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MUNICIPIO DE FRANCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉRGICOS 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 03/2.019 

 

       O MUNICÍPIO DE FRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, através do Processo nº 31.190/19, 

convida os interessados em prestar serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, para credenciamento de 

empresas especializadas para execução de serviço de eletrocardiograma computadorizado, com emissão de 

laudo à distância e fornecimento de equipamentos em comodato, ao preço da tabela do SUS, a se 

credenciarem na Prefeitura Municipal de Franca, junto à Coordenadoria de Licitações e Compras, na Rua 

Frederico Moura, 1517, Sala 03, Prédio da Antiga Câmara Municipal, até o dia  17 de Setembro de 2019, às 

16h00. 

 

I - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

 

I - O presente Termo tem por objeto o credenciamento de empresas especializadas para prestação de 

serviços de saúde, na área de execução de serviço de eletrocardiograma computadorizado, com emissão de 

laudo à distância e fornecimento de equipamentos em comodato, ao preço da tabela do SUS, pelo prazo de 

12 (doze) meses, prorrogáveis de acordo com previsão Legal. 

 

II - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços operacionalizados pelo prestador deverão ser prestados da seguinte forma: 

a) a contratada deverá contar com uma equipe especializada em interpretar os eletrocardiogramas; 

b) a contratada deverá dar treinamento, capacitação e certificação à todas as pessoas envolvidas na 

execução dos eletrocardiogramas (enfermeiros ou técnicos de enfermagem), e também para o funcionário 

responsável pelo envio e recebimento das informações pela internet; 

c) a contratada, após receber o ECG, fará leitura e os laudos dos mesmos devendo retorná-los pela mesma 

via para serem impressos e entregues aos pacientes; 

d) a contratada deverá oferecer informações médicas adicionais ao plantonista caso este solicite; 

e) os laudos de rotina (que não se enquadrarem como urgentes) deverão ser respondidos pela contratada no 

prazo máximo de 12 (doze) horas, contados a partir do envio dos mesmos; 

f) os laudos de urgência deverão ser respondidos no prazo máximo de 15 (quinze) minutos a partir do envio 

dos mesmos; 

g) a contratada fará Atestados Pré-Operatórios de acordo com o Traçado Eletrocardiográfico. 

h) a contratada deverá ter profissionais de plantão 24 (vinte e quatro) horas, de domingo a domingo, inclusive 

feriados, para atender aos exames de urgência cardíaca e prestar informações médicas adicionais aos 

plantonistas, caso estes solicitem; 

i) a contratada deverá disponibilizar a contratante, a título de comodato 07 (sete) Eletrocardiógrafos e 07 

(sete) computadores completos com impressora sem custo adicional; 

- Especificações dos equipamentos: Eletrocardiógrafos com 12 derivações simultâneas, versão mesa, 

computadorizado, deverá trabalhar em tempo real e com entrada do paciente isolada em conformidade com 
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as normas NBR IEC 60601-1 deverá ter classe II de segurança elétrica do paciente, proteção contra descarga 

de desfibriladores - Classe de proteção BF conforme NBR - IEC 601-2-25, registro na ANVISA e que dispense 

o uso de fio de aterramento. Computadores completos, com a seguinte configuração mínima: Windows7 

64bits ou Windows 10 64 bits, memória de 4gb e HD 500GB, capaz de gerenciar o programa para realizar e 

armazenar exames de eletrocardiograma. Com software e filtros digitais que garantem maior qualidade para o 

traçado. Esses equipamentos permitem a realização computadorizada de eletrocardiogramas, assim como 

sua monitoração, registro e arquivamento, dos exames. Possuir software automático de envio de exames e 

recebimento de laudos via internet, dispensando a necessidade de anexar exames e enviá-los via email 

“manualmente”, e impressoras laser. 

j) A contratada deverá prestar manutenção técnica nos eletrocardiógrafos e computadores e impressoras, 

substituindo-os no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, caso o problema não seja sanado.  

k) A troca das perinhas de sucção será realizada sem ônus para a contratante a cada 06 (seis) meses e o 

cabo de paciente a cada 12 (doze) meses, ou quando houver necessidade. 

l) a Secretaria Municipal de Saúde providenciará em cada local de emissão do ECG, uma sala equipada com 

mesa clínica, rede para que o computador seja ligado à internet e um funcionário responsável pelo envio e 

recebimento das informações; 

m) O prestador se submeterá às normas definidas pela Secretaria Municipal de Saúde quanto ao fluxo de 

atendimento, à comprovação da assistência prestada e outros procedimentos necessários ao ágil 

relacionamento com o prestador visando garantir o bom atendimento ao paciente. 

 

III - DOCUMENTAÇÃO  

- Alvará Sanitário Municipal em vigor; 

- Comprovação de capacitação de todos os profissionais envolvidos com a realização do serviço credenciado, 

conforme listagem abaixo: 

a) Cópia da carteira de identidade profissional; 

b) Cópia de CPF; 

c) Diploma de graduação; 

d) Título de especialista, na área proposta sendo representado por um dos seguintes diplomas legais: 

d.1 - Certificado de conclusão de residência médica; 

d.2 – Título obtido por aprovação em concurso público; 

d.3 – Certificado de conclusão de pós graduação reconhecido pelo MEC; 

d.4 – Título reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina ; 

d.5 – Título da Associação Médica Especializada, reconhecida pela Associação Médica Brasileira;  

- Declaração firmada por servidor responsável pela área de pessoal da Prefeitura Municipal de Franca de que 

o prestador ou nenhum dos responsáveis pela pessoa jurídica ou seus sócios são servidores municipais 

contratados por concursos ou por outra forma ou nomeados para cargos em comissão, com ou sem 

remuneração; 
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- Declaração dos responsáveis pela pessoa jurídica de que não possuem cargos de direção ou chefia em 

órgão público vinculado ao SUS; 

- Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade 

anterior, compatível com o objeto da presente licitação – Atestado de Capacidade Técnica; 

- Boas práticas de fabricação dos equipamentos médicos oferecidos. 

A análise e a aprovação dos documentos apresentados pelos interessados, visando o credenciamento 

de que trata o presente Termo, serão feitas através da ação conjunta da Divisão de Compras e Licitações e 

da Secretaria de Saúde, através de responsável Técnico do Serviço da Unidade de Avaliação e Controle. A 

classificação do credenciado será definida mediante avaliação da documentação e dos equipamentos 

oferecidos. 

IV - DOS PREÇOS, VALORES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A Prefeitura pagará mensalmente ao Credenciado, por serviço prestado, o valor de R$ 5,15 (cinco 

reais e quinze centavos), por exame recebido e laudo emitido, conforme estipulado na Tabela SUS. 

A quantidade estimada de exames é de 3.500 por mês, conforme as necessidades específicas da 

Secretaria de Saúde de Franca, sendo em média 500 laudos por equipamento. Com valor total estimado para 

esta contratação de R$ 216.300,00. 

O valor estimado para os contratos provenientes deste Credenciamento, não implicará em nenhuma 

previsão de crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços 

previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde, e efetivamente prestados. 

Os valores dos procedimentos não serão objeto de atualização financeira por via da aplicação de 

qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, exceto no caso de 

reajuste da Tabela SUS, quando serão automaticamente atualizados.  

A Prefeitura Municipal de Franca efetuará o pagamento por ordem bancária, até o 15º (décimo quinto) 

dia do mês, mediante apresentação da competente nota fiscal/fatura, que deverá ser devidamente aceita por 

preposto da Secretaria Municipal da Saúde, refletindo o exato quantitativo de serviços entregues no mês. 

 Os pagamentos de acordo com este Termo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

020702 – Fundo SUS 

053005008 – Bloco Média e Alta Complexidade 

Fichas: 959, 960, 961, 970  

 

V - DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO  

 

Os serviços poderão ser executados nas seguintes Unidades de Saúde: 

- Centro de Diagnóstico e Imagem – 01 ponto, na Av. Dr. Flávio Rocha, 4780 – Jardim Redentor – Fones: (16) 

3711-9428/3711-9425, horário de funcionamento: 07h00 às 18h00; 

- NGA-16 – 01 ponto, Rua Aluísio Pacheco Ferreira, 4010 – Jd. Santa Efigênia – Fone: 3727 5352, horário de 

funcionamento: 07h00 às 18h00; 
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- Pronto Socorro de Referência Dr. Álvaro Azzuz – 02 pontos, na Av. Chico Júlio, 5125 – Vila Imperador – 

Fone: 3711-1900, horário de funcionamento: 24 (vinte e quatro) horas; 

- Pronto Socorro Infantil – 01 ponto, Rua Aluísio Pacheco Ferreira, 3910 – Jd. Santa Efigênia – Fone: 3725 

6675, horário de funcionamento: 24 (vinte e quatro) horas; 

- UPA Aeroporto I - 01 pontos, na R. Cyro Eduardo Rosa Faleiros, 600 – Fone: 3701-8344, horário: 24 (vinte e 

quatro) horas. 

- UPA Jd. Anita - 01 ponto, na Av. Nelson Nogueira, 1725 - esquina com  R. João Batista Martins – Fone:3720 
5968, horário: 24 (vinte e quatro) horas 
 

VI - DOS PRAZOS 

O credenciamento de que trata o presente terá o prazo de validade de 12 (doze) meses, a contar de 

seu deferimento, o qual poderá ser renovado, por períodos iguais e sucessivos, não ultrapassando o limite de 

60 (sessenta) meses, de acordo com as condições a serem estabelecidas pela Prefeitura Municipal de 

Franca, para atualização dos seus documentos; 

Sem embargo desse prazo de validade, o credenciamento poderá ser cassado, a qualquer tempo, em 

havendo modificação das condições exigidas para o mesmo, após ser outorgado às empresas credenciadas o 

prazo de (10) dez dias, para regularização ou apresentação de defesa; 

 

VII - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CREDENCIADO 

- Requerer previamente ao Município toda e qualquer alteração nas condições verificadas quando do 

credenciamento, somente procedendo à alteração após autorização, que será concedida exclusivamente se 

for compatível com as obrigações, condições e qualificações exigidas neste Termo; 

 - O Credenciado é responsável pela indenização ao paciente, ao Município e a terceiros a eles vinculados, 

por danos materiais e morais a que der causa em razão de dolo, negligência, imperícia ou imprudência de 

seus profissionais, empregados, contratados e prepostos. 

- Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 

 

VIII - DA FISCALIZAÇÃO 

A prestação de serviço será objeto de avaliação e controle permanentes, por meio de 

acompanhamento e fiscalização diretos ou indiretos, por técnicos ou prepostos designados pelo Município, 

para que se verifique o cumprimento das condições ora estabelecidas, o movimento de atendimentos e 

quaisquer outros dados necessários. 

O direito de acompanhamento e fiscalização do Município não exime o credenciado de sua 

responsabilidade junto ao próprio Município, ao público e aos órgãos do SUS. 

 

 

JOSÉ CONRADO DIAS NETTO 

Secretário Municipal de Saúde 
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MUNICIPIO DE FRANCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉRGICOS 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019 

 

Processo nº 31.190/19 

 

Termo de credenciamento de empresas especializadas para 

execução de serviço de eletrocardiograma computadorizado, com 

emissão de laudo à distância e fornecimento de equipamentos em 

comodato, ao preço da tabela do SUS. 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o Município de Franca, CNPJ nº 

47.970.769/0001-04, com sede nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Frederico Moura nº 

1517, doravante designado CREDENCIANTE, neste ato representado, pelo seu Secretário de Municipal de 

Saúde, e, ________________, inscrito no CNPJ sob o nº __________, situada na ______________________, 

na cidade de _______________, doravante denominado CREDENCIADO, têm justo e acordado este Termo 

de Credenciamento, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

1 - DO OBJETO 

 

O presente Termo tem por objeto o credenciamento de empresas especializadas para execução de 

serviço de eletrocardiograma computadorizado, com emissão de laudo à distância e fornecimento de 

equipamentos em comodato, ao preço da tabela do SUS, conforme especificações abaixo: 

 

2 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços operacionalizados pelo prestador deverão ser prestados da seguinte forma: 

a) a contratada deverá contar com uma equipe especializada em interpretar os eletrocardiogramas; 

b) a contratada deverá dar treinamento, capacitação e certificação à todas as pessoas envolvidas na 

execução dos eletrocardiogramas (enfermeiros ou técnicos de enfermagem), e também para o funcionário 

responsável pelo envio e recebimento das informações pela internet; 

c) a contratada, após receber o ECG, fará leitura e os laudos dos mesmos devendo retorná-los pela mesma 

via para serem impressos e entregues aos pacientes; 

d) a contratada deverá oferecer informações médicas adicionais ao plantonista caso este solicite; 

e) os laudos de rotina (que não se enquadrarem como urgentes) deverão ser respondidos pela contratada no 

prazo máximo de 12 (doze) horas, contados a partir do envio dos mesmos; 

f) os laudos de urgência deverão ser respondidos no prazo máximo de 15 (quinze) minutos a partir do envio 

dos mesmos; 
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g) a contratada fará Atestados Pré-Operatórios de acordo com o Traçado Eletrocardiográfico. 

h) a contratada deverá ter profissionais de plantão 24 (vinte e quatro) horas, de domingo a domingo, inclusive 

feriados, para atender aos exames de urgência cardíaca e prestar informações médicas adicionais aos 

plantonistas, caso estes solicitem; 

i) a contratada deverá disponibilizar a contratante, a título de comodato 07 (sete) Eletrocardiógrafos e 07 

(sete) computadores completos com impressora sem custo adicional; 

- Especificações dos equipamentos: Eletrocardiógrafos com 12 derivações simultâneas, versão mesa, 

computadorizado, deverá trabalhar em tempo real e com entrada do paciente isolada em conformidade com 

as normas NBR IEC 60601-1 deverá ter classe II de segurança elétrica do paciente, proteção contra descarga 

de desfibriladores - Classe de proteção BF conforme NBR - IEC 601-2-25, registro na ANVISA e que dispense 

o uso de fio de aterramento. Computadores completos, com a seguinte configuração mínima: Windows7 

64bits ou Windows 10 64 bits,  memória de 4gb e HD 500GB, capaz de gerenciar o programa para realizar e 

armazenar exames de eletrocardiograma. Com software e filtros digitais que garantem maior qualidade para o 

traçado. Esses equipamentos permitem a realização computadorizada de eletrocardiogramas, assim como 

sua monitoração, registro e arquivamento, dos exames. Possuir software automático de envio de exames e 

recebimento de laudos via internet, dispensando a necessidade de anexar exames e enviá-los via email 

“manualmente”, e impressoras laser. 

j) A contratada deverá prestar manutenção técnica nos eletrocardiógrafos e computadores e impressoras, 

substituindo-os no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, caso o problema não seja sanado.  

k) A troca das perinhas de sucção será realizada sem ônus para a contratante a cada 06 (seis) meses e o 

cabo de paciente a cada 12 (doze) meses, ou quando houver necessidade. 

l) a Secretaria Municipal de Saúde providenciará em cada local de emissão do ECG, uma sala equipada com 

mesa clínica, rede para que o computador seja ligado à internet e um funcionário responsável pelo envio e 

recebimento das informações; 

m) O prestador se submeterá às normas definidas pela Secretaria Municipal de Saúde quanto ao fluxo de 

atendimento, à comprovação da assistência prestada e outros procedimentos necessários ao ágil 

relacionamento com o prestador visando garantir o bom atendimento ao paciente. 

 

3 - DOCUMENTAÇÃO  

- Alvará Sanitário Municipal em vigor; 

- Comprovação de capacitação de todos os profissionais envolvidos com a realização do serviço credenciado, 

conforme listagem abaixo: 

a) Cópia da carteira de identidade profissional; 

b) Cópia de CPF; 

c) Diploma de graduação; 

d) Título de especialista, na área proposta sendo representado por um dos seguintes diplomas legais: 

d.1 - Certificado de conclusão de residência médica; 
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d.2 – Título obtido por aprovação em concurso público; 

d.3 – Certificado de conclusão de pós graduação reconhecido pelo MEC; 

d.4 – Título reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina ; 

d.5 – Título da Associação Médica Especializada, reconhecida pela Associação Médica Brasileira;  

- Declaração firmada por servidor responsável pela área de pessoal da Prefeitura Municipal de Franca de que 

o prestador ou nenhum dos responsáveis pela pessoa jurídica ou seus sócios são servidores municipais 

contratados por concursos ou por outra forma ou nomeados para cargos em comissão, com ou sem 

remuneração; 

- Declaração dos responsáveis pela pessoa jurídica de que não possuem cargos de direção ou chefia em 

órgão público vinculado ao SUS; 

- Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade 

anterior, compatível com o objeto da presente licitação – Atestado de  

 

Capacidade Técnica; 

- Boas práticas de fabricação dos equipamentos médicos oferecidos. 

A análise e a aprovação dos documentos apresentados pelos interessados, visando o credenciamento 

de que trata o presente Termo, serão feitas através da ação conjunta da Divisão de Compras e Licitações e 

da Secretaria de Saúde, através de responsável Técnico do Serviço da Unidade de Avaliação e Controle. A 

classificação do credenciado será definida mediante avaliação da documentação e dos equipamentos 

oferecidos. 

 

4 - DOS PREÇOS, VALORES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A Prefeitura pagará mensalmente ao Credenciado, por serviço prestado, o valor de R$ 5,15 (cinco 

reais e quinze centavos), por exame recebido e laudo emitido, conforme estipulado na Tabela SUS. 

A quantidade estimada de exames é de 3.500 por mês, conforme as necessidades específicas da 

Secretaria de Saúde de Franca, sendo em média 500 laudos por equipamento. Com valor total estimado para 

esta contratação de R$ 216.300,00. 

O valor estimado para os contratos provenientes deste Credenciamento, não implicará em nenhuma 

previsão de crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços 

previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde, e efetivamente prestados. 

Os valores dos procedimentos não serão objeto de atualização financeira por via da aplicação de 

qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, exceto no caso de 

reajuste da Tabela SUS, quando serão automaticamente atualizados.  

A Prefeitura Municipal de Franca efetuará o pagamento por ordem bancária, até o 15º (décimo quinto) 

dia do mês, mediante apresentação da competente nota fiscal/fatura, que deverá ser devidamente aceita por 

preposto da Secretaria Municipal da Saúde, refletindo o exato quantitativo de serviços entregues no mês. 
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 Os pagamentos de acordo com este Termo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

020702 – Fundo SUS 

053005008 – Bloco Média e Alta Complexidade 

Fichas: 959, 960, 961, 970  

 

5 - DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO  

 

Os serviços poderão ser executados nas seguintes Unidades de Saúde: 

- Centro de Diagnóstico e Imagem – 01 ponto, na Av. Dr. Flávio Rocha, 4780 – Jardim Redentor – Fones: (16) 

3711-9428/3711-9425, horário de funcionamento: 07h00 às 18h00; 

- NGA-16 – 01 ponto, Rua Aluísio Pacheco Ferreira, 4010 – Jd. Santa Efigênia – Fone: 3727 5352, horário de 

funcionamento: 07h00 às 18h00; 

- Pronto Socorro de Referência Dr. Álvaro Azzuz – 02 pontos, na Av. Chico Júlio, 5125 – Vila Imperador – 

Fone: 3711-1900, horário de funcionamento: 24 (vinte e quatro) horas; 

- Pronto Socorro Infantil – 01 ponto, Rua Aluísio Pacheco Ferreira, 3910 – Jd. Santa Efigênia – Fone: 3725 

6675, horário de funcionamento: 24 (vinte e quatro) horas; 

- UPA Aeroporto I - 01 pontos, na R. Cyro Eduardo Rosa Faleiros, 600 – Fone: 3701-8344, horário: 24 (vinte e 

quatro) horas. 

- UPA Jd. Anita - 01 ponto, na Av. Nelson Nogueira, 1725 - esquina com  R. João Batista Martins – Fone:3720 
5968, horário: 24 (vinte e quatro) horas 
 

6 - DOS PRAZOS 

O credenciamento de que trata o presente terá o prazo de validade de 12 (doze) meses, a contar de 

seu deferimento, o qual poderá ser renovado, por períodos iguais e sucessivos, não ultrapassando o limite de 

60 (sessenta) meses, de acordo com as condições a serem estabelecidas pela Prefeitura Municipal de 

Franca, para atualização dos seus documentos; 

Sem embargo desse prazo de validade, o credenciamento poderá ser cassado, a qualquer tempo, em 

havendo modificação das condições exigidas para o mesmo, após ser outorgado às empresas credenciadas o 

prazo de (10) dez dias, para regularização ou apresentação de defesa; 

 

7 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CREDENCIADO 

 

- Requerer previamente ao Município toda e qualquer alteração nas condições verificadas quando do 

credenciamento, somente procedendo à alteração após autorização, que será concedida exclusivamente se 

for compatível com as obrigações, condições e qualificações exigidas neste Termo; 

 - O Credenciado é responsável pela indenização ao paciente, ao Município e a terceiros a eles vinculados, 

por danos materiais e morais a que der causa em razão de dolo, negligência, imperícia ou imprudência de 

seus profissionais, empregados, contratados e prepostos. 

- Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 
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8 - DA FISCALIZAÇÃO 

A prestação de serviço será objeto de avaliação e controle permanentes, por meio de 

acompanhamento e fiscalização diretos ou indiretos, por técnicos ou prepostos designados pelo Município, 

para que se verifique o cumprimento das condições ora estabelecidas, o movimento de atendimentos e 

quaisquer outros dados necessários. 

O direito de acompanhamento e fiscalização do Município não exime o credenciado de sua 

responsabilidade junto ao próprio Município, ao público e aos órgãos do SUS. 

 

 

 

JOSÉ CONRADO DIAS NETTO 

Secretário Municipal de Saúde 
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