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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 da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, 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 per�nentes ao assunto.

               

N° do pregão Eletrônico: 10/2020

Vigência da ATA: 08/05/2020 até 08/05/2021

Órgão Gestor: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

Endereço: 4ª Avenida, 400, Centro Administra�vo da Bahia/CAB, Salvador/BA

CEP: 41745-900

Telefone:  (71) 3115-3131

Empresa vencedora: Wem Equipamentos  Eletrônicos LTDA

CNPJ: 54.611.678/0001-30

Endereço: Rua: Marechal Mascarenhas de Moraes, Nº 550 - Ribeirão Preto/SP

CEP: 14.095-120

Telefone: (11) 2187.6053

 

Descrição do(s) Item(s) com intenção de adesão: BISTURI ELETRONICO - TENSAO: BIVOLT; POTENCIA:
300 W (CORTE PURO); UTILIZACAO: PROCEDIMENTOS DE PEQUENO A GRANDE PORTE;

Jus�fica�va da adesão: 

O Hospital Regional Antônio Dias/HRAD/FHEMIG pertencente a Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG, instituição prestadora de serviços de saúde em nível secundário e terciário,
vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, formando uma rede predominantemente
hospitalar e integralmente disponibilizada ao Sistema Único de Saúde – SUS; é referência no atendimento
de urgência/emergência de grandes traumas e Maternidade de Alto Risco para a Macrorregião



Noroeste, correspondendo a 33 (trinta e três) municípios, atendendo a uma população de 701.605
(setecentos e um mil e seiscentos e cinco) habitantes.

Há mais de 90 anos, vem prestando diversos serviços assistenciais a crianças, adultos e idosos, de forma
segura, ágil e eficaz, incorporando novas tecnologias, com protocolos clínicos bem definidos, dentro dos
princípios do SUS. Os pacientes aqui atendidos, são assistidos por uma equipe multidisciplinar que inclui
diversas especialidades médicas, além de profissionais nas áreas de enfermagem, fisioterapia, farmácia,
fonoaudiologia, psicologia, serviço social, de acordo com a necessidade de cada um, tendo como missão a
prestação de atendimento integral e humanizado aos pacientes em urgência/emergência, internações
agudas e cirurgias eletivas; bem como ao parto habitual e de alto risco, de forma regionalizada e
hierarquizada, garantindo acessibilidade e segurança na assistência aos usuários do SUS.

Atualmente a Unidade possui 113 leitos de internação ativos: 19 leitos de UTI Adulto, sendo 01
isolamento; 06 leitos de UTI neonatal e 3 leitos de UTI neonatal intermediário; 25 leitos de clínica
médica; 09 leitos para cirurgia geral; 10 leitos para pediatria, sendo 01 isolamento; 24 leitos para ortopedia
cirúrgica e 17 leitos de alojamento conjunto. No Pronto Atendimento há 15 leitos disponíveis na
Observação, sendo 6 leitos de ortopedia, 04 leitos de cirurgia geral, 05 leitos de clínica médica. Na
emergência são 03 leitos.

O Hospital Regional Antônio Dias - HRAD vem desempenhando papel preponderante no combate a
Pandemia COVID-19, sendo referência de toda a Região Ampliada Noroeste para pacientes graves que
necessitem de leito de UTI.

Os municípios da Região Ampliada Noroeste referenciados pelo Hospital Regional Antônio Dias - HRAD
 são: Arapuá, Arinos, Bonfinópolis de minas, Brasilândia de Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Carmo do
Paranaíba, Chapada Gaúcha, Cruzeiro da fortaleza, Dom Bosco, Formoso, Guarda Mor, Guimarânia, João
Pinheiro, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Natalândia, Paracatu, Patos de Minas,
Presidente Olegário, Riachinho, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaeté, São
Gotardo, Serra do Salitre, Tiros, Unaí, Uruana de Minas, Varjão de Minas, Vazante.

O levantamento da demanda  foi realizado mediante dados apresentados pelo Parecer
Técnico 18795043 que trata da  inviabilidade de conserto dos equipamentos de
patrimônio 21149186, 21098476, 21140677, 21805210. 

Atualmente o setor conta dois equipamentos, sendo um emprestado do Hospital Julia Kubitschek, este que
vem sendo cobrado sua devolução 19922833, consideramos que possuímos três sala cirúrgicas não temos
equipamentos suficientes para realização de procedimentos de grande porte de forma simultânea, já que no
caso da ocupação das três salas esta sendo utilizado o equipamento do setor de radiologia para
procedimentos de pequeno porte, nos caso de procedimentos de grande porte os menos só podem ocorrer
nos momento onde há a possibilidade de pegar tal equipamento no bloco obstétrico, tal fato vem causando
inúmeros entraves no fluxo de procedimentos da unidade, em em consequência no atendimento aos
pacientes, onde todas estas condições são observadas quando do agendamento de procedimentos eletivo,
que sofrem um risco maior de serem cancelados.  

Estipular precisamente o quantitativo  de pacientes beneficiados  por esta aquisição é inviável, uma vez
que além da demanda de procedimentos eletivos, a Unidade é referencia em urgência e emergência; sendo
realizado mesmo em período de pandemia cerca de 250 procedimentos mensais no Bloco Cirúrgico, e 110
procedimentos mensais no Bloco Obstétrico. 

 

Quan�dade aderida: 4 (quatro)

Preço registrado: R$14.042,00 

Preço total: R$56.168,00 (cinquenta e seis mil cento e sessenta e oito reais)



 

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 de
Licitações e Contratos - FHEMIG.

 

 

 

 

Maria Célia Andrade Camponez

Gerente de Licitações e Contratos - GELC

DPGF/FHEMIG

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Célia Andrade Camponez, Gerente, em 03/11/2020, às
13:40, 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 21274040 e o
código CRC B466A31C.

Referência: Processo nº 2270.01.0028794/2020-45 SEI nº 21274040

Rodovia Papa João Paulo II. Cidade Administra�va, Edi�cio Gerais - 13º andar  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP
31630-903 

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

