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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

01 - OBJETO: 
 

1.1. Registro de preço para eventual aquisição de aparelho de Raios X, com respectiva instalação, 
treinamento e assistência técnica durante o período de garantia, para Justiça Federal de Primeiro Grau 
– Seção Judiciária no Espírito Santo. Marcas e modelos de referência: NUCTECH CX655OB e  
SMITHS HEIMANN HI SCAN 6040i (HS6040i). 

 
        02 – ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: 

 
• Largura mínima de 500 mm e máxima de 700 mm. 
• Altura mínima de 300 mm. 
• Altura da cinta transportadora entre: 400 mm e 850 mm. 
• Velocidade da cinta transportadora a 60 Hz: igual ou superior a 0,2 m/s HHz. 
• Carga máxima da cinta: a cinta transportadora deve suportar uma carga, uniformemente  
      distribuída  na cinta, de no mínimo 50 kg. 
• Resolução de fio: apresentar resolução  capaz de detectar o fio de 36 AWG conforme 
      definidos na norma ASTM F792-01. 
• Penetração simples em aço:  de 25 a 30 mm. 
• Doses de Raio XX: Compatível com as normas esabelecidas pela CNEN. 
• Tensão anódica do gerador de Raio X: deve estar entre 140 Kv e 160 Kv. 
• Monitor colorido com tela de 17” a 19”. O tipo de monitor usado (tubo de raios catódicos ou   
• LCD) deve garantir imagens livres de interferência quando a esteira estiver em movimento.  
• Construção e estrutura de aço, montado sobre rodízios.  
• Alimentação: 110 ou 230 V AC + 10%/ -15%; 50/60 Hz +/- 3 Kz, monofásica. 
• Temperatura de funcionamento: 0 a 40º. 
• No-Break, eventualmente com bateria externa, com capacidade suficiente para suportar a  

operação total da solução, tendo uma autonomia mínima, nessa situação, de 01 hora, compatível 
com a potencia do equipamento. 

• Possibilidade de gravação do conteúdo das imagens em arquivo próprio, que poderá ser 
exportado e importado.  

• Os diferentes tipos de materiais deverão ser apresentados distintamente com cores.  
• Função de auto diagnóstico, para facilidade de manutenção.  
• Console de operação integrada ao corpo do aparelho ou em separado, permitindo evitar que 

pessoas não autorizadas operem o mesmo.  
• Botões para desligamento do sistema, em caso de emergência. 
• Sinalização visual ao público, durante a emissão de Raio-X. 
• Obrigatoriedade de o fornecedor providenciar o atendimento das normas do CNEN (Comissão 

Nacional de Energia Nuclear), especialmente quanto a Licença de Importação e a Isenção de 
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Requisitos de Proteção Radiológica, de acordo com a Posição Regulatória 3.01/001 (Critérios de 
Exclusão Isenção e Dispensa de Requisitos de Proteção Radiológica) da Norma CNEN NN3.01 
“Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica" 

• O equipamento deve estar de acordo com as normas estabelecidas pela CNEN (Comissão 
Nacional de Energia Nuclear). O vazamento de radiação permitida deverá ser menor ou igual a 1 
µSv, a uma distancia de 10 cm de qualquer superfície acessível do aparelho (Posição Regulatória 
3.01/001 par, 3.2.5 inciso b.i) (laudo técnico assinado por supervisor de radioproteção 
credenciado pela CNEN deve ser fornecido com o equipamento). 

• O equipamento deverá ser dotado de função de revisão de imagens, sendo que esta função 
deverá possibilitar a apresentação de pelo menos as ultimas 05 (cinco) imagens apresentadas na 
tela, sem a necessidade de retrocesso na esteira, ou mesmo a repassagem do objeto pelo túnel; 
todas as funções de processamento  de imagens poderão operar de forma simultânea.  

• O controle de acesso do sistema deverá ser no mínimo de 03 (três) níveis: Operação, Supervisão 
e Serviço (manutenção), e cada um destes acessos liberará funções especificas para cada nível.  

• Manuais em português do Brasil, abrangendo os níveis: Operador, Supervisor e Manutenção, 
contendo as características e especificações do equipamento.  

• Capacidade de modernização tecnológica (up-grade), com novos componentes que venham a ser 
desenvolvidos pelo fabricante, objetivando melhorar o desempenho do equipamento.  

• A dose de Raios-X emitida pelo equipamento durante a inspeção deve ser limitada a um nível 
considerado inofensivo para o organismo humano, produtos alimentícios ou medicamentos e 
materiais sensíveis.  

• O equipamento não pode interferir e nem sofrer interferência de qualquer natureza, nem mesmo 
eletromagnéticas ou eletrostáticas, de / ou em aparelhos ou estruturas metálicas, situadas a uma 
distancia maior ou igual a 1 (um) metro destes.  

• O equipamento deverá possibilitar a exportação de imagens em no mínimo 1 formato comercial 
tipo JPEG, TIFF ou BMP para um computador remoto ou para dispositivos comuns de gravação, 
tais como gravador de CDROM ou pendrive, bem como a emissão de relatórios de dados do 
operador, histórico, quantidade de itens inspecionados, data e hora de inspeção e, também de 
falhas apresentadas pelo equipamento.  

• O equipamento deverá disponibilizar, no mínimo, as seguintes funções em tempo real 
(instantâneo), sem a necessidade de parar a esteira: 

• Somente orgânicos (onde serão apresentados em tela somente os materiais orgânicos ou 
híbridos). 

• Somente inorgânico (onde serão apresentados em tela somente os materiais inorgânicos 
ou híbridos). 

• Alta absorção (onde os objetos no quais é mais difícil a penetração têm  o seu 
contraste aumentado, para facilitar a sua identificação.  

• Baixa absorção (onde objetos de mais fácil penetração têm seu contraste diminuído, para 
facilitar sua identificação). 

• Negativo (onde se é possível inverter a absorção, sendo que os objetos de alta absorção e 
baixa absorção têm seu contraste invertido facilitando, com isto, a visualização de fios 
finos). 
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> Contraste otimizado que auxilia o operador na avaliação de imagens de Rx de objetos 
inspecionados de uma forma mais rápida e mais efetiva. O contraste otimizado deve ser atingido 
através de toda a imagem, independentemente do brilho da imagem prevalecente.  
> Função de reconhecimento automático de áreas com alta absorção de Rx, complementar à 
função de alta absorção padrão do equipamento. Deve facilitar a identificação de objetos escondidos 
atrás de objetos de alta absorção, ao tempo que mantém o restante da encomenda inalterado.  
> O equipamento, após instalação, deverá ser testado para comprovar o atendimento aos 
requisitos do edital e a inexistência de radiações prejudiciais ou interferentes. Para cada 
equipamento será emitido um laudo técnico detalhado comprovando atendimento às normas da 
CNEN quanto à emissão de radiação, feito por laboratório credenciado pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear e assinado por supervisor de proteção radiológica, devidamente credenciado pela 
CNEN. 
> Peso máximo do equipamento: 500 kg (sem os periféricos tais como monitor, teclado, 
nobreak e bateria, extensão de esteira). 
>  Dimensões máximas do equipamento: 
 * Altura máxima de 1600 mm (sem o monitor). 
 * Largura máxima de 950 mm. 
 * Comprimento máximo de 2200 mm, sem a extensão de esteira.  
> O equipamento deve ter uma mesa de roletes como extensões das esteiras, com as seguintes 

características:  
 * Estrutura independente, não fixada no equipamento de Raios-X. 

* Estrutura resistente a cargas de no mínimo 50 kg., construída com material inoxidável ou     
   pintura eletrostática.  
* Comprimento de 800 mm, na saída do túnel.  
* Altura regulável nas extremidades. 
* Roletes instalados em toda a sua extensão, construídos com material inoxidável e de fácil  
   remoção.   
* Dispositivo que possibilite o ajuste de proximidade da esteira do equipamento com a  
       extensão.  
* Possuir proteções laterais, para evitar que as bagagens caiam da esteira.  
* Possuir batente no final da esteira de saída.  

  
3- PRAZO, LOCAL PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO EQUIPA MENTO: 

 

3.1 A entrega do produto deverá  ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a 
partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da convocação expressa encaminhada pela 
CONTRATANTE juntamente com a Nota de Empenho. 

3.2 A instalação do produto deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da data de entrega.  

3.3 Os equipamentos poderão ser entregues e instalados, nos seguintes endereços: 

3.3.1.  Seção Judiciária do Espírito Santo - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1877, 
Monte Belo, Vitoria/ES, CEP 29.053-245 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
 

 4 

3.3.2 Subseção Judiciária de São Mateus - Av. Coronel Constantino Cunha Junior, nº 1334, Bairro 
de Fátima, São Mateus/ES 

 CEP 29.933-530 

3.3.3 Subseção Judiciária de Linhares - Avenida Nogueira da Gama, nº 988, Centro, Linhares/ES, 
CEP 29.900-040 

3.3.4 Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim - Avenida Monte Castelo, s/nº, 
Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.036-500 

3.3.5 Subseção Judiciária de Colatina - Rua Santa Maria, nº 46, Centro, Colatina/ES, CEP 29.700-
200 

3.3.6 Subseção Judiciária da Serra - Rua Major Pissara, nº 12, Serra Sedem Espírito Santo, CEP 
29.176-020 

3.4 O prazo máximo para a substituição do produto ou conserto dos serviços executados, que não 
atenderem ao Edital e seus Anexos, será de 60(sessenta) dias, contados da data de recebimento 
pela CONTRATADA de ofício solicitando reparação de irregularidades enviado pela 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, serão aplicadas as 
penalidades legais cabíveis. 

3.5 Se a contratada, eventualmente, já estiver em mora quando da entrega, o prazo de até 60 
(sessenta) dias acima citado será computado para fins de apuração de eventual aplicação de multa 
moratória. 

 
        4 - CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO: 
 

4.1 Na entrega do produto, de posse na Nota de Empenho , a Seção de Material - SEMAT fará o seu 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO, através da assinatura do canhoto da nota fiscal/fatura, 
representando esse ato a conferência da marca do material, valor unitário e total do mesmo. 

4.2. A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do produto, que será 
realizado pela Seção de Transporte e Vigilância – SETRAV ou por comissão especialmente 
designada, através da aposição de data e assinatura do carimbo de “Atesto” na Nota Fiscal/Fatura”. 

4.3.O RECEBIMENTO DEFINITIVO se dará no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO, e somente será efetivado após verificação da conformidade do 
objeto. 

 
5- TREINAMENTO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 
5.1. A Contratada deverá realizar treinamento, para 10(dez) servidores indicados pelo 
NST/SETRAV, em no máximo 30 (trinta) dias a contar da entrega e instalação do equipamento, o 
treinamento deverá conter no mínimo: 
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5.1.1  Deverão ser repassadas todas funcionalidades do equipamento, abrangendo as instruções de 
uso para todos os níveis de usuário, como por exemplo: operador, supervisor e administrador do 
sistema. 
5.1.2  Deverá ser abordado, ainda, a sua correta utilização, interpretação das imagens produzidas 
(identificando possíveis ameaças, tais como armas, explosivos ou outro artefato considerado 
perigoso), bem como todos os procedimentos e comandos referentes a segurança, configuração, 
transferência de imagens e realização de auditorias no sistema.  
5.1.3  A Contratada deverá oferecer material didático em português, que servirá de auxilio nas 
instruções oferecidas, bem como emitir certificado após conclusão do treinamento para os 
servidores indicados que participarem efetivamente do treinamento. 
5.1.4 O treinamento deverá ser realizado, preferencialmente, no próprio equipamento fornecido, e 
nas dependências da Contratante. 
5.1.5 O treinamento deverá ter carga horária de no mínimo 16 horas e deverá ser agendado 
previamente junto à SETRAV, através do telefone 027-31835183 ou email: setrav@jfes.jus.br  
5.2.    O equipamento deverá possuir garantia mínima de 01 (um) ano, a contar do recebimento 
definitivo.  
5.2.1.   No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos no equipamento fornecido deverão ser 
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, o equipamento componente ou peças deverão 
ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante; 
5.2.2.  Sempre que realizado o Suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com 
informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas 
no equipamento.  
5.2.3. No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e 
guarda do equipamento, quando retirado para conserto em oficina especializada. 
5.2.4.  A garantia do serviço ou de peças substituídas no equipamento será de no mínimo 12 (doze) 
meses, contados da data de recebimento do equipamento consertado.  
5.3.    A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita no equipamento até o final da 
garantia. 
5.3.1.  O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do 
chamado via telefone ou email e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo 
comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante. 
5.3.2   A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiver instalado o equipamento. Caso não 
seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para Contratante, mediante 
substituição do equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de 
conserto do equipamento substituído.  
 
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 
6.1 Prestar a assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive com 
substituição e reparo de peças e componentes decorrentes de defeito do equipamento, enquanto 
vigorar o prazo de garantia.  
6.2 Disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a Contratante durante todo o período de 
garantia, todas as peças de reposição, novas e originais, e de suporte técnico necessários ao 
equipamento, não sendo aceito itens usados ou recondicionados.  
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6.3 Os materiais a serem empregados, bem como os serviços a serem executados, deverão obedecer 
rigorosamente: 
- às normas e especificações contidas neste Termo de Referencia.  
- às prescrições e recomendações do fabricante. 
6.4 O equipamento deverá conter Laudo Técnico especificando que não oferece nenhum   risco      a  
portadores de marcapassos e grávidas. 
6.5 Comunicar imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade 
ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto.  
6.6     Realizar treinamento, conforme especificado neste Termo de Referencia.  
6.7     Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, portando  
instrumento de identificação da Conratada.  
6.8     Fornecer junto com o equipamento os manuais , inclusive os de programação, traduzido para 
o idioma Português, bem como o certificado de garantia emitido  pelo fabricante.  
6.9  A Contratada deverá instalar, todos os equipamentos e acessórios, no local indicado pela 
Contratante, incluindo mão de obra de instalação, software, cabos, conectores, baterias, fontes e todos 
os materiais necessários para a plena implantação e o correto funcionamento do sistema; 
6.10   A Contratada deverá verificar o aterramento e as instalações elétricas já existentes. Se houver 
necessidade de obras complementares, tais como: projeto e construção do aterramento e adaptação da 
rede elétrica, estes custos serão de responsabilidade da Contratada. 
6.11   A Contratada deverá reparar, ou quando isto for impossível, indenizar por danos  materiais 
e/ou pessoais decorrentes de erro na execução do objeto contratado,  que sobrevenha em prejuízo da 
Contratante ou de terceiros, sem quaisquer ônus para a Contratante. 
6.12   Contratada deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à  Contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do  objeto contratado. 
6.13   Contratada será responsabilizada por prejuízos havidos na execução do objeto contratado 
mesmo após o término da sua duração. 
6.14   A Contratada deverá manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 

        7 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

7.1. Para as sanções administrativas serão levadas em conta à legislação federal que rege a matéria 
concernente às licitações e contratos administrativos e às disciplinas normativas no âmbito da SJES. 

 
8 – PAGAMENTO: 
 

8.1. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao responsável pelo 
recebimento do bem ou serviço. 

8.1.1.A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do processo 
pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 

8.2. O ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO serão efetuados nos seguintes prazos, 
de acordo com o valor da despesa: 
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8.2.1. Despesa maior que R$ 8.000,00: 

a. prazo máximo para ATESTO: 05 dias úteis contados da apresentação da nota fiscal; 

b. prazo para pagamento: até o 5º útil contado do ATESTO na nota fiscal/fatura pelo 
responsável pelo recebimento do bem ou serviço.  

8.2.2. Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00, de acordo com o §3º do art. 5º da Lei nº. 8.666/93: 

a) prazo máximo para atesto: 02 dias úteis contados da apresentação da nota 
fiscal/fatura; 

b) prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado da apresentação da nota 
fiscal/fatura. 

8.3.  O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta 
corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de 
barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital. 

8.4. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado 
desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências 
legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

8.5. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 
480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 
2007.  Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a 
referida Instrução. 

8.6. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da 
Nota Fiscal/Fatura corrigida.  

8.7. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a 
Previdência Social e junto ao FGTS. 

8.8. A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela 
Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É 
devida desde a data limite fixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao 
efetivo pagamento da parcela. 

8.9. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com 
utilização da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100)  



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
 

 8 

        365 
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do IBGE. 
 
9- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
9.1. A licitante deverá apresentar Autorização para Operação na área de serviços, na especialidade 
manutenção de equipamentos e na distribuição comercial de equipamentos de Raio X para inspeção 
em bagagens e afins na assessoria técnica de seus usuários, emitida pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear - CNEN, conforme norma CNEN NE 6.02. 
9.2. A licitante deverá apresentar Certificado de Qualificação Profissional comprovando que possui 
em seu quadro permanente de empregados, ou no quadro societário da empresa, supervisor de 
proteção radiológica de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 
9.3. A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica-Operacional, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, para o qual a empresa tenha desempenhado atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o serviço de instalação de 
equipamento de raio X, na forma especificada neste termo de referência.   
 
10- DA VISITA TÉCNICA 
 
10.1  A empresa interessada em vistoriar o local de instalação do equipamento deverá comparecer no 
local indicado pela Setrav, no horário das 13 às 17 horas.  

10.2 A vistoria deverá ser agendada previamente por intermédio do telefone (0xx27)  31835183; 
31835125 ou  através do email: setrav@jfes.jus.br.  

10.3 A vistoria é facultativa, e não eximirá a licitante de cumprir com todas as obrigações exigidas 
neste termo de referência, edital e contrato. 

 

11- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 

11.1.  O  prazo de validade do registro de preço será de 12(doze) meses. 

 

Vitória/ES, 22 de setembro de 2011. 

 

 

 

ANDRE LOPES DE RESENDE                   PAULO ROBERTO MORAES 

         SETRAV                                      DIRETOR DO NST 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
 

Empresa: 

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone fixo:  

Fax:  

E-mail para contato: 

Telefone celular do representante legal: 

E-mail (representante legal e empresa):  

 

Item Especificação Quantida

de 

Mínima 

por 

aquisição 

Quantida

de 

máxima 

registrada 

Preço 

unitário 

registrado 

Marca/ 

Modelo 

01 

Aquisição de aparelho de Raios 

X, com respectiva instalação e 

assistência técnica de xx meses 

durante a garantia  

01 06  

 

02 

Treinamento de no mínimo 16 

horas-aula referente à 

operação do equipamento para 

no mínimo 10 servidores 

 

 

01 

 

 

01 
 

 

 

Data 

 
                 _______________________________ 
                                                            Representante legal 
                                                       Nome completo e assinatura 


