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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 de Saúde de Recife, 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: 51/2019

Vigência da ATA: 28/01/2020 a 28/01/2021

Órgão Gestor: Secretaria de Saúde de Recife

Endereço: Palácio Prefeito Antonio Farias, silo no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco

CEP: 50030-903

Telefone: (81) 3355-8000

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: 

1- APARELHO PARA ULTRASSOM - IDENTIFICAÇÃO: SISTEMA DE ULTRASSONOGRAFIA; MODOS DE IMAGEM: DOPPLER FIXO; MONITOR:
MINIMO 19 POLEGADAS LCD OU LED; SOFTWARE: C´SLCULOS, LEITURAS, MEDIDAS, VARREDURAS - GERAL; TRANSDUTOR: CONVEXO,
LINEAR, MICROCONVEXO, SETORIAL, INTRAOP.;

2- TRANSDUTOR PARA APARELHO DE ULTRA-SOM - MEDIDA: CONFORME FABRICANTE; FREQUÊNCIA: APROXIMADA DE 4 A 12 MHz; COM
VARIAÇÃO DE +/- 1; FUNÇÃO: IMAGENS DE MAMA, TIREOIDE, MUSCULOESQUELETICA;

3- TRANSDUTOR PARA APARELHO DE ULTRA-SOM - MEDIDA: CONFORME FABRICANTE; FREQUÊNCIA: APROXIMADA DE 2 A 6 MHz; COM
VARIAÇÃO DE +/- 1; FUNÇÃO:OBSTÉTRICIA E RADIOLOGIA;

4- TRANSDUTOR PARA APARELHO DE ULTRA-SOM - MEDIDA: CONFORME FABRICANTE; FREQUÊNCIA: APROXIMADA DE 2 A 6 MHz; COM
VARIAÇÃO DE +/- 1; FUNÇÃO: EXAMES DE 3D OBSTÉTRICO ABDOMINAL;

5- TRANSDUTOR PARA APARELHO DE ULTRA-SOM - MEDIDA: CONFORME FABRICANTE; FREQUÊNCIA: APROXIMADA DE 4 A 9 MHz; COM
VARIÇÃO DE +/- 1; FUNÇÃO: EXAMES ENDOVAGINAL E ENDORETAL;

6- TRANSDUTOR PARA APARELHO DE ULTRA-SOM - MEDIDA: CONFORME FABRICANTE; FREQUÊNCIA: APROXIMADA DE 4 A 11 MHz; COM
VARIAÇÃO DE +/- 1; FUNÇÃO: EXAMES EM PACIENTES DE BAIXO PESO, ABAIXO DE 5KG;

7- TRANSDUTOR PARA APARELHO DE ULTRA-SOM - MEDIDA: CONFORME FABRICANTE; FREQUÊNCIA: APROXIMADA DE 2 A 4 MHz; COM
VARIAÇÃO DE +/- 1; FUNÇÃO: EXAMES CARDÍACOS.

Jus�fica�va da adesão: 

A Maternidade Odete Valadares da rede assistencial da FHEMIG é um serviço de saúde de atenção a mulher em suas diversas fases da vida.
Possui um serviço de imagem de ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia que necessita de um aparelho de ultrassom moderno e com
alta resolução de imagem devido as caracterís�cas das usuárias que u�lizam essa maternidade. Por ser um serviço de referência para a
região metropolitana de Belo Horizonte e para o estado de Minas Gerais, precisamos adquirir um modelo de aparelho de ultrassom com
capacidade de imagem que permita avaliar e diagnos�car as patologias fetais com um alto nível de precisão. Pois as decisões sobre esse feto
ou gravidez vão ser tomadas nesse hospital. Recebemos gestantes classificadas como alto risco obstétrico, tanto por patologias maternas e
fetais.

O setor de ultrassonografia realiza diversos ultrassons obstétricos, ginecológicos, mama, duplex scan, ecocardiograma fetal, pediátrico e
adulto.

O equipamento de nível superior, é necessário por vários mo�vos, entre os quais:

Um quadro de prevalência constante nesta maternidade, são pacientes com quadro de pré-eclâmpsia grave ou fetos com restrição de
crescimento e prematuridade extrema, se faz necessário o acompanhamento do feto diariamente para avaliar a vitalidade e estado de
deteriorização e para isso u�lizamos o Doppler para acessar o ducto venoso, vaso localizado no abdome fetal com diâmetro de 1 mm. A
precisão e insonação adequada da onda gerada com o uso do Doppler deste vaso não é conseguida com qualquer aparelho de ultrassom. E a



decisão sobre o momento do parto é tomada por esse exame, sendo a maioria das vezes em gestações com 25-28 semanas, onde cada dia
que conseguimos aguardar o parto faz diferença na sobrevida deste feto;

Nas malformações fetais o uso de imagens geradas por aparelhos com capacidade de   formar imagens de alta resolução faz toda diferença
no acerto e segurança em realizar o diagnós�co. Mais uma vez a preparação do parto em um local adequado e com equipe pronta, de um
feto portador de defeito congênito muda os resultados perinatais nestas condições. O diagnós�co dessas patologias congênitas em seus
diversos sistemas, como sistema nervoso central, coluna, renal, gastrointes�nal e musculoesquelé�co é mais preciso com uso de
equipamentos que u�lizam sondas melhores e so�wares que melhoram a imagem;

As patologias cardíacas são infinitamente mais diagnos�cadas com uso de aparelhos de ultrassom de melhor imagem e Doppler de precisão.
E isso é importante no planejamento do parto, pois algumas patologias cardíacas necessitam de intervenção pós-natal imediata ou do uso de
medicações para manter o canal arterial aberto após o nascimento;

O uso da tecnologia 3D na ginecologia permite o diagnós�co das malformações uterinas o que não é realizado com o uso da imagem em 2D
em tempo real que existem em todos os aparelhos de ultrassom. A correta localização de miomas bem como o diagnós�co das mal
formações uterinas é necessária para a escolha da correta via de tratamento se necessário;

O diagnós�co e estadiamento da endometriose profunda, que hoje é considerada um grave problema de saúde pública, só é possível com
equipamentos com sondas de alta frequência e imagens sem distorções. O diagnós�co adequado da endometriose propicia uma melhor
qualidade de vida para mulher evitando internações e cirurgias desnecessárias desde que um diagnós�co precoce seja realizado;

Um outro ponto a destacar é a caracterís�ca de boa parte das gestantes atendidas na Maternidade. Por ser referência em pré-natal e parto
de alto risco obstétrico, o número de gestantes obesas é muito frequente. E a qualidade da imagem de exames de ultrassom nessas
pacientes é bastante limitado, sendo mais um mo�vo para trabalhar com equipamentos de alta resolução. Além de que algumas vezes, o
exame realizado em pacientes obesas, geram laudos incompletos por não conseguir avaliar o que é necessário.

A maternidade dispõe de corpo clinico altamente capacitado para o diagnós�co das diversas patologias que acometem o binômio mãe /
filho, mas vale ressaltar o desgaste de trabalhar com equipamento com qualidade inferior, pois o profissional leva mais tempo realizando o
exame para tentar conseguir uma imagem adequada,  gerando um esforço nas ar�culações por movimentos, que poderiam ser reduzidos
pela u�lização de equipamentos com formação de melhores imagens.

Além disso, os equipamentos de ultrassom da Maternidade são an�gos e não possuem a tecnologia necessária para assistência aos
pacientes.

Diante da complexidade dos atendimentos realizados na Maternidade Odete Valadares solicitamos a compra do equipamento, conforme
especificações ata de registro de preço 028/2020, da Secretaria de Saúde de Recife, em anexo.

A Maternidade está habilitada pelo Ministério da Saúde, como Hospital de Ensino, contando com residência médica em ultrassonografia.

 

Quan�dade aderida: 1 (um) 

Preço registrado: R$198.062,00

Preço total: R$198.062,00 (cento e noventa e oito mil sessenta e dois 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.

 

 

Solange César da Costa

MASP 10403344-2

Coordenação das Atas de Registro de Preços - CARP

DPGF/FHEMIG

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Solange Cesar Da Costa, Chefe de Setor, em 04/12/2020, às 14:42, 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 22716185 e o código CRC 1F2A5D68.

Referência: Processo nº 2270.01.0043118/2020-36 SEI nº 22716185

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

