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Fundação Estatal De Atenção A Saúde — Feas 

Dispensa de Licitação 

n° 75/2022 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de emissão de laudos 6 distancia (telerradiologia) de imagens 

exames de RX, tomografia e angiotomografia e eletroencefalograma 

através do sistema de PACS  (Picture Archiving and  Comunication  

System),  pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias. Visando atender 

as demandas em tempo integral (24 horas por dia, 7 dias na semana) 

das unidades de negócio da Fundação Estatal de Atenção A Saúde de 

Curitiba — FEAS, a saber: HMIZA (Hospital Municipal do Idoso Zilda 

Arns), Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), Serviço de 

Apoio ao Diagnóstico e Terapia (SADT) do Hospital Municipal do Idoso 

Zilda Arns, UPAS CIC, UPA Pinheirinho, UPA Sitio Cercado, UPA 

Fazendinha, UPA Boqueirão, UPA Boa Vista, UPA Cajuru, Upa Campo 

Comprido, Upa Tatuquara. 

Órgão Requisitante: SADT. 

Data Da Abertura: 12/09/2022. 
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AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSAR 

Protocolo Processo Administrativo n.° 228/2022. 

Modalidade Dispensa de Licitação 

Critério Lei 8.666/93, artigo 24, Inciso IV. 

Objeto Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de emissão de laudos 6 distância de exames 
de raios x, tomografia, angiotomogra fia e 
eletroencefalograma. 

Justificativa Necessidade de atender às demandas de prestação de 
exames e emissão de seus laudos da maneira mais 
eficiente possível. Aumento da demanda represada. 
Pregão em andamento. 

Valor R$ 1.729.800,00 
—I 

Prazo de contratação 180 dias 

Declaração de Disponibilidade de Recursos Financeiros 

Declaro que existe previsão financeira para pagamento da despesa da contratação 
no valor de R$ 1.729.800,00 (um milhão, setecentos e vinte e nove mil e oitocentos 
reais) conforme contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos 
termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da lei municipal n° 13.663/2010, para 
atender as metas definidas. 
Em 12/09/2022. 
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DECLARAÇÃO DE AUTORIZADOR DE DESPESA 

Eu, Sezifredo Paulo Alves Paz, no uso de minhas atribuições legais e em 

cumprimento As determinações da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, declaro, 

na qualidade de Diretor Geral da Feas, com fundamento no inciso Ill do artigo 13 de seu 

Estatuto, que existe previsão de receita para fazer frente as despesas para o Processo 

Administrativo n.° 228/2022, conforme Contrato de Gestão, celebrado com o Município de 

Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da Lei Municipal n° 13.663/2010, para 

atender as metas definidas. 

Curitiba, 12 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Solicito a instauração de processo para a dispensa de Processo Licitatório para 

a contratação da empresa "DIGITAL RADIOLÓGICA — TECNOLOGIA EM IMAGENS 

MÉDICAS LTDA.", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

23.825.866/0001-37, com sede na Rua Padre Estanislau Piasecki, n.° 426, Bairro Cidade 

Industrial, Curitiba, estado do Paraná, CEP 81.280-040, com fundamento no Inciso IV do 

artigo 24 da Lei 8.666/93. 

I. Do Objeto 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão 

de laudos à distância (telerradiologia) de imagens exames de RX, tomografia e 

angiotomografia e eletroencefalograma através do sistema de PACS  (Picture Archiving and  

Comunication  System),  pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias. Visando atender as 

demandas em tempo integral (24 horas por dia, 7 dias na semana) das unidades de negócio 

da Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba — FEAS, a saber: HMIZA (Hospital 

Municipal do Idoso Zilda Arns), Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), Serviço 

de Apoio ao Diagnóstico e Terapia (SADT) do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns, UPAS 

CIC, UPA Pinheirinho, UPA Sitio Cercado, UPA Fazendinha, UPA Boqueirão, UPA Boa Vista, 

UPA Cajuru, Upa Campo Comprido, Upa Tatuquara. 

II. Da justificativa para a aquisição 

Considerando que a saúde é um direito assegurado a todos, por meio da 

Constituição Federal de 1988, inerente à vida, bem maior do homem, as instituiçães que 

compõe o Estado, tem o dever de prover e garantir condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

A Telerradiologia é ,uma área da Telemedicina que utiliza tecnologias de 

comunicação e da informação com o objetivo de permitir o diagnóstico à distância 

(telediagnóstico) de um exame radiológico, de ressonância e tomografia, através do envio 

digital das imagens e laudo. No Brasil, as ações em telerradiologia vêm sendo intensificadas 

nos últimos 10 anos trazendo benefícios como a redução dos custos com transportes e 

comunicações, redução do tempo de liberação de laudos e a possibilidade de leva a 

medicina especializada a regiões remotas e carentes dos estados. 
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A FEAS dispõe de sistema próprio de PACS, que é o Pixeon Aurora, não sendo 

necessária a realização de processo de chamada pública para contratação desses serviços, 

apenas do contrato de Teletrabalho. Especificamente para a modalidade de 

eletroencefalograma, novos equipamentos do tipo eletroencefalógrafos estão em processo 

de aquisição na FEAS e poderão não dispor do recurso de integração direta com o sistema 

AURORA. Neste caso, os exames serão disponibilizados pela FEAS em formato de PDF e 

enviados para o  e-mail  eletroencefalograma@feaes.curitiba.pr.gov.br, de senha e acessos 

exclusivos da CONTRATADA, e constarão no titulo do  e-mail  o número do atendimento, 

prontuário ou código de sequência do exame realizado, para que possam ser respondidos 

(também por  e-mail)  com o laudo em formato PDF, podendo ser oriundo de um arquivo de 

texto ou DOCX. 

A contratação de empresa especializada em emissão de laudo de Imaginologia 

justifica-se pela ampliação do número de leitos e serviços ambulatoriais, com consequente 

aumento de demanda e por ser imprescindível a realização do mesmo nos pacientes para 

diagnóstico de possíveis doenças. Tendo em vista que a FEAS dispõe médicos radiologistas 

capacitados para realização e emissào de laudos de raio-x, tomografia, ecografias e exames 

de angiotomografia de tórax, abd6rnem e membros inferiores. Porém, não possui médico 

radiologista apto para emissão de laudos de angiotomografia de crânio e cervical com 

vasos, pois trata-se de uma subespecialidade da radiologia. 

Considerando Contrato de Gestão n° 628/13-FMS  onde o hospital municipal do 

idoso passou a ser Unidade referenciada para avaliação de quadros neurológicos que 

demanda de exames de imagem especializados como angiotomografia de crânio e cervical 

com vasos e eletroencefalograma e hoje não dispõe de profissional capacitado para esses 

laudos, e por outra parte prevê que no NAE (Núcleo de Atenção Especializada) realize de 

demais exames citados neste contrato no formato de mutirões, bem como a abertura de um 

novo ponto de assistência especializada (agenda eletiva para atender demanda de 

eletroencefalograma), com garantias de fornecimento de laudos com agilidade como 

preconizado para atender a demanda de ugência/emergência e eletiva represada pela 

COVID-19. Importante salientar que em alguns momentos nos deparamos com tempo 

superior a 30 dias para laudo nos exames, prejudicando a qualidade da prestação de 

serviços e cumprimento das metas pactuadas em Contrato de Gestão. 

Conforme fundamentação baseada em dados acima solicitamos a contrata  ão  

de um prestador de serviço em Telerradiologia/ imaginologia de forma emergencial c m a 

finalidade de suprir as necessidades de todos os serviços da FEAS. Pois á contrat  ão  irá 
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proporcionar a assistência integral aos pacientes submetidos a procedimentos de exames 

de radiologia sendo RX, tomografias e suas subespecialidades (angiotomografias em geral) 

e eletroencefalograma melhorando o tempo de emissão de laudos, auxiliando em 

diagnósticos, de maneira segura e com qualidade, bem como facilitar a atuação do 

profissional de saúde proporcionando-lhes condições favoráveis de trabalho. 

O serviço solicitado deve ser continuo e não pode ser interrompido, pois a não 

realização destes exames provocaria falha no atendimento ao paciente, falta de diagnóstico 

e incapacidade de acompanhar o tratamento para a patologia apresentada pelos usuários.  

III.  Da justificativa do Pedido de Dispensa 

Justifico o presente pedido de dispensa de licitação, por entender que a presente 

demanda se enquadra no Inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93, em razão: 

a. De se tratar de caso de emergência, devido a situação que possa 

comprometer a segurança dos dados que necessitam de arquivamento em local 

adequado, e de fácil pesquisa a quem estiver autorizado; 

b. De já estar sendo preparado processo licitatório (pregão 

serviço; 

c. Ampliação do número de leitos e serviços ambulatoriais, 

aumento de demanda e por ser imprescindível a realizaçã 

pacientes para diagnóstico de possíveis doenças 

d. A FEAS dispõe de  medico radiologista apto para  emit  

angu h e cervical com vasos, pois trata-se ue 
)1-0e 

sube logia. 

e. Aci4.0 um novo ponto de assistência especializada (agenda 

eleth manda de eletroencefalograma), com garantias de 

fornE com agilidade como preconizado para atender a 

derrIGI  MAGI  UG Ul IUICl/GI I largência e eletiva represada pela COVID-19. 

Tendo em vista as razões acima expostas reafirmo a decisão pela adoção da 

modalidade de Dispensa de Licitação, haja vista que os prazos legais a serem observados 

nas demais modalidades legais, invariavelmente obstariam o efetivo funcionam nto da 

prestação de serviço à FEAS. 
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IV. Da escolha da Instituição 

Foram recebidas 03 (três) cotações, tendo sido escolhida a proposta 

apresentada pela empresa "Digital Radiológica — Tecnologia em Imagens Médicas 

LTDA", levando-se em consideração o menor prego apresentado, bem como a 

disponibilidade de prestar os serviços, objetos do presente feito, frente As necessidades da 

FEAS. 

V. Dos valores 

A empresa "Digital Radiológica — Tecnologia em Imagens Médicas LTDA.", 

prestará o serviço de emissão de laudo a distância (telerradiologia) das unidades geridas 

pela FEAS, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, pelo valor total de até R$ 

1.729.800,00 (Um milhão setecentos e vinte e nove mil e oitocentos reais), restando os 

seguintes valores unitários/quantidades: 

a. R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos) por laudo de exame de 

Tomografia; 

b. R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos) por laudo de exame de Raio-X simples; 

c. R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) por laudo de exame de 

Eletroencefalograma; 

d. R$ 70,00 (setenta reais) por laudo de exame de Angiotomografia. 

VI. Das outras cotações 

Vide referencial de preços, o qual encontra- se anexo aos autos. 

VII. Do atendimento dos requisitos do parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993 

Com vistas a atender aos requisitos exigidos pelo parágrafo único do artigo 26 

da Lei n° 8.666./93, demonstra-se: 

a. Que a razão da escolha da modalidade de Dispensa de Licitação está 

pautada na disponibilidade de prestar os serviços, objetos do  pre  ente feito, 

dentro do cronograma apresentado pela FEAS, atendendo aos razos, bem 

como As condições apresentadas por esta; 
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b. Com relação à proposta apresentada pela empresa "Digital Radiológica — 

Tecnologia em Imagens Médicas LTDA.", esta se demonstrou como a mais 

vantajosa à FEAS, na medida em que o valor contratado é inferior ao proposto pelas 

demais empresas; 

c. Ademais, constatou-se que o preço apresentado, está de acordo com os 

praticados no mercado, bem como de se tratar de assunto abordadO no inciso IV 

do artigo 24 da Lei 8.666/93. 

VIII. Do Fiscal e Gestor do contrato 

Nomeia-se como gestor e suplente do presente contrato  Manned  Younes  

Mohamed  Mourad (matricula funcional n.° 1.738) e  Kelly  Otofuji  Honda  (matricula funcional 

n.° 4.256), respectivamente, para assunção das obrigações constantes do Decreto Municipal 

610/2019. 

5 
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JUSTIFICATIVA 

2. Da justificativa 

Considerando que a saúde é um direito assegurado a todos, por meio da 

Constituição Federal de 1988, inerente à vida, bem maior do homem, as instituições que 

compõe o Estado, tem o dever de prover e garantir condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

A Telerradiologia é uma área da Telemedicina que utiliza tecnologias de 

comunicação e da informação com o objetivo de permitir o diagnóstico à distância 

(telediagnóstico) de um exame radiológico, de ressonância e tomografia, através do envio 

digital das imagens e laudo. No Brasil, as ações em telerradiologia vêm sendo intensificadas 

nos últimos 10 anos trazendo benefícios como a redução dos custos com transportes e 

comunicações, redução do tempo de liberação de laudos e a possibilidade de levar a 

medicina especializada a regiões remotas e carentes dos estados. 

A FEAS dispõe de sistema próprio de PACS, que é o Pixeon Aurora, não sendo 

necessária a realização de processo de chamada pública para contratação desses serviços, 

apenas do contrato de Teletrabalho. Especificamente para a modalidade de 

eletroencefalograma, novos equipamentos do tipo eletroencefalógrafos estão em processo 

de aquisição na FEAS e poderão não dispor do recurso de integração direta com o sistema 

AURORA. Neste caso, os exames serão disponibilizados pela FEAS em formato de PDF e 

enviados para o  e-mail  eletroencefalogramaaleaes.curitiba.pr.qov.br, de senha e acessos 

exclusivos da CONTRATADA, e constarão no titulo do  e-mail  o número do atendimento, 

prontuário ou código de sequência do exame realizado, para que possam ser respondidos 

(também por  e-mail)  com o laudo em formato PDF, podendo ser oriundo de um arquivo de 

texto ou DOCX. 

A contratação de empresa especializada em emissão de laudo de lmaginologia 

justifica-se pela ampliação do número de leitos e serviços ambulatoriais, com consequente 

aumento de demanda e por ser imprescindível a realização do mesmo nos pacientes para 

diagnóstico de possíveis doenças. Tendo em vista que a FEAS dispõe médicos radiologistas 

capacitados para realização e emissão de laudos de raio-x, tomografia, ecografias e exames 

de angiotomografia de tórax, abdôrnem e membros inferiores. Porém, não possui médico 

radiologista apto para emissão de laudos de angiotomografia de crânio e cervical com 

vasos, pois trata-se de uma subespecialidade da radiologia. 

Considerando Contrato de Gestão n° 628/13-FMS  onde o hospital municipal do 

idoso passou a ser Unidade referenciada para avaliação de quadros neurológicos que 
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demanda de exames de imagem especializados como angiotomografia de crânio e cervical 

com vasos e eletroencefalograma e hoje não dispõe de profissional capacitado para esses 

laudos, e por outra parte prevê que no NAE (Núcleo de Atenção Especializada) realize de 

demais exames citados neste contrato no formato de mutirões, bem como a abertura de um 

novo ponto de assistência especializada (agenda eletiva para atender demanda de 

eletroencefalograma), com garantias de fornecimento de laudos com agilidade como 

preconizado para atender a demanda de ugência/emergência e eletiva represada pela 

COVID-19. Importante salientar que em alguns momentos nos deparamos com tempo 

superior a 30 dias para laudo nos exames, prejudicando a qualidade da prestação de 

serviços e cumprimento das metas pactuadas em Contrato de Gestão. 

Conforme fundamentação baseada em dados acima solicitamos a contratação 

de um prestador de serviço em Telerradiologia/ imaginologia de forma emergencial com a 

finalidade de suprir as necessidades de todos os serviços da FEAS. Pois à contratação irá 

proporcionar a assistência integral aos pacientes submetidos a procedimentos de exames 

de radiologia sendo RX, tomografias e suas subespecialidades (angiotomografias em geral) 

e eletroencefalograma melhorando o tempo de emissão de laudos, auxiliando em 

diagnósticos, de maneira segura e com qualidade, bem como facilitar a atuação do 

profissional de saúde proporcionando-lhes condições favoráveis de trabalho. 

O serviço solicitado deve ser continuo e não pode ser interrompido, pois a não 

realização destes exames provocaria falha no atendimento ao paciente, falta de diagnóstico 

e incapacidade de acompanhar o tratamento para a patologia apresentada pelos usuários. 

orrea da Silva Filipak 

Diretora de Atenção à Saúde 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Do objeto 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão 

de laudos à distância (telerradiologia) de imagens exames de RX, tomografia e 

angiotomografia e eletroencefalograma através do sistema de PACS  (Picture Archiving and  

Comunication  System)  fornecido pela Contratante, visando atender as demandas em tempo 

integral (24 horas por dia, 7 dias na semana) das unidades de negócio da Fundação Estatal 

de Atenção à Saúde de Curitiba — FEAS, a saber: HMIZA (Hospital Municipal do Idoso Zilda 

Arns), Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), Serviço de Apoio ao Diagnóstico e 

Terapia (SADT) do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns, UPAS CIC, UPA Pinheirinho, UPA 

Sitio Cercado, UPA Fazendinha, UPA Boqueirão, UPA Boa Vista, UPA Cajuru, Upa Campo 

Comprido, Upa Tatuquara. 

2. Da justificativa 

Considerando que a saúde é um direito assegurado a todos, por meio da 

Constituição Federal de 1988, inerente à vida, bem maior do homem, as instituições que 

compõe o Estado, tem o dever de prover e garantir condiçães indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

A Telerradiologia é uma área da Telemedicina que utiliza tecnologias de 

comunicação e da informação com o objetivo de permitir o diagnóstico â distância 

(telediagnóstico) de um exame radiológico, de ressonância e tomografia, através do envio 

digital das imagens e laudo. No Brasil, as ações em telerradiologia vêm sendo intensificadas 

nos últimos 10 anos trazendo benefícios como a redução dos custos com transportes e 

comunicações, redução do tempo de liberação de laudos e a possibilidade de levar a 

medicina especializada a regiões remotas e carentes dos estados. 

A FEAS dispõe de sistema próprio de PACS, que é o Pixeon Aurora, não sendo 

necessária a realização de processo de chamada pública para contratação desses serviços, 

apenas do contrato de Teletrabalho. Especificamente para a modalidade de 

eletroencefalograma, novos equipamentos do tipo eletroencefalógrafos estão em processo 

de aquisição na FEAS e poderão não dispor do recurso de integração direta com o sistema 

AURORA. Neste caso, os exames serão disponibilizados pela FEAS em formato de PDF e 

enviados para o  e-mail  eletroencefalooramafeaes.curitiba.pr.gov.br, de senha e acessos 

exclusivos da CONTRATADA, e constarão no titulo do  e-mail  o número do atendimento, 
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prontuário ou código de sequência do exame realizado, para que possam ser respondidos 

(também por  e-mail)  com o laudo em formato PDF, podendo ser oriundo de um arquivo de 

texto ou DOCX. 

A contratação de empresa especializada em emissão de laudo de Imaginologia 

justifica-se por ser imprescindível a realização do mesmo nos pacientes para diagnóstico de 

possíveis doenças. Tendo em vista que a FEAS dispõe médicos radiologistas, bem como 

estrutura e pessoal técnico treinado para realização especifica de exames de radiologia, 

tomografia e exames de angiotomografia de tórax, abdõmem e membros inferiores. Porém, 

não possui médico radiologista apto para emissão de Laudos de angiotomografia de crânio 

e cervical com vasos, pois trata-se de uma subespecialidade da radiologia. 

Considerando contrato de gestão 628/13 onde o hospital municipal do idoso 

passou a ser Unidade referenciada para avaliação de quadros neurológicos que demanda 

de exames de imagem especializados como angiotomografia de crânio e cervical com 

vasos e eletroencefalograma e hoje não dispõe de profissional capacitado para esses 

laudos, e por outra parte prevê que no NAE ( núcleo de atenção especializada) realize de 

demais exames citados neste contrato no formato de mutirões com garantias de 

fornecimento de laudos com agilidade para atender a demanda eletiva represada pela 

COVID-19, hoje nos deparamos com tempo superior a 30 dias para laudos. 

Conforme fundamentação baseada em dados acima solicitamos a contratação 

de um prestador de serviço em Telerradiologia/ imaginologia de forma emergencial com a 

finalidade de suprir as necessidades de todos os serviços da FEAS. Pois à contratação irá 

proporcionar a assistência integral aos pacientes submetidos a procedimentos de exames 

de radiologia sendo RX, tomografias e suas subespecialidades (angiotomografias em geral) 

e eletroencefalograma melhorando o tempo de emissão de laudos, auxiliando em 

diagnósticos, de maneira segura e com qualidade, bem como facilitar a atuação do 

profissional de saúde proporcionando-lhes condições favoráveis de trabalho. 

0 serviço solicitado deve ser continuo e não pode ser interrompido, pois a não 

realização destes exames provocaria falha no atendimento ao paciente, falta de diagnóstico 

e incapacidade de acompanhar o tratamento para a patologia apresentada pelos usuários. 

3. Descrição dos serviços 

O Serviços deverão ser executados de acordo com a especificações 

apresentadas no item 3.1 deste termo de referência. 
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Tabela 01 
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Procedimento 

Prestação de Serviços de Emissão de Laudos Radiológicos 

Tomografia e angiotomografia via telerradiologia 

Descrição 

Emissão de Laudos Radiológicos em Tomografia geral e Angiotomografia dentro das  sub-

especialidades (neurologia, cardiologia,etc) 

Quantidade Estimada Mês 1300 

Quantidade Estimada ano 15.600 exames 

Procedimento 

Prestação de Serviços de Emissão de Laudos Radiológicos (Raio X) a distância via 

telerradiologia. 

Descrição 

A contratação de empresa para prestação de serviços de análise técnica da imagem 

recebida, elaboração e emissão de laudos radiológicos (Raio-x) 

Quantidade Estimada Mês 10.000 

Quantidade Estimada ano 216.000 

Procedimento 

Prestação de Serviços de realização de exame com emissão de laudo de 

eletroencefalograma 

Quantidade Estimada Mês Até 60 

Quantidade Estimada 180 dias Até 360 exames 

3.1. Especificações Técnicas 

I. A contratação da empresa especializada para prestação de serviços de emissão de 

laudos à distância (telerradiologia) de exames de eletroencefalograma, Raio X, 

Tomografia computadorizada incluindo angiotomografias, através da plataforma PACS 

da Contratante; 
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Unidade FEAS Horários de 

funcionamento 

Endereço da Unidade 

Hospital 

Municipal Zilda 

Arns 

24 horas Rua Lothário  Boutin,  90 - Pinheirinho, 

Curitiba - PR, 81110-522 — Telefone (41) 

3316-5900 

Centro Médico 

Comunitário 

Bairro Novo 

24 horas R. Jussara, 2234 - Sitio Cercado, 

Curitiba - PR, 81925-410 - 

UPA Tatuquara 07:00 As 23h 

de segunda a sábado. 

Domingos e feriados até 

19h. 

R. Jorn.  Emilio  Zolá Florenzano, 835 - 

Tatuquara, Curitiba - PR, 81470-300 - 

Telefone 3298-2290 

UPA Pinheirinho Até 19h todos os dias. R.  Leon Nicolas,  2081 - Capão Raso, 

Curitiba - PR, 81150-140 — Telefone 

3212-1471 

UPA Sitio 07:00 As 23h R.Dr.  Levy  Buquera, 700 - Sitio Cercado, 
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II. É necessário que o médico radiologista da CONTRATADA, responsável pela 

emissão de laudos a distância, disponha de computador próprio e  link  de internet com 

condições adequadas para uso do sistema de PACS da contratante — PIXEON 

AURORA — conforme especificações mínimas detalhadas nos Anexos 2 e 3. 

111.0s exames de Raio X, Tomografia Computadorizada e Angiotomografia, serão 

realizados nas unidades da FEAS conforme Tabela 1 no inciso Ill do Item 3.1, nos 

seus pacientes. À medida que os exames forem sendo realizados, as respectivas 

imagens e os dados dos pacientes já ficarão disponíveis para transferência por 

intermédio de softwares, via internet, respectivamente do contratante, para que o 

Prestador acesse as informações necessárias para a elaboração dos laudos A 

distância logo após a realização do exame. 

IV. É necessário que o médico radiologista da CONTRATADA, responsável pela 

emissão de laudos de eletroencefalograma, disponha de computador próprio e todos 

os demais meios necessários à emissão dos laudos. 

V. Os exames de eletroencefalograma, serão realizados nas unidades da Feas, nos 

pacientes pré-selecionados e agendados previamente. 

Tabela 1 — Unidades Feas onde os exames serão executados; 
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Cercado de segunda a sábado. 

Domingos e feriados até 

19h. 

Curitiba - PR, 81910-190 — 3378-6052 

UPA Boqueirão 07:00 As 23h 

de segunda a sábado. 

Domingos e feriados até 

19h. 

R. Professora Maria de Assumpção, 

2590 - Boqueirão, Curitiba - PR, 81670-

040 — Telefone: 3217-1201 

UPA Cajuru 24 horas R. Engenheiro Benetido Márioda Silva, 

555 - Cajuru, Curitiba - PR, 82970-000 

Telefone (41) 3226-4122 / 3226-4099 

UPA Boa Vista 07:00 As 23h 

de segunda a sábado. 

Domingos e feriados até 

19h. 

Av. Paraná, 3654 - Bacacheri, Curitiba - 

PR, 82510-000 Telefone: (41) 3251- 

1013 

UPA Campo 

Comprido 

Até 19h todos os dias. Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3495 - 

Campo Comprido, Curitiba - PR, 81210-

000 

Telefone: (41) 3373-4955 

UPA Fazendinha 07:00 As 23:00h 

de segunda a sábado. 

Domingos e feriados até 

19h. 

R. Carlos Klemtz, 1883 - Fazendinha, 

Curitiba - PR, 81320-510 - Telefone: (41) 

3314-5050 

UPA CIC 24 horas de segunda a 

domingo 

Rua Senador Accioly Filho, 3370 - 

Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba - 

PR, 81350-200 

Telefone: (41) 413314-5121 

VI. Contratada deverá receber as imagens dos exames, processar e enviar os 

laudos nos casos de emergência em 2horas e em casos eletivos em até 24/48 horas 

corridas do recebimento das imagens. 

VII. Os Laudos deverão ser emitidos apenas em consonância com o 

especificado/solicitado pelo Médico requisitante; 

VIII. A Contratada deverá fornecer A equipe do SADT da FEAS, com antecedência 

de 2 (dois) dias Citeis ao inicio dos trabalhos, a relação de médicos que efetuarão os 
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laudos, para que o quadro administrativo da FEAS realize os cadastros médicos na 

plataforma AURORA e envie os LOGINS e SENHAS temporárias para os médicos 

(nos e-mails  pessoais informados). 

a. Os médicos deverão trocar as senhas por novas e mantê-las sob sigilo, pois são de 

uso pessoal e intransferíveis. A relação de médicos deve ser enviada por  e-mail  para 

gerencia.naea,feaes.curitiba.pr.clov.br  contendo as seguintes informações: 

• Nome Completo 

• CPF 

• Data de Nascimento 

• Número de Celular com DDD 

• E-mail  pessoal (para recebimento do  login  e senha) 

• CRM e Conselho Regional de Medicina do Brasil 

• Assinatura digitalizada (não é assinatura eletrônica) para ser incorporada no 

Cadastro Médico do sistema AURORA para que, de modo automático, o sistema 

replique nos laudos. A assinatura deve ser enviada no formato PNG e na dimensão de 

300x60  pixels,  não ultrapassando o tamanho máximo de 30KB em disco (desejável, 

até 15KB). 

IX. A Contratada deverá prestar os serviços de Telerradiologia para todas 

unidades da FEAS obedecendo todas as normas técnicas e éticas do CFM pertinentes 

A guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia 

do sigilo profissional; 

X. As imagens dos exames e dados do paciente serão disponibilizadas para o 

Prestador diariamente através do Sistema PACS. 

XI. Os laudos dos exames deverão ser realizados e disponibilizados pelo 

Prestador diariamente através do Sistema PACS fornecido pela contratante. 

XII. Pacientes eletivos não internados (proveniente das UPAS) deverão ter seus 

exames disponibilizados pela CONTRATADA no sistema em até 48 horas; 

XIII. Para os casos de urgência/emergência deverão ter seus resultados 

disponibilizados em até 02 horas após a realização do exame. Exames de pacientes 

internados em unidades não criticas (enfermarias clinico-cirúrgicas e pediátricas), os 

resultados deverão ser disponibilizados em até 12 horas a partir da realização dos 

respectivos exames; 

XIV. Os profissionais de plantão á distância deverão ficar disponíveis durante toda 

a execução do plantão para possíveis necessidades de discussão de laudos com 

outros profissionais, dúvidas e qualquer tipo de apoio que seja solicitado pela unidade. 
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XV. Os profissionais que emitirão os laudos deverão ter a qualificação profissional  

minima  de: Graduação em Medicina; Inscrição no CRM; Residência Médica e/ou Titulo 

de Especialista nesta especialidade, comprovada pela sociedade correspondente; 

Registro no Conselho de Classe regularizado e preferencialmente profissionais de 

radiologia em subespecialidades (radiologia em neurologia, medicina interna, coluna, 

cardiologia,  etc.);  

XVI. A CONTRATADA, deverá apresentar médico com titulo de especialista em 

Radiologia como responsável técnico da empresa. 

XVII. A CONTRATADA, deverá oferecer canal direto de comunicação permanente 

entre o radiologista que elaborou o laudo médico e o médico solicitante e/ou 

coordenador médico da unidade Hospitalar, ou de Pronto Atendimento (UPAS) da 

CONTRATANTE, com o objetivo de esclarecer alguma informação do laudo ou discutir 

um caso, o canal direto de comunicação deverá permitir que o contato seja realizado 

pelo médico solicitante ou pelos radiologistas. 

XVIII. A CONTRATANTE não se responsabiliza sob os equipamentos utilizados pela 

CONTRATADA na emissão de laudos; 

XIX. A empresa CONTRATADA deverá comunicar ao serviço de Tecnologia da 

Informação da CONTRATANTE quando tiver problemas de acesso no sistema de 

laudos, lentidão de uso ou comportamentos inesperados na(s) ferramenta(s). 

a. 0 canal de contato é o telefone (41) 3316-5999, que funciona com equipe local de 

segunda-feira à sexta-feira das 08:00 ás 17:00 e por meio de plantão telefônico de 

segunda-feira à sexta-feira das 17:00 às 23:00 e aos sábados, domingos e feriados 

das 08:00 ás 23:00. 

b. A equipe poderá solicitar evidências,  logs  de erro, pedir a execução de 

procedimentos remotos, ou pedir o envio de mais detalhes no  e-mail  

tifeaes.curitiba.pr.gov.br  (com confirmação de leitura), para que possa acionar os 

fornecedores do softwares ou a equipe do Data  Center.  

XX. Em relação a emissão de Laudos, a CONTRATANTE poderá direcionar os 

horários preferenciais conforme a necessidade da FEAS de acordo com a 

característica de cada Unidade.  (Ex:  Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns 

Tomografias computadorizadas executadas 24horas por dia sete dias na semana de 

segunda à segunda-feira.) 

XXI. A CONTRATADA deverá ter acesso aos protocolos técnicos instituições da 

CONTRATANTE, na qual será executado pela equipe de técnicos de Radiologia e 

Médicos Radiologista presenciais da CONTRATANTE, garantindo uma imagem de 
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qualidade dos exames específicos que dependam de uma subespecialidade da 

Radiologia. 

XXII. Diante de exames de imagem divergentes por técnica inadequada ou outras 

causas o médico Radiologista em Teletrabalho da CONTRATADA, deverá entrar em 

contato diretamente com a equipe executora nas unidades 24 horas pelo telefone 

3316-5997 para correção imediata formalizando pelo  e-mail  da 

supervisaorx.hizafeaes.curitiba.prciov.br  e rtradiolooia.sadtfeaes.curitiba.prgov.br; 

XXIII. Para a emissão de laudo em telerradiologia para os exames Tomografia 

Computadorizada, a CONTRATANTE deverá obrigatoriamente contar com médico 

Radiologista no local, ou o médico da emergência local/ o médico assistente do 

paciente. 0 médico especialista da CONTRATADA em telerradiologia, poderá ser 

consultado se necessário sendo solidário nesta responsabilidade. A CONTRATADA 

deve fornecer o contato do médico radiologista em Telerradiologia que estiver 

escalado para emissão de Laudo de exames no período das 19:00 as 7:00 horas da 

manha para atender as unidades com 24 horas de funcionamento conforme Tabela1. 

4. Das obrigações da contratada 

1.0 prestador contratado devera atender as demais especificações contidas no Termo 

de Referência deste Edital. 

H. 0 prestador contratado deverá permitir o acompanhamento e a fiscalização da 

Feas ou comissão designada para tal ato. 

0 prestador contratado deverá analisar os casos discordantes, buscando 

consenso com outro; 

IV. 0 prestador contratado deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos 

e/ou prejuízos a que vier causar aos pacientes com relação aos laudos dos exames 

expedidos. 

V. 0 prestador contratado devera executar, conforme a melhor técnica, os exames, 

obedecendo rigorosamente as normas técnicas respectivas. 

VI. As despesas com materiais de consumo necessários a execução dos serviços  

sera  de responsabilidade do prestador contratado. 

VII. Os equipamentos utilizados pelo médico radiologista em telerradiologia, que se 

façam necessários ao perfeito e bom desempenho dos serviços, deverão ser 

disponibilizados pelo prestador contratado, sem ônus para a Feas.  
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a. estão exclusos do rol de equipamentos, os equipamentos de imagem e os 

programas já listados neste termo de referência. 

VIII. Os recursos humanos deverão ser disponibilizados pelo prestador contratado, 

para composição de quadro mínimo de profissionais necessários para prestação dos 

serviços contratados, a ser estimado pela Contratada, de acordo com a solicitação e 

estimativa de exames feitas neste Termo de Referência. 

IX. As despesas decorrentes do contrato dos profissionais, como salários, encargos 

sociais, fiscais, impostos, taxas e outros serão por conta do prestador credenciado. 

X. A execução dos exames deverá ser feita através de profissionais especializados 

em radiologia conforme descrito no inciso XII do subitem 3.1 deste Termo de 

Referência, responsabilizando-se por quaisquer danos causados pelos mesmos aos 

pacientes, decorrentes de omissão, negligência, imperícia ou imprudência (Resolução 

CFM N° 2107 DE 25/09/2014 Define e normatiza a Telerradiologia). 

XI. Designar um responsável técnico, devidamente registrado no órgão de classe 

competente, o qual responde pela prestação do serviço junto ao órgão, e com o qual 

serão tratados os assuntos técnico-operacionais pertinentes ao serviço; 

XII. Responder exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução 

do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 

fiscais e comerciais resultantes de vinculo empregatício ou outro vinculo contratual 

pertinente, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos 

para a Feas; 

XIII. Apresentar relatório mensal, via sistema informatizado, com a informação da 

quantidade de exames realizadas no período, por unidade da Feas contendo: dia, 

horário, exame e quantidade; 

XIV. Apresentar Cópia do Alvará De Funcionamento, dentro do seu prazo de 

validade, expedido pela Prefeitura do Município sede da empresa licitante, com ramo 

de atividade compatível ao objeto da Licitação. 

XV. Apresentar Cópia Licença Sanitária da licitante (dentro de seu prazo de 

validade), vinculada ao ramo de atividade. Nos locais onde não seja mais emitido o 

documento acima, as empresas deverão apresentar o protocolo de solicitação de 

renovação ou cópia (autenticada) do deferimento publicado em Diário Oficial; 

XVI. Disponibilizar sempre que solicitado relatórios que viabilizem a auditoria dos 

serviços prestados pela Contratada. 

XVII. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, respeitando as 

condições ou exigências contidas neste termo, de acordo com os padrões de 
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qualidade exigidos pela CONTRATANTE (Feas) e as normas técnicas e legais 

vigentes 

XVIII. Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

XIX. Responsabilizar-se em executar os serviços, objeto do presente, através de 

pessoas idôneas e especializadas, assumindo qualquer responsabilidade por danos 

ou falhas que as mesmas vierem a cometer no desempenho de suas funções, 

obrigando-se ainda a indenizar a CONTRATANTE (Feas) por todos os prejuízos que 

eventualmente ocasionarem; 

XX. Manter contatos com a CONTRATANTE (Feas), sempre por escrito, 

ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência da execução dos 

serviços, prestando todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-se a 

atender prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 

XXI. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme 

previsto neste Termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, 

greve, licença falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá em 

hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE (Feas), sendo 

de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos 

e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 

XXII. Assumir qualquer responsabilidade por danos e falhas, que seus empregados 

ou prestadores de serviços vierem a cometer no desempenho de suas funções, 

indenizando a CONTRATANTE (Feas) por todos os prejuízos que eventualmente 

ocasionem, assumindo inclusive possíveis perdas e/ou danos, furtos ou roubos que 

porventura ocorram aos equipamentos, desde que, verificada a culpa da 

CONTRATADA. Nesta hipótese, isentando a CONTRATANTE (Feas) de toda e 

qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 

XXIII. No caso da CONTRATANTE (Feas) necessitar de treinamento adicional, este 

será fornecido em data a ser definida pela CONTRATADA, em conjunto com o 

CONTRATANTE (Feas). 

XXIV. Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias referentes 

aos serviços prestados; 

XXV. Comunicar à CONTRATANTE (Feas), por escrito, quaisquer anormalidades 

de caráter urgente, condições inadequadas para a execução dos serviços e a 

iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do CONTRATO, 

comprometendo-se a prestar todos os esclarecimentos julgados necessários; 
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)0(VI. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no presente Termo; 

XXVII. Responsabilizar-se pela omissão de valor ou volume de qualquer serviço 

necessário à completa e perfeita execução do objeto ora contratado; 

XXVIII. Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas expensas, no 

total ou em parte, os serviços que apresentem vícios, defeitos ou incorreções; 

XXIX. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, insumos e mão-de-obra 

necessária à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a 

CONTRATANTE (FEAS);  

)OX.  Iniciar a prestação dos serviços dentro dos prazos definidos no CONTRATO, 

quando deverá ser dado inicio à prestação do serviço, computando o prazo para 

pagamento das atividades; 

)(XXI. Não veicular publicidade acerca da contratação sem expressa e prévia 

autorização da CONTRATANTE (Feas); 

XXXII. Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE (Feas) ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pela CONTRATANTE (Feas), podendo ser descontado, o valor a ser ressarcido, de 

fatura vincenda, ou ainda, ser cobrado em juizo; 

XXXIII. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, 

permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as 

solicitações que lhe forem efetuadas; inclusive, permitir livre acesso em sua oficina, a 

técnico indicado pela CONTRATANTE (Feas) para fiscalizar e/ou acompanhar os 

serviços relativos aos orçamentos aprovados; 

XXXIV. Executar sempre que necessário, e mediante prévia aprovação por parte da 

CONTRATANTE (Feas), serviços de maior vulto, de reparos ou substituições, que 

viabilizem o funcionamento dos equipamentos; 

XXXV. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde 

que praticada por seus empregados ou prestadores de serviços durante a execução 

dos serviços, que guardem qualquer relação com o objeto licitado; 

XXXVI. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito 

federal, estadual ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprimento de 

todas as obrigações estabelecidas na legislação; 
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5. Das obrigações da Contratante 

I. É de responsabilidade da CONTRATANTE a manutenção preventiva e corretiva do 

sistema PACS utilizado para emissão de laudos. No entanto, em caso de defeitos a 

CONTRATADA deve informar a Feas por escrito e não interromper a prestação do 

serviço, dentro das possibilidades. 

II. Inserir os empregados da contratada nas políticas e rotinas de qualidade adotadas 

na instituição e prover as capacitações necessárias a estes, quando da necessidade; 

III.Definir o Gestor e o Suplente do contrato e suas responsabilidades na supervisão 

do contrato que devem acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de 

fornecimento do objeto contratado. Dentre as atribuições do servidor designado para 

exercer a fiscalização do contrato estão: 

IV. Zelar para que o objeto da contratação seja fielmente executado conforme o 

ajustado no contrato; 

V. Anotar em documento próprio as ocorrências; 

VI. Determinar a correção de faltas ou defeitos na execução do contrato; 

VII. Cientificar à autoridade superior sobre eventual inexecução do contrato para a 

adoção das medidas cabíveis. 

VIII. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 

exigências deste TERMO e seus anexos; 

IX. Solicitar, em função de qualidade ou eficiência, a repetição dos laudos, 

sempre que constatar irregularidades; 

X. Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de execução do 

serviço; 

XI. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação 

escrita da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais 

para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste; 

XII. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 

XIII. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

XIV. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 

exigências deste Termo e seus anexos; 

XV. Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

XVI. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação 
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escrita da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais 

para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste; 

XVII. Notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualquer problema nos 

serviços prestados. Poderá ser ordenada A suspensão dos serviços e, respectivos 

pagamentos, se dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da entrega da 

notificação, não for atendida a reclamação, sem prejuízo das penalidades a que ficar 

sujeita; 

XVIII. Obedecer As especificações fornecidas pela CONTRATADA quanto A 

utilização dos equipamentos, divulgando as orientações recebidas e fiscalizando os 

procedimentos adotados pelos usuários. 

6. Dos profissionais 

Os Códigos Brasileiros de Ocupações — CB0 permitido para a realização e 

faturamento dos procedimentos são os seguintesl: 

Descrição do serviço Telerradiologia 

Descrição classificação Médico Radiologista e diagnóstico por imagem 

Grupo CBO Descrição 

1 
2253-20 Médico Radiologista 

7. Do Valor 

0 valor corresponde ao preço da prestação dos serviços será definido conforme 

proposta das empresas. 

8. Dos Prazos 

A prestação dos serviços deverá ser iniciada no prazo máximo de até 10 (dez) 

dias consecutivos após a assinatura do contrato, em conformidade com a demanda 

apresentada pelo setor técnico requisitante da Feas. 

1FONTE: Resolução CFM N° 2107 DE 25/09/2014 Define e normatiza a Telerradiologia e revoga a 
Resolução CFM n° 1890/09, publicada no D.O.U. de 19 janeiro de 2009, Seção 1, p. 94-5p 
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0 prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de 

sua assinatura. 

9. Forma De Pagamento 

I. Os valores devidos a Contratada serão pagos de acordo com os serviços 

efetivamente prestados no mês de referência, vedada a antecipação, ou seja, a partir 

do quantitativo de exames efetivamente executado. 

II. Caberá à contratada encaminhar à Feas relatório contendo um resumo dos serviços 

prestados (destacando os chamados extras realizados) no mês de referência até o 

segundo dia útil do mês subsequente, devendo o referido relatório ser acompanhado 

de espelho da nota fiscal a ser emitida para validação pela Contratante;  

HI.  A fatura será paga até o 150  (décimo quinto) dia  al  após a emissão da nota fiscal; 

IV. Incumbirá a contratada a iniciativa e o encargo de elaboração de cálculo minucioso 

de cada fatura, as quais serão revistas e aprovadas pelo gestor do contrato da Feas, 

por esta designado, juntando-se á respectiva discriminação dos serviços efetuados ao 

memorial de cálculo da fatura; 

V. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida ao 

contratado para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja 

contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante. 

10. Das Penalidades 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda, em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita ás 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

I. Advertência. 

II. No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, ou ainda na execução do 

contrato, multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da contratação, até o prazo 

máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo de que trata este item, a ordem de serviço 

poderá ser cancelada ou o contrato ser considerado rescindido, a critério da 

CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA sujeita ás penalidades previstas nos 

artigos 86, 87 e 88 da Lei n.° 8666/93 e Decreto 610/2019. 
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III.  No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da contratação, de acordo com o artigo 87, inciso II, da Lei n.° 

8.666/93 e Decreto 610/2019. 

IV.Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior a 

02 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado à administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8666/93 e Decreto 610/2019. 

V. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publicação 

na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93 e Decreto 610/2019. 

VI. No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da contratação, de acordo com o artigo 87, inciso II, da Lei n.° 

8.666/93 e Decreto 610/2019, exceto se a infração estiver elencada na tabela de 

infração abaixo, hipótese em que serão aplicadas as penalidades ali previstas, sobre o 

valor bruto do mês em que se apurar a(s) irregularidade(s), a(s) qual(is) será(ão) 

descontada(s) do valor relativo ao próximo pagamento a ser efetuado. Para efeito de 

aplicação das multas, a "Tabela 1" atribui grau de gravidade e o percentual 

correspondente a ser aplicado e a "Tabela 2" elenca as infrações e o grau de 

gravidade: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDENCIA 

01 0,10% sobre o valor mensal bruto em que 

se apurar a irregularidade; 

02 0,50% sobre o valor mensal bruto em que 

se apurar a irregularidade; 

03 1,00% sobre o valor mensal bruto em que 

se apurar a irregularidade. 

TABELA 2 

INFRAÇÃO GRAU 

Deixar de cumprir prazo de entrega 

dos laudos estabelecido pelo contrato 

Os registros das ocorrências 

serão individuais, ou seja, a 

cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, 

podendo ocorrer o registro de 
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várias ocorrências na mesma 

data  

Recusar-se a executar serviço 

determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

sem motivo justificado ou 

determinação formal. 

A empresa deverá justificar 

imediatamente a razão da 

inexecução parcial. Os registros 

das ocorrências serão 

individuais, ou seja, a cada fato 

ocorrido corresponderá uma 

ocorrência, podendo ocorrer o 

registro de várias ocorrências na 

mesma data. 

Destruir ou danificar documentos 

disponibilizados na plataforma por 

culpa de seus empregados. 

Condicionada A verificação pelo 

fiscal do contrato ou A 

comunicação formalizada a 

este, efetuada por servidor que 

tenha verificado sua ocorrência. 

Os registros das ocorrências 

serão individuais, ou seja, a 

cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, 

podendo ocorrer o registro de 

várias ocorrências na mesma 

data. 

Demora no atendimento As 

determinações da CONTRATANTE, e 

não justificada, num período superior 

a 10 (dez) dias 

Os registros das ocorrências 

serão individuais, ou seja, a 

cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, 

podendo ocorrer o registro de 

várias ocorrências na mesma 

data. 

Deixar de prestar esclarecimentos 

solicitados pela CONTRATANTE, no 

prazo de 24 horas 

Os registros das ocorrências 

serão individuais, ou seja, a 

cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, 

podendo ocorrer o registro de 
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várias ocorrências na mesma 

data. 
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c2,26 

VII. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a FEAS, pelo prazo não superior 

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado à administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8.666/93 e Decreto 610/2019. 

VIII. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publicação 

na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8.666/93 e Decreto 610/2019. 

IX. A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

11. Julgamento Da Proposta Vencedora 

O pregão eletrônico será do tipo menor preço. 0 julgamento se dará a partir do 

menor valor global. Que por sua vez, é aferido a partir do somatório dos preços atribuídos a 

cada exame e de acordo com as quantidades estabelecidas. 

Tal cenário é necessário (menor valor global) por diversos fatores. 

Primeiramente, há itens individuais que possuem um valor deveras pequeno, o que geraria o 

não interesse de licitantes, uma vez que a complexidade na coleta, processamento, e 

resultados gera muitos custos adicionais, tornando inviável a disputa por itens. Da mesma 

forma, a contratada deverá promover a integração de seu sistema de laudos ao sistema 

Tasy (conforme este termo de referência), processo este que também envolve alguns custos 

de integração. Por fim, há que se considerar a logística de transporte do material coletado, 

pois em um mesmo dia poderão ser coletados vários tipos de exames, em uma única leva, o 

que gera eficiência na gestão por parte da Feas. Desta forma, mostra-se como a melhor 

saída para a administração a disputa pelo menor valor global do serviço. 

12. Da lei geral de proteção de dados 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 
17 
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J5 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada pais onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE; 

Ill. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Parágrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Parágrafo segundo 

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do determinado 

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 
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Parágrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

L Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 

as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e independente, 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha 

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais 

realizados pela CONTRATADA. 

13. Documentos Exigidos Para A Classificação Da Empresa 

I. Alvará de Funcionamento da licitante, dentro do seu prazo de validade, expedido 

pela Prefeitura do Município sede da empresa proponente, com ramo de atividade 

compatível ao objeto desta Licitação;  

IL  Licença Sanitária da licitante (dentro de seu prazo de validade), vinculada ao 

ramo de atividade. Nos locais onde não seja mais emitido o documento acima, as 

empresas deverão apresentar o protocolo de solicitação de renovação ou cópia do 

deferimento publicado em Diário Oficial; 

Ill. Registro do estabelecimento no Conselho Regional de Medicina; 

IV. Certidão de Regularidade Técnica do Responsável Técnico junto ao 

respectivo Órgão de Classe. 

V. Apresentar, no  minim,  01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido em 

nome da Proponente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, do 

ramo de atividade serviços de saúde, comprovando a prestação de serviços pertinente 

e compatível com o objeto desta licitação. 0 documento deverá atestar a prestação do 

serviço onde tenha no mínimo 40% (quarenta por cento) da demanda física mensal 

dos serviços objeto desta licitação. A referida comprovação poderá ser efetuada pelo 

somatório das quantidades realizadas em tantos contratos quanto dispuser o licitante, 

desde que coincidentes em pelo menos um mês; 

VI. Proposta de pregos; 

VII. Os documentos de todas as categorias de habilitação apresentados deverão estar 

vinculados ao mesmo CNPJ (matriz ou filial) da empresa proponente; 
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Procedimento 

Descrição 

Quantidade Estimada Anual 

Valor unitário máximo permitido 

Valor Estimado Anual 

Procedimento 

Descrição 

Quantidade Estimada Anual 

Valor unitário máximo permitido 
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Anexo 1 

Modelo de Proposta de Pregos 

Fundação Estatal De Atenção À Saúde — Feas 

Processo Administrativo N° xxx/2022. 

Pregão Eletrônico N° xxx/2022. 

Em atenção ao Edital de Pregão em referência, informamos/declaramos que: 

1) Esta proposta é baseada nas condições estabelecidas no Edital de Embasamento 

do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como em seu Termo de Referência, cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

exames de anatomia patológica, pelo período de 12 meses. 

2) Propomos os seguintes valores para integral cumprimento do objeto em todas as 

suas características e obrigações vinculantes: 
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Valor Estimado Anual 
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yl 

Procedimento 

Quantidade Estimada Anual 

Valor unitário máximo permitido 

Valor Estimado Anual 

Descrição 

Valor total: R$ 

3) A presente Proposta é válida por xxx (mínimo sessenta dias) dias contados da 

assinatura da presente. 

4) Termos lido e compreendido os termos do Edital em pauta e que os produtos e 

serviços ofertados atendem integralmente As especificações requeridas, constantes no 

seu Anexo I — Termo de Referência. 

5) Declaramos que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, 

encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam 

recair sobre a execução do objeto da presente licitação e que estou de acordo com 

todas as normas do edital e seus anexos — que são complementares entre si. 

6) Declaramos, para todos os fins de direito, que possuímos plena capacidade técnica, 

operacional e administrativa para executar os serviços, procedendo As contratações 

necessárias em tempo hábil. 

7) Declaramos também, que estamos cientes de todos os detalhes, especificações e 

condições de execução do objeto do presente Pregão Eletrônico o que significa que 

assumiremos integral responsabilidade por eventuais erros e omissões no 

preenchimento da nossa proposta de preços e ainda, que estamos de pleno acordo 

com todas as exigências técnicas estabelecidas no Edital de Licitação e seus Anexos. 

6) Se vencedora do certame, nos comprometemos a assinar o contrato advindo da 

licitação. 

Local e data. 
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REQUISITOS  DE 

SOFTWARE  

Sistemas Operacionais: 

0 Aurora e seus componentes / produtos complementares acompanham a evolução das 

versões dos fornecedores de sistemas operacionais e bancos de dados. Só são mantidas 

versões ainda suportadas por esses fornecedores. 

MÍNIMO RECOMENDADO 

Para  Windows: Intel  Core (quinta geração ou superior) 

REQUISITOS  DE 

HARDWARE 

CPU:  

24 
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Anexo 02 

Especificações Técnicas do computador para uso do pacote Pixeon Aurora: 

Arya 

Idiomas: 

Incompatibilidades: 

Outros: 

Português, Inglês e Espanhol. 

Sistemas  de  proteção para  internet banking  da  GAS 

Technology: Warsaw, GBuster, Core, etc.; 

Dell Backup and Recovery; 

Windows 8 e 10; 

Mac OS: 

10.13.x (High Sierra); 

10.14.x (Mojave); 

10.15.x (Catalina); 

11.0 a 11.6 (Big  SOO;  

12.0 e 12.1 (Monterey). 

Linux Ubuntu 18.04 e 20.04. 

Os Sistemas Operacionais devem ser instalados na 

versão 64  bits.  

I Compatível em  Mac  com processador M1 

Apenas para Linux,  Java  8 - 32  Bits.  



quitZBA. 

GPU: 

Placa Mãe: 

Memória: 8 GB  

Armazenamento: i 50 GB livres para cada 

1 usuário da máquina. 

100 GB livres para cada usuário da 

máquina. 

Monitor de 

Pesquisa: 1024 x 800; 

Monitor 

1 de Trabalho: 1200x 

800. 

monitores  de: 

2 MP  para  CT e MR; 

3 MP  para  RX; 

5 MP  para  MG. 

Rede  Gigabit  Rede 10/100 

Feas 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

3° andar 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.Feas.curitiba.prgov.br  

Dual Core 64 Bits; 

Para Mac e 

Linux: Intel Core i3.  

ou AMD Ryzen. 

NVidia 460 ou superior. 

Para 3D VR, NVidia 1050 ou superior. 

Para CPU Intel: Motherboard 

Chipset Intel  Série  P, X  ou  Z; 

Para CPU AMD Ryzen: 

chipsets  séries  X  ou  B. 

16 GB  RAM  DDR3-1666 ou mais. (32 

GB ou mais para tomossintese.) 

Softwares Necessários para o Funcionamento do PACS AURORA 

Para o uso adequado da ferramenta PIXEON AURORA é necessária a 

instalação dos seguintes softwares auxiliares: 

• Java  7.x (não podendo ser outra versão) 

LibreOffice 3.4.6 (não podendo ser outra versão) 

Tais softwares ou versões poderão mudar, conforme a PIXEON liberar pacotes 

contendo novas versões do sistema de PACS ou mesmo, a instalação de novas ferramentas 

25 



• 

Feas 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

3° andar 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.Feas.curitiba.pr.00v.br  

disponíveis na  Suite  de PACS. 

• 
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Anexo 03 

Especificações Técnicas  do Link de Internet 

Para a conexão ao sistema de laudo é necessária solução própria de banda 

larga de internet pela CONTRATADA, preferencialmente em fibra óptica, com relação de 

banda download/upload de 100/50%, com atendimento e monitoração do fornecedor, 24 

horas, 7 dias por semana (operação 24x7), com disponibilidade 99,5%. 

A contratada deve garantir que o fornecedor preste o serviço de manutenção do  link  de 

acesso à internet e de todos os equipamentos fornecidos ou envolvidos na rede, incluindo a 

configuração de roteador,  access point,  repetidor, ou outros acessórios. 

Velocidade  (Mb/s) 

Download Upload 

100 50 

• 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 - FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/2022-FEAS para 

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de emissão de laudos 

distância (telerradiologia) de imagens exames de 

RX, tomografia e angiotomografia e 

eletroencefalograma através do sistema de PACS  

(Picture Archiving and  Comunication  System)  

fornecido pela Contratante, visando atender as 

demandas em tempo integral (24 horas por dia, 7 

dias na semana) das unidades de negócio da 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba - 

FEAS, pelo período de até 180 (cento e oitenta) 

dias, que entre si celebram a Feas - Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde e a empresa 

XX4XX-XX)(XXXX*XikajOV 

Aos Xxx x dias do mes e x,xxxpx do, ano de xxxxxx-Axxx, nesta cidade de 

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de um lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO À SAÚDE, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.814.139/0001-83, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa Financeira Deise Sueli de  

Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, assistidos pelo Assessor Jurídico Pedro 

Henrique lgino Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa 

XtXXgX.btXXXXXRXAXX4, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob n.° xxxxxxxkocxxxxxxix, com sede na Mx neste ato 

representada pelo Sr. XVX X gagonalidaM, inscrito no CPF/MF n° 

XXXXXXXXXXXXXi, com fundamento nas informações contidas no Prqcedso 

Administrativo ri° xxx/20xx - Feas, Predid ,petrT)nico n.° XXX! e Termo de  Ref  

resolveram e acordaram firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a 

seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 



Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
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Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão 

de laudos .6 distância (telerradiologia) de imagens exames de RX, tomografia e 

angiotomografia e eletroencefalograma através do sistema de PACS  (Picture Archiving and  

Comunication  System)  fornecido pela Contratante, visando atender as demandas em tempo 

integral (24 horas por dia, 7 dias na semana) das unidades de negócio da Fundação Estatal 

de Atenção à Saúde de Curitiba — FEAS 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados corresponderão a previsão para até 180 (cento e 

oitenta) dias, não podendo ser renovado mas podendo ser aditados conforme as 

necessidades de cada unidade até o limite de 25%. 

Procedimento 

Prestação de Serviços de Emissão de Laudos Radiológicos 

Tomografia e angiotomografia via telerradiologia 

Descrição 

Emissão de Laudos Radiológicos em Tomografia geral e Angiotomografia dentro das  sub-

especialidades (neurologia, cardiologia,etc) 

Emissão de Laudos Radiológicos em Tomografia geral 

Quantidade Estimada Mês 1500 

Quantidade Estimada 180 dias 9.000 exames 

Emissão de Laudos Radiológicos em Angiotomografia dentro das  sub-especialidades 

(neurologia, cardiologia,etc) 

Quantidade Estimada Mês 1500 
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Quantidade Estimada 180 dias 9.000 exames 

  

Procedimento 

Prestação de Serviços de Emissão de Laudos Radiológicos (Raio X) a distância via 

telerradiologia. 

Descrição 

A contratação de empresa para prestação de serviços de análise técnica da imagem 

recebida, elaboração e emissão de laudos radiológicos (Raio-x) 

Quantidade Estimada Mês 16.000 

Quantidade Estimada 180 dias 96.000 

Procedimento 

Prestação de Serviços de realização de exame com emissão de laudo de 

eletroencefalograma 

Quantidade Estimada Mês Até 500 

Quantidade Estimada 180 dias Até 3.000 exames 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados na dependência da contratada. 

Parágrafo Terceiro 

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem sido transcritos, o 

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto 
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40 

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta titular e 

única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários 

e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, 

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas quando 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.213/1991, cujo 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE, 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em exclusividade de 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I.A contratação da empresa especializada para prestação de serviços de emissão de 

laudos à distância (telerradiologia) de exames de eletroencefalograma, Raio X, 

Tomografia computadorizada incluindo angiotomografias, através da plataforma PACS 

da Contratante; 

necessário que o médico radiologista da CONTRATADA, responsável pela emissão 

de laudos a distância, disponha de computador próprio e  link  de internet com 

condições adequadas para uso do sistema de PACS da contratante — PIXEON 

AURORA— conforme especificações mínimas detalhadas nos Anexos 2 e 3. 

111.0s exames de Raio X, Tomografia Computadorizada e Angiotomografia, serão 

realizados nas unidades da FEAS conforme Tabela 1 no inciso Ill do Item 3.1, nos 

seus pacientes. À medida que os exames forem sendo realizados, as respectivas 

imagens e os dados dos pacientes já ficarão disponíveis para transferência por 

intermédio de softwares, via internet, respectivamente do contratante, para que o 

Prestador acesse as informações necessárias para a elaboração dos laudos 

distância logo após a realização do exame. 
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IV. É necessário que o médico radiologista da CONTRATADA, responsável pela 

emissão de laudos de eletroencefalograma, disponha de computador próprio e todos 

os demais meios necessários à emissão dos laudos. 

V. Os exames de eletroencefalograma, serão realizados nas unidades da Feas, nos 

pacientes pré-selecionados e agendados previamente. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS 

APARELHOS/EQUIPAMENTOS 

São responsabilidades da CONTRATADA, sem ônus para a Feas, quanto aos 

aparelhos de eletroencefalografia locados e seus acessórios: 

I. Possuir e operar o equipamento completo, em condições operacionais e este deverá ter no 

máximo 3 (três) anos de fabricação; 

II. Manter em perfeitas condições de uso e funcionamento os equipamentos fornecidos, 

devendo para isso, realizar manutenções periódicas; 

Ill. Realizar testes nos equipamentos, quando necessário, e sempre que solicitado, 

emitindo ordem de serviço; 

IV. Apresentar o último laudo de manutenção preventiva, não superior a 12 (dose) 

meses, para comprovação de que o mesmo está em plena condição de uso. 

V. Responsabilizar-se pelas pessoas que venham a executar os serviços decorrentes 

deste instrumento, pelos seus direitos, obrigações e ações, pagamento dos salários e 

demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, 

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas, 

quando em serviço, na forma expressa e considerada na Lei; 

VI. Executar os reparos independentes do número de horas que forem necessárias, 

mantendo os equipamentos em pleno funcionamento, durante a vigência do contrato, 

sem ônus para a Feas; 

VII. Prestar assistência e suporte técnico com a finalidade de esclarecer dúvidas e 

resolver problemas relativos a características técnicas, funcionamento lógico e físico 

do equipamento, sempre que solicitado; 

VIII. Retirar nas dependências da CONTRATANTE os equipamentos objetos do 

contrato, salvo exceções, sendo o transporte de responsabilidade e ônus da 

CONTRATADA. 
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IX. Contratada deverá receber as imagens dos exames, processar e enviar os laudos 

nos casos de emergência em 2horas e em casos eletivos em até 24/48 horas corridas 

do recebimento das imagens. 

X. Os Laudos deverão ser emitidos apenas em consonância com o 

especificado/solicitado pelo Médico requisitante; 

XI. A Contratada deverá fornecer à equipe do SADT da FEAS, com antecedência de 2 

(dois) dias ateis ao inicio dos trabalhos, a relação de médicos que efetuarão os laudos, 

para que o quadro administrativo da FEAS realize os cadastros médicos na plataforma 

AURORA e envie os LOGINS e SENHAS temporárias para os médicos (nos e-mails  

pessoais informados). 

a. Os médicos deverão trocar as senhas por novas e mantê-las sob sigilo, pois 

são de uso pessoal e intransferíveis. A relação de médicos deve ser enviada por  e-

mail  para qerencia.naefeaes.curitiba.pr.qov.br  contendo as seguintes 

informações: 

• Nome Completo 

• CPF 

• Data de Nascimento 

• Número de Celular com DDD 

• E-mail  pessoal (para recebimento do  login  e senha) 

• CRM e Conselho Regional de Medicina do Brasil 

• Assinatura digitalizada (não é assinatura eletrônica) para ser incorporada no 

Cadastro Médico do sistema AURORA para que, de modo automático, o sistema 

replique nos laudos. A assinatura deve ser enviada no formato PNG e na 

dimensão de 300x60  pixels,  não ultrapassando o tamanho máximo de 30KB em 

disco (desejável, até 15KB). 

XII. A Contratada deverá prestar os serviços de Telerradiologia para todas unidades 

da FEAS obedecendo todas as normas técnicas e éticas do CFM pertinentes 

guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia do 

sigilo profissional; 

XIII. As imagens dos exames e dados do paciente serão disponibilizadas para o 

Prestador diariamente através do Sistema PACS. 

XIV.Os laudos dos exames deverão ser realizados e disponibilizados pelo Prestador 

diariamente através do Sistema PACS fornecido pela contratante. 

XV. Pacientes eletivos não internados (proveniente das UPAS) deverão ter seus 

exames disponibilizados pela CONTRATADA no sistema em até 48 horas; 

6 



Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  
Silk. 

Fundask  Estatal  de Men* 

410 
a Salida de Curitiba  

XVI. Para os casos de urgência/emergência deverão ter seus resultados 

disponibilizados em até 02 horas após a realização do exame. Exames de pacientes 

internados em unidades não criticas (enfermarias clinico-cirúrgicas e pediátricas), os 

resultados deverão ser disponibilizados em até 12 horas a partir da realização dos 

respectivos exames; 

XVII. Os profissionais de plantão à distância deverão ficar disponíveis durante toda 

a execução do plantão para possíveis necessidades de discussão de laudos com 

outros profissionais, dúvidas e qualquer tipo de apoio que seja solicitado pela unidade. 

XVIII. Os profissionais que emitirão os laudos deverão ter a qualificação profissional  

minima  de: Graduação em Medicina; Inscrição no CRM; Residência Médica e/ou Titulo 

de Especialista nesta especialidade, comprovada pela sociedade correspondente; 

Registro no Conselho de Classe regularizado e preferencialmente profissionais de 

radiologia em subespecialidades (radiologia em neurologia, medicina interna, coluna, 

cardiologia,  etc.);  

XIX. A CONTRATADA, deverá apresentar médico com titulo de especialista em 

Radiologia como responsável técnico da empresa. 

XX. A CONTRATADA, deverá oferecer canal direto de comunicação permanente 

entre o radiologista que elaborou o laudo médico e o médico solicitante e/ou 

coordenador médico da unidade Hospitalar, ou de Pronto Atendimento (UPAS) da 

CONTRATANTE, com o objetivo de esclarecer alguma informação do laudo ou discutir 

um caso, o canal direto de comunicação deverá permitir que o contato seja realizado 

pelo médico solicitante ou pelos radiologistas. 

XXI. A CONTRATANTE não se responsabiliza sob os equipamentos utilizados pela 

CONTRATADA na emissão de laudos; 

XXII. A empresa CONTRATADA deverá comunicar ao serviço de Tecnologia da 

Informação da CONTRATANTE quando tiver problemas de acesso no sistema de 

laudos, lentidão de uso ou comportamentos inesperados na(s) ferramenta(s). 

a. 0 canal de contato é o telefone (41) 3316-5999, que funciona com equipe 

local de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 As 17:00 e por meio de plantão 

telefônico de segunda-feira A sexta-feira das 17:00 As 23:00 e aos sábados, 

domingos e feriados das 08:00 As 23:00. 

b. A equipe poderá solicitar evidências,  logs  de erro, pedir a execução de 

procedimentos remotos, ou pedir o envio de mais detalhes no  e-mail  

tia,feaes.curitiba.pr.gov.br  (com confirmação de leitura), para que possa acionar 

os fornecedores do softwares ou a equipe do Data  Center.  
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XXIII. Em relação a emissão de Laudos, a CONTRATANTE poderá direcionar os 

horários preferenciais conforme a necessidade da FEAS de acordo com a 

característica de cada Unidade.  (Ex:  Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns 

Tomografias computadorizadas executadas 24h0ras por dia sete dias na semana de 

segunda à segunda-feira.) 

XXIV. A CONTRATADA deverá ter acesso aos protocolos técnicos instituições da 

CONTRATANTE, na qual será executado pela equipe de técnicos de Radiologia e 

Médicos Radiologista presenciais da CONTRATANTE, garantindo uma imagem de 

qualidade dos exames específicos que dependam de uma subespecialidade da 

Radiologia. 

XXV. Diante de exames de imagem divergentes por técnica inadequada ou outras 

causas o médico Radiologista em Teletrabalho da CONTRATADA, deverá entrar em 

contato diretamente com a equipe executora nas unidades 24 horas pelo telefone 

3316-5997 para correção imediata formalizando pelo  e-mail  da 

supervisãorx.hizaAfeaes.curitiba.pr.ciov.br  e rtradiologia.sadtAfeaes.curitiba.pr.qov.br; 

XXVI. Para a emissão de laudo em telerradiologia para os exames Tomografia 

Computadorizada, a CONTRATANTE deverá obrigatoriamente contar com médico 

Radiologista no local, ou o médico da emergência local/ o médico assistente do 

paciente. 0 médico especialista da CONTRATADA em telerradiologia, poderá ser 

consultado se necessário sendo solidário nesta responsabilidade. A CONTRATADA 

deve fornecer o contato do médico radiologista em Telerradiologia que estiver 

escalado para emissão de Laudo de exames no período das 19:00 às 7:00 horas da 

manhã para atender as unidades com 24 horas de funcionamento conforme Tabela1. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. 0 prestador contratado deverá atender ás demais especificações contidas no Termo 

de Referência deste Edital. 

II. 0 prestador contratado deverá permitir o acompanhamento e a fiscalização da Feas 

ou comissão designada para tal ato.  

III. 0 prestador contratado deverá analisar os casos discordantes, buscando consenso 

com outro; 

IV. 0 prestador contratado deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou 

prejuízos a que vier causar aos pacientes com relação aos laudos dos exames 

expedidos. 
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V. 0 prestador contratado deverá executar, conforme a melhor técnica, os exames, 

obedecendo rigorosamente As normas técnicas respectivas. 

VI. As despesas com materiais de consumo necessários a execução dos serviços será de 

responsabilidade do prestador contratado. 

VII. Os equipamentos utilizados pelo médico radiologista em telerradiologia, que se façam 

necessários ao perfeito e bom desempenho dos serviços, deverão ser disponibilizados pelo 

prestador contratado, sem ônus para a Feas. 

VIII. estão exclusos do rol de equipamentos, os equipamentos de imagem e os programas já 

listados neste termo de referência. 

IX. Os recursos humanos deverão ser disponibilizados pelo prestador contratado, para 

composição de quadro mínimo de profissionais necessários para prestação dos serviços 

contratados, a ser estimado pela Contratada, de acordo com a solicitação e estimativa de 

exames feitas neste Termo de Referência. 

X. As despesas decorrentes do contrato dos profissionais, como salários, encargos sociais, 

fiscais, impostos, taxas e outros serão por conta do prestador credenciado. 

XI. A execução dos exames deverá ser feita através de profissionais especializados em 

radiologia conforme descrito no inciso XII do subitem 3.1 deste Termo de Referência, 

responsabilizando-se por quaisquer danos causados pelos mesmos aos pacientes, 

decorrentes de omissào, negligência, imperícia ou imprudência (Resolução CFM N° 2107 

DE 25/09/2014 Define e normatiza a Telerradiologia). 

XII. Designar um responsável técnico, devidamente registrado no órgão de classe 

competente, o qual responde pela prestação do serviço junto ao órgão, e com o qual serão 

tratados os assuntos técnico-operacionais pertinentes ao serviço; 

XII. Responder exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução do 

objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais resultantes de vinculo empregaticio ou outro vinculo contratual pertinente, cujos 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Feas; 

XIV. Apresentar relatório mensal, via sistema informatizado, com a informação da 

quantidade de exames realizadas no período, por unidade da Feas contendo: dia, horário, 

exame e quantidade; 

XV. Apresentar Cópia do Alvará De Funcionamento, dentro do seu prazo de validade, 

expedido pela Prefeitura do Município sede da empresa licitante, com ramo de atividade 

compatível ao objeto da Licitação. 

XVI. Apresentar Cópia Licença Sanitária da licitante (dentro de seu prazo de validade), 

vinculada ao ramo de atividade. Nos locais onde não seja mais emitido o documento acima, 
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as empresas deverão apresentar o protocolo de solicitação de renovação ou cópia 

(autenticada) do deferimento publicado em Diário Oficial; 

XVII. Disponibilizar sempre que solicitado relatórios que viabilizem a auditoria dos serviços 

prestados pela Contratada. 

XVIII. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, respeitando as condições ou 

exigências contidas neste termo, de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela 

CONTRATANTE (Feas) e as normas técnicas e legais vigentes 

XIX. Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

XX. Responsabilizar-se em executar os serviços, objeto do presente, através de pessoas 

idôneas e especializadas, assumindo qualquer responsabilidade por danos ou falhas que as 

mesmas vierem a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se ainda a indenizar 

a CONTRATANTE (Feas) por todos os prejuízos que eventualmente ocasionarem; 

XXI. Manter contatos com a CONTRATANTE (Feas), sempre por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais determinados pela urgência da execução dos serviços, prestando 

todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-se a atender prontamente as 

reclamações que porventura ocorrerem; 

XXII. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto 

neste Termo, sem interrupção, seja por motivo de ferias, descanso semanal, greve, licença 

falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá em hipótese alguma, 

qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE (Feas), sendo de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações 

sociais, trabalhistas e fiscais 

XXIII. Assumir qualquer responsabilidade por danos e falhas, que seus empregados ou 

prestadores de serviços vierem a cometer no desempenho de suas funções, indenizando a 

CONTRATANTE (Feas) por todos os prejuízos que eventualmente ocasionem, assumindo 

inclusive possíveis perdas e/ou danos, furtos ou roubos que porventura ocorram aos 

equipamentos, desde que, verificada a culpa da CONTRATADA. Nesta hipótese, isentando a 

CONTRATANTE (Feas) de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência 

dos mesmos; 

XXIV. No caso da CONTRATANTE (Feas) necessitar de treinamento adicional, este será 

fornecido em data a ser definida pela CONTRATADA, em conjunto com o CONTRATANTE 

(Feas). 

XXV. Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias referentes aos 

serviços prestados; 
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XXVI. Comunicar à CONTRATANTE (Feas), por escrito, quaisquer anormalidades de caráter 

urgente, condições inadequadas para a execução dos serviços e a iminência de fatos que 

possam prejudicar a perfeita execução do CONTRATO, comprometendo-se a prestar todos 

os esclarecimentos julgados necessários; 

XXVII. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

presente Termo; 

XVIII. Responsabilizar-se pela omissão de valor ou volume de qualquer serviço necessário 

completa e perfeita execução do objeto ora contratado; 

XXIX. Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, os serviços que apresentem vícios, defeitos ou incorreções; 

XXX. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, insumos e mão-de-obra necessária 

execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE (FEAS); 

XXXI. Iniciar a prestação dos serviços dentro dos prazos definidos no CONTRATO, quando 

deverá ser dado inicio à prestação do serviço, computando o prazo para pagamento das 

atividades; 

Não veicular publicidade acerca da contratação sem expressa e prévia autorização da 

CONTRATANTE (Feas); 

XXXII. Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE (Feas) ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE 

(Feas), podendo ser descontado, o valor a ser ressarcido, de fatura vincenda, ou ainda, ser 

cobrado em juizo; 

XXXIII. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, 

permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as 

solicitações que lhe forem efetuadas; inclusive, permitir livre acesso em sua oficina, a 

técnico indicado pela CONTRATANTE (Feas) para fiscalizar e/ou acompanhar os serviços 

relativos aos orçamentos aprovados; 

)00aV. Executar sempre que necessário, e mediante prévia aprovação por parte da 

CONTRATANTE (Feas), serviços de maior vulto, de reparos ou substituições, que viabilizem 

o funcionamento dos equipamentos; 

XXXV. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados ou prestadores de serviços durante a execução dos 

serviços, que guardem qualquer relação com o objeto licitado; 
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XXXVI. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas na legislação; 

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE, além de outras assumidas no presente 

instrumento ou em seus Anexos: 

I. E de responsabilidade da CONTRATANTE a manutenção preventiva e corretiva do 

sistema PACS utilizado para emissão de laudos. No entanto, em caso de defeitos a 

CONTRATADA deve informar a Feas por escrito e não interromper a prestação do 

serviço, dentro das possibilidades. 

II. Inserir os empregados da contratada nas políticas e rotinas de qualidade adotadas 

na instituição e prover as capacitações necessárias a estes, quando da necessidade;  
III. Definir o Gestor e o Suplente do contrato e suas responsabilidades na supervisão 

do contrato que devem acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de 

fornecimento do objeto contratado. Dentre as atribuições do servidor designado para 

exercer a fiscalização do contrato estão: 

IV.Zelar para que o objeto da contratação seja fielmente executado conforme o 

ajustado no contrato; 

V. Anotar em documento próprio as ocorrências; 

VI.Determinar a correção de faltas ou defeitos na execução do contrato; 

VII. Cientificar à autoridade superior sobre eventual inexecução do contrato para a 

adoção das medidas cabíveis. 

VIII. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 

exigências deste TERMO e seus anexos; 

IX.Solicitar, em função de qualidade ou eficiência, a repetição dos laudos, sempre que 

constatar irregularidades; 

X. Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de execução do 

serviço; 

XI. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita 

da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para 

dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste; 

XII. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
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desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 

XIII. Efetuar os pagamentos nas condições e pregos pactuados; 

XIV. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 

exigências deste Termo e seus anexos; 

XV. Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

XVI. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação 

escrita da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais 

para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste; 

XVII. Notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualquer problema nos 

serviços prestados. Poderá ser ordenada à suspensão dos serviços e, respectivos 

pagamentos, se dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da entrega da 

notificação, não for atendida a reclamação, sem prejuízo das penalidades a que ficar 

sujeita; 

XVIII. Obedecer às especificações fornecidas pela CONTRATADA quanto 

utilização dos equipamentos, divulgando as orientações recebidas e fiscalizando os 

procedimentos adotados pelos usuários. 

Parágrafo Único 

A detecção, pelo CONTRATANTE a qualquer tempo durante a execução dos 

serviços adquiridos, de vícios de qualidade nos mesmos, importará na aplicação dos 

dispositivos da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

CLAUSULA SEXTA — DO VALOR 

Pela presente contratação perceberá a CONTRATADA a importância total de 

até R$ para o período de 180 (cento e oitenta) dias; restando um 

valor unitário por exame, com emissão de laudo de R$ contemplados todos 

os serviços descritos neste termo de referência, os quais encontram-se em consonância 

com a proposta da Contratada, conforme planilha abaixo: 
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Tasii 

Ccidigo  
ITEM 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

Empresa 

.. ......
.

.AZO 
8o DIAS 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
- 

MENSAL 
, VALOR 180 

DIAS 

221885 Tomografia (TC) 1.500 9.000 

221886 Raio-X simples (RX) 16.000 96.000 

221887 Eletroencefalograma  (EEG)  500 3.000 

221888 Angiotomografia 1.500 9.000 

VALOR TOTAL 

Parágrafo Primeiro  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiveis através de 

Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender as metas definidas. 

Parágrafo Segundo  

Somente serão pagos os serviços efetivamente prestados, de acordo com os 

relatórios apresentados e validados pelo gestor do contrato. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO 

0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota 

fiscal correspondente ao mês de referência, que deverá ser encaminhada até o 010  

(primeiro) dia  'Ail  do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou 

rasuras, sendo necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte 

documentação: 

a) Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro 

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

faturas apresentadas, esta comunicará por escrito à CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, 

contados a partir do primeiro dia útil após a protocolização das Notas Fiscais/Fatura. Neste 

caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula será suspenso, até que haja a regularização 

14 



Contratos 
R. Capitão Argenniro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

:SF 
 Fundação  Estabal de Abenção 

411 a Saisda do cum.  

da cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento da fatura a partir dessa nova data, 

sem a ocorrência de quaisquer encargos à CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo  

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido após o 

pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito a 

CONTRATADA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores no faturamento do 

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA OITAVA — DA MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais 

atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá 

ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, após 

decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, nos termos da 

Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, Decreto Municipal n° 610/2019 e Instrução Normativa n° 02/2021 — SMF, ou seja, será 

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 
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Parágrafo Único 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice 

substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do prego do valor 

remanescente. 

CLAUSULA DÉCIMA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  65 da Lei 8666/93. 

Parágrafo Único 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda, em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita As 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

1. Advertência. 

2. No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, ou ainda na execução do 

contrato, multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da contratação, até o prazo 

máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo de que trata este item, a ordem de serviço 

poderá ser cancelada ou o contrato ser considerado rescindido, a critério da 

CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA sujeita As penalidades previstas nos 

artigos 86, 87 e 88 da Lei n.° 8666/93 e Decreto 610/2019. 

3. No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da contratação, de acordo com o artigo 87, inciso II, da Lei n.° 

8.666/93 e Decreto 610/2019. 
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4. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior a 

02 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado A administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8666/93 e Decreto 610/2019. 

5. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publicação 

na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93 e Decreto 610/2019. 

VI. No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da contratação, de acordo com o artigo 87, inciso II, da Lei n.° 

8.666/93 e Decreto 610/2019, exceto se a infração estiver elencada na tabela de 

infração abaixo, hipótese em que serão aplicadas as penalidades ali previstas, sobre o 

valor bruto do mês em que se apurar a(s) irregularidade(s), a(s) qual(is) será(ão) 

descontada(s) do valor relativo ao próximo pagamento a ser efetuado. Para efeito de 

aplicação das multas, a "Tabela 1" atribui grau de gravidade e o percentual 

correspondente a ser aplicado e a "Tabela 2" elenca as infrações e o grau de 

gravidade: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDENCIA 

01 0,10% sobre o valor mensal bruto em que 

se apurar a irregularidade; 

02 0,50% sobre o valor mensal bruto em que 

se apurar a irregularidade; 

03 1,00% sobre o valor mensal bruto em que 

se apurar a irregularidade. 

TABELA 2 

INFRAÇÃO GRAU 

Deixar de cumprir prazo de entrega 

dos laudos estabelecido pelo contrato 

Os registros das ocorrências 

serão individuais, ou seja, a 

cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, 

podendo ocorrer o registro de 

várias ocorrências na mesma 

data 

03 
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Recusar-se a executar serviço 

determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

sem motivo justificado ou 

determinação formal. 

A empresa deverá justificar 

imediatamente a razão da 

inexecução parcial. Os registros 

das ocorrências serão 

individuais, ou seja, a cada fato 

ocorrido corresponderá uma 

ocorrência, podendo ocorrer o 

registro de várias ocorrências na 

mesma data. 

03  

Destruir ou danificar documentos 

disponibilizados na plataforma por 

culpa de seus empregados. 

Condicionada A verificação pelo 

fiscal do contrato ou A 

comunicação formalizada a 

este, efetuada por servidor que 

tenha verificado sua ocorrência. 

Os registros das ocorrências 

serão individuais, ou seja, a 

cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, 

podendo ocorrer o registro de 

várias ocorrências na mesma 

data. 

03  

Os registros das ocorrências 

serão individuais, ou seja, a 

cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, 

podendo ocorrer o registro de 

várias ocorrências na mesma 

data. 

Demora no atendimento As 

determinações da CONTRATANTE, e 

não justificada, num período superior 

a 10 (dez) dias 

01  

Os registros das ocorrências 

serão individuais, ou seja, a 

cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, 

podendo ocorrer o registro de 

várias ocorrências na mesma 

Deixar de prestar esclarecimentos 

solicitados pela CONTRATANTE, no 

prazo de 24 horas 

02 

Contratos 
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VII. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a FEAS, pelo prazo não superior 

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado A administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8.666/93 e Decreto 610/2019. 

VIII. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publicação 

na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8.666/93 e Decreto 610/2019. 

IX. A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item  III)  poderão ser 

cumuladas. 

Parágrafo Primeiro 

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer As garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO INADIMPLEMENTO 

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo 

de sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 
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extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a) não cumprir as obrigações assumidas; 

b) falir ou dissolver-se; 

c) tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, 

de acordo com a legislação em vigor; 

d) interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Único 

Verificado qualquer problema nos serviços, a contratada será notificada por 

escrito, devendo corrigi-lo, sem qualquer ônus para a contratante, podendo ser ordenada a 

suspensão dos serviços e respectivos pagamentos, se dentro de 24 h (vinte e quatro horas), 

a contar da entrega da notificação, não for atendida a reclamação, sem prejuízo das 

penalidades a que ficar sujeita. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução dos serviços objeto do presente instrumento, fica assegurado à Contratante, 

através do Gestor e do Suplente do contrato, o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços contratados, podendo, para tanto, fazer uso de todos os recursos 

previstos no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, ou de outros meios que entender necessários, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da Contratada. 

Parágrafo Primeiro  

Quaisquer exigências referentes à fiscalização inerente ao objeto do contrato 

deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante. 

Parágrafo Segundo  

A fiscalização exercida no interesse da contratante não exclui nem reduz a 

responsabilidade da empresa contratada na ocorrência de qualquer irregularidade, inclusive 

perante terceiros. As condutas ativas ou omissivas irregulares praticadas pela contratada 

não implicam corresponsabilidade da contratante e/ou de seus agentes. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA— DOS IMPOSTOS E TAXAS 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e taxas que 

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA RENUNCIA 

A contratada, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia expressamente a 

qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou administrativo 

relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA— DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato poderá ser: 

I — Unilateralmente e por escrito pela contratante, nos casos de descumprimento pela 

contratada das condições pactuadas e, ainda, na forma dos incisos I a XII e XVII, do 

artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e alterações, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

II - Por acordo amigável entre as partes, desde que haja conveniência para a 

contratante. Deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente.  

III  — Por iniciativa das partes na via administrativa ou judicial, nos casos enumerados 

nos incisos XII e XVII, do artigo 78, da Lei n° 8.666/93 e alterações, hipóteses em que, 

desde que não haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados, em conformidade com o disposto no § 2° e incisos, do 

artigo 79 e 80, daquele diploma legal. 

Parágrafo Primeiro  

Poderá ainda o contrato ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer 

tempo, observadas as seguintes condições: 

a) Na hipótese da CONTRATADA solicitar a rescisão, esta deverá continuar 

prestando os serviços por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, não 

inferior a 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da solicitação de 

rescisão. 

b) Na hipótese da CONTRATANTE solicitar a rescisão, deverá efetuar 

comunicação por escrito A CONTRATADA, com antecedência  minima  de até 60 

(sessenta) dias, sendo então pagos os serviços comprovadamente prestados, 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

não cabendo A contratada qualquer outra compensação ou indenização, seja a 

que titulo for. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a contratada tiver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro  

É vedado A contratada ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes 

do presente contrato, sem prévia e expressa autorização e concordância da contratante. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA— DO ABANDONO 

0 abandono na execução dos serviços em qualquer etapa, por parte da 

contratada, ensejará na ação de perdas e danos em valor referencial igual ao dobro do valor 

contratado. 

CLAUSULA 

DÉCIMA OITAVA— DA OBSERVÂNCIA À LEI N° 8.666/93. 

0 presente instrumento sujeita o contratante e a contratada As normas contidas 

na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis A espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA— DA VIGÊNCIA 

A vigência do contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, não podendo ser 

prorrogado. 

CLAUSULA VIGÉSIMA — DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Mamed Younes  Mohamed  

Mourad (matricula funcional n.° 861) e  Kelly  Otofuji  Honda  (matricula funcional n.° 4.256) 

como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvido. 
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CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada pais onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

CONTRATANTE;  

III. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paracirafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 
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 Fundação  Eatabal de Aberx7iio 
11) A Saida do Curkgba  

Paragrafo segundo 

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do determinado 

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Pa  rag  rafo terceiro 

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 

as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e independente, 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha 

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, 

para as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que depois de lido 

e achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, em duas 

vias de igual teor e forma. 

Curitiba, de de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

)00000000a)0000000C 

CONTRATADA 

24 



Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique lgino Borges 

Diretor Administrativo Financeira Feas Assessor Jurídico — Feas 

P Testemunha 2a  Testemunha 

• 

• 
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Apesar de o valor global da empresa Localmed ter ficado 
inferior, esta não cotou todos os serviços solicitados. 

piretora Adininistrativa Financeira 
arre 'to onsseca 

dministrativa Feas 

fr 
Deise Sue  i  de Pietro Caputo 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Declaramos conforme o contido no  Art.  282  do Decreto n2  610/19 PMC, que os preços fixados neste processo estão de acordo com os praticados no mercado. 

OBJETO: Prestação de serviços de emissão de laudos à distância (telerradiologia) de imagens exames de RX, tomografia e angiotomografia e eletroencefalograma através do sistema de PACS  (Picture Archiving and  

Comunication  System)  para as unidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba — FEAS. Para o prazo de 180 dias 

Código' 
Tasy 

ITEM 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

• IMAGENS 
DIGITAL RADIOLÓGICA - 

MEDICAS S/S 
23425.866/0001-37 

• 

TECNOLOGIA EM 
LTDA - CNPJ 

: 

LOCALMEu DIAGNOSTICOS  
, 

11.510.215/0001-79 
MEDICOS  - CNPJ  STAR  piApNosricos 

24.455.199/0001-00 
LTDA - CNPJ , 

MES 
PRAZO ' 
liaDIAS 

VALOR 
, 

UNITÁRIO 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 180 DIAS 
VALOR 

• 
UNITÁRIO 

K 

VALOR 
MENSAL 

. VALOR 180 DIAS 

. 

, 

VALOR' 
, 

UNITÁRIO , 
VALOR 
• 

MENSAL 
VALOR 180 DIAS , 

221885 Tomografia (TC) 1.500 9.000 R 47,50 R$71.250,00 R$427.500,00 R$ 40,00 R$60.000,00 R$360.000,00 R$ 5200 R$78.000,00 R$468.000,00 

221886 Raio-X simples (RX) 16.000 96.000 R$ 6,80 R$108.800,00 R$652.800,00 , R$ 7,00 R$112.000,00 R$672.000,00 R$ 12,00 R$192.000,00 R$8.064.000,00 

221887 Eletroencefalograma  (EEG)  500 3.000 R$ 6,50 ‘ R$3.250,00 R$19.500,00 R$ 40,00 R$20.000,00 R$120.000,00 R$ _ R$0,00 R$0,00 

221888 Angiotomografia 1.500 9.000 R$ io,00 R$105.000,00 R$630.000,00 R$ _ R$0,00 R$0,00 R$ 52,00 R$78.000,00 R$468.000,00 

VALOR TOTAL R$288.300,00 R$1.729.800,00 R$192.000,00 R$1.152.000,00 R$ 348.000,00 R$9.000.000,00 

Curitiba, 02 de Setembro de 2022 

Valor total máximo da prestação do serviço: R$ 1.729.800,00 (um milhão setecentos e vinte e nove mil e oitocentos reais) 



contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  i  Zimbra 

, 

DIGITAL  
TECNOLOGIA EM IMAGENS ECA  

02_0/22, 16:24 Zimbra 

RE: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de laudos à distancia (telerradiologia) 

De: Digital Radiológica <digital.rad@outlook.com> 

Assunto: RE: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de laudos 
distancia (telerradiologia) 

Para : Contratos da Feaes <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Boa tarde Ricardo e Janaina, 

qui, 01 de set de 2022 16:18  

anexos 

Tudo bem? Tivemos uma reunião há pouco com a nossa contabilidade para realizar um 
levantamento dos tributos que iremos recolher sobre a  NF  de serviços que será emitida para a 
FEAS. 

Realizamos uma breve simulação de faturamento baseada nos valores que informamos para 
vocês na respectiva proposta e como a Digital Rad hoje é optante pelo regime tributário do Lucro 
Presumido, os impostos são muito expressivos, sendo assim com os valores informados na 
proposta não conseguimos obter margem de lucro sobre o serviço. Porém realizamos uma nova 
simulação na qual tivemos que reajustar os valores de Angiotomografia e Raios x, nos baseando no 
regime tributário do Simples Nacional já que o nosso objetivo é desenquadrar a Digital Rad do 
regime de Lucro Presumido em janeiro de 2023 para o mesmo, acreditamos que mesmo pagando 
impostos exorbitantes nesse momento, e para fechar essa parceria com a FEAS, conseguimos 
prestar o serviço nesses 4 meses restantes do ano de 2022 nesse formato até que venhamos a 
desenquadrar o regime tributário em janeiro de 2023, só que de qualquer forma teremos como 
mencionado acima, que reajustar os exames citados. 

Estaremos reenviando uma nova proposta reajustada para análise de vocês. Até inclusive para 
formalizarmos nosso contato e conforme conversamos com a Janaina e também verificamos no 
edital, a principio não terão dentre os exames mencionados a Angiotomografia de Coronária, que 
seria um exame bem especifico e de valor diferenciado. 

Para que haja uma transparência da nossa parte para com vocês, especificamos abaixo todos 
os impostos que iremos ter que recolher de momento sobre a  NF  de serviços: 

Tributos 

Cofins 3% 

Pis 0,65 

iIRRI Base LR 4,80% 

Ctsocial Base LR 2,88% 

:INSS 11,00% 
ISS sobre  NF 5,00% 

Qualquer dúvida pode nos ligar que esclarecemos melhor a situação. 

Atenciosamente, 

Clayton Eduardo A. Santos 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=73090&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/7 



02/09/22, 10:25 Zimbra 

Sócio Administrador 
Digital Rad 

Contato: (47) 99959-6195 / (47) 99934-2060 

De: Contratos da Feaes <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviado: quarta-feira, 31 de agosto de 2022 10:53 
Para: digital rad <digital.rad@outlook.com>  
Cc:  Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Assunto: Re: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de laudos 
distancia (telerradiologia) 

Bom dia 
Tudo bem? 

Recebido sua documentação 

Atenciosamente, 

Ricardo Aleixo de Assis Alves 
Assistente Administrativo 

 

Contratos 

(41) 3316-5717 j contratosfeaesefeaes.curitibmpr.gov.br  

  

De: "digital rad" <digital.rad@outlook.com> 
Para: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>, "Janaina Barreto 
Fonseca" <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 9:56:38 
Assunto: RE: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
emissão de laudos à distancia (telerradiologia) 

Bom dia Ricardo, 

Tudo bem? Segue em anexo o comprovante de inscrição no CRM da Digital Rad e a certidão 
negativa de débitos junto ao mesmo. 

Atenciosamente, 

(TECNOLOGIA E tivl IMAK,TNS MEDICAS

DIGITAL  

Clayton  Eduardo A. Santos 

Sócio Administrador 
Digital Rad 

Contato: (47) 99959-6195 / (47) 99934-2060 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=73090&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 2/7 



assinatura 

DIGITALM 
TECNOLOGIA EM IMAGENS 7EICAS  

02/9.9/22, 101:25 Zimbra 

De: Contratos da Feaes <contratosfeaes@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviado: terça-feira, 30 de agosto de 2022 16:39 
Para: digital rad <digital.rad@outlook.com>  
Cc:  Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Assunto: Re: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de laudos 
distancia (telerradiologia) 

64 

Boa Tarde 

Recebido 

Atenciosamente, 

Ricardo Alai= de Assis Alves 
Assistente Administrativo 

Contratos 

(41) 3315-5717 I contratosteaesefeaes.curitiba.pr.gov.br  

De: "digital rad" <digital.rad@outlook.com> 
Para: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>, "Janaina Barreto 
Fonseca" <jafonseca@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 30 de agosto de 2022 16:03:31 
Assunto: RE: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
emissão de laudos à distancia (telerradiologia) 

Boa tarde Ricardo, 

Segue em anexo o comprovante de inscrição do Diretor Técnico da Digital Radiológica junto ao 

CRM, boleto e comprovante da taxa de inscrição da Digital Radiológica também junto ao CRM. 

Atenciosamente, 

Clayton  Eduardo A. Santos 

Sócio Administrador 
Digital Rad 

Contato: (47) 99959-6195 / (47) 99934-2060 

De: Contratos da Feaes <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviado: terça-feira, 30 de agosto de 2022 10:55 
Para: digital rad <digital.rad@outlook.com> 
Assunto: Re: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de laudos 
distancia (telerradiologia) 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=73090&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 3/7 



02/09/22, 10:25 Zimbra 

Bom dia 
tudo bem? 

Recebido as documentações. 
Fico no aguardo quanto as documentações referente ao registro no conselho regional de 
medicina 

Atenciosamente, 

Ricardo Aleixo de Assis Alves 
Assistente Administrativo 

Contratos 

(41)3316-5717 I contratosfeaesefeaes-cunlibapr.gov.br  

 

  

   

   

De: "digital rad" <digital.rad@outlook.com> 
Para: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 29 de agosto de 2022 16:42:44 
Assunto: RE: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
emissão de laudos à distancia (telerradiologia) 

Boa tarde Ricardo, 

Segue em anexo os documentos solicitados. 

Atenciosamente, 

(
TECNOLOGIA EM IMAGENS MEDICAS 
D IGITAL1AD  

Clayton  Eduardo A. Santos 

Sócio Administrador 
Digital Rad 

Contato: (47) 99959-6195 / (47) 99934-2060 

De: Contratos da Feaes <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviado: segunda-feira, 29 de agosto de 2022 14:17 
Para: digital rad <digital.rad@outlook.com> 
Assunto: Re: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de laudos 
distancia (telerradiologia) 

Boa Tarde 
Tudo bem? 

Consegue me mandar ainda hoje o orçamento? 

Atenciosamente, 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=73090&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 4/7 



02/09/22, 10..25  Zimbra 

Ricardo Aleixo de Assis Alves 
Assistente Administrativo 

Contratos 
(41)3316-5717 I contratosfeaesgfeaes.curitiba.pr.gov.br  

assinatura 

A 

De: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "digital rad" <digital.rad@outlook.com> 
Enviadas: Sexta-feira, 26 de agosto de 2022 16:19:36 
Assunto: Re: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão 
de laudos à distancia (telerradiologia) 

Boa Tarde 

Recebi 

Vou passar aos responsáveis para análise. 

Atenciosamente, 

 

Ricardo Aleixo de Assis Alves 
Assistente Administrativo 

Contratos 
(41) 3316-5717 I contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

assinatura 

De: "digital rad" <digital.rad@outlook.com> 
Para: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 26 de agosto de 2022 16:17:33 
Assunto: RE: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
emissão de laudos à distancia (telerradiologia) 

Olá Sr. Ricardo, 

Conforme contato via telefone, venho por meio desse  e-mail  explicar como a nossa empresa 

trabalha hoje com os serviços oferecidos. 
A Digital Rad oferece o serviço de terceirização da mão de obra do profissional em radiologia e 

também o serviço de laudos â distância, porém como funciona nossa telerradiologia? 
Hoje a Digital Rad possui contrato com uma empresa paralela na qual oferecemos o serviço de 
laudos, e essa mesma empresa é de um dos nossos sócios, mas os laudos são emitidos 
normalmente com a logomarca da Digital Rad. 

Então dentro do contrato social da nossa empresa, não temos um médico radiologista como 
RT, porém o mesmo assina os laudos pela a Digital Rad. 

Já oferecemos o mesmo serviço para alguns parceiros e a nossa dúvida 6, se podemos 
executar o mesmo nesse formato? 

Atenciosamente, 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=73090&tz=America/Argentina/Buenos.  Aires 5/7 



DIGITA 
1ECNOLOGIA EM IMA'GENS MEDICAS  

Ricardo Aleixo de Assis Alves 
Assistente Administrativo 

Contratos 
(41) 3316-5717 I contratosfeaesaleaes.curitiba.pr.gov.br  

assinatura 

02/09/22, 10:25 Zimbra 

Clayton  Eduardo A. Santos 

Sócio Administrador 
Digital Rad 

Contato: (47) 99959-6195 1(47)  99934-2060 

De: Contratos da Feaes <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviado: sexta-feira, 26 de agosto de 2022 10:37 
Para: digital.rad@outlook.com  <digital.rad@outlook.com>; contato@digitalrad.net.br  
<contato@digitalrad.net.br> 
Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de laudos ã distancia 
(telerradiologia) 

Bom Dia 

Prezados, tendo em vista a finalização do processo de cotação referente a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de emissão de laudos à distancia 
(telerradiologia) de imagens, exames de RX, tomografia, angiotomografia e 
eletroencefalograma através do sistema PACS  (Picture Archiving and  Comunication  System).  Informamos 
que a sua empresa apresentou o menor valor dentre as cotações. Para darmos 
continuidade no processo de contratação, solicito o envio dos documentos abaixo no 
prazo de 2 (dois) dias Citeis - 30/08/2022, favor atentar-se ao prazo do envio, caso não 
seja cumprido, entraremos em contato com o segundo colocado. 

Documentação: 
() Cartão CNPJ; 
() Contrato Social; 
()Cópia dos doc. dos sócios; 
() Regularidade Federal; 
() Regularidade Estadual; 
() Regularidade Municipal; 
() FGTS; 
() Cert. Neg. Débito Trabalhista; 
()  certidoes-aptaps.tcu.gov.br/   in  idôneos; 
() Declaração, não emprega menor de 18 anos; 
() Alvará de funcionamento; 
() Atestado de Capacidade Téc. 

Atenciosamente, 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printnnessage?id=73090&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 6/7 
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6IGITAL 
TECNOLOGIA EA4 IMAGENy m 

Curitiba, 01 de setembro de 2022. 

A FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

PROPOSTA COMERCIAL 

A Digital Radiológica - Tecnologia em Imagens Médicas S/S LTDA, inscrita sob o CNRI n° 23.825.866/0001-
37, situada à rua Padre Estanislau Piasecki, 426- CIC, Curitiba/PR, vêm através desta apresentar a seguinte 
proposta comercial. 

1. Serviço: 

Prestação de serviços de emissão de laudos â distância (telerradiologia) de imagens de exames de raios x, 
tomografia, angiotomografia e eletroencefalograma, através do sistema de PACS  (Picture Archiving and  
Comunication  System).  

2. Horário atendimento: 24 horas 

3. Valores: 

Laudos de raios x: valor unitário - R$ 6,80 

Laudos de tomografia: valor unitário - R$ 47,50 

Laudos de angiotomografia: valor unitário - R$ 70,00 

Laudos de eletroencefalograma: valor unitário - R$ 6,50 

Obs: Valor da proposta sujeito a reajuste anual conforme o INPC ou o índice a ser acordado entre às 
partes. 

Validade da proposta: 3 meses 

4. Contratação: 

A parceria será firmada entre as partes mediante contrato no modelo PJ — PJ 

5. Insumos: 

Sistema de PACS  (Picture Archiving and  Comunication  System)  será disponibilizado pela Contratante.  

CLAYTON Assinado de forma 
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Clayton  Eduardo Alves Dos Santos 
Sócio Administrador 

Digital Rad 

Digital Rad- Rua Padre Estanislau Piasecki, 426, CIC, Curitiba-PR. Fone: (47) 99934-2060 / (47) 99959-6195. 
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Licitações e Conira4os 

+55 11 2348-2348 

licitacao@assemed.med.br  

www.assemedlaudas.com.br  

EsLamensagem, incluindo seus  amens,  tem  cedar  conficienclal e restrito ao -destinatirio. 
NG m copartilhe  dodos  sigilosos. Antes de  ;mot* dense  em  see  compromisso com o  Male  Amblente.  

a  01/09/2022 09:59 Zimbra 

Re: Orçamento serviços de telerradiologia 

De: LICITAÇÃO ASSEMED <licitacao@assemed.med.br> 

Assunto : Re: Orçamento serviços de telerradiologia 

Para : Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc:  katia@assemed.med.br  

Prezada Janaina, boa tarde! 

Agradeço o convite para a participação, aproveito para anexar a nossa proposta comercial. 

Qualquer dúvida estou disposição. 

Atenciosamente, 

sex, 12 de ago de 2022 12:53 

&2  anexos  

SEW! .G  
reins.  

Em ter., 9 de  ago.  de 2022 as 10:30, Janaina Barreto Fonseca <jafonsecaftfeaes.curitiba.prgov.br> escreveu: 
Prezada,  

solicito orçamento dos serviços anexos para realização de processo de dispensa de 
licitação e licitação, na sequencia. 

Solicito que, caso haja algum exame que a empresa não realize, nos informe. 

1 Atenciosamente, 

Janaina Barreto Fonseca 
Gerente Administrativa 

Contratos 

(41) 3316-5926 I feaes.curitiba pr.gov.br  

Proposta Comercial - FEAS.pdf 
181  KB  

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=42715&part=3&tz=America/Araguaina 1/1 



LOCALMED 
Diagnósticos Médicos ei9upd2 

PROPOSTA COMERCIAL 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE —  PEAS  

A empresa Localmed Diagnósticos Médicos LTDA, inscrita no CNPJ n2  11.510.215/0001-79, com sede na Av. 

Indianopolis — n2  1623/SP, por intermédio de seu representante legal, Sra. Dra. lOtia de Arruda Geraldes Denardi, RG 

n2  20.734,252-0. CPF n2  067.414.648-40, vem através deste apresentar proposta comercial conforme segue: 

Modalidade Quantidade Valor Unitario Valor Mensal Valor Anual 

RAIO - X 10000 R$ 7,00 R$ 70.000,00 R$ 840.000,00 

TOMOGRAFIA 

COMP. 
1300 R$ 40,00 R$ 52.000,00 R$ 624.000,00  

EEG  60 R$ 40,00 R$ 2.400,00 R$ 28.800,00 

 

São Paulo, 12 de agosto de 2022. 

 

LOCALMED 
Nagnósticos  Médios  Ltd& 
CNN: 11.510.215/00,1149 
'wt., municipal: 4.01S.6 76-1 

  

LOCALMED DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA 

CNPJ: 11.510.215/0001-79 

KATIA DE ARRUDA GERALDES DENARDI 

CPF: 067.414.648-40 -  e-mail:  katiagassemed.med.br  

 

FAL.52_REV.04 

Localmed Diagnósticos Médicos Ltda. —  CNN:  11.510.215/0001-79 
Av. Indiancipolist  1623- Planalto Paulista — 53o Paulo -- SP - CEP 04063-003-  Pone  (11) 2348-2348 

www.assemedlaudos.com.br  Uma Empresa do Grupo Assemed 

vIsrvAs DE carvreiomerrne.x. 
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Zimbra jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Janaina - Proposta Comercial  STAR  Telerradiologia 

De: Gabriela Menghi <comercial@stanmed.br> 

Assunto : Janaina - Proposta Comercial  STAR  Telerradiologia 

Para : Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo 

qui, 11 de ago de 2022 14:10  

Olá Janaina, tudo bem? 

Conforme conversamos, segue proposta comercial para sua apreciação. 
Acesse o  link  para visualizá-la: Proposta Comercial  STAR  - FEAS - Fundação Estatal de Atenção a Saúde (2022-08- 

11). pdf . 

A  STAR  é referência em laudos a distância, contamos com um equipe de médicos 
radiologistas altamente qualificada e especializada, fornecendo laudos resolutivos e 
disponíveis 24 horas/dia e 7 dias/semana, com regularidade no tempo de liberação 
dos exames até mesmo no período noturno, finais de semana e feriados. 

Acreditamos que todos os pacientes tem direito a um atendimento de saúde de alto 
padrão, por este motivo nossa missão é difundir uma Medicina Diagnóstica de 
qualidade a todo o pais. 
Neste  link STAR  Telerradiologia - Apresentação  tem uma breve apresentação da empresa. 

Com a  STAR  você terá mais qualidade, agilidade e flexibilidade nos atendimentos. 

Aguardo seu retorno. Caso prefira, fique à vontade para agendar uma reunião comigo 
através do seguinte  link:  bate-papo comercial. 

Atenciosamente;  
Gabriela Meng hi  
Comercial  
+55 (11) 4349-1959 ext. 441 
+55 (11) 95679-2398  

www.stanmed.br  

Este  e-mail  e seus anexos contêm informageies privilegiadas e confidenciais, reservadas apenas aos seus 
destinatários. Caso o tenha recebido por engano, por favor informe o remetente, respondendo imediatamente a este  e-mail,  
e em seguida apague-o de seu computador.  

All information in this email and attachments is privileged and confidential, addressed to the recipients only. If you are not 
an intended addressee, please notify us immediately by replying to this email and delete this message from your computer. 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=42715&part=2&tz=America/Araguaina 1/1 
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