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Belo Horizonte, 23 de novembro de 2020.

 

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 (SESAB), 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: 239/2019

Vigência da Ata: 26/06/2020 a 26/06/2021

Órgão Gestor: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB)

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

CEP: 40301-110

Telefone:  (71) 3115-8409

Empresa vencedora: Philips Medical Systems LTDA

CNPJ: 58.295.213/0001-78

Endereço: Rua O�o Salgado, 250, Prédio Varginha B2 – Parte B, Distrito Industrial Cláudio Galvão
Nogueira.

CEP: 37066-440

Telefone: (11) 99648-0311 / (11)96464-2812

 

Descrição do(s) Item(s) com intenção de adesão: Especificação: UNIDADE MOVEL DE RAIO-X COM TV -
IDENTIFICACAO: ARCO CIRURGICO MOVEL; TIPO: COM INTENSIFICADOR DE IMAGENS; FINALIDADE:
PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS; GERADOR DE RAIO-X (1): ALTA FREQUENCIA
MICROPROCESSADO; GERADOR DE RAIO-X (2): POTENCIA MINIMA 12KW; GERADOR DE RAIO X (3):
FREQUENCIA MINIMA DE 35KHZ PARA GERACAO DE RAIOS X; GERADOR DE RAIO-X (4): REALIZACAO DE
FLUOROSCOPIA PULSADA ALTA DEFINICAO; BRACO (1): MOVIMENTO ORBITAL DE NO MINIMO 115



GRAUS; BRACO (2): ROTACAO DE PELO MEMOS +/- 180 GRAUS; TUBO (1): DUPLO FOCO ( 0,5MM e
0,8MM); TUBO (2): CAPACIDADE TERMICA DO ANODO MINIMO DE 270 kHU; INTENSIFICADOR DE
IMAGEM: DIAMETRO MINIMO DE 8 POLEGADAS; CADEIA DE TV (1): DOIS MONITORES TFT OU LCD DE
MATRIZ ; CADEIA DE TV (2): MINIMO 18 POLEGADAS;

Jus�fica�va da adesão: 

Considerando que o Hospital Regional Antônio Dias/HRAD/FHEMIG pertencente a Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, ins�tuição 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 assis�dos por uma equipe
mul�disciplinar 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 ele�vas; bem como ao parto
habitual e de alto risco, de forma regionalizada e hierarquizada, garan�ndo acessibilidade e segurança
na assistência aos usuários do SUS.

Considerando que atualmente a Unidade possui 113 leitos de internação a�vos: 19 leitos de UTI
Adulto, sendo 01 isolamento; 06 leitos de UTI neonatal e 03 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 06 leitos de ortopedia, 04 leitos de cirurgia
geral, 05 leitos de clínica médica. Na emergência são 03 leitos.

Considerando que o Hospital Regional Antônio Dias é um hospital público estadual de Pronto Socorro,
da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, que operacionaliza o SUS (Sistema Único
de Saúde) em seu nível macrorregional, realiza procedimentos de urgência/emergência gineco-
obstétrica, cirúrgica e traumato-ortopédica, com atendimento referenciado para internação em clínica
médica e pediatria, inserido no Complexo de Hospitais Gerais da rede FHEMIG;

Considerando que os municípios da Região Ampliada Noroeste referenciados pelo Hospital Regional
Antônio Dias - HRAD  são: Arapuá, Arinos, Bonfinópolis de minas, Brasilândia de Minas, Buri�s,
Cabeceira Grande, Carmo do Paranaíba, Chapada Gaúcha, Cruzeiro da fortaleza, Dom Bosco, Formoso,
Guarda Mor, Guimarânia, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matu�na,
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.

Considerando que o Código de É�ca Médica estabelece os princípios da prá�ca médica de qualidade e
que os Conselhos de Medicina são os órgãos supervisores e fiscalizadores do exercício profissional e
das condições de funcionamento dos serviços médicos prestados à população;

Considerando que a área de Urgência e Emergência cons�tui-se em um importante componente da
assistência à saúde. A crescente demanda por serviços nesta área nos úl�mos anos, devida ao
crescimento do número de acidentes e da violência urbana e à insuficiente estruturação da rede são
fatores que têm contribuído decisivamente para a sobrecarga de serviços de Urgência e Emergência
disponibilizados para o atendimento da população. Isso tem transformado esta área numa das mais
problemá�cas do Sistema de Saúde;



Considerando ser o Hospital Regional Antônio Dias ins�tuição de ensino que visa aperfeiçoar e
qualificar profissionais de diversas formações;

Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36, de 25 de julho de 2013, do Ministério da
Saúde, têm por obje�vo ins�tuir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da
qualidade nos serviços de saúde. Essa resolução se aplica aos serviços de saúde públicos, privados,
filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa;

Considerando que para que a equipe médica desenvolva seu trabalho, as condições adequadas de
segurança no Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência são de responsabilidade do diretor clínico,
diretor técnico e da direção administra�va do hospital;

Considerando que a cri�cidade e patologia dos casos exigem o uso do arco cirúrgico e que a falta deste
contra indica a maioria dos procedimentos de ortopedia.

Considerando que atualmente o HRAD possui 03 arcos cirúrgicos, entretanto o arco cirúrgico GE
(Patrimônio n.21149216), adquirido em (07/05/2014), encontra-se inoperante por longo período,
tendo apresentado corre�vas constantes, necessidade de aquisição de peças e serviços,  sem contudo,
retorno de seu funcionamento efe�vo, inviabilizando sua operacionalização. A unidade tem
concentrado esforços para elaboração de processos corre�vos de forma recorrente, direcionado
recursos financeiros, entretanto não houve segurança na con�nuidade do equipamento e
consequentemente, no seu uso em procedimentos cirúrgicos, iden�ficando a necessidade de sua
subs�tuição.

Considerando que o equipamento supra citado, encontra-se inoperante por longo período, conta com
mais de 05 anos de u�lização, e que seu uso pode colocar em risco a segurança dos pacientes e
profissionais; 

Considerando que a falta do equipamento impossibilita a terapia, ocasiona aumento no tempo de
internação, além de poder interferir nas condições de trabalho dos profissionais médico nos Serviços
Hospitalares de Urgência e Emergência e comprometer sua capacidade de fazer o melhor pelo
paciente;

Considerando que atualmente existe uma fila de espera com 85 pacientes aguardando para a
realização de procedimentos ortopédicos nesta unidade, e que no HRAD são realizados em média 141
procedimentos/mês, (Procedimento ortopédicos, que necessitam do uso do arco cirúrgico), a
pacientes crí�cos que chegam via SAMU, internos oriundos da UTI /Clínicas Médica-Cirúrgica-
Ortopé�ca/ AMBULATÓRIOS, e da Secretaria Municipal de Saúde; que em períodos específicos
(acidentes ou catástrofes com múl�plas ví�mas), esse número aumenta consideravelmente.

Considerando que há a necessidade de 03 equipamentos funcionado para cobertura de 03 (três) salas
cirúrgicas, de forma ininterrupta, e a falta deste ocasiona aumento no tempo de espera para realização
do procedimento cirúrgico podendo gerar danos aos pacientes; 

Considerando que a par�r do dia 19/10/2020, as cirurgias ortopédicas programadas serão realizadas
em 3 (três) turnos, quer seja no horário de 7 às 24 horas, demandado a u�lização do referido
equipamento.

Portanto a aquisição de mais um equipamento para esta unidade é necessária visando o�mizar o
número de procedimentos que podem/necessitam ser realizados ao mesmo tempo, minimizado os
danos oriundos da espera prolongada, potencializando a melhora destes pacientes devido um
intervenção em tempo hábil, reduzindo os risco de infecções, auxiliando também em menor tempo de
internação, possibilitando aumento no número de pacientes atendidos.

 

Quan�dade aderida: 1 (um)

Preço registrado: R$675.806,45



Preço total: R$675.806,45 (seiscentos e setenta e cinco mil oitocentos e seis reais e quarenta e cinco
centavos)

 

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 23/11/2020, às
10:22, 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 22125284 e o
código CRC 52A6A7E4.

Referência: Processo nº 2270.01.0051045/2020-86 SEI nº 22125284

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

