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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 11.377/22 

PROCESSO Nº 126.481/21 

Pregão Eletrônico nº 396/22 

 

 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 

DE DIGITALIZAÇÃO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DO TIPO 

DR, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A 

EMPRESA KONICA MINOLTAHEALTHCARE DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. 

 

 

 O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru/SP, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado 

“CONTRATANTE”, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Dra. ALANA TRABULSI BURGO, por força dos 

Decretos nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 

1.995, e a empresa KONICA MINOLTAHEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, 

estabelecida na cidade de Nova Lima/MG, na Rua Star, nº 420, Jardim Canadá, CEP: 34.007-666, inscrita no CNPJ sob nº 

71.256.283/0001-85, Fone (31) 3117-4400, E-mail: licitação.healthcare@konicaminolta.com, daqui a diante denominada 

“CONTRATADA”, representada neste ato pela Sra. NAYARA MARTINS SANTOS DE ALMEIDA FELIPE, portadora do RG nº 

11.929.981 e CPF nº 071.770.556-06. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 

de junho de 1.994, tanto quanto pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Municipal nº 10.123, de 01 de dezembro de 

2.005 e cláusulas e condições do Edital nº SMS 504/22, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 126.481/21. 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente contrato é AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DAS 

IMAGENS RADIOLÓGICAS DO TIPO DR NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta final, os quais integram este 

instrumento, independente de transcrição. 

 

DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO: 

LOTE 01 

Item Qtde. Unidade Especificação 
Valor 

Unitário R$ 

Valor 

Total R$ 

01 1 Unidade 

Sistema Digitalizador de imagens de Raios X Direto com conexão 

entre detector digital e o console de aquisição realizada sem fio 

adaptável e compatível ao equipamento de Raios X fixo analógico 

existente na instituição e instalado no respectivo setor de Raios X 

da Unidade de Pronto Atendimento (UPA Mary Dota aparelho 

Compacto Plus 500; O equipamento contém (grade antidifusora 

152 linhas) - Philips) para realização de exames de rotina e/ou 

emergência, com detector posicionado na gaveta/bucky ou fora do 

mesmo; Portanto os equipamentos a serem ofertados deverão ser 

entregues com um par de grades antidifusoras de 103 linhas/pol ou 

superior, sendo compatível com o Detector a ser ofertado. 

Cada sistema deverá ser composto de: 01 x Detector Flat Panel 

(FPD – Flat Panel Detector); 01 x grade antidifusora compatível 

com o detector (FPD – Flat Panel Detector) ou software 

compatível com a grade pré-existente nos equipamentos de cada 

unidade; 01 x Carregador da fonte de energia; Todos (bateria, 

capacitor ou similar) de detector; 01 x Console de aquisição, 

visualização e manipulação de imagens; Todos os cabos e 

conectores necessários para total funcionamento do sistema.  

Especificações do Detector Flat Panel: Tecnologia de Detector 

Flat Panel sem fio com área ativa maior ou igual a 35x43cm; 

Detector de estado sólido, para conversão de Raios X em sinal 

elétrico, utilizando Cintilador de Csl (Iodeto de Césio); Tamanho 

do Pixel menor ou igual a 160 μm (mícrons); Matriz do detector 

maior ou igual a 2300 x 2800 pixels; Capacidade de inserção do 

detector na gaveta da mesa e bucky mural, bem como realização 

de exames fora da gaveta/bucky aparelho móvel; Detector com 

fonte de energia (bateria, capacitor ou tecnologia similar), com 

capacidade mínima de 5 horas de exames ou 200 imagens por 

 

 

 

 

R$ 85.000,00 

 

 

 

 

R$ 85.000,00 
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carga; em caso de bateria externa, além da bateria integrante do 

detector, o conjunto deverá acompanhar 02 unidades de baterias 

extras por detector; Um carregador da fonte de energia (bateria, 

capacitor ou similar) do detector, deve ser parte integrante do 

conjunto; Peso máximo do detector de 3,8 kg com bateria; 

Capacidade de suportar 150 kg ou mais distribuídos sobre a 

superfície do detector. Grau de proteção superior à IPX1. Console 

de Aquisição, Visualização e Manipulação de Imagens: Monitor 

de no mínimo 19” polegadas ou superior e sensível ou não ao 

toque (touchscreen); Estação de trabalho com configuração 

mínima: Processador  - Corei3 (superior ou similar), 500GB de 

armazenamento Hard Disk e 4GB de memória RAM ou superior; 

Exibição das imagens em até 5 segundos após a exposição (pré-

visualização); Certificações o equipamento DR deve ser registrado 

na Anvisa e Anatel e o software na Anvisa; Inserção de dados do 

paciente de forma manual ou utilizando protocolo DICOM 

Worklist; Permitir a gravação de Imagens em CD/DVD; 

Ferramentas de processamento das imagens adquiridas com 

seguintes recursos. Ajuste de latitude, contraste e brilho 

independentemente; Recorte da imagem; Inserção de textos fixos e 

editados pelo usuário; Magnificação da imagem para visualização; 

impressão de até 4 imagens por película; Rotação e inversão da 

imagem; Pacote de conectividade DICOM 3.0: Storage; Print; 

Modality Worklist; Compatibilidade com Sistema PACS ou Mini-

pacs para a distribuição de imagens internamente para até 3 pontos 

simultâneos dentro do ambiente de geração das imagem. 

Acompanha; 01 x Nobreak compatível com o sistema; Garantia de 

12 meses; Entrega do produto deverá ser realizada no 

almoxarifado da Secretaria da Saúde de Bauru (Rua: Cunha Bueno 

S/N Bairro Colina Verde CEP: 17022-006); Instalação e 

treinamento do Sistema será na respectiva Unidade de Pronto 

Atendimento; 01 X UPA Mary Dota Rua Pedro Salvador Q 2 S/N 

Bairro Mary Dota CEP 17026-390;)  MARCA/MODELO: 

KONICA MINOLTA / AERO DR NS  

02 03 Unidade  

Sistema Digitalizador de imagens de Raios X com conexão entre 

detector digital e o console de aquisição realizada sem fio 

adaptável e compatível aos equipamentos de Raios X fixos 

analógicos existentes na instituição e instalados nos respectivos 

setores de Raios X de cada Unidade de Pronto Atendimento de 

Bauru (UPA Bela Vista Aparelho Multix B – Polymat Plus (O 

equipamento contém grade antidifusora 152 linhas) - Siemens), 

(UPA Geisel/Redentor aparelho Multi B - Polymat Plus (O 

equipamento contém grade antidifusora 152 linhas) - Siemens), 

(UPA Ipiranga aparelho Multix B - Polymat Plus (O equipamento 

contém grade antidifusora 152 linhas) - Siemens), para realização 

de exames de rotina e/ou emergência, com detector posicionado na 

gaveta/bucky ou fora do mesmo; Portanto os equipamentos a 

serem ofertados deverão ser entregues com um par de grades de 

103 linhas/pol ou superior, sendo compatível com o Detector a ser 

ofertado. 

Cada sistema deverá ser composto de: 01 x Detector Flat Panel 

(FPD – Flat Panel Detector); 01 x grade antidifusora compatível 

com o detector (FPD – Flat Panel Detector) ou software 

compatível com a grade pré-existente nos equipamentos de cada 

unidade; 01 x Carregador da fonte de energia; Todos (bateria, 

capacitor ou similar) de detector; 01 x Console de aquisição, 

visualização e manipulação de imagens; Todos os cabos e 

conectores necessários para total funcionamento do sistema.  

Especificações do Detector Flat Panel: Tecnologia de Detector 

Flat Panel sem fio com área ativa maior ou igual a 35x43cm 

aproximadamente; Detector de estado sólido, para conversão de 

Raios X em sinal elétrico, utilizando Cintilador de Csl (Iodeto de 

Césio); Tamanho do Pixel menor ou igual a 160 μm (mícrons); 

Matriz do detector maior ou igual a 2300 x 2800 pixels; 

Capacidade de inserção do detector na gaveta da mesa e bucky 

mural, bem como realização de exames fora da gaveta/bucky 

aparelho móvel; Detector com fonte de energia (bateria, capacitor 

ou tecnologia similar), com capacidade mínima de 5 horas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 85.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 255.000,00 
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exames ou 200 imagens por carga; em caso de bateria externa, 

além da bateria integrante do detector, o conjunto deverá 

acompanhar 02 unidades de baterias extras por detector; Um 

carregador da fonte de energia (bateria, capacitor ou similar) do 

detector, deve ser parte integrante do conjunto; Peso máximo do 

detector de 3,8 kg com bateria; Capacidade de suportar 150 kg ou 

mais distribuídos sobre a superfície do detector. Grau de proteção 

superior à IPX1. Monitor de no mínimo 19” polegadas e sensível 

ou não ao toque (touchscreen); Estação de trabalho com 

configuração mínima: Processador  - Corei3 (superior ou similar), 

500GB de armazenamento Hard Disk e 4GB de memória RAM ou 

superior;  Exibição das imagens em até 5 segundos após a 

exposição (pré-visualização); Certificações o equipamento DR 

RAM ou superior; Exibição deve ser registrado na Anvisa e Anatel 

e o software na Anvisa; Inserção de dados do paciente de forma 

manual ou utilizando protocolo DICOM Worklist; Permitir a 

gravação de Imagens em CD/DVD; Ferramentas de processamento 

das imagens adquiridas com seguintes recursos. Ajuste de latitude, 

contraste e brilho independentemente; Recorte da imagem; 

Inserção de textos fixos e editados pelo usuário; Magnificação da 

imagem para visualização; impressão de até 4 imagens por 

película; Rotação e inversão da imagem; Pacote de conectividade 

DICOM 3.0: Storage; Print; Modality Worklist; Compatibilidade 

com Sistema PACS ou Mini-pacs para a distribuição de imagens 

internamente para até 3 pontos simultâneos dentro do ambiente de 

geração das imagem. Acompanha; 01 x Nobreak compatível com o 

sistema; Garantia de 12 meses; Entrega do produto deverá ser 

realizada no almoxarifado da Secretaria da Saúde de Bauru (Rua: 

Cunha Bueno S/N Bairro Colina Verde CEP: 17022-006); 

Instalação e treinamento dos Sistemas nas respectivas Unidades de 

Pronto Atendimento de Bauru (01 X UPA Bela Vista Rua: Marçal 

de Arruda Campos nº 4-45 Vila Lemos CEP: 17063-060; 01 X 

UPA Geisel/Redentor Rua: Antônio Manoel Costa, Esquina com 

Avenida do Hipódromo Bairro Geisel 17032-631; 01 X UPA 

Ipiranga Rua José Miguel Nº 21-45 esquina com Rua Antônio 

Walderramas D’aro, Vila Nipônica CEP 17052-170. 

MARCA/MODELO: KONICA MINOLTA / AERO DR NS 

 

    
  

3 1 Unidade 

Sistema Digitalizador de imagens de Raios X com conexão entre 

detector digital e o console de aquisição realizada sem fio 

adaptável e compatível ao equipamento de Raios X fixo analógico 

(Equipamento possui sistema de digitalização DRX Plus 

Carestream) existente na instituição e instalado nos respectivo 

setor de Raios X do Centro de Diagnóstico Por Imagem de Bauru - 

CDIB (aparelho Multix B – Polydoros RF 80) (O equipamento 

contém grade antidifusora 103 linhas) - Siemens), para realização 

de exames de rotina e/ou emergência, com detector posicionado na 

gaveta/bucky ou fora do mesmo; Portanto Detector a serem 

ofertados deverão compatível com a grande antidifusora do 

equipamento.O sistema deverá ser composto de: 01 x Detector Flat 

Panel (FPD – Flat Panel Detector); 01 x grade antidifusora 

compatível com o detector (FPD – Flat Panel Detector) ou 

software compatível com a grade pré-existente nos equipamentos 

de cada unidade; 01 x Carregador da fonte de energia; Todos 

(bateria, capacitor ou similar) de detector; 01 x Console de 

aquisição, visualização e manipulação de imagens; Todos os cabos 

e conectores necessários para total funcionamento do sistema.  

Especificações do Detector Flat Panel: Tecnologia de Detector 

Flat Panel sem fio com área ativa maior ou igual a 35x43cm 

aproximadamente; Detector de estado sólido, para conversão de 

Raios X em sinal elétrico, utilizando Cintilador de Csl (Iodeto de 

Césio); Tamanho do Pixel menor ou igual a 160 μm (mícrons); 

Matriz do detector maior ou igual a 2300 x 2800 pixels; 

Capacidade de inserção do detector na gaveta da mesa e bucky 

mural, bem como realização de exames fora da gaveta/bucky 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 85.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 85.000,00 
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aparelho móvel; Detector com fonte de energia (bateria, capacitor 

ou tecnologia similar), com capacidade mínima de 5 horas de 

exames ou 200 imagens por carga; em caso de bateria externa, 

além da bateria integrante do detector, o conjunto deverá 

acompanhar 02 unidades de baterias extras por detector; Um 

carregador da fonte de energia (bateria, capacitor ou similar) do 

detector, deve ser parte integrante do conjunto; Peso máximo do 

detector de 3,8 kg com bateria; Capacidade de suportar 150 kg ou 

mais distribuídos sobre a superfície do detector. Grau de proteção 

superior à IPX1. Monitor de no mínimo 19” polegadas e sensível 

ou não ao toque (touchscreen); Estação de trabalho com 

configuração mínima: Processador  - Corei3 (superior ou similar), 

500GB de armazenamento Hard Disk e 4GB de memória RAM ou 

superior;  Exibição das imagens em até 5 segundos após a 

exposição (pré-visualização); Certificações o equipamento DR 

RAM ou superior; Exibição deve ser registrado na Anvisa e Anatel 

e o software na Anvisa; Inserção de dados do paciente de forma 

manual ou utilizando protocolo DICOM Worklist; Permitir a 

gravação de Imagens em CD/DVD; Ferramentas de processamento 

das imagens adquiridas com seguintes recursos. Ajuste de latitude, 

contraste e brilho independentemente; Recorte da imagem; 

Inserção de textos fixos e editados pelo usuário; Magnificação da 

imagem para visualização; impressão de até 4 imagens por 

película; Rotação e inversão da imagem; Pacote de conectividade 

DICOM 3.0: Storage; Print; Modality Worklist; Compatibilidade 

com Sistema PACS ou Mini-pacs para a distribuição de imagens 

internamente para até 3 pontos simultâneos dentro do ambiente de 

geração das imagem. Acompanha; 01 x Nobreak compatível com o 

sistema; Garantia de 12 meses; Entrega do produto deverá ser 

realizada no almoxarifado da Secretaria da Saúde de Bauru (Rua: 

Cunha Bueno S/N Bairro Colina Verde CEP: 17022-006); 

Instalação e treinamento do Sistema na respectiva Unidade Centro 

de Diagnóstico Por Imagem de Bauru (01 X CDIB – Rua: Rubens 

Arruda Q7 S/N anexo ao Pronto Socorro Central, CEP 17015-110, 

Bairro Centro. MARCA/MODELO: KONICA MINOLTA / 

AERO DR NS 

 

Cláusula Segunda: DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

2.1. As entregas dos produtos licitados deverão ser efetuadas no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito na 

Rod. Marechal Rondon Km 345, Alça 344 - Res. Pq Colina Verde – Final da Rua Cunha Bueno, CEP: 17.022-006 – Bauru/SP, em dias 

úteis, das 07h30m às 11h30m e das 13h30m às 16h30m no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de 

serviço, a ser expedida após a assinatura do contrato. 

 

2.2. As instalações dos produtos, objeto desta licitação deverão ser efetuadas em até 30 (trinta) dias úteis, das 08h00m 

às 12h00m e das 14h00m às 17h00m nas seguintes unidades de saúde: 

 

 Item 01: 

 

 UPA Mary Dota, situado na Rua Pedro Salvador, Q 2 S/N - Núcleo Habitacional Mary Dota, Bauru - SP, 

17026-390; 

 

 Item 02:  

 

 UPA Bela Vista, situado na Rua Marçal de Arruda, nº 4-45, Bairro Vila Lemos, CEP: 17.063-060; 

 UPA Geisel/Redentor, situado na Rua Antonio Manoel Costa, Q 10, esquina com Avenida do 

Hipódromo, Bairro Geisel; 

 UPA Ipiranga, situado na Rua Jose Miguel, nº 21-45, esquina com a Rua Antonio Walderramas D’aro, 

Vila Nipônica, CEP: 17.052-170; 

 

 Item 03: 

 

 Centro de Diagnóstico por Imagem de Bauru – CDIB, situado na Rua Rubens Arruda, Q 07 S/N anexo ao 

Pronto Socorro Central de Bauru, Bairro Centro, CEP: 17.015-110. 

 

2.3. A CONTRATADA deverá fornecer todos os pré-requisitos de instalação via e-mail (rafaelsilva@bauru.sp.gov.br) 

para que se for necessário, realizarmos adaptações na estrutura, e que possamos ter tempo hábil para conclusão antes da instalação. 

mailto:rafaelsilva@bauru.sp.gov.br
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2.4. Para os pré-requisitos, fica obrigatório à empresa realizar visita técnica in loco, para certificar se todos os itens 

solicitados previamente foram atendidos a fim de evitar problemas no ato de instalação dos equipamentos nos dias predefinidos. 

 

2.5. A instalação deverá ser pré-agendada juntamente com a chefia do Centro de Diagnóstico por Imagem de Bauru, Sr. 

Rafael Firmino da Silva, pelo telefone (14) 3104-1184 de segunda a sexta-feira em horário comercial (08:00 às 17:00). 

 

2.6. O agendamento se faz necessário para criação do cronograma das atividades, bem como os locais a serem 

realizados os serviços junto com o Centro de Diagnóstico por Imagem da Secretaria Municipal de Saúde, que será gestor do contrato, em 

até 15 (dez) dias uteis após assinatura do contrato.  

 

2.7. Toda instalação só será permitida com a presença da equipe de Tecnologia da Informática (TI) da Secretaria 

Municipal de Saúde e do chefe de Seção do Centro de Diagnóstico por Imagem de Bauru. 

 

2.8. Correrão por conta e risco da CONTRATADA as despesas de embalagem, montagem, seguros, transporte, 

descarregamento, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento. 

 

2.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de inspecionar o objeto, podendo recusá-lo ou solicitar sua substituição. 

 

2.10. A CONTRATADA deverá assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis da convocação feita pelo Departamento 

de Comunicação e Documentação – DCD, convocará a adjudicatária para assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis nas 

condições estabelecidas, sob pena de decair do direito de contratação e incidir na multa de 10% (dez por centro) sobre o valor total de 

sua proposta, além de sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 8.883, de 08 de junho 

de 1.994. 

 

2.11. Quando a CONTRATADA não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, é facultado à Administração 

convocar as outras proponentes na ordem de classificação para fazê-lo com igual prazo e condições da proposta vencedora, ou ainda 

revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

2.12. O CONTRATANTE, em todo tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidades para si, independente de ação, 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis à CONTRATADA, 

rescindir o contrato, baseada nas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 8.883, de 08 de junho de 1.994. 

 

2.13. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o 

sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os 

prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 

processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

2.14. Se não for possível atualiza-las por meio eletrônico hábil de informações a CONTRATADA será notificada para, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar as exigências referidas, com prazos de validade em vigências, sob pena de a contratação não 

se realizar. 

 

2.15. O CONTRATANTE se reserva ao direito de inspecionar o objeto, podendo recusá-lo ou solicitar sua substituição. 

 

Cláusula Terceira: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E GARANTIA 

 

3.1. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato. 

 

3.2. Prazo de garantia dos equipamentos e serviços: deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados da data da 

entrega dos equipamentos e a realização dos serviços pelo fornecedor nas Unidades de Saúde do Município. 

 

3.4. A CONTRATADA deverá indicar a assistência técnica que atenderá ao Município, em caso de conserto ou 

manutenção do aparelho.  

 

3.5. Caso a assistência técnica autorizada esteja localizada em outro Município, correrão por conta da CONTRATADA 

as despesas de transporte e outras que possam advir da locomoção do equipamento até o local indicado. 

 

3.6. Considerando eventuais problemas técnicos com os equipamentos ofertados, fica obrigatório que a empresa 

declarada vencedora terá de fornecer um canal de comunicação (cliente x empresa) para quando for necessário abrir chamados para 

suporte técnico. 

 

3.7. Considerando a necessidade em suporte técnico, fica obrigatório a empresa declarada vencedora informar os prazos 

para solução do problema no ato da abertura do chamado, este que sempre será realizado pelo chefe do Centro de Diagnóstico por 

Imagem de Bauru. 
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Cláusula Quarta: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela compra do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância 

de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil), que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

  

4.2. Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos 

legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade 

da CONTRATADA a quitação destes. 

 

4.3. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria 

Municipal de Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade, mediante ordem bancária através de 

instituição financeira. 

 

4.3.1. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE haverá a incidência de juros 

moratórios de 0,5% (cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até 

o efetivo pagamento art. 40, XIV, alínea “c” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

4.4. Se durante a execução do contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de habilitação, 

comprovando regularidade quanto à Receita Federal e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista, a 

CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

4.5. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.4, implicará na rescisão do Contrato 

firmado. 

 

4.6. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA, 

nos termos do previsto no item 4.5. 

 

4.7. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses do art. 65 da Lei Federal 

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Quinta: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

5.1 A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos serviços realizados, e a substituição no caso do mesmo, antes de 

sua utilização, se constatado que foi entregue em desconformidade com a proposta, em más condições de transporte carga, descarga ou 

quando o mesmo não corresponde ao descrito nos Anexos I do presente edital e Autorização de Fornecimento. 

 

5.2 Os serviços que apresentarem irregularidades deverão ser refeitos, sendo que todas as despesas inerentes à 

substituição e transporte destas e do objeto licitado correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer 

ônus. 

 

5.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

 

5.4. Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou cancelando a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

5.5. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

 

5.6. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou cancelando a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

5.7. Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

 

Cláusula Sexta: DAS PENALIDADES 

 

6.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-

se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor descumprido, além das 

demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2.002 quais sejam: 

 

 6.1.1. Advertência; 
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6.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da 

aplicação da multa prevista no item 6.1; 

 

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com o Município, 

com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 

6.1.5. O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou compensado 

com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independentemente de qualquer notificação. 

 

Cláusula Sétima: ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTOR DO CONTRATO 

 

7.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do contrato, a Secretaria Municipal de Saúde, que 

terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento do contrato. 

 

7.2. É integrante deste contrato a Secretaria Municipal de Saúde designada como ÓRGÃO PARTICIPANTE da mesma. 

 

7.3. O CONTRATANTE designa ainda, como gestores do contrato, os seguintes servidores: 

 

a) Gestor Titular: Sr. RAFAEL FIRMINO DA SILVA, matrícula nº 30.691, portador do RG nº 42.661.075-

1 e CPF nº 364.334.238-17, e-mail: rafaelsilva@bauru.sp.gov.br; 

 

b) Gestora Substituta: Sra. JULLYANE PRIETO, matrícula nº 30.340, portadora do RG nº 34.194.990-5 e 

CPF nº 294.486.148-45, e-mail: jullyane prieto@bauru.sp.gov.br. 

 

7.4. A CONTRATADA, designa como Gestora deste contrato, a Sra. NAYARA MARTINS SANTOS DE ALMEIDA 

FELIPE , portadora do RG nº 11.929.981 e CPF nº 071.770.556-06, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte 

integrante deste documento. 

 

7.5. Ao(s) gestor(a)(as)(es) do contrato, por parte do município, além das atribuições previstas no Art. 67 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, compete: 

 

7.5.1. Assegurar-se, quando do uso do contrato, quanto aos valores praticados, informando ao órgão 

gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

7.5.2. Zelar, pelos demais atos da CONTRATADA, relativos ao cumprimento das obrigações assumidas, e 

também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais; 

 

7.5.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da CONTRATADA em atender às 

condições estabelecidas no Edital SMS nº 504/22, firmadas em contrato, quanto às divergências relativas à 

prestação dos serviços ou as características e origem dos bens contratados. 

 

Cláusula Oitava: CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993. 

 

8.2. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 

e demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

 

8.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou 

solicitar sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital de Licitação SMS nº 504/22 e 

no presente contrato.  

 

8.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65 do §1º, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

8.5. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o contrato, no todo ou em parte, bem como caucionar ou utilizar 

o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
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8.7. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na 

esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos art. 77 a 80, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando 

assegurados, em quaisquer hipóteses as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

 

8.8. Para as questões que se suscitarem entre o contratante e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

8.9. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o prazo da vigência de contrato, as condições de habilitação 

exigida no Edital, SMS nº 504/22. 

 

 E por estarem às partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 (quatro) 

vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

 

 Bauru (SP), 20 de dezembro de 2.022. 

 

 

 

 

ALANA TRABULSI BURGO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

NAYARA MARTINS SANTOS DE ALMEIDA FELIPE 

KONICA MINOLTAHEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: KONICA MINOLTAHEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 11.377/22 

 

 

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO 

DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DO TIPO DR NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta final, os quais 

integram este instrumento, independente de transcrição. 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise 

e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 

mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 

TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 

aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) As informações pessoais dos responsáveis pelo CONTRATANTE estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 

Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 

Atualização Cadastral” anexa (s); 

 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e 

o que mais couber. 

 

 

Bauru, 20 de dezembro de 2.022. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 

 

Nome: Alana Trabulsi Burgo  

Cargo: Secretária Municipal de Saúde 

CPF: 310.997.908-08 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

 

PELO CONTRATANTE: 

 

Nome: Alana Trabulsi Burgo  

Cargo: Secretária Municipal de Saúde 

CPF: 310.997.908-08 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Nayara Martins Santos de Almeida Felipe 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 071.770.556-06  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 



 

11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Nome: Alana Trabulsi Burgo  

Cargo: Secretária Municipal de Saúde 

CPF: 310.997.908-08 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Nome: Everton de Araujo Basílio 

Cargo: Secretário Municipal de Economia e Finanças 

CPF: 221.666.448-05 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

 

Nome: Rafael Firmino da Silva 

Cargo: Técnico em Radiologia – Chefe de Seção Centro de Diagnóstico por imagem 

CPF: 364.334.238-17 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: KONICA MINOLTAHEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 11.377/22 

 

 

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO 

DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DO TIPO DR NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta final, os quais 

integram este instrumento, independente de transcrição. 

 

 

 

NOME: Alana Trabulsi Burgo  

CARGO: Secretária Municipal de Saúde 

RG Nº: 44.018.919-6 

CPF: 310.997.908-08  

DATA DE NASCIMENTO: 06/10/1987 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Avenida José Vicente Aiello - CDM Villa Lobos - CSA G-26 10050 – CEP: 17.053-013 - Bauru/SP 

ENDEREÇO COMERCIAL: Gerson França, n° 7-49 -- Centro – CEP: 17.015-200 – Bauru/SP 

E-MAIL PROFISSIONAL: saude@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: alanaburgo@bauru.sp.gov.br 

TELEFONE: (14) 3104-1478 

PERÍODO DE GESTÃO: 2021 à 2024 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 

mandato ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: Gustavo Russignoli Bugalho  

CARGO: Secretário Municipal de Negócios Jurídicos  

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Araújo Leite nº 32-70 - Vila Aeroporto 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1017 

E-MAIL: juridico@bauru.sp.gov.br 

 

 

 

mailto:saude@bauru.sp.gov.br
mailto:alanaburgo@bauru.sp.gov.br
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