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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 METROPOLITANO ODILON BEHRENS, na Ata de Registro de Preços
nº 080/2020, PREGÃO 225/2019, PROCESSO Nº 03-89/2019, para AQUISIÇÃO DE
60 UNIDADES DE MONITORES MULTIPARÂMETRO , para demanda
do 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,M e demais legislações
pertinentes ao assunto.
              
 

N° do pregão Eletrônico: 225/2019, Processo 03-89/2019, Ata de Registro
de Preços 080.
Vigência da ATA: até 17/09/2021
Órgão Gestor: HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS.
CNPJ: 16.692.121/0001-81
Endereço: Rua Formiga, 50 - Bairro São Cristovão - Belo Horizonte / Minas
Gerais CEP 31.210-780 telefone: 31.3277.6178/3277.6201
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: AQUISIÇÃO DE 60
UNIDADES DE MONITOR MULTIPARÂMETRO, ATRAVÉS DE CARONA EM ATA,
PARA ATENDER DEMANDA DO CHU/HJXXIII.
Justificativa da adesão:  
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O Complexo Hospitalar de Urgência/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 pacientes carecem de monitoração constante para tais enfermidades.

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 monitores multiparâmetros para um hospital
especializado em politraumatismos, é de suma importância garantir que os equipamentos
estejam em condições seguras de funcionamento,  apto para utilização.

Atualmente o Hospital possui cerca de 60 monitores que foram destinados ou estão em
processo de baixa patrimonial e estão com mais de 10 anos de uso.

Os equipamentos que compõem a o Complexo Hospitalar de Urgência atualmente,
apresentam falhas que dificultam, atrasam e tem -se pouca segurança em diagnósticos.
Desde o início da vigência do contrato, já foram abertos diversos chamados solicitando
reparos e manutenções corretivas. Cumpre salientar que os aparelhos de monitores
multiparâmetros do CHU tem mais de 11 anos de uso e que o tempo de vida útil de um
aparelho dessa natureza é de aproximadamente 10 anos.

A atualização do parque tecnológico de monitorização do CHU 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.

O hospital requer acompanhar tais mudanças, sempre objetivando a realização de uma
assistência a saúde de forma sistematizada e humanizada. Nesse sentido, para que haja a
plena efetivação dos serviços de saúde e com qualidade prestados.

É importante enfatizar que apesar do colapso econômico em que o país está vivenciando, o
bem maior que é a vida e deve ser priorizado a todo o momento. A construção do
quantitativo previsto foi realizada por meio das necessidades apresentadas pelo o hospital.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

CNPJ: 58.295.213/0021-11

Quantidade aderida: 60. 
Preço registrado unitário por lote/item: R$ 19.306,6000  

Valor Total: R$  1.158.396,0000 (hum milhão cento e cinquenta e oito  e trezentos e
noventa e seis mil reais).

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

Telefone: (31) 3239.9328

 

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 08/09/2021, às 12:47, 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 34876630 e o código CRC 2F5F31D4.

Referência: Processo nº 2270.01.0040035/2021-48 SEI nº 34876630
Rodovia Papa João Paulo II. Cidade Administrativa, Edifício Gerais - 13º andar  - Bairro Serra

Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-903
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