
PORTAL DOS CONVÊNIOS

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

MINISTERIO DA SAUDE

040699/2016
Nº / ANO DA PROPOSTA:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
EM SAÚDE

OBJETO:

O Hospital Universitário Santa Terezinha - Hust, mantido pela Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, localizado
na cidade de Joaçaba- SC, cadastrado no CNES sob o n° 2560771, hospital geral, entidade beneficente sem fins lucrativos,
presta atendimentos ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade em Oncologia e Neurocirurgia. É referência em
clínica geral, cirurgia geral, ginecologia/obstetrícia, pediatria, e traumatologia/ortopedia e atua como hospital estratégico do
Ministério da Saúde. Possui 138 leitos ativos e com a ampliação tem capacidade para 193 leitos. Atende em média por ano
37.111 pacientes, 61.032 atendimentos de urgência e emergência, 8.335 internações, 4.692 procedimentos cirúrgicos, 871
partos, 49.438 exames RX, 7.813 tomografias e 31.152 outros serviços de SADT. A maioria dos pacientes tem origem no
Sistema Único de Saúde- SUS atingindo a cerca de 75% dos atendimentos. Possui UTI, Tipo II com 10 leitos. Atende 60
municípios de uma região de 615.566 mil habitantes. O Objetivo deste projeto é a aquisição de equipamentos e materiais
permanente para área de saúde. O hospital está em fase de ampliação do Centro Cirúrgico de 5 para 10 salas cirúrgicas e para
isso necessitamos a adquirir equipamentos para a sua operacionalização. Neste sentido justificamos a necessidade de dois
equipamentos de Sistema de Vídeo Laparoscopia/Endoscopia Rígida e um Aparelho de Raio X ? Móvel. O aparelho de
Laparoscopia proporcionará ao paciente um tempo cirúrgico reduzido quando comparado à cirurgia aberta, menos desconforto,
menor tempo de permanência hospitalar, sangramento e trauma cirúrgico inexistente ou reduzido. O aparelho de Raio X ?
Móvel incorporado a rotina de realização de exames de raio-x proporcionará uma melhor logística e um tempo de espera
menor.

JUSTIFICATIVA:

MINISTERIO DA SAUDE
CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
36000

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
518.478.847-68 GILBERTO MAGALHAES OCCHI

Ministério da Integração Nacional - Esplanada dos Ministérios Bloco E
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

70062-900

1 - DADOS DO CONCEDENTE
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2 - DADOS DO PROPONENTE

84.592.369/0001-20

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

JOACABA SC
8177

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

RUA GETULIO VARGAS, 2125
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

89600000
CIDADE: UF:

4935512098
CÓDIGO
MUNICÍPIO:

CEP: DDD/TELEFONE:

BANCO: AGÊNCIA:
001 - BANCO DO BRASIL SA 0137-6

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
296.720.159-68 GENESIO TEO

RUA ARCANGELO POMPORMAYER, 08, CASA - JARDIM TARUMA
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

89820000

E.A.:
Entidade Privada
sem fins lucrativos

308064
CONTA CORRENTE:
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

VALOR DOS REPASSES:

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 600.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

2018VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2016 R$ 600.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 0,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

31/12/2016

31/12/2018

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:

Quantidade: Valor:

Início Previsto: Término Previsto:

Município:UF:

Endereço:

31/12/2016 31/12/2018

Aquisição de Equipamentos

R$ 600.000,00

8177 - JOACABASC CEP:

UN 3.0

Valor Global: R$ 600.000,00

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   Aquisição de Equipamento

R$ 600.000,00 31/12/2016 31/12/20183.0 UN

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2017Junho

R$ 600.000,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Aquisição de Equipamentos

R$ 600.000,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 75.212,00 R$ 75.212,00

TRAVESSA DOMINGOS FLORIANO BONATO

8177 - JOACABA

UN

SC89600-000

000361-Aparelho de Raio X - Móvel

Recursos do Convênio 449052

Equipamento Móvel de Raios-X com comando e gerador de raios-x de alta freqüência (55KHz) multipulso;
possuir tecnologia de armazenamento de energia via descarga capacitiva, potência mínima de 20 kW, com
sistema de controle microprocessado;  painel de membrana: teclas do tipo simples toque.  Faixas de ajustes kV
para Radiografia: 30 a 125 kV - sensibilidade de 1kV, mA p/ Radiografia: 50, 100, 150, 200 e 300, pré-
programáveis por software, seleção automática de focos fino/grosso, tempo de exposição: 0,01 a 5 segundos.
Faixa de mAs: 0,5 a 266 mAs pré-programável por software, seleção de diferentes postos de trabalho. Indicação
de todos os Parâmetros / Funções no display digital (kV, mAs, mA e tempo), programa de detecção de falhas on
-line com indicação de códigos de erro no display digital do painel com 48 programas anatômico de órgãos por
região,  projeções ortogonais e obliquas para a realização de exames (APR). Proteções para rotação de ânodo,
aquecimento do tubo, filamento do tubo. Combinações de técnicas radiográficas com bloqueio para valores
acima da curva característica do tubo. Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido, frenagem do anodo
do tubo após exposição. Cabo disparador em dois estágios com comprimento de 5,0m e cabo de alimentação
com comprimento de 9,0 m. Compartimento para transporte de chassis com capacidade de armazenamento de
até 6 chassis de 35 x 43 cm. Indicador de distancia foco / filme em centímetros. Tecnologia conversora de alta
frequência. Compensação automática de tensão de linha de +/- 10%.  Braço articulado com sistema conjugado
ao gerador, movimento vertical de 144 cm, rotação do braço articulado em relação a base de +45°/ -45°,
estativa giratória com braço articulado porta tubo, rotação do conjunto tubo / colimador sobre o eixo horizontal
de +90° / -90°, freios mecânicos e Inclinação frontal do tubo de -10° / +90°. Colimador manual com campo
Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada, acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico de
30s para desligamento automático do campo luminoso, rotação do campo de radiação de 180º, filtração inerente
equivalente a 2 mm Al, proteção para até 125 kV, traço preto reticulado em cruz para focalização e
centralização da área de interesse. Unidade selada de alta rotação focos 0,6 e 1,5  cúpula com revestimento de
chumbo, tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante, rotação do Anodo de 2.800 RPM  e
focos de 0,6 e 1,5 mm.ESPECIFICAR: SIM

OBSERVAÇÃO:
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DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:2,00 R$ 262.394,00 R$ 524.788,00

TRAVESSA DOMINGOS FLORIANO BONATO

8177 - JOACABA

UN

SC89600-000

010254-Sistema de Vídeo Laparoscopia/ Endoscopia Rígida

Recursos do Convênio 449052

Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD. Com capacidade
de registro de imagens com luminosidade mínima 03 lux, conexão compatível com óticas de diferentes
fabricantes, função para ajuste de cor branca e conexões de saída de vídeo compatível com Full HD.
Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Fonte
de iluminação LED ou Xenon com potência compatível para a aplicação conjunta com a câmera ofertada em
procedimentos bariátricos, sendo que no caso de fonte Xenon, deverá ser fornecida com duas lâmpadas de
reserva. Possuir controle de intensidade de luz, contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada.
Deve acompanhar o equipamento uma lâmpada sobressalente de mesma potência. Alimentação elétrica 127/220
Volts, 60Hz. Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 24 polegadas, com resolução mínima de
1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de
imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Insuflador de CO2 que permitir ajuste de fluxo de no
mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão contínuo de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que
indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuito de
segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro e de circuito de segurança para sobre pressão da
cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme sonoro e visual. Mangueira com filtro acoplável ao
insuflador para insuflação de CO2 ao paciente e mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2.
Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 02 cabos de fibra óptica de nó mínimo 2 metros compatíveis com a
ótica e câmera, 02 camisas endoscópicas e 02 trocartes compatíveis com os endoscópios rígidos. 02
Endoscópios rígido autoclavável, compatível com a imagem Full HD, visão foro obliqua de 30 graus, com
sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro
de 10 mm e comprimento mínimo de 31 cm. 02 Endoscópios rígido autoclavável, compatível com a imagem
FullHD, visão de 0 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada,
ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e comprimento mínimo de  31cm.  Rack/Armário, torre,
adequado para o correto armazenamento e movimentação dos equipamentos, com capacidade de armazenar os
equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freios. Deve
acompanhar as caixas de esterilização das óticas.ESPECIFICAR: SIM

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de
Aplicação

449052 R$ 600.000,00 R$ 600.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 600.000,00TOTAL GERAL:
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10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____________________________
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

                   Local e Data                                                                            Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

                   Local e Data                                                                       Concedente
                                                                           (Representante legal do Órgão ou Entidade

Aprovado

12 - ANEXOS

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:
Convênio nº 842360.2016.pdf


