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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 do HOSPITAL
FEDERAL DA LAGOA, na Ata de Registro de Preços nº  12/2020, PROCESSO Nº
33408.031846/2019-86, , para Aquisição de ARCO CIRÚRGICO, para demanda da
FHEMIG-CHU/HJXXIII, 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 19/2020 - 33408.031846/2019-86, Ata de
Registro de Preços 12/2020.
Vigência da ATA: até 14/12/2021
Órgão Gestor: Hospital Federal da Lagoa.
CNPJ: 00.394.544/0204-53
Endereço: Rua Jardim Botânico, 501 - 10º andar - Jardim Botânico Rio de
Janeiro / RJ
Empresa vencedora: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.
CNPJ: 58.295.213/0021-11
Endereço : Rua Otto Salgado, 250 - Distrito Industrial Claudio Galvão Nogueira,
Varginha / Minas Gerais.
CEP: 37.066-440
Telefone: (11) 9648.0311/6464.2812
Descrição do(s) Item(s) com intenção de adesão: O presente termo de
referência tem por objeto a aquisição de 02 (dois) equipamentos arco cirúrgico
digital, para atender a demanda do setor de Imagem  do Hospital João XXIII,
Complexo Hospitalar de Urgência. 

UNIDADE MOVEL DE RAIO-X COM TV - IDENTIFICACAO: ARCO CIRURGICO COM
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DETECTOR DIGITAL; TIPO: MOVEL, ARCO EM C; FINALIDADE: ELABORACAO DE
DIAGNOSTICO POR IMAGEM INSTANTANEA; GERADOR DE RAIO-X (1): MODOS DE
RAIO X: CONTINUO, ALTA RESOLUCAO, PULSADO; GERADOR DE RAIO-X (2): ALTA
FREQUENCIA; GERADOR DE RAIO X (3): POTENCIA MINIMA DE 12 KW; GERADOR DE
RAIO-X (4): TENSAO DE SAIDA 40 - 120KV; BRACO (1): DESLOCAMENTO MAIOR
IGUAL, VER: 42CM HORI: 20CM; BRACO (2): ROTACAO MAIOR IGUAL,ORBITAL
130,PIVOTANTE 360 GRAU; TUBO (1): CAPACIDADE TER. 300 KHU; DISSIPACAO
70.000 HU/MIN; TUBO (2): DE ANODO GIRATORIO; INTENSIFICADOR DE IMAGEM: NAO
SE APLICA; CADEIA DE TV (1): 02 MONITORES COLORIDOS DE VIDEO DE UHD;
CADEIA DE TV (2): 4K OU LCD, TIPO TFT COM MATRIZ ATIVA

Justificativa da adesão:  

O serviço de radiologia do CHU funciona sete dias por semana, 24 horas ao dia, e presta
serviços de apoio diagnóstico aos atendimentos para pacientes de politrauma, internados
em enfermaria e terapia intensiva nas áreas de clínica médica, pneumologia, cirurgia geral,
cirurgia torácica, cirurgia plástica, casos de envenenamento e intoxicação grave. Os exames
de raios-X mais prevalentes são de abdômen, tórax e seios anterior da face (SAF).

O Hospital João XXIII tem como missão atuar como centro de referência e excelência nos
atendimentos a pacientes vítimas de politraumatismos, grandes queimaduras, intoxicações e
situações clínicas e/ou cirúrgicas de risco iminente de morte, garantindo uma assistência
digna de qualidade, com ética, respeito, dedicação para toda a população que demandar os
serviços do Hospital João XXIII.

Considerando, portanto, a importância dos equipamentos de tomografia para um hospital
especializado em politraumatismos, é de suma importância garantir que os raio X estejam
em condições seguras de funcionamento,  apto para utilização.

Considerando a grande demanda de exames de imagem do HJXXIII torna-se indispensável
à contratação de tecnologia digital ocasionando grandes vantagens:

Qualidade de imagens, reduzindo as probabilidades de repetitibilidade de exames;

Agilidade de atendimento, qualidade e segurança no atendimento aos pacientes dos EAS;

Na redução do custo global de manutenção em longo prazo;

Garantia da segurança na utilização do Raio X;

O processo de trabalho empregado na radiologia do CHU, em virtude do
parque tecnológico disponível, é o de captação das imagens em meio analógico,
para posterior revelação dos filmes radiográficos via processamento químico. Para tal, além
dos aparelhos de raios-X, são utilizadas câmaras escuras e processadoras automáticas,
para fazerem a revelação dos filmes. Esse tipo de procedimento esta desatualizado e
obsoleto e, se comparado com as opções de radiologia digital, é considerado de baixa
eficiência, oneroso, produz imagens para diagnóstico de qualidade inferior e em
inconformidade com os preceitos da sustentabilidade.

Volumetria de exames:

Série histórica de produção anual de exames dos serviços geradores de imagens médicas
dos Serviços de Diagnóstico por Imagem do CHU (referente ao ano de 2019):

Modalidade HJXXIII HIJPII HMAL Total
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Radiologia 90.040 13.356 32.384 135.780

Tomografia Computadorizada 31.082 0 0 31.082

Ultrassonografia + ecocardiografia 7.330 2.184 0 9.6514

TOTAL 128.452 15.540 32.384 176.376

A qualidade das imagens para diagnóstico, obtida com aparelhos analógicos é muito
limitada se comparada com a opção digital, além de requerer o rigoroso cumprimento do
processo de revelação e do elevado gasto com insumos. As imagens possuem menos
detalhes, diferenciação de densidade, nitidez, contraste e não é possível manipular e alterar
as imagens.

É importante ressaltar também que a tecnologia analógica expõe o paciente a uma
dosagem de radiação que chega a ser o dobro dos aparelhos digitais, que por possuírem
receptores mais sensíveis não precisam emitir tanta radiação. De forma indireta o operador
do exame também fica exposto a radiação. Soma-se a isso o fato de que aproximadamente
10% dos procedimentos precisam ser repetidos por problemas nos equipamentos
e/ou falhas na operação que acabam por aumentar a exposição do paciente e operador.

Os equipamentos que compõem a Unidade de Imagem atualmente, apresentam falhas
que dificultam, atrasam e causam repetição na realização de exames. Desde o início da
vigência do contrato, já foram abertos diversos chamados solicitando reparos e
manutenções corretivas. Cumpre salientar que os aparelhos de raios-X do CHU tem mais de
13 anos de uso e que o tempo de vida útil de um aparelho dessa natureza é de
aproximadamente 10 anos, conforme espelho SIAD abaixo:

 

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

CNPJ: 58.295.213/0021-11

Quantidade aderida: 02. 

Preço registrado unitário por lote/item: R$ 740.000,0000   
Preço total: R$ 1.480.000,0000 ( hum milhão quatrocentos e oitenta mil reais )

Informações sobre o contratante e local de instalação:

Dados do Contratante:

Razão Social: Hospital João XXIII, Complexo Hospitalar de Urgência - Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais - FHEMIG

CNPJ: 19.843.929/0013-14

Endereço: Av. Professor Alfredo Balena, 400 - Santa Efigênia - Belo Horizonte /
Minas Gerias,  CEP: 30.130-100

Telefone: (31) 3239.9328
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tel:(31) 3389-7895


 

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 03/09/2021, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maria Célia Andrade Camponez,
Gerente, em 03/09/2021, às 17:16, 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 34834321 e o código CRC 11BA4CB9.

Referência: Processo nº 2270.01.0039890/2021-83 SEI nº 34834321
Rodovia Papa João Paulo II. Cidade Administrativa, Edifício Gerais - 13º andar  - Bairro Serra

Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-903
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