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Ofício FHEMIG/DPGF/GELC/CARP nº. 174/2021
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2021.

 
 

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 DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, na Ata de
Registro de Preços nº  114 /2021 A, PROCESSO Nº Processo SEI 00060-
00165350/2017-53, , para Aquisição de SISTEMA DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL -
FINALIDADE: DIAGNOSTICO GERAL, VASCULAR , ETC; TIPO: CONVEXO, LINEAR,
SETORIAL E ENDOCAVITARIO, para atender a demanda da FHEMIG - COMPLEXO DE
ESPECIALIDADES - CE/FHEMIG, 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 - Edital 114/2021 - Processo SEI 00060-
00165350/2017-53, Ata de Registro de Preços 114/2021 A -  SES/DF.
Vigência da ATA: até 10/08/2022
Órgão Gestor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL.
CNPJ: 00.394.700/0001-08
Endereço: SRTV 702, Via W 5 Norte, Edifício PO700, 1º e 2º andar, Brasília -
DF, 70723-040.
Empresa vencedora: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.
CNPJ: 58.295.213/0021-11
Endereço : Rua Otto Salgado, 250 - Prédio varginha B2 - Parte B - Distrito
Industrial Claudio Galvão Nogueira, Varginha / Minas Gerais.
CEP: 37.066-440
Telefone: (11) ) 97164 – 2480
Descrição do(s) Item(s) com intenção de adesão: O presente termo de
referência tem por objeto a aquisição de 02 (dois) SISTEMA DE
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ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL - FINALIDADE: DIAGNOSTICO GERAL, VASCULAR
, ETC; TIPO: CONVEXO, LINEAR, SETORIAL E ENDOCAVITARIO, para atender a
demanda do Hospital HJK. 

Justificativa da adesão:  

O Hospital Júlia Kubitschek (HJK), localizado no Bairro Araguaia em Belo Horizonte e
integrante da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), é um hospital geral
de abrangência regional. Atua com excelência nas áreas de tisiologia, pneumologia e
cirurgia torácica, atendendo ainda outras especialidades médicas (clínica médica, cirurgia
geral, obstetrícia, odontologia, pré-natal).

Até o ano de 2020  o Hospital Júlia Kubitschek (HJK) possuía o seguinte perfil assistencial:

Hospital público regional com prestação de assistência hospitalar nas clínicas médica,
cirúrgica, gineco-obstétrica, neonatológica, pneumo-tisiológica, cirúrgica torácica e plástica.

Atendimento de urgência em clínica médica, cirurgia geral e gineco-obstetrícia.

Serviço integral ao paciente com patologias respiratórias, também em nível ambulatorial,
incluindo atendimento médico e propedêutica avançada.

Atenção integral aos pacientes com doenças complexas: fibrose cística, hipertensão
pulmonar, tuberculose multirresistente e mioneuropatias dependentes de ventilação
mecânica, integrando a rede estadual de atenção às doenças complexas.

Em meados do mês de março de 2020 o HJK sofreu uma transformação no perfil de
atendimento, pois virou referência no atendimentos dos pacientes Covid 19. 

Atualmente faz-se urgente a atualização de seu parque tecnológico, por meio
da incorporação de novas tecnologias.

Nesse contexto, o presente processo contempla a aquisição de 02 (um) aparelho para
ultrassom para garantir e aprimorar a assistência prestada por este EAS, por meio da
modernização dos serviços de diagnóstico por imagem e levando-se em conta as
justificavas e motivações a seguir:

O atual equipamento de ultrassom, não possui contrato de manutenção corretiva e
preventiva, pois sua produção foi descontinuada conforme orientação do fabricante, na carta
de obsolescência recebida 30219540, e anexada no SEI 2270.01.0010358/2019-16.
Portanto torna-se URGENTE a necessidade de substituição do mesmo, tendo em vista o
risco de descontinuidade do serviço.

O Sistema de Ultrassonografia, que se pretende adquirir, será utilizado para realização de
uma ampla cartela de exames de imagem: Ultrassonografia (abdominal, vias urinárias,
tireoide, doppler de membros arterial e venoso, doppler de carótidas, abdominal e de
artérias renais, entre outros) e Ecocardiografia transtorácica, contribuindo para o
diagnóstico de patologias diversas. 

O HJK ampliou seus leitos de terapia intensiva,  passando de 20 leitos em 2019 para 50
leitos em 2020, e do bloco cirúrgico, passará em 2021 de 4 para 7 salas. Esses setores
demandaram juntos 551 exames, em 2019, e após a conclusão das ampliações estima-
se que seja acompanhada de um aumento proporcional nas solicitações.

Considerando o aspecto de segurança do paciente, será possível oferecer um serviço de
melhor qualidade de imagem, compatível com a evolução da tecnologia atual, com imagens
mais precisas para o profissional que realiza o exame, garantindo maior confiabilidade do
método.
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O segundo equipamento será utilizado para atendimento das demandas do Hospital Alberto
Cavalcanti.

Recentemente, foi publicada a portaria que cria o Complexo Hospitalar de Especialidades
na composição orgânica da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig),
integrando os serviços dos hospitais Júlia Kubitschek (HJK) e Alberto Cavalcanti (HAC).

Os hospitais continuarão a funcionar em seus atuais endereços, o HJK no Barreiro e o HAC
no Padre Eustáquio. O redesenho integrativo focará nos processos operacionais, tanto
administrativos quanto assistenciais, resultando no incremento da oferta e na melhoria dos
serviços assistenciais de média e alta complexidade voltados aos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS).A integração de serviços visa, ainda, a modernização da gestão,
com a promoção de processos operacionais eficientes e o aumento da sustentabilidade do
conjunto.

As duas unidades são reconhecidas pelo atendimento referenciado em especialidades. O
Hospital Alberto Cavalcanti é referência em oncologia, com atendimento a cerca de 4 mil
usuários por mês, incluindo consultas, internações e cirurgias, além de leitos de terapia
intensiva.

Cumpre salientar que após o fim da pandemia de COVID-19 prevê-se que o HJK voltará a
atender uma demanda regular de exames de ultrassom/ecocardiografia, nos mesmos
patamares do ano de 2019.

Conforme apresentado acima, a proposta de aquisição dos equipamentos para as unidades
HJK e HAC, casa com o objetivo de fornecer benefícios diretos aos usuários da saúde
pública a partir do acesso a uma assistência mais qualificada e fornecer maior flexibilidade
para a marcação de exames, evitando duplicidade e possibilitando a expansão dos
serviços, além da redução os riscos de interrupção dos serviços por obsolescência do
parque tecnológico.

A atualização do parque tecnológico do Serviço de Diagnóstico por Imagem do HJK e do
HAC está em consonância com os objetivos estratégicos da Fhemig determinados no Mapa
Estratégico 2020-23: otimizar e compartilhar serviços de apoio à assistência; fortalecer a
gestão da qualidade para certificação; promover a sustentabilidade financeira da Fhemig e
assegurar à sociedade serviços tempestivos e de qualidade, juntamente com a portaria que
cria o Complexo Hospitalar de Especialidades.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

CNPJ: 58.295.213/0021-11

Quantidade aderida: 02. 

Preço registrado unitário por lote/item: R$ 211.800,0000   
Preço total: R$ 423.600,0000 ( quatrocentos e vinte e três mil e seiscentos
reais )

Informações sobre o contratante e local de instalação:

Dados do Contratante:

Razão Social: Hospital Júlia Kubitschek - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG

CNPJ: 19.843.929/0028-20
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Endereço: Rua Doutor Cristiano Resende, nº 2745, Bairro Araguaia, Belo Horizonte - MG,
CEP: 30.620-470

Telefone: (31) 3389-7895

E-mail: hjk.tomografia@fhemig.mg.gov.br / hjk.gerenciadediagnostico@fhemig.mg.gov.br

 

 

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.
 
 

Solange César da Costa
MASP 10403344-2

Coordenação das Atas de Registro de Preços - CARP
DPGF/FHEMIG

 
Maria Célia Andrade Camponez

Gerente de Licitações e Contratos - GELC
DPGF/FHEMIG

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Solange Cesar Da Costa, Chefe
de Setor, em 23/11/2021, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 38267474 e o código CRC 449249D2.

Referência: Processo nº 2270.01.0043671/2021-40 SEI nº 38267474
Rodovia Papa João Paulo II. Cidade Administrativa, Edifício Gerais - 13º andar  - Bairro Serra

Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-903
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