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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

FHEMIG/Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças-Coordenação das Atas de
Registro de Preços-CARP

 

O�cio FHEMIG/DPGF/GELC/CARP nº. 19/2019

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2019.

 

Divulgação de Intenção de Adesão como Carona

 

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais através da Administração Central divulga a intenção em
aderir como “Carona” ao Registro de Preços do Hospital Central do Exército do Rio de Janeiro, nos
termos da Lei Federal n° 8.666 de junho de 1993, e dos Decretos Estaduais n° 44.786, de 18 de abril de 2008
e paragrafo 1º do art. 20 do decreto n° 46.311, do dia 16 de setembro de 2013, e demais legislações
pertinentes ao assunto.

               

N° do pregão Eletrônico: 03/2019
Vigência – 05/07/2019 a 05/07/2020
Órgão Gestor: Hospital Central do Exército do Rio de Janeiro
Endereço: Rua Francisco Manuel, 126, Benfica/RJ
CEP: 20911-270 
Telefone: (21) 3891-7075
UASG: 160322
Empresa vencedora: Oncovit Distribuidora de Medicamentos LTDA
CNPJ: 10.586.940/0001-68
Endereço: Av. Central, 1403, sala 401, Laranjeiras, Serra/Espírito Santo
CEP: 29165-130
E-mail: oncovit@oncovit.com.br
Telefone: (27) 3064-0124

 

Descrição do(s) Item(s) com intenção de adesão: Fluoruracila - Princípio ativo: Fluoruracila;
concentração/dosagem: 50 mg/ml; forma farmacêutica: solução injetável; apresentação: frasco-
ampola 50ml
Justificativa da adesão: 

O Hospital Alberto Cavalcanti (HAC) é uma Unidade Assistencial da Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais (FHEMIG) e está inserido no complexo de Especialidades. Tem como perfil
assistencial o atendimento de pronto atendimento a pequenas urgências oncológicas; atendimento de
especialidades como Clínica Médica, Cirurgia Geral, Urologia, Ginecologia Cirúrgica, Oncologia,
Mastologia, Quimioterapia, Cardiologia, Cirurgia Torácica, Proctologia e Angiologia; e
ambulatorial. Neste contexto, a unidade tem buscado ao longo dos anos uma contínua melhoria de seus
serviços em busca da excelência da qualidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de
Saúde, como foco estratégico dessa gestão.

Dentre as atribuições da CAF, temos a necessidade de manter o correto abastecimento
de medicamentos essenciais para a assistência aos pacientes atendidos na Unidade Assistencial, sendo
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que estamos sem atas de Registro de Preços vigentes para alguns medicamentos importantes, como
descrevemos:

Considerando que somos um hospital especializado em tratamentos oncológicos, e que o item
Fluoruracila 50mg/ml – frasco 50ml é de extrema relevância para o mesmo, por se tratar de
medicamento quimioterápico, amplamente utilizado em diversos protocolos como primeira escolha,
paliativo e adjuvante incluindo tratamento de uma variedade de neoplasias como câncer de mama,
cólon retal e gástrico pancreático.

Considerando ainda que o item restou deserto em 3 processos licitatórios, tanto para licitação aberta
a todos, como para exclusiva Micro Empresa, conforme especificado a seguir => planejado
no RP SEPLAG 89/2019 (item aberto a todos) com início em 09/04/2019, restando deserto. Visando o
não desabastecimento do hospital, com consequente impacto na assistência ao paciente, iniciamos em
22/07/2019 o Pregão 360/2019 (exclusivo M.E), para cobrir um estoque de aproximadamente 06
meses, até que a SEPLAG providenciasse novo certame, porém o Pregão restou Deserto. Enquanto
ocorria a tramitação do nosso processo, a SEPLAG iniciou em 08/08/2019 novo planejamento, sob
nº 243/2019 (item aberto a todos), com licitação ocorrida em 25/09/2019, sendo que o item novamente
restou Deserto.Considerando que não há previsão de novo Registro de Preço pela Seplag, que nosso
estoque atual atenderá por cerca de 12 dias e que o mesmo não será o suficiente para suprir a demanda
até que os novos Registros de Preços sejam licitados, não nos resta outra alternativa a não ser aderir
Carona à Ata do Hospital Central do Exército/RJ.

Quantidade aderida: 600
Preço registrado: R$57,50
Preço total: R$34.500,00

 

Nome do Órgão Interessado na Adesão: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais-FHEMIG.

Nome, cargo da Autoridade Competente do Órgão Carona: Maria Célia Andrade Camponez- Gerente de
Licitações e Contratos - FHEMIG.

 

 

 

Solange César da Costa

Coordenadora das Atas de Registros de Preços - FHEMIG

MASP: 1040344-2

 

Documento assinado eletronicamente por Solange Cesar Da Costa, Chefe de Setor, em 24/10/2019,
às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8585414 e
o código CRC 2F285145.

Referência: Processo nº 2270.01.0043723/2019-97 SEI nº 8585414

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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|Alameda Vereador Álvaro Celso, 100  - Bairro Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP 30.150-260 


