Coelho, há também a possibilidade de acesso das áreas da clínica através do hospital e do
prédio ambulatorial, estes com entrada pela Rua Pacífico Mascarenhas.

2. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS
A área privativa total, destacada em azul na figura 2, destinada ao serviço de imagens e
raio-x, corresponde a 295,37m², trata-se de áreas compostas por salas, instalações
sanitárias e circulação interna, apresentando as seguintes características construtivas:
estrutura de concreto armado sobre fundações em estacas, elevações em alvenaria de
tijolos maciços rebocados, cobertura em lajes de concreto armado, esquadrilhas de madeira
e alumínio, pavimentação em piso de granito / cerâmica e instalações prediais próprias para
a finalidade das áreas edificadas.

Figura 2 – Descrição das Áreas em relação ao uso
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 20/08/2018)
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A área comum, em vermelho na figura 2, é referente à circulação horizontal / vertical e
instalações sanitárias (masculino e feminino).
A área compartilhada, em amarelo na figura 2, corresponde à sala de espera para
atendimento de pacientes da mamografia, tomografia, raio-x e pacientes do setor
endoscópio do HPM, portanto, esta área na planilha, código A10, anexo B – Memorial de
Cálculo de Área, apresenta o valor de 19,74m², referente a 50% da área total em questão.
2.1. Descrição das áreas privativas
As áreas privativas da clínica de imagem estão representadas no croqui, anexo A. Os
códigos de cada área do croqui estão detalhados no anexo B, Memorial de Cálculo de Área,
no qual apresenta os códigos referentes a cada ambiente, contendo as medidas das salas e
área em metros quadrados.
Código A1
Sala de espera para marcação de exames, área de 13,02m², piso e rodapé em granito,
pintura texturizada, esquadrilhas em alumínio de 80x210cm.

Figura 3 – Código A1, Sala de Espera
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A2

Sala de espera de ultrassom, área de 15,90m², piso e rodapé em granito, pintura
texturizada, porta de correr de vidro temperado, acabamento colorido.

Figura 4 – Código A2, Sala de Espera de Ultrassom
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A3

Recepção, área de 7,58m², piso cerâmico e rodapé em granito, pintura texturizada, porta em
folha de madeira e esquadrilhas em alumínio de 80x210cm.

Figura 5 – Código A3, Recepção
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A4
Sala da administração, área de 5,24m², piso cerâmico e rodapé em granito, pintura acrílica,
porta uma folha de madeira.

Figura 6 – Código A4, Sala da Administração
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)

AVENIDA DO CONTORNO 2787, TELEFONE 3071 5385
2° versão
Página 8 de 35

HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Código A5
Sala de eco cardiograma, área de 8,44m², piso cerâmico e rodapé em granito, pintura
acrílica, porta duas folhas de madeira.

Figura 7 – Código A5, Sala de Eco Cardiograma
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código I.S. 1
Instalação sanitária da sala de eco cardiograma, área de 2,94m², pia e vaso sanitário, piso
cerâmico e porta uma folha de madeira.

Figura 8 – Código I.S.1, Instalação Sanitária de Eco Cardiograma
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código C1
Circulação interna, área de 10,61m², piso e rodapé em granito, pintura texturizada,
esquadrilhas de madeira de 120x120cm.

Figura 9 – Código C1, Circulação interna 1
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código C2
Circulação interna, área de 7,87m², piso e rodapé em granito, pintura texturizada.

Figura 10 – Código C2, Circulação interna 2
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código I.S. 2
Instalação sanitária, área de 2,16m², pia e vaso sanitário, piso cerâmico, porta uma folha de
madeira.

Figura 11 – I.S.2 , Instalação Sanitária 2
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A6
Antessala de ultrassom 1, área de 2,68m², piso cerâmico, pintura acrílica, porta uma folha
de madeira.

Figura 12 – A6, Antessala de Ultrassom 1
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)

AVENIDA DO CONTORNO 2787, TELEFONE 3071 5385
2° versão
Página 14 de 35

HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Código A7
Sala de ultrassom 1, área de 9,34m², piso cerâmico e rodapé em granito, pintura acrílica,
porta uma folha de madeira.

Figura 13 – A7, Sala de Ultrassom 1
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código I.S.3
Instalação sanitária da sala de ultrassom 1, área de 2,14m², pia e vaso sanitário, piso
cerâmico, porta uma folha de madeira e esquadrilha de madeira.

Figura 14 – I.S.3 Instalação Sanitária da Sala de Ultrassom 1
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A8
Sala de ultrassom 2, área de 8,88m², piso cerâmico e rodapé em granito, pintura acrílica,
porta uma folha de madeira.

Figura 15 – A8 Sala de Ultrassom 2
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A9
Sala de ultrassom 3, área de 9,24m², piso cerâmico e rodapé em granito, pintura acrílica,
porta uma folha de madeira.

Figura 16 – A9 Sala Ultrassom 3
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código E
Duas vagas de estacionamento, privativa e acessória, área de 21,76m², vaga descoberta,
demarcada e identificada com entrada pela Rua Levi Coelho, portaria principal da clínica de
imagem.

Figura 17 – E, Estacionamento
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A10
Sala de espera compartilhada, área em formato trapezoidal de 39,48m², piso e rodapé em
granito, pintura acrílica, uma porta composta por duas folhas de madeira, uma porta de
alumínio e duas esquadrilhas de alumínio.

Figura 18 – A10, Espera Compartilhada
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A11
Recepção mamografia, tomografia e raio-x, área de 10,52m², piso e rodapé em granito,
pintura acrílica, porta uma folha de madeira.

Figura 19 – A11, Recepção
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A12
Sala de comando da tomografia, área de 7,26m², piso cerâmico e rodapé em granito, pintura
acrílica, porta uma folha de madeira.

Figura 20 – A12, Sala de Comando da Tomografia
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A13
Sala de tomografia, área de 29,10m², piso cerâmico e rodapé em granito, pintura acrílica,
porta uma folha de madeira.

Figura 21 – A13, Sala de Tomografia
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A14 e Código A15
Sala A14, área de 3,16m², com pia e porta pivotante de vidro temperado. Sala A15, área de
5,02m², Utilizada como depósito de materiais de limpeza (DML). Piso e rodapé em granito,
porta uma folha de madeira.

Figura 22 – A14, A15 Sala e DML
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A16 e A17
Sala de laudo, área de 7,41m² e hall da sala de laudo, área de 4,10m², piso e rodapé em
granito, pintura acrílica, porta uma folha de madeira.

Figura 23 – A16, A17 Sala de Laudo
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A18
Sala de preparo da mamografia, área de 10,06m², piso cerâmico e rodapé em granito,
pintura acrílica, porta uma folha de madeira.

Figura 24 – A18 Sala de Preparo da Mamografia
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A19
Sala de mamografia, área de 9,99m², piso cerâmico e rodapé em granito, pintura acrílica,
porta uma folha de madeira.

Figura 25 – A19 Sala de Mamografia
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A20
Sala de raio-x 1, área de 22m², piso cerâmico e rodapé em granito, pintura acrílica, porta
uma folha de madeira.

Figura 26 – A20 Sala Raio-x 1
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A21
Sala de raio-x 2, área de 17,44m², piso cerâmico e rodapé em granito, pintura acrílica, porta
uma folha de madeira.

Figura 27 – A21 Sala raio-x2
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código I.S.5
Instalação sanitária, área de 3,32m², pia, vaso sanitário, piso cerâmico, porta uma folha de
madeira.

Figura 28 – I.S.5, Instalação Sanitária
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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Código A24
Sala 5, almoxarifado, área de 18,45m², piso cerâmico e rodapé em granito, pintura acrílica,
porta uma folha de madeira.

Figura 29 – A24, Sala 5, Almoxarifado
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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2.2. Descrição das áreas comuns

As áreas comuns, as quais podem ser utilizadas por todos os usuários, correspondem a
202,84m², trata-se de áreas compostas por instalações sanitárias, circulação, rampas e
elevadores, apresentando as seguintes características construtivas: pavimentação em piso
de granito / cerâmica, pintura acrílica e instalações prediais próprias para a finalidade das
áreas edificadas.

Figura 30 – Áreas Comuns
(FONTE: ARQUIVO TÉCNICO – 04/04/2017)
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3. CONCLUSÃO
A região descrita possui 295,37m², destina-se ao serviço de imagens e raios-x do Hospital
da Policia Militar e está descrita conforme croqui no ANEXO A.

4. ENCERRAMENTO
Segue o presente laudo contendo 30 (trinta) fotos, 02 (dois) anexos, em 35 páginas
impressas em um só lado, todas rubricadas e a última datada e assinada.

Belo Horizonte, 20 de Agosto de 2018.

______________________________________________
Eng. Cristiane Do Vale Moreira
CREA 142886/D
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5. ANEXOS
ANEXO A
ANEXO A - Croqui da área a ser locada através de processo licitatório
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ANEXO B
ANEXO B - Memorial de Cálculo de Área
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