
 

 

MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E 

MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA EM SAÚDE 

 

 

 

PROCESSO: 006/2020 

 

EXTRATO 

CONTRATANTE FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO, representada pelo 

seu Presidente, Sr. José Pereira da Cunha. 

CONTRATADA CNPJ n°.  

OBJETO Constitui objeto do presente Contrato a Aquisição de Equipamento e 

Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, 

descrito pormenorizadamente na Clausula 1ª. 

PRAZO O prazo deste Contrato é de 12 (doze) meses, com início em 

___/____/2020 e término em ____/___/202__. 

VALORES DESTE 

CONTRATO 

O valor deste contrato é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). 

 PAGAMENTO O pagamento será efetuado em 48 horas após o recebimento e análise da 

Comissão de recebimento provisório e definitivo de materiais, 

equipamentos, medicamentos e instrumentos médicos hospitalares. 

DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

PROC. LICITATÓRIO Cotação Prévia nº. 002/2020 

DATA DO CONTRATO ___ de __________ de 2020 

 

 DA QUALIFICAÇÃO 

 Pelo presente instrumento particular de Contrato a FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO 

SEBASTIÃO DE TRÊS CORAÇÕES-MG, CNPJ n° 18.632.315/0001-17, Inscrição Estadual 

Isenta, com sua sede na Rua Pedro Bonésio, n°. 236, Centro, Três Corações/MG, neste ato 

representada pelo seu Presidente, Sr. José Pereira da Cunha, brasileiro, divorciado, inscrito no 

CPF sob o n°. 213.885.716-68, residente e domiciliado nesta cidade, de agora em diante 

denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa 

__________________________________________, CNPJ/MF _________________________, 

Inscrição Estadual _____________________, com sua sede na cidade de ___________________, 

na ____________________, nº. ______, ________________________, CEP : 

__________________, neste ato representada pelo Sr. ____________________, __________, 

_____________, _____________, portador do RG _____________, do CPF 

nº.________________, residente e domiciliado na cidade de _______________________, na 

__________________________, nº. ______, ___________________, de agora em diante 



 

 

denominada CONTRATADA, de acordo com o procedimento de Cotação Prévia n.º 002/2020, 

e em conformidade com os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n°. 6.170/2007, 

Portarias Interministeriais n°s. 127/2008 e 507/2011, têm entre si, justo e contratado o presente 

Contrato, obedecendo às cláusulas e condições abaixo especificadas: 

 

 1ª – DO OBJETO 

 

 Constitui objeto do presente Contrato de Aquisição de Material e Equipamento Permanente para 

Unidade de Atenção Especializada em Saúde, para atender as necessidades da Fundação 

Hospitalar São Sebastião. 

 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA EM SAÚDE 

Item Quant. Unid. Especificação Técnica 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
Unid 

RAIO X FIXO: 
Equipamento de Raios-X - Gerador de no mínimo 50Kw; Alimentação 
trifásica 220/380Vac – 50/60Hz;Indicação dos parâmetros radiológicos das 
funções; Faixa de ajuste de kV com variação de 40 a 150kV com 
sensibilidade de 1kV; Faixa de corrente radiográfica pré-programável de 
20mA até no mínimo 630mA, com níveis programáveis de ajuste; Faixa de 
tempo de exposição de 1ms até 5,0s ou superior; Variação da faixa mínima 
de mAs: 0,1 a 800mAs ou maior; Programa anatômico de no mínimo 200 
técnicas radiográficas pré-programáveis; Colimador luminoso temporizado 
de 30s; Blindagem para até 150kV; Estativa Porta-Tubo Chão-Teto ou 
Chão-Chão; Movimento vertical de no mínimo 130cm e telescópico de no 
mínimo 20cm; Rotação da Coluna vertical de +/-180° com liberação e trava 
do movimento através do pedal mecânico na coluna; Angulação do tubo de 
Raios-X de (-120, 0, 120°)graus; indicação luminosa da centralização do 
tubo com o bucky mesa e mural; Angulador com indicação (-180 a + 180 
graus); Acionamento dos freios eletromagnéticos com teclas no angulador; 
Mesa bucky Dimensões mínimas do tampo homogêneo de 200x70cm; 
Tampo com movimentos na longitudinal de no mínimo de 66cm e 
transversal de 24cm; Capacidade de carga de 200kg ou maior; Movimento 
vertical motorizado com variação de altura de no mínimo 20cm; 
Deslocamento mínimo do Bucky de 45cm; Mural bucky com descolamento 
vertical de no mínimo 110cm; Cobertura radiotransparente de baixa 
absorção e linha indicando o centro; Grade do buckyanti difusora fixa de no 
mínimo 10:1 com 152 linhas/polegada ou maior; Distância focal de 100 à 
180cm; Tubo de Raios-X - Para 150kV; Capacidade térmica de mínima de 
300kHU; Tamanhos focais máximos de 0,6 para o foco fino e 1,2mm para o 
foco grosso; Potencia focais mínimas de 20kW e 60kWkW; Tubo de alta 
rotação de anodo, mínimo 9.000RPM; Capacidade térmica do conjunto de 
no mínimo 1000kHU; Cabos de alta tensão com isolação nominal de 
150Kv; 

  

 
 

01 Unid 
CALANDRA HORIZONAL 

Calandra deverá composta de cilindro em aço carbono com pintura 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

anticorrosivo, revestimento com camadas de filtro e manta de algodão, 

calha de aquecimento em chapa de aço inoxidável interligada através de 

solda elétrica com reforços, superfície de trabalho polida em aço inoxidável, 

aquecimento através de resistência elétrica, estrutura da base e gabinete 

com tratamento antiferrugem e pintura acabamento, reforços longitudinais 

através de motor elétrico trifásico, alimentação de roupa através de mesa 

de aço inoxidável dotada de regulagem manual e grade de proteção ao 

operador em toda sua extensão, possibilitar a reversão do sentido de 

rotação do cilindro ao ser tocada, painel de comando na parte frontal do 

equipamento com chave liga/desliga termostato e termômetro digital, com 

dimensões mínima de 1600x2000mm, motor elétrico de até 1cv/hp, 

velocidade não inferior a 5 rpm, consumo de energia não superior a 6,0 Kw, 

tensão de alimentação elétrica 220V/trifásico, garantia mínimo de 12 

meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03 

01 Unid 

SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS de Mamografia e Raios-X 
por placas de fósforo, multicassete, resolução mínima de 10 pixels/mm em 
todos os tamanhos de cassetes para Raios-X. Digitalização de Imagens de 
Mamografia com resolução mínima de 20 pixels/mm nos tamanhos de 
cassetes 18x24cm e 24x30cm. Capacidade de processamento mínimo de 
90 cassetes/hora no tamanho 35x43 na resolução de 12 bits; Console de 
operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X e 
Mamografia. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a 
impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o 
processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as 
seguintes características: Monitor (LCD) de no mínimo 17 polegadas 
sensível ao toque (TouchScreen); Memória local de no mínimo 2GB; Disco 
rígido (HD) local de pelo menos 150 GB; Armazenamento em disco local 
(HD) no mínimo 2000 imagens; Leitor de código de barras para 
identificação dos cassetes ; Processamento de imagem por controle de 
range dinâmico e processamento multi-frequêncial; Gravação de imagem 
DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de 
qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em 
mídias externas (CD, DVD, USB); Rotação/Inversão de imagem; Alteração 
de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; 
Magnificação da imagem para visualização; Processamento para 
eliminação das linhas de grade; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço 
DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 ModalityWorklist Management; 
Serviço DICOM 3.0 StorageCommitment; Serviço DICOM 3.0 
ModalityPerformed Procedure Step; Cassetes para o digitalizador 
multicassete de Raios-X e Mamografia: 04 (quantidade) cassetes com 
placa de fósforo tamanho 18X24 cm para mamografia 02 (quantidade) 
cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30 cm para mamografia. 02 
(quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X43 cm. 02 
(quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X35 cm. 02 
(quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30 cm. 02 
(quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24 cm. Sistema 
de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão 
para dois tamanhos simultâneos. Densidade óptica de impressão mínima 



 

 

de 3.2, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 
35x43cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão 
DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de 
tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela 
geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com 
capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através 
do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada 
filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12bits; Trabalhar com, no 
mínimo, 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no 
equipamento (on-line): ALIMENTAÇÃO: 127/220volts rede elétrica 
monofásica com  Nobreak com comutação automática de rede (entrada). 
Certificado de boas práticas de fabricação e/ou armazenamento e 
distribuição de produtos para a saúde emitida pela ANVISA, Certificados de 
conformidade com as Normas Brasileira de Segurança Elétrica. 
 

04 01 Unid. LONGARINAS 03 lugares, assento e encosto em polipropileno e estrutura 

em aço. 

Estrutura tubular de aço 

Cor: Azul 

Cor Estrutura: Preto 

05 05 Unid. CADEIRA FIXA, sem braços, estrutura em aço pintado na cor preta e com 

tratamento antiferruginoso e anticorrosivo. Assento e encosto anatômicos 

dentro das normas de ergonomia, confeccionados em polipropileno na cor 

azul marinho. 

06 01 Unid. PAPAGAIO 

Papagaio utilizado para coletar urina em clientes do sexo masculino que 

não conseguem se locomover. Construído totalmente em aço inoxidável, 

com capacidade mínima de 01 litro. 

07 01 Unid. CARRO CURATIVO 
Material de confecção: aço inoxidável, estrutura em tubo 1"x1,20 mm, 
tampo e prateleira em chapa n°20 (1,00 mm), varanda em toda a volta em 
tubo 1/2"x1,20 mm e pés com rodízios de no mínimo 2" (50,80 mm). 
Acompanha balde de inox (5 litros) e bacia de inox (32 cm) – Dimensões 
Mínimas: 0,75x0,45x0,80 m   

08 02 Unid. MACA HOSPITALAR - Descrição Técnica: Maca hospitalar com suporte 
para cilindro de oxigênio, confeccionada em estrutura em tubos de aço 
inox, com grades laterais, para-choque e rodízios com freio em diagonal, 
para transporte de paciente adulto. 
Características Técnicas: 

 Deve possuir leito estofado, com revestimento impermeável; 

 Deve possuir apoio de cabeça regulável; 

 Deve possuir suporte de soro ajustável; 

 Deve possuir grades laterais, para-choque e rodízios com freio; 

 Confeccionado em aço inoxidável; 

 

2ª – DO PRAZO 



 

 

 O prazo deste Contrato é de 12 (doze) meses, com início em ____/____/2020 e término em 

____/___/202__, podendo ser prorrogado até a entrega total do item, conforme prevê o art. 57, da 

Lei n°. 8.666/93. 

 

3ª – DO VALOR TOTAL DESTE CONTRATO 

 

O valor total deste contrato é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). 

 

4ª – DO PAGAMENTO 

 O pagamento será efetuado 48 horas após a entrega do material objeto deste processo, 

mediante a apresentação das Notas fiscais/faturas correspondentes, na Tesouraria da Fundação 

Hospitalar São Sebastião, após a comprovação do fornecimento, nas condições exigidas.  

 

5ª – DA FONTE DO RECURSO 
 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do programa de 

trabalho/natureza de despesa, especificamente do código: Programa de Trabalho 

10.302.2015.8535.0031; Natureza de Despesas 44.50.42; Fonte de Recursos 6188000000; Nota de 

Empenho/Ano 2019NE800529.  

 

 6ª – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 Este Contrato foi autorizado pelo procedimento de Cotação Prévia de Preços n°. 

002/2020, adjudicada em ____/____/ 2019. 

  

 7ª - DAS OBRIGAÇÕES E DOS DIREITOS DA CONTRATADA 

1 Será de inteira responsabilidade da(s) Empresa(s) a entrega do material descrito na 

cláusula 1ª deste instrumento no local de destino (Fundação Hospitalar São Sebastião). 

2 O produto aqui cotado deverá ser fornecido dentro do melhor padrão de qualidade, em 

embalagens originais, devendo estar computados todos os encargos incidentes: taxas, impostos, 

tributos, pedágios e fretes. 

3 A(s) contratada(s), ou outra empresa contratada pela mesma, é responsável pela qualidade dos 

materiais objeto do contrato, devendo substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto 

defeituoso  em que se verifique(em) vícios, defeitos, incorreções e outros. 

4 A(s) empresa(s) a ser(em) contratada(s) deverá fornecer o produto, no prazo de 30 (trinta) a 45 

(quarenta e cinco) dias a contar do recebimento do Pedido do equipamento, na Rua Pedro 

Bonésio, n°. 236, Centro – na Fundação Hospitalar São Sebastião. 

5 A(s) contratada(s) se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do contrato. 

6 Conceder à CONTRATANTE, quando solicitado, livre acesso aos seus documentos e 

registros contábeis, referente ao objeto pactuado no presente instrumento, tudo conforme previsto 

na Cláusula Décima, Subcláusula Nona do Convênio n.º 868787 celebrado pela 

CONTRATANTE e a União, por intermédio do Ministério da Saúde, constante dos presentes 

autos de Cotação Prévia. 



 

 

 

 8ª - DAS OBRIGAÇÕES E DOS DIREITOS DA CONTRATANTE 

 São obrigações e direito da CONTRATANTE, a seguinte: 

1 Efetuar o pagamento conforme previsto na cláusula 4ª deste Contrato; 

2 Caso a CONTRATANTE perceba que o material entregue não fora o cotado ou o padrão de 

qualidade do mesmo não atenda às exigências da Cotação Prévia, se reserva o direito de devolver 

o material entregue em desacordo e exigir aquele descrito no Procedimento, sem qualquer ônus. 

 

 8.1 - DA GARANTIA 

 

 O material ora cotado deverá ter a garantia de no mínimo 12 (doze) meses. 

 

 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9ª - DA FISCALIZAÇÃO 

 1 A Fundação Hospitalar São Sebastião, observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alterações, acompanhará e fiscalizará provisoriamente para efeito de posterior 

verificação da conformidade do material equipamento com a especificação e definitivamente, 

após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

 2 A Fundação Hospitalar São Sebastião reserva-se o direito de não receber o(s) material(s) em 

desacordo com o previsto na Cotação Prévia, podendo rescindir o contrato. 

 

10ª – DA ALTERAÇÃO UNILATERAL 

 A(s) CONTRATADA(s) reconhece a prerrogativa da CONTRATANTE em alterar 

unilateralmente este Contrato, para possibilitar a melhor adequação às finalidades do interesse 

público, nos precisos termos do art. 65, I da Lei 8.666/93. 

 

11ª – DA RESCISÃO 

 O contrato a ser firmando poderá ser rescindido: 

 1. Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 

XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, no que couber, garantida à(s) CONTRATADA(s) a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa; 

 2. Amigavelmente por acordo entre as partes desde que haja conveniência para o 

CONTRATANTE; 

 3. Judicialmente nos termos da legislação. 

 

 12ª – DAS PENALIDADES 

 O inadimplemento na execução da presente Cotação Prévia ensejará à Fundação Hospitalar São 

Sebastião a aplicação das penalidades enumeradas no art. 87 da Lei 8.666/93 tais como 

advertência, multa (no valor de 5%) da matéria objeto do inadimplemento, suspensão temporária 

de participar das licitações com a Fundação Hospitalar São Sebastião e declaração de 

inidoneidade para licitar com a administração, cabendo à Comissão Permanente de Licitação 



 

 

determinar, de acordo com a gravidade da falta e permitida ampla defesa, a intensidade da sanção 

a ser aplicada. 

 

13ª – DA NÃO INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 A(s) CONTRATADA(s), em decorrência dos princípios da continuidade do serviço público e da 

supremacia do interesse público sobre o particular, não poderá interromper a execução deste 

Contrato. 

 Todavia, se o atraso no(s) pagamento(s) de este Contrato ultrapassar 90 (noventa) dias da data do 

vencimento, a(s) CONTRATADA(s) fica autorizado a suspender o cumprimento de suas 

obrigações, até que seja normalizada a situação, conforme determina o art. 78, XV da Lei 

8.666/93. 

 

 14ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Este contrato é regido por estas cláusulas e pela legislação específica, entre elas a Lei Federal n° 

8.666/93. 

 Os casos omissos e eventuais dúvidas serão resolvidos pela Comissão de Licitação. 

 É de exclusiva responsabilidade da(s) CONTRATADA(s), o recolhimento de todo e qualquer 

encargo trabalhista, previdenciário e comercial decorrente da execução deste Contrato, em 

conformidade com o art. 71 da Lei 8.666/93. 

 

 15ª – DO FORO  
 As partes elegem o Foro da Comarca de Três Corações-MG para dirimir as questões decorrentes 

deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 E, por estarem assim, justos e contratados, na melhor forma de direito, as partes assinam o 

presente instrumento de Contrato, em 08 (oito) vias de igual teor e forma, na presença de 02 

(duas) testemunhas. 

 

 Três Corações, 16 de junho de 2020. 

 

 

 

 ______________________________ 

Sr. José Pereira da Cunha 

Presidente da Fundação Hospitalar São Sebastião 

Contratante 

 

 

 ______________________________ 

Nome do Representante 

Cargo 

Empresa 

Contratada 

 

 



 

 

Testemunhas: 

1. ______________________ 2. ___________________________ 

 (nome) (nome) 

 (CPF) (CPF) 
 

 

 

 

 

 

 


