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São Paulo, 30 de Janeiro de 2020. 

 

 Prezados Senhores, 

 

 O Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo (Seconci-SP), desde 1998, é uma 

Organização de Saúde de São Paulo e nessa condição gerencia Unidades de Saúde no âmbito do Estado e 

do Município de São Paulo e torna público o presente ato convocatório para empresa prestadora de 

serviços médicos em Diagnóstico por Imagem, especificamente em Centrais de Laudos e Ultrassom, tendo 

em vista o fato de sermos responsáveis pelo Departamento Médico do Serviço Estadual de Diagnósticos 

por Imagem – SEDI II, realizando exames de Ultrassonografia em seus Hospitais e Ambulatórios, bem 

como laudos dos exames de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Mamografia, Raios-X, 

Raio-X Contrastado e Densitometria Óssea em sua Central de Laudos. 

 Os interessados deverão manifestar interesse e responder a esta solicitação impreterivelmente até 

as 16h00 do dia 07/02/2020 pelo email atoconvocatorio@sedi2.org.br. Após o prazo estipulado, será 

agendada visita técnica da empresa interessada.  

 As empresas deverão entregar os documentos relacionados na Qualificação Documental, em meio 

físico, em papel timbrado e assinado pelo representante legal juntamente com as respectivas propostas - 

todas com páginas rubricadas e numeradas, entregues impreterivelmente até o dia 14/02/2020, na sede 

do SEDI II - Avenida Almirante Delamare, nº 1534, CEP: 04230-000 São Paulo – SP, de segunda à sexta-

feira das 8h às 16h, aos cuidados de Francis Tenório. 

 Através da apresentação da proposta e documentos, a empresa participante dá sua anuência e 

aceitação a todas as regras e instruções contidas neste Ato Convocatório, como também, ao Código de 

Conduta desta entidade. 

 

 A visita técnica é condicionante à participação no presente ato convocatório. 

 No dia da visita e apenas no dia da visita técnica será entregue a brochura de especificações 

técnicas referente ao presente Ato Convocatório. 

 

 Integram o presente ATO CONVOCATÓRIO os seguintes documentos: 

 Descrição da Solicitação. 

 Qualificação Documental. 
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As visitas técnicas deverão ocorrer nos locais abaixo com agendamento prévio através do e-mail 

atoconvocatorio@sedi2.org.br, informando quem será o representante que irá realizar a visita. 

 

 
 

 
Para as demais 04 (quatro) unidades AME São João da Boa Vista, AME Araçatuba, Hospital Local de 
Sapopemba e Hospital das Clinicas de Botucatu, não se faz necessário a visita técnica, visto que todos os 
exames são encaminhados para serem laudados no SEDI II na Central de Laudos.  
 
APRESENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
 
 Serão consideradas válidas as cotações recebidas em meio físico até 16 horas do dia 14/02/2020, 

que preencham os critérios apresentados neste ato. 

 

 Todas as empresas participantes deverão realizar visita técnica na Central de Laudos e nas 

Unidades que prestará os serviços de ultrassom. Após a visita técnica, o processo deverá ser entregue 

em envelope lacrado, sendo um envelope lacrado com o processo documental e um envelope lacrado 

com a proposta financeira em papel timbrado. 

 

 O envelope com o processo documental será aberto e verificado pela Unidade do Seconci-SP, 

sendo motivo para desclassificação do processo a empresa que não apresentar todos os documentos 

e/ou apresentar documentos com irregularidades ou fora da validade. 

 

 O SECONCI-SP disponibilizará no site oficial da entidade o nome da ganhadora e os motivos até 3 

dias após análise documental e financeira. 

 

 Serão utilizados os seguintes critérios para avaliação das propostas: 

 

1. Qualificação documental; 

2. Avaliação de questões técnicas; 

3. Melhor valor. 

 

mailto:atoconvocatorio@sedi2.org.br
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

 

OBJETO 
 
 O Objeto deste documento constitui-se na contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços médicos para emissão de laudos em diagnóstico por imagem, na Central de Laudos SEDI II e na 

realização de ultrassom nas unidades de radiologia do SEDI II. 

 

 Atualmente o SEDI II é formado por uma Central de Laudos que atende 15 (quinze) unidades 

divididas em três modelos de gestão, sendo 11 unidades de radiologia com gestão plena, nas quais 

deverão ser disponibilizados coordenação e equipe médica suficiente para a realização de exames e 

laudos de ultrassom nas unidades descritas a seguir: 
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Atribuições requeridas à Equipe e Coordenação Médica nas Unidades relacionadas no quadro 
acima: 

 
 Responsabilidade Técnica perante a ANVISA. 

 Participação de reuniões médicas e gerenciais. 

 Participação do comitê de proteção radiológica. 

 Execução das escalas médicas e controle de presença e coberturas.  

 Prescrição e acompanhamento dos exames contrastados e eventuais intercorrências. 

 Realização de exames de ultrassom de acordo com a meta e necessidade da unidade, para as 

agendas de ultrassom é necessária equipe capacitada em biopsias, agulhamentos e doppler. 

 Seleção e cadastro de médicos da Unidade, segundo a demanda de competências. 

 Monitorização juntamente com o SEDI das metas pactuadas com a SES.  

 Participação na elaboração de rotinas e procedimentos referentes aos exames de Diagnósticos 

por Imagem. 

 Controle de qualidade de exames. 

 Atender o fluxo de resultados de alerta nos exames encontrados. 

 Auditoria de laudos e não conformidades. 

 Realização de exames de ultrassom de acordo com a urgência e rotina. 

 Adequação aos regulamentos e ordens do serviço da unidade. 

 Participação nas certificações de qualidade da unidade. 

 Promoção de atividades de desenvolvimento e melhorias dos processos do SEDI II – Inteligência 

Artificial. 

 

Escalas médicas presenciais: 

Para atendimento do Setor de Ultrassonografia, deverá disponibilizar equipe médica para execução 
de exames ultrassonográficos, atendendo às demandas específicas tanto quantitativas para 
cumprimento das metas volumétricas estabelecidas pela SES, como qualitativas relacionadas às 
especificações de tipos de exames e atendimento aos diversos setores e especialidades de cada 
Unidade. 

Nos exames que necessitam de administração endovenosa de contraste e medicamentos, sempre 
que requisitado, deverá disponibilizar médico para prescrição e supervisão da injeção de 
contraste/medicamentos.  

Na Central de Laudos, necessitaremos de equipe e coordenação médica para emissão e controle dos 
exames realizados nas diversas unidades, com suporte à equipe técnica e médica das Unidades 
executantes. 
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 CENTRAL DE LAUDOS 

 

 A Central de Laudos funciona 24 horas por dia 07 dias da semana, atende as 15 (quinze) unidades por 

meio de telerradiologia, emitindo laudos de urgência e emergência (Pronto Socorro) em até 02 horas, 

Laudos para pacientes internados em até 12 horas e os demais laudos de ambulatório em até 05 (cinco) 

dias.  

 Na Central de Laudos deverá emitir laudos para as seguintes modalidades de exames: raios x 

convencional, raios x contrastado, mamografia, densitometria óssea, ultrassonografia, tomografia 

computadorizada e ressonância magnética.  

 A empresa deverá manter coordenador médico durante o período diurno e equipe médica com 

especialistas em: Musculo Esquelético, Mamas, Cabeça e Pescoço, Vascular, Medicina Interna (Tórax, 

Abdome e Pelve) e Neurologia. Para o plantão noturno, finais de semana e feriados manter no mínimo 

dois médicos radiologistas especialistas.  

 
 
 Atribuições requeridas à Equipe e Coordenação Médica na Central de Laudos: 
 

 Participação de reuniões médicas e gerenciais. 

 Execução das escalas médicas e controle de presença e coberturas.  

 Seleção e cadastro de médicos para a Central de Laudos, segundo a demanda de competências. 

 Monitorização juntamente com o SEDI das metas pactuadas com a SES.  

 Gerenciamento da fila de exames. 

 Controle de qualidade de exames. 

 Atender o fluxo de resultados de alerta nos exames encontrados. 

 Auditoria de laudos e não conformidades. 

 Canal médico 24 horas. 

 Controle de liberação de resultados de exames. 

 Adequação aos regulamentos e legislações pertinentes ao serviço. 
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 Participação nas certificações de qualidade da unidade. 

 Elaboração e validação de protocolos, realizar treinamentos com a equipe médica e técnica.  
 
 
 
Segue abaixo mapa para localização das unidades: 

 
 

 
 
 
 
 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO 
 
 Este documento foi elaborado para prestação de serviços médicos em Diagnóstico por Imagem do 

SEDI II. 

 A Prestação de serviços consiste em realizar serviços médicos especialistas em diagnóstico por 

imagem, para realizar exames de ultrassonografia Hospitais e Ambulatórios, laudar exames de 

Mamografia, Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raios-x e Densitometria Óssea na 

Central de Laudos, com a realização de 67.106 exames/mês, conforme acordado nas metas do contrato 

de gestão da Unidade, assim distribuídos: 
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 Os Exames de Raios-X são laudados sob demanda. 
 
 
 

 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS                                                                   

 

 Central de Laudos 

 Horário da prestação de serviços: 24 horas por dia, 07 dias por semana. 

 

 Coordenação médica das 07h às 18 h de segunda à sexta-feira: 

 

Atribuições: 

 Participação de reuniões médicas e gerenciais. 
 Gerenciamento da fila de exames. 
 Controle de qualidade de exames. 
 Controle e liberação de resultados de exames. 
 Seleção e cadastro de médicos para a Central de Laudos, segundo a demanda de competências. 
 Atendimento ao canal médico. 

 Execução das escalas médicas e controle de presença e coberturas.  
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 Elaboração e validação de protocolos, realizar treinamentos com a equipe médica e técnica.  
 Monitorização juntamente com o SEDI das metas pactuadas com a SES.  
 Monitorar o fluxo de resultados de alerta. 
 Auditoria de laudos e não conformidades. 
 Adequação aos regulamentos e legislações pertinentes ao serviço. 
 Participação nas certificações de qualidade da unidade. 

 

 Equipe Médica 

 

 Atribuições: 

 Liberação de resultados de exames de acordo com urgência ou rotina. 
 Segunda opinião médica. 
 Elaboração e validação de protocolos, realizar treinamentos com a equipe médica e técnica.  
 Atender o fluxo de resultados de alerta nos exames encontrados. 
 Participação nas certificações de qualidade da unidade. 
 Atendimento ao canal médico. 

 

 Unidades de Radiologia para realização de Ultrassonografia: 

  

 Para as unidades relacionadas abaixo:  

 

 

 Horário da prestação de serviços: Segunda à Sexta, das 08 às 17 horas. 

 

 Para a Unidade do Hospital Vila Alpina: 

 Horário da prestação de serviços: Segunda à Sexta, das 08 às 18 horas e sábado das 8h às 12h. 

 

 Atribuições Coordenação médica do ultrassom: 
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 Participação do comitê de proteção radiológica. 

 Execução das escalas médicas e controle de presença e coberturas.  

 Seleção e cadastro de médicos da Unidade, segundo a demanda de competências. 

 Monitorização juntamente com o SEDI das metas pactuadas com a SES.  

 Participação na elaboração de rotinas e procedimentos referentes aos exames de Diagnósticos 

por Imagem. 

 Atender o fluxo de resultados de alerta nos exames encontrados. 

 Participação nas certificações de qualidade da unidade. 

 Adequação aos regulamentos e ordens do serviço da unidade. 

 Controle de liberação de resultados de exames. 

 

 Atribuições Equipe Médica Ultrassom; 

 Equipe médica para a prescrição e acompanhamento dos exames contrastados.  

 Realização de exames de ultrassom de acordo com a meta e necessidade da unidade, para as 

agendas de ultrassom é necessária equipe capacitada em biopsias, agulhamentos, doppler. 

 Controle de qualidade de exames. 

 Atender o fluxo de resultados de alerta nos exames encontrados. 

 Auditoria de laudos e não conformidades. 

 Realização de exames de ultrassom de acordo com a urgência e rotina. 

 Participação nas certificações de qualidade da unidade. 

 

Ações de desenvolvimento e melhorias; 

 

A gestão médica deverá estar na busca e implantação contínuas de ações de desenvolvimento do 

SEDI II. Para isso as inovações tecnológicas em Inteligência Artificial deverão ser apresentadas, 

discutidas e, sempre que adequadas, introduzidas para melhoria dos processos de realização de 

exames e laudos e qualidade da comunicação médica. 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS 
 
 Previamente à adjudicação de uma proposta, o CONTRATANTE poderá exercitar o direito de negociar 

as condições das ofertas, com a finalidade de maximizar resultados em termos de qualidade e preço. 

 

CONSIDERANDO o interesse público e a garantia da solução de continuidade da assistência e 

CONSIDERANDO a responsabilidade orçamentária na gestão do orçamento público, a unidade se reserva 

o direito de cancelar, paralisar, prorrogar ou anular o presente ato convocatório pela ausência de 

competição e/ou pela inexequibilidade financeira das propostas apresentadas. 

Caso o contrato de gestão da unidade não seja renovado, o presente ato convocatório será cancelado. 
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Atenciosamente, 

 

SECONCI-SP 

 

Qualificação Documental - (Documentação de Apresentação Obrigatória) 

 

 

 

QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL 

1 Declaração de Vínculo Direto ou Indireto 

2 Declaração de Aceitação do Código de Conduta do SECONCI-SP 

3 Declaração de Aceitação do Contrato de Condições Gerais e Aditivo do SECONCI-SP 

4 Declaração de Aceitação do Regulamento de Compras e Contratação do SECONCI-SP 

5 Declaração de Aceitação dos Termos do Ato Convocatório do SECONCI-SP 

6 Declaração de Ciência e Aceite das Condições Técnicas para a Prestação de Serviço 

7 Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais 

8 
Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / Entre 
outros 

9 Contrato social e última alteração 

10 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

11 Inscrição no CNPJ  

12 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

13 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

14 Certidão Inidoneidade do Portal de Transparência (CEIS) 

15 Certidão de Relação de Apenados do TCE 

16 Licença de Funcionamento 

17 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

18 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

19 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 

20 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

21 Lista de referência de serviços prestados 

22 Cadin Municipal / Estadual 
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