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TERMO DE REFERÊNCIA 

SERVIÇO DE GESTÃO DO SETOR DE IMAGEM – HIMABA 

 

1. OBJETIVO  

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS PARA GESTÃO DO 

SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, com fornecimento de mão de obra médica qualificada, 

com experiência em pediatria e neonatologia, para realizar diagnósticos por imagem, bem como 

demais profissionais e a coordenação do setor de imagens, visando atender as necessidades do 

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, no município de Vila Velha/ES, 

referente ao CONTRATO DE GESTÃO nº 001/2021, firmando entre o INSTITUTO ACQUA e o 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

2.1 Justifica-se a presente contratação por força do Contrato de Gestão nº 001/2021, 

celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo e a o INSTITUTO ACQUA, para 

a gestão do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves - HIMABA.  

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1 O serviço deve atender aos requisitos da RESOLUÇÃO - RDC Nº 330, DE 20 DE DEZEMBRO 

DE 2019, suas atualizações, ou outro instrumento legal que venha substituí-las. Que estabelece 

os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia 

diagnóstica ou intervencionista; e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais 

e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas.  

 

4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

4.1 Fornecer equipe técnica e médica qualificada, com experiência pediátrica e neonatal, 

realizar a gestão e coordenação de todos os serviços conforme quantitativo abaixo: 

Exames externos Quantidade média mensal 
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Endoscopia / colonoscopia 50 

Ecocardiograma / Ecocardiograma Fetal 271 

Eletroencefalograma 101 

Ultrassonografia simples e com doppler 214 

Raio X 449 

Total 1085 

 

Exames Internos Quantidade média mensal 

Endoscopia / colonoscopia 50 

Ecocardiograma / Ecocardiograma Fetal 271 

Eletroencefalograma 101 

Ultrassonografia simples e com doppler 214 

Raio X 449 

Total 1085 

 

4.2 Fornecer equipamentos quando necessário para realização dos exames: 

ultrassonografia, endoscopia digestiva alta/colonoscopia, radiografia, eletroencefalografia, 

ecocardiograma, incluindo:  

a) Organização das escalas médicas e sobreavisos;  

b) Fornecimento de equipamentos de Ultrassom e Raio-X, incluindo responsabilidade pela 

manutenção dos mesmos;  

c) Elaboração e Gestão de marcação de exames através de “agenda inteligente” dos 

serviços de Diagnóstico por imagem, visando otimização do funcionamento dos 

equipamentos e maior produtividade de exames atingindo o cumprimento das metas, 

bem como maior satisfação do cliente através da redução do tempo de espera;  

d) Orientação de adequações físicas do local bem como adequações de fluxos e 

equipamentos para atender condições de funcionamento do serviço segundo normas 

regulamentadoras;  
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e) Acompanhamento dos resultados de todos os métodos de imagem integrando as 

informações de forma multiprofissional e colaborando para o rápido diagnóstico e 

ajustes prontos no tratamento através do contato com médico solicitante; 

f) Supervisão e controle de produtividade e pagamento da equipe médica; 

g) Regularização de contratos de manutenção corretiva e preventiva;  

h) Gestão de RH da equipe médica em radiologia com seleção, cadastro e contratação e 

treinamento da equipe para atender o serviço nas modalidades já existentes. Nossa 

metodologia de Treinamento focaliza a qualidade dos serviços prestados e agilidade 

operacional na administração dos profissionais terceirizados; 

i) Gestão de qualidade do Serviço de Diagnóstico por Imagem através do 

acompanhamento de indicadores de desempenho e qualidade, relacionados ao serviço, 

com disponibilização de informações ao gestor do HIMABA; 

j) Coordenação dos prestadores externos de exames realizados fora das dependências do 

HIMABA: ressonância magnética, tomografia computadorizada, 

cineangiocoronariografia, CPRE, Holter, Mapa, Teste ergométrico, cintilografia e outros; 

k) Suporte em Pesquisa e Ensino.  

4.3 Escopo serviço de Ultrassom: 

a) Fornecimento de mão de obra médica qualificada para a realização de exames 

pediátricos e neonatais ambulatoriais atendendo ao número de 214 exames para 

agenda da SESA, estipulados no SADT; 

b) Atendimento da demanda interna (média de 900 exames/mês) do hospital de segunda 

a sexta no horário comercial e sobreaviso de 24hs. Total de 144h semanais; 

c) Fornecimento de 1 equipamento de ultrassom com manutenção; 

d) Coordenação da equipe de médicos; 

e) Agenda inteligente; 

f) Digitalização do serviço; 

g) Orientação e adequação perante a legislação.  

4.4 Escopo serviço de Endoscopia Digestiva Alta/Colonoscopia: 
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a) Fornecimento de mão de obra médica qualificada para a realização de exames 

pediátricos ambulatoriais de Endoscopia Digestiva Alta e Colonoscopia com sedação 

atendendo o número de 50 exames para agenda da SESA, estipulados no SADT.  

b) Atendimento da demanda interna do hospital de segunda a sexta no horário comercial 

e sobreaviso 24hs. Total de 120h semanais.  

c) Coordenação da equipe de médicos, agenda inteligente, orientação e adequação 

perante a legislação.  

4.5 Escopo serviço de Raio-X: 

a) Fornecimento de mão de obra qualificada (médica) para a confecção de 449 laudos 

externos dos exames pediátricos e neonatais ambulatoriais de Raio-X para a agenda da 

SESA, estipulados no SADT; 

b) Atendimento da demanda interna (média de 3000 exames/mês) do hospital de segunda 

a sexta no horário comercial e sobreaviso de 8h/dia semanais; 

c) Fornecimento de 1 equipamento de raio-x com manutenção; 

d) Manutenção preventiva dos 2 (dois) raios-x da SESA (sem inclusão de peças); 

e) Agenda inteligente; 

f) Digitalização do serviço com CR de última geração, impressora, sistema PACS e 

manutenção com equipe de TI remota; 

g) Orientação e adequação perante a legislação; 

h) Coordenação da equipe de médicos e responsabilidade técnica.  

4.6 Escopo serviço de Eletroencefalograma: 

a) Fornecimento de mão de obra médica qualificada para a realização de exames 

pediátricos/neonatais ambulatoriais atendendo ao número de 101 exames para agenda 

da SESA com sedação e sem sedação, estipulados no SADT; 

b) Atendimento da demanda interna (média de 125 exames/mês) do hospital de segunda 

a sexta horário comercial. Total de 26h semanais; 

c) Implementação de tecnologia e logística para laudo remoto; 

d) Coordenação da equipe de médicos; 

e) Agenda inteligente; 

f) Digitalização do serviço; 
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g) Orientação e adequação perante a legislação. 

4.7 Escopo apoio ao serviço de Ecocardiograma 

a) Gestão da agenda inteligente; 

b) Acompanhamento de metas do SADT; 

c) Gestão dos pacientes internos; 

d) Fornecimento de equipamento de ecocardiografia e manutenção.  

4.8 Escopo apoio aos exames externos: 

a) Ressonância magnética, tomografia computadorizada, cineangiocoronariografia, CPRE, 

Holter, Mapa, Teste ergométrico, cintilografia e outros; 

b) Gestão dos pacientes internos; 

c) Fornecimento dos exames acima conforme demanda do HIMABA; 

d) Gerenciamento dos resultados, incluindo: fornecimento de laudos para os pacientes do 

Hospital e coordenação dos resultados para corpo clínico. 

4.9 Escopo do serviço de Holter 24h nos pacientes internos e externos 

a) Gestão, execução dos exames de Holter 24h e confecção de laudos dos mesmos para os 

pacientes do Hospital. 

 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  

5.1 A CONTRATADA obriga-se a:  

a) Executar o serviço discriminado neste TERMO DE REFERÊNCIA;  

b) Disponibilizar mão-de-obra, materiais e equipamentos em quantidades necessárias a 

perfeita execução dos serviços;  

c) Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

d) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas por solicitação da fiscalização, qualquer profissional integrante do 

contrato cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina ou ao interesse do serviço público;  
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e) Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de crachás, com 

fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’S;  

f) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;  

g) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou Municipal, 

as normas de segurança da Administração, inclusive instruir os seus empregados à 

prevenção de incêndios e as de Segurança e Medicina do Trabalho nas áreas da 

Administração;  

h) Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem 

como as ocorrências havidas, efetuando a reposição da mão-de-obra, em caráter 

imediato e na eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de 

trabalho;  

i) Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao 

pagamento das faturas emitidas contra o CONTRATANTE;  

j) Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos empregados 

diretamente envolvidos na execução dos serviços;  

k) Responsabilizar-se pelo fornecimento e conservação dos uniformes, que deverão ser 

adequados ao tipo de serviço, da categoria profissional contratada, substituindo-o de 

acordo com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de 

Trabalho, ou quando necessário; 

l) Os custos de qualquer um dos itens de uniforme e Equipamentos de Proteção Individual 

não poderão ser repassados aos empregados;  

m) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 

andamento destes, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes 

dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 

necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e 

tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;  

n) Apresentar cronograma de treinamento para os seus funcionários com emissão de 

Certificado, bem como avaliação periódica de seus funcionários a cada semestre;  

o) Manter todos os equipamentos, ferramental e utensílios necessários a execução dos 

serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em 

até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas 

de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica;  
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p) Responsabilizar-se por acidentes na execução dos serviços, bem como responder civil 

e/ou criminalmente, por quaisquer danos causados, diretamente ou indiretamente, à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo e manter a 

CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus 

empregados e/ou de terceiros, em decorrência da prestação dos serviços contratados; 

q) A CONTRATADA será a única responsável pelos acidentes que possam decorrer da 

prestação de serviços objeto deste contrato, bem como pela reparação integral de todos 

e quaisquer danos que seus funcionários vierem a causar à CONTRATANTE, seus 

prepostos ou terceiros na execução dos serviços do presente contrato;  

r) Informar à ACQUA, sistematicamente, sobre o andamento dos serviços;  

s) Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, 

previdenciária, assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e 

respondendo integralmente pelos ônus resultantes das infrações cometidas;  

t) Reservar exclusivamente à ACQUA o direito de utilização e divulgação dos trabalhos 

elaborados;  

u) Preparar e fornecer aos seus empregados, quando aplicável, o formulário PPP (Perfil 

Profissiográfico Previdenciário), quando exigível, na forma da Lei. 

 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  

a) Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada, quando em serviço e 

devidamente identificados, às dependências da unidade.  

b) Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;  

c) Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 

contratual;  

d) Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas;  

e) Disponibilizar instalações sanitárias;  

f) Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela 

Contratada.  

g) Notificar a CONTRATADA de todas as falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que 

encontrar na prestação dos serviços, dando-lhe, inclusive, prazo para sua correção;  

h) Fornecer à CONTRATADA, quando aplicável, os subsídios necessários para a elaboração 

dos laudos técnicos e documentos previstos na legislação previdenciária em vigor;  
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i) Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, os laudos técnicos e documentos previstos na 

legislação previdenciária em vigor (LTCAT, PCMSO, PGR, PPRA e PCMAT);  

j) Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, a declaração, sob as penas da lei, de que as 

atividades exercidas pelos segurados empregados no presente TERMO CONTRATUAL 

não estão sujeitas à concessão de aposentadoria especial.  

 

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO  

7.1 Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, à contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, 

diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:  

a) Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto, método e/ou funcionário, 

cuja atuação considere prejudicial ou inadequado; 

b) Visitar as dependências da CONTRATADA, para supervisão, sempre que julgar 

necessário;  

c) Vetar o prosseguimento normal do fornecimento, baseados na legislação em vigor;  

d) Exercer, ainda, fiscalização constante no setor operacional da CONTRATADA e no setor 

de atendimento da contratante com o intuito de manter a eficiência dos serviços 

contratados; 

e) Verificar o cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas do contrato e adotar medidas 

necessárias quanto à regularização de eventuais transgressões; 

f) Receber da CONTRATADA, documentação pertinente ao serviço ou as questões que 

envolvam o serviço, sempre que solicitado em prazo máximo de 72 horas; 

g) Assegurar-se de que o número de empregados alocados ao serviço pela CONTRATADA 

é suficiente para o bom desempenho dos serviços;  

h) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços;  

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

CONTRATADA;  

j) Destinar local para guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;  
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k) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 

contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;  

l) Ao início do serviço a CONTRATADA deverá entregar ao setor de contrato um relatório 

contendo número e nome dos profissionais alocados em cada unidade, relação dos 

equipamentos e materiais a ser utilizado em cada unidade e cronograma de entrega de 

materiais. 

 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.2 Os interessados deverão apresentar obrigatoriamente os seguintes Documentos de 

Habilitação para participar do presente Processo:  

8.2.1 A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 

documentação:  

a) Apresentar atestado(s) de capacidade técnica ou contrato de prestação de serviços 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, 

que comprove(m) sua aptidão para o desempenho das atividades previstas no termo de 

referência; 

b) Cartão de CNPJ; 

c) Alvará de Funcionamento; 

d) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de sociedade por ações, 

apresentar também documento de eleição de seus administradores. Registro Comercial 

em se tratando de empresa individual; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional; 

f) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

g) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

h) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal; 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 

8.2.2 A capacidade econômica e financeira será comprovada mediante a apresentação da 

seguinte documentação: 
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a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis ou Speed fiscal eletrônico do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação 

financeira.  

 

9. AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO 

9.1 A CONTRATANTE terá o direito de exercer ampla fiscalização sobre a prestação dos 

serviços objeto do presente TERMO CONTRATUAL, por intermédio de prepostos seus, 

devidamente credenciados, aos quais deverá a CONTRATADA facilitar o pleno exercício de suas 

funções, não importando isso em supressão ou mesmo atenuação das responsabilidades desta, 

por quaisquer erros, falhas ou omissões ocorridas.  

9.2 A CONTRATANTE credenciará perante a CONTRATADA um representante investido 

de plenos poderes para, diretamente ou através de auxiliares, exercer a fiscalização geral e total 

dos serviços ora contratados, tendo como atribuições precípuas as seguintes:  

a) Exigir da CONTRATADA a estrita obediência às estipulações deste Termo de Referência, 

à documentação a ele anexa e à melhor técnica consagrada pelo uso para a execução 

dos serviços objeto deste Instrumento;  

b) Fazer, corrigir, ou refazer trabalhos defeituosos, por conta da ACQUA, através de 

terceiros, debitando à CONTRATADA os gastos daí decorrentes, caso essa última não os 

refaça ou corrija dentro do prazo determinado pela Fiscalização;  

c) Recusar os equipamentos e eventuais serviços de reparo ou manutenção que, a seu 

critério, estejam em desacordo com as exigências e padrões técnicos estipulados pelo 

presente TERMO CONTRATUAL;  

d) Controlar as condições de trabalho, ajustando com a CONTRATADA as alterações na 

sequência da execução que forem consideradas convenientes ou necessárias, e 

controlar tais condições de modo a exigir desta, na ocorrência de atraso nos serviços, a 

adoção de regime de trabalho diferente;  
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e) Dar permanente assistência aos serviços, na interpretação e na solução de problemas 

surgidos;  

f) Encaminhar à CONTRATADA as comunicações que se façam necessárias, com relação 

aos trabalhos de fiscalização e controle dos serviços;  

g) Atestar a execução dos serviços referentes às faturas a serem apresentadas;  

h) Sustar os serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que, a seu 

critério, considerar esta medida necessária à boa execução dos mesmos, ou à 

salvaguarda dos interesses da ACQUA. Quaisquer ônus provenientes dessa rejeição 

serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

9.3 À Fiscalização caberá, ainda, determinar os prazos para cumprimento das exigências 

feitas. 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 O pagamento à CONTRATADA, será efetuado até o dia 30 (trinta) do mês seguinte da 

prestação dos serviços, mediante a apresentação da NOTA FISCAL, devidamente atestada pelos 

empregados responsáveis pela fiscalização e verificação do cumprimento do objeto do contrato 

(contendo: competência / descrição com mês de execução / valor), juntamente com: 

a) Das certidões de regularidade com o Fisco Federal, Estadual, Municipal, Seguridade 

Social (CND) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas;  

b) Relação de profissionais com nome completo, função exercida, dias trabalhados, horas 

extras, férias, licenças, faltas, ocorrências;  

c) Cópia da escala de trabalho;  

d) Cópia de folha de ponto; 

e) Resumo da folha de pagamento e/ou contracheque dos funcionários; 

f) Comprovante de pagamento dos salários e outros benefícios; 

g) GFIP E SEFIP; 

h) Fichas de entrega de EPI’s; 

i) Relatório analítico da GRF (FGTS); 

j) Guia GRF (FGTS);  

k) Comprovante de pagamento da GRF (FGTS);  

l) Relatório analítico de GPS (INSS);  
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m) Guia GPS (INSS);  

n) Comprovante de pagamento de GPS (INSS);  

o) Relatório detalhado de execução de serviço. 

10.2 A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: INSTITUTO ACQUA – AÇÃO, 

CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL, CNPJ: 03.254.082/0019-18, na qual deve 

constar expressamente a vinculação do presente contrato ao CONTRATO DE GESTÃO nº 

001/2021, firmado entre o CONTRATANTE e o Estado do Espírito Santo. 

10.3 O pagamento da Nota Fiscal/Fatura à CONTRATADA fica condicionado à entrega dos 

itens constantes na cláusula 10.1 deste termo de referência (subitens A à O). 

10.4 No ato de apresentação da Nota Fiscal para pagamento dos serviços, não havendo 

comprovação de recolhimento dos tributos, o CONTRATANTE irá proceder com a retenção e 

recolhimento dos impostos, e abatimento do valor devido. 

10.5 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada pelo CONTRATANTE e, no caso de ocorrer a 

não aceitação dos serviços faturados, o fato será, de imediato, comunicado à CONTRATADA, 

para retificação das causas de seu indeferimento. 

 

10.6 Caso se verifique o inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá 

consignar o pagamento em juízo, a ser providenciado por meio adequado. 

 

10.7 Declara o CONTRATANTE e concorda a CONTRATADA, que no caso de inadimplemento 

do ente público, o valor acima previsto será repassado em até 05 (cinco) dias úteis, após o 

efetivo recebimento dos repasses provenientes do Contrato de Gestão, no quadro-resumo para 

pagamento dos fornecedores. Nessa hipótese, não haverá a incidência de quaisquer juros e/ou 

multa contratual. 

 

 

11. DAS PENALIDADES 

11.1 Caso a CONTRATADA não inicie a execução dos serviços a partir do prazo estipulado na 

ordem de serviço e nas condições avençadas, ficará sujeita à multa de mora de 1% (um por 
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cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação 

até o máximo de 3 (três) dias. 

11.2 Após o 3º (terceiro) dia os serviços poderão, a critério da Administração, não mais ser 

aceitos, configurando-se a inexecução total do contrato, com as consequências previstas em lei, 

no ato convocatório e no instrumento contratual. 

11.3 A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará sujeita a penalidades, contudo 

as penalidades de advertência e multa serão variáveis de acordo com a gravidade dos casos a 

seguir: 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 Advertência 

2 1% sobre o valor mensal do contrato 

3 5% sobre o valor mensal do contrato 

4 10% sobre o valor mensal do contrato 

 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente; 1 

2 
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus 

empregados; 
2 

3 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscal; 2 

4 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, 

conforme Termo de Referência; 
3 

5 Zelar pelas instalações utilizadas nas Unidades de Saúde; 3 

6 
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência não previstos 

nesta tabela; 
3 

7 
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e seus Anexos, 

após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador; 
4 

8 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais; 
4 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal 

ou consequências letais; 
4 

 

11.4 A multa aplicada sempre será precedida de notificação à CONTRATADA para apresentar 

suas justificativas, e poderá ser descontada/glosada do valor do pagamento. 
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11.5 A multa a que alude este artigo não impede que a CONTRATANTE rescinda o contrato e 

aplique as outras sanções previstas em contrato. 

12. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, 

contados a partir da data da assinatura do Termo de Contrato, podendo ser prorrogado por igual 

e sucessivo período, no limite da vigência do Contrato de Gestão. 

12.2 O contrato decorrente do presente termo de referência é vinculado diretamente à 

vigência do Contrato de Gestão nº 001/2021 firmado entre o INSTITUTO ACQUA – AÇÃO, 

CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL e GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo. 

 

12.3 A vinculação aqui referida impõe a extinção simultânea do contrato que decorrer do 

presente Termo de Referência, pela não renovação/prorrogação ou pela rescisão, independente 

do motivo, do Contrato de Gestão. 

 

 

13. VEDAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 É vedada a subcontratação total ou parcial da execução do objeto, tendo em vista a 

contratação por notória especialização. A CONTRATADA também não poderá ceder ou 

transferir, no todo ou em parte, ainda que em função de reestruturação societária, fusão, cisão 

e incorporação, os direitos e obrigações decorrentes do contrato com a CONTRATANTE, 

inclusive, seus créditos. 

 

14. DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA 

14.1 É importante que a contratada declare, por escrito, como anexo ao futuro contrato, 

o seguinte: Que em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, durante a vigência do contrato não serão empregados, em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, menores de dezoito anos, bem como não serão empregados, em qualquer 

trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
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15. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

15.1 A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:  

a) O valor do objeto deverá ser cotado em moeda corrente nacional, devendo incluir todas 

as despesas, inclusive impostos e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas 

incidentes em seu escopo de prestação de serviços;  

b) As características do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações 

constantes nesse Termo de Referência.  

c) Serão desclassificadas propostas com preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo à 

Acqua a faculdade de promover verificações ou diligências que se fizeram necessárias, 

objetivando a comparação da regularidade da cotação ofertada;  

d) Será julgada vencedora a proposta que ofertar o MENOR PREÇO, devendo o preço 

proposto incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes, cumprindo todos os 

requisitos técnicos previstos no Termo de Referência. 

 

16. DO PREÇO DE REFERÊNCIA 

16.1 O preço de referência para os SERVIÇOS PARA GESTÃO DO SETOR DE 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM corresponde ao valor global mensal de R$ 229.460,00 

(duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos e sessenta reais) 

 

17. DA PROPOSTA 

17.1 A proposta deverá ser apresentada conforme ANEXO II de maneira a: 

a) Não conter rasuras ou emendas; 

b) Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo representante legal, 

com indicação do cargo por ele exercido na empresa; 

c) Conter com clareza e sem omissões as especificações do serviço ofertado, mencionando 

a descrição, quantidade, valor global, de forma a obedecer à discriminação do objeto; 

d) Os valores deverão ser apresentados em Reais; 
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e) A proposta deverá ser emitida com validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da abertura das propostas; 

f) A apresentação da proposta implica a declaração de conhecimento e aceitação de todas 

as condições do presente termo de referência; 

g) O CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA SERÁ O DE MENOR VALOR. 

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na prestação dos serviços, 

deverão ser fornecidos e distribuídos em quantidades necessárias e suficientes para a execução 

dos serviços. 

18.1 No caso de não interesse de renovação do contrato por parte da CONTRATADA, ela 

deverá comunicar à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, ou 

manter o serviço contratado em funcionamento por igual período, após o vencimento do 

mesmo, a fim de que não haja interrupção dos serviços em andamento e prejuízos à população. 

Se neste prazo a CONTRATADA negligenciar a prestação dos serviços ora contratados serão 

aplicadas as penalidades previstas no contrato. 

 

 


