
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaituba

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DO PROCESSO: 072/2018-PP

1.0. OBJETO.

1.1. Para atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Itaituba, faz-se necessário a Aquisição de Mamógrafo 
Digital para atender o Centro Municipal de Saúde da Mulher no Município de Itaituba-PA., conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos abaixo:

----------------------------------------------------------------------------

|  ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                    |

|       |    QUANTIDADE  UNIDADE           VALOR UNITÁRIO       VALOR TOTAL |

----------------------------------------------------------------------------

| 00001 | MAMÓGRAFO DIGITAL                                                 |

|       | MAMÓGRAFO DIGITAL:Console de  operação  integrado  ao  biombo  de |

|       | proteção radiológica, estação   de   trabalho,   monitor,  mouse, |

|       | teclado e painel   de   controle.   Gerador  de  alta  frequência |

|       | microcontrolado, disparador manual    incorporado   ao   console, |

|       | potência nominal de no mínimo 4,3kW. Seleção/visualização digital |

|       | de kV, mAs  e  modo  de  exposição.  Ajustes de faixa de kV de no |

|       | mínimo 20 a  35  (foco grosso) e 20 a 40 (foco fino) com passo de |

|       | 1kV; Faixa de  mAs  maior  ou  igual  a  500.  Modos de exposição |

|       | aplicáveis para foco fino e grosso, manual, automático (auto kV e |

|       | mAs) e semi-automático   (auto   mAs).   Controle  automático  de |

|       | exposição microprocessado, velocidade  de  rotação do ânodo de no |

|       | mínimo 3.000 RPM,  frenagem  do  ânodo  do  tubo  após exposição. |

|       | Sistema de controle e detecção de falha no circuito de rotação do |

|       | ânodo giratório, sistema  de  detecção  de  falha  no circuito de |

|       | filamento, sistema para                                           |

|       | proteção  contra  sobrecarga  do tubo de                          |

|       | raios X (combinação  indevida  de  kV/mAs)  e sistema de proteção |

|       | térmica do tubo.  Descompressão  automática ao final da exposição |

|       | programável. Gantry que  permita radiografia da paciente em pé ou |

|       | sentada, protetor facial   removível,   movimentos   motorizados, |

|       | deslocamento vertical de  no  mínimo 70 a 130 cm. Display digital |

|       | para indicação dos  ângulos  de rotação, inclinação, espessura da |

|       | mama comprimida e   força   de  compressão  aplicada.  Compressão |

|       | motorizada com medição por célula de carga, comando de compressão |

|       | através de dois  pedais  duplicados.  Possibilidade  de liberação |

|       | manual da bandeja  de  compressão em casos de emergência. Seleção |

|       | de descompressão automática  após  o  fim  da emissão de raios X. |

|       | Detector plano de  selênio amorfo, silicone cristalino ou silício |

|       | com tecnologia de  conversão  direta,  tamanho de no mínimo 24x29 |

|       | cm, matriz de  no  mínimo 2500 x 3500 pixels, tamanho do pixel do |
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|       | detector de no  mínimo  50  micrometros,  cobertura  em  fibra de |

|       | carbono; Grade antidifusora com razão 6:1 ou sistema equivalente; |

|       | Resolução de 41  linhas/cm;  Espaçador  e  cobertura  em fibra de |

|       | carbono; Sistema de  movimentação  sincronizado  com  emissão  de |

|       | raios X. Tubo ânodo giratório de Tungstênio; Pontos focais de 0,1 |

|       | mm e 0,3  mm  ou  único  de  0,3mm  quando  magnificação digital; |

|       | Capacidade de armazenamento  térmico  do  ânodo  de no mínimo 160 |

|       | kHU; Dissipação térmica   contínua   máxima  do  ânodo  de  500W; |

|       | Capacidade de armazenamento  térmico  do housing de no mínimo 425 |

|       | kHU; Dissipação térmica contínua máxima do housing de 80W; Tensão |

|       | nominal 40kV; Janela de berílio de 0,5mm; Filtro de ródio de 50mm |

|       | ou equivalente. Estação de trabalho com zoom e arrasto de imagem; |

|       | Ajuste manual de brilho e contraste, visualização em tamanho real |

|       | (1:1 mm) ou  ajustada  à  tela;  Medição  de distância, anotação, |

|       | ajuste automático de  brilho  e  contraste; Ferramenta de análise |

|       | (valor médio, mínimo   e   máximo   dos  pixels,  desvio  padrão, |

|       | dimensões da área    de    interesse),   inversão   preto/branco, |

|       | reprocessamento, corte automático  (de  acordo  com a pré-seleção |

|       | manual do tipo  de bandeja), indicação nas imagens de impressão e |

|       | arquivamento remoto, possibilidade   de  visualização  de  imagem |

|       | crua, posicionamento automático      das     imagens,     display |

|       | multi-formato de - 1, 1x2 e 2x2, funções sincronizadas para multi |

|       | formato de zoom  e/ou  brilho/contraste;  Monitor de no mínimo 19 |

|       | polegadas e capacidade  de armazenamento de aproximadamente 3.000 |

|       | imagens. Suporte às   funcionalidades   DICOM,   Store,   Storage |

|       | Commitment, Media storage   (off-line   media),   Query/Retrieve, |

|       | Printinge Modality Worklist.     Acessórios:    Ampliadores    em |

|       | policarbonato com fator  de  magnificação de no mínimo 1,5 e 1,8. |

|       | Bandejas de compressão:  24x30 convencional, 24x30 de borda alta, |

|       | 18x24 convencional, 18x24 de borda alta ou bandejas equivalentes; |

|       | Axilar 8x20, localizada  (spot) 9x9, localizada para magnificação |

|       | 9x9, magnificação panorâmica   de  no  mínimo  1,5x  e  1,8x  com |

|       | coordenadas tipo fenestrada  e  tipo  campo  aberto  e suporte de |

|       | acessórios para fixação na parede.                                |

|       |                                                                   |

|       |                                                                   |

|       |          1.00  UNIDADE              815.900,000        815.900,00 |

----------------------------------------------------------------------------

|                                          VALOR TOTAL R$ |      815.900,00 |

----------------------------------------------------------------------------

1.2. O mamógrafo digital deve ser acondicionado, conforme sua natureza, em embalagem individual adequada, com o 
menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. A aquisição de MAMÓGRAFO DIGITAL para atender o Centro Municipal de Saúde da Mulher no Município de 
Itaituba-PA, conforme Emenda Parlamentar Proposta Nº 11291.166000/1170-11. 
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2.2. A aquisição do MAMÓGRAFO DIGITAL é considerada indispensável, em detrimento da importância do Municipio de 
Itaituba para os demais Municípios da Região do Tapajós, como Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão, Rurópolis e 
Aveiro que são atendidos e socorridos por este Municipio. Adquirindo este equipamento o Centro Municipal de Saúde da 
Mulher oferecerá a oportunidade de realizar exames preventivos de mamografia, eliminando a necessidade de 
deslocamento para outras cidades, além de reduzir o tempo do diagnóstico/internação das pacientes. 

2.3. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de equipamentos e materiais permanentes, de 
que trata a lei n° 10.520/2002 por possuir padrões de desempenho e características gerais e especificas usualmente 
encontrada no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregão.

2.4. O objeto solicitado na planilha descritiva e quantitativa, não poderá ser alterado a qualidade, quantidade, o tipo em 
anexo, sob pena de aplicação das sanções previstas no termo de contrato, salvo com autorização da contratante.

2.5. Em decorrência das necessidades apresentadas, torna-se indispensável, a abertura de um procedimento licitatório, 
para a aquisição do MAMÓGRAFO DIGITAL para suprir a demanda do Centro Municipal de Saúde da Mulher no 
Município de Itaituba-PA.

3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO.

3.1 O MAMÓGRAFO DIGITAL será fornecido obedecendo às especificações descritas, conforme o disposto no item 1.1
deste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.

3.2. O prazo de entrega não será superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de 
Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

3.2.1. A Ordem de compra será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as informações 
completas do MAMÓGRAFO DIGITAL adquirido, detalhando o item e a quantidade demandada.

3.2.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na Ordem de 
Fornecimento.

3.3. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. A movimentação do MAMÓGRAFO DIGITAL até o local designado para entrega é de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento 
de mão de obra para viabilizar o transporte.

3.4. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o MAMÓGRAFO DIGITAL deverá ser substituído, por conta e ônus 
da CONTRATADA, em no máximo 08 (oito) dias corridos, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. 
Esse processo de verificação de compatibilidade será também comparado com as especificações e modelos 
disponibilizados a licitante, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente 
recebido e aceito;

3.5. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do 
MAMÓGRAFO DIGITAL fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, observando o prazo de 
garantia dos mesmos;

4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM;
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5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA.

5.1. O objeto enquadra-se na categoria de equipamentos e materiais permanentes, de que trata a lei n° 10.520/2002. 
Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: Exercício 2018 
Atividade 1011.103020210.2.080 Manutenção das Ações de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

6.1. A Contratada obriga-se a:

6.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo Fundo Municipal de Saúde, em 
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos materiais, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

6.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, o MAMÓGRAFO 
DIGITAL com avarias ou defeitos;

6.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

6.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

6.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

6.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre;

6.1.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.8. Fornecer o Mamógrafo Digital de natureza hospitalar, constantes no objeto deste edital, devidamente registrados 
na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA.

6.1.9. Entregar o objeto de este Termo de Referência devidamente instalado, testado e funcionando, sem ônus para a 
CONTRATANTE, no CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DA MULHER. 

7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
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7.1. A Contratante obriga-se a:

7.1.1. Receber provisoriamente o MAMÓGRAFO DIGITAL, disponibilizando local, data e horário;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 
designado;

7.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução da entrega do 
Mamógrafo Digital, fixando prazo para a sua correção;

7.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto;

7.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.0. AVALIAÇÃO DO CUSTO.

8.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 815.900,00;

8.2. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante pesquisas de preços, 
proposta do Ministério da Saúde aprovado com valor definido para o respectivo equipamento, especificamente para este 
procedimento licitatório.

9.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

10.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da contratação será exercida 
por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 
contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 
execução do contrato.

10.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, 
quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou 
de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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11.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela 
prevista no Edital.

  ITAITUBA - PA, 30 de Julho de 2018

____________________________________________
RONISON AGUIAR HOLANDA

PREGOEIRO
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