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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 DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no Pregão Eletrônico 055/2021,
Processo 019.5199.2019.0128428-51,  Ata 19.004, para Aquisição de SISTEMA
DIGITALIZADOR IMAGEM RADIOGRÁFICA - TIPO: PLACA DIGITALIZADORA -
DR; IMAGEM: IGUAL OU INFERIOR A 175 MICROMETROS / 35X43 CM;
LEITURA: CAPACIDADE DE LEITURA IMEDIATA DA IMAGEM; TECNOLOGIA:
NÃO APLICÁVEL; COMPATIBILIDADE; COMPATIBILIDADE: PACS, RIS, HIS e
WORKLIST, DICOM 3.0; SOFTWARE: COMPATIVEL COM O SISTEMA,
FERRAMENTA EM PORTUGUES , para a FHEMIG/HJK, 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: 055/2021, Processo 019.5199.2019.0128428-51.
Ata 19.004
Vigência da ATA: até 18/03/2022
Órgão Gestor: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.
CNPJ: 05.816.630/0001-52
Endereço: 4º avenida, nº. 400, Plataforma VI, Lado “A”, Térreo, Diretoria de
Licitações e Contratos – DLC - Centro Administrativo da Bahia – CAB –
Salvador/Bahia – CEP – 41.745.002 Tel.: (71) 3115- 4340/ 3115- 4157.
Empresa vencedora: SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 58.752.460/0004-07
Endereço : Rua Riachão nº 807 – Salas 04 e 05 – Módulo 9A – Prazeres –
Jaboatão dos Guararapes/PE.  - email: vendas.medica@shimadzu.com.br
CEP: 54.335-025
Telefone: (11) 2424.1759
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Descrição do(s) Item(s) com intenção de adesão: SISTEMA
DIGITALIZADOR IMAGEM RADIOGRÁFICA - TIPO: PLACA DIGITALIZADORA - DR;
IMAGEM: IGUAL OU INFERIOR A 175 MICROMETROS / 35X43 CM; LEITURA:
CAPACIDADE DE LEITURA IMEDIATA DA IMAGEM; TECNOLOGIA: NÃO
APLICÁVEL; COMPATIBILIDADE; COMPATIBILIDADE: PACS, RIS, HIS e
WORKLIST, DICOM 3.0; SOFTWARE: COMPATIVEL COM O SISTEMA,
FERRAMENTA EM PORTUGUES;
Justificativa da adesão:  

O serviço de radiologia do HJK funciona sete dias por semana, 24 horas ao dia, e presta
serviços de apoio diagnóstico aos atendimentos para pacientes internados em enfermaria
e terapia intensiva nas áreas de clínica médica, pneumologia, tisiologia, COVID-19, cirurgia
geral, cirurgia torácica, cirurgia plástica, doenças raras (fibrose cística, hipertensão
pulmonar, tuberculose multirresistente e mioneuropatias, gineco-obstetrícia, neo-natologia,
vítimas de violência sexual, casos de envenenamento e intoxicação grave. Os exames de
raios-X móveis  mais prevalentes são de abdômen, tórax e seios anterior da face (SAF)
realizadas no setor, os exames realizados beira leito são o tórax e abdômen.

A aquisição das placas digitalizadoras pretende dar continuidade à modernização do
parque tecnológico do serviço de radiologia do HJK. A primeira etapa, apresentada no
SEI/MG 2270.01.0024083/2021-72, trata da aquisição de aparelhos de raios-X digitais fixos
utilizados na realização de exames de pacientes aptos a se locomoverem até a radiologia
do HJK. Nessa segunda etapa objetiva-se a compra de placas digitalizadoras de raios-X
para aquisição de radiografias no beira-leito, comumente realizadas quando o paciente está
impossibilitado de se locomover até o serviço de radiologia.

As placas digitalizadoras são detectores responsáveis por captar o raios-X, emitido pelo
aparelho móvel, e transformar em uma imagem digital. Elas serão utilizadas em conjunto
com os aparelhos de raios-X móveis e atenderão a uma demanda média de 710 exames
mensais, principalmente para atender os setores de CTI, internação e Unidade de
Emergência, conforme estatística de 2019 do setor.

O sistema digital, composto pelos raios-X fixos digitais e placas digitalizadoras móveis,
irá substituir totalmente o processo analógico de revelação dos filmes. A revelação
analógica requer câmaras escuras, processadoras automáticas, produtos químicos, elevado
consumo de água e energia elétrica. 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. 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.

A qualidade das imagens para diagnóstico, captada de forma digital é muito superior a
obtida de forma analógica, possuem mais detalhes, diferenciação de densidade, nitidez,
contraste, além de ser possível manipular e alterar as imagens.

As placas digitalizadoras por possuírem receptores mais sensíveis não requerem que o
aparelho de raios-X emita tanta radiação como no processo analógico, melhorando,
portanto a segurança do paciente, do técnico operador do exame e dos demais pacientes e
profissionais que compartilharem do espaço onde o exame está sendo realizado.

O HJK possui uma estrutura horizontal que exige grandes deslocamentos para a realização
de exames de raios-X no beira leito. A compra de 02 placas digitalizadoras visa garantir que
dois exames possam ser feitos simultaneamente, em situações de urgência, e para que
haja backup do equipamento em caso de defeitos.
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Conforme apresentado acima, proposta de aquisição dos aparelhos de raios-X digitais trará
ao HJK diversos ganhos para a segurança do paciente e do profissional de saúde, redução
do impacto ambiental, aumento de produtividade e economia de recursos. A atualização do
parque tecnológico do serviço de radiologia do HJK 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.

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 58.752.460/0004-07

Valor Total: R$215.000,00 (Duzentos e quinze mil reais).

 

Dados do Contratante:

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

CNPJ: 19.843.929/0028-20

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

Quantidade aderida: 02. 
Preço registrado unitário por lote/item: R$ 107.500,00   
Preço total: R$ 215.000,0000 ( duzentos e quinze mil 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

 
Maria Célia Andrade Camponez

Gerente de Licitações e Contratos - GELC
DPGF/FHEMIG
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Documento assinado eletronicamente por Solange Cesar Da Costa, Chefe
de Setor, em 06/10/2021, às 12:43, 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 06/10/2021, às 13:03, 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 36282986 e o código CRC D9A0C6F7.

Referência: Processo nº 2270.01.0028827/2021-24 SEI nº 36282986
Rodovia Papa João Paulo II. Cidade Administrativa, Edifício Gerais - 13º andar  - Bairro Serra

Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-903
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