
PLATAFORMA +BRASIL

MINISTERIO DA SAUDE

Nº / ANO DA PROPOSTA:
060936/2017

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
EM SAÚDE
JUSTIFICATIVA:
A Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista é o único hospital com pronto atendimento de urgência e emergência de
Paraguaçu Paulista para atender uma população aproximada de 55 mil habitantes, cadastrada no CNES nº. 2082519, é
referência aos municípios: Borá, Cruzália e Lutécia, conforme pactuados na contratualização, tem como objetivo principal de
prestar serviços de assistência médico-hospitalar ambulatorial e internação de média complexidade.
No exercício de 2016 realizou o total aproximado de 420 mil consultas/atendimentos e procedimentos e internações, onde
aproximadamente 307 mil dos serviços prestados foram provenientes do SUS - Sistema Único de Saúde, perfazendo 73%.
Conta com UTI - Unidade Terapia Intensiva, Adulto Tipo II, credenciada pelo SUS com 10 leitos, que é referenciada e regulada
pela CROSS - Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde conforme preconizada pela secretaria de saúde do estado
de São Paulo.
É uma instituição que está em constante evolução de melhorias com objetivos precípuos da valorização à humanização,
conforto e qualidade dos serviços prestados, tanto que está certificada pelo CERTIFICADO OURO DE QUALIDADE através
da Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão - CEALAG/CPFL e, tem a frente muitas inovações de projetos de
recursos e implementação dos novos setores: Ouvidoria, Qualidade e Captação de Recursos.
O recurso financeiro será destinado à aquisição de equipamentos e materiais permanentes médico-hospitalar para as áreas:
internação e centro cirúrgico. Tendo em vista auxiliar esta instituição no aperfeiçoamento dos atendimentos e serviços
prestados, focando na qualidade de humanização aos usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS.
Justificamos que o pleito será para atender a demanda com os recursos humanos existentes e suficientes para a operabilidade
dos equipamentos e materiais permanentes médico-hospitalar com capacidade gerencial, operacional e técnica para executar o
objeto proposto nas modalidades constantes na resolução. O pleito também auxiliará nos atendimentos da demanda existente na
instituição após recebimento do recurso financeiro e da aquisição dos equipamentos e materiais permanentes materiais, bem
como que este hospital possui espaço físico adequado e arejado para alocação dos equipamentos e materiais permanentes para
cada área envolvida.

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

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
424.789.799-34 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

Esplanada dos Ministérios - Gabinete
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

70058-900

1 - DADOS DO CONCEDENTE
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2 - DADOS DO PROPONENTE

53.638.649/0001-07

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA

PARAGUACU PAULISTA SP
6811

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

RUA CARAMURU, 568
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

19700000
CIDADE: UF:

1833611133
CÓDIGO
MUNICÍPIO:

CEP: DDD/TELEFONE:

BANCO: AGÊNCIA:
104 - CAIXA ECONOMICA 0901-6

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
726.815.608-10 OSNIR ZANCANARO

RUA DR. SEIJI HASHIMOTO, 422 - JD. PANAMBI
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

19700000

E.A.:
Entidade Privada
sem fins lucrativos

0030013490
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$ 225.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

2019VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2017 R$ 225.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 0,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

12/12/2017

28/12/2019

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:

12/12/2017 28/12/2019

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

R$ 225.000,00

6811 - PARAGUACU PAULISTASP CEP:

UN 7.0

Valor Global: R$ 225.000,00

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

R$ 225.000,00 12/12/2017 28/12/20197.0 UN

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2018Dezembro

R$ 203.798,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

R$ 203.798,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2019Janeiro

R$ 21.202,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

R$ 21.202,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 2

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA
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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$ 54.200,00 R$ 54.200,00

RUA CARAMURU

6811 - PARAGUACU PAULISTA

UN

SP19700-000

010989-Bisturi Elétrico (a partir de 200 W)

Recursos do Convênio 449052

Gerador com potência de 300W, microcontrolado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos
tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência
nos diferentes tipos de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes. Deve possuir tecnologia
que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de
ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d''água com
leitura digital de potência. Acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais. Ajustes
independentes das funções e das saídas de energia monopolar. Poderá ser utilizado em pequenas, medias e
grandes cirurgias, cirurgias convencionais e videocirurgia. Para os modos de corte, coagulação e bipolar em
cirurgias laparoscópicas. As saídas de corte baixo e coagulação baixa utilizam voltagens mais baixas para
reduzir os riscos da eletrocirurgia. Principais características: Memoriza a ultima potência em caso de
interrupção cirúrgica, permite dois cirurgiões coagularem simultaneamente, módulos monopolares e bipolar
independentes, permite o uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso de pinças monopolares, monitora o
controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa). Modos de operação: Bipolar (baixo, médio e
macro), Monopolar (Corte e Coagulação). O equipamento deve dispor de duas saídas monopolares (canetas e
videocirurgia), uma saída bipolar e uma entrada para uso de placas descartáveis. Especificação técnica do
gerador: Corte puro (300W), Blend 1 (200W), Coagulação (120W), Coagulação (120W - baixa potência) e
Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio.
Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte, 01 pedal monopolar, 01 pedal bipolar, 01
cabo para eletrodo de retorno paciente/placa e 01 adaptador universal para cirurgia laparoscópica. Alimentação
elétrica a ser definida pela entidade solicitante.ESPECIFICAR: SIM

OBSERVAÇÃO:

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$ 55.000,00 R$ 55.000,00

RUA CARAMURU

6811 - PARAGUACU PAULISTA

UN

SP19700-000

002174-Mesa Cirúrgica Elétrica

Recursos do Convênio 449052

Mesa cirúrgica elétrica, radiotransparente, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas
mínimas: Tipo de acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para os seguintes movimentos:
Regulagem de altura, Trendelemburg, reverso do Trendelemburg e lateralidade. Movimento longitudinal
manual ou elétrico. Além desses, deve permitir as seguintes posições: Renal; Semiflexão de perna e coxa;
Flexão abdominal; Semissentado. Movimentos da mesa: Altura ajustável; Trendelemburg;  Reverso do
Trendelemburg;  Lateral esquerda e direita; Movimento longitudinal do tampo para ambos os lados. Capacidade
de peso do paciente: no mínimo  200 Kg.  Material: Mesa: Tampo Radiotransparente, permitindo utilização do
intensificador de imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de aço inoxidável; Base: deve ser provida de
sistema de movimentação e fixação; Colchonete:injetado em Poliuretano, leve e de fácil manipulação, sem
nenhum tipo de costura ou revestimento. Biocompatível, não irritante e não alérgico. Acessórios Mínimos: 01
arco de narcose; 01  suporte para renal; 01 par de suportes de braço, 01par de porta-coxa, 01 par de suportes
laterais, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete impermeável e sem costura,  01 bandeja porta cassete, 01
gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável.  Alimentação elétrica a
ser definida pela entidade solicitante.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:1,00 R$ 94.000,00 R$ 94.000,00

RUA CARAMURU

6811 - PARAGUACU PAULISTA

UN

SP19700-000

000162-Aparelho de Anestesia

Recursos do Convênio 449052

Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos.
Estrutura em material não oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de
trabalho e bandeja para apoio de monitores. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de
erros, falhas de funcionamento, etc. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo no
mínimo para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com
monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Válvulas para
controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados.
Filtro totalmente autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de sistema de exaustão
de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02
vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o
acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Ventilador
eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades
ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão com possibilidade para ventilação
intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação manual/espontânea. Possuir
controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória,
fluxo e tempo inspiratório/expiratório, PEEP e pausa inspiratória - todos os controles devem possuir faixas de
ajustes necessários para o atendimento de pacientes neonatais a obesos mórbidos. Monitorização de pelo
menos: volume corrente, volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e PEEP. Monitorização gráfica de no
mínimo pressão x tempo podendo ainda oferecer gráficos de fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo
x volume. Alarmes audiovisuais e configuráveis pelo operador. Bateria interna recarregável com autonomia de
no mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate
rápido, 02 circuitos pacientes completos adulto/pediátrico e 02 neonatais com máscaras, fabricados em silicone
autoclavável, bateria interna recarregável, mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio (O2) e óxido
nitroso (N2O), balão para ventilação e demais acessórios necessários para o pleno funcionamento do
equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.ESPECIFICAR: SIM

OBSERVAÇÃO:

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$ 20.000,00 R$ 20.000,00

RUA CARAMURU

6811 - PARAGUACU PAULISTA

UN

SP19700-000

010984-Lavadora Ultrassônica acima de 15 litros

Recursos do Convênio 449052

Equipamento microprocessado para lavagem de materiais canulados e instrumentais através de energia
ultrassônica com frequência aproximada de 40Khz. Possui sistema de alarme, programação e memória, com
painel com teclado e display. Material de confecção totalmente em aço inox, tampa superior, sistema de
aquecimento de solução e sistema de enxague. Capacidade mínima da cuba de 25 litros. Acessórios: 04
conectores tipo universal, 04 conectores tipo rosca, 01 cesto de aço inox e demais acessórios para
funcionamento do equipamento. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante.ESPECIFICAR:
SIM

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:3,00 R$ 600,00 R$ 1.800,00

RUA CARAMURU

6811 - PARAGUACU PAULISTA

UN

SP19700-000

002102-Mesa Auxiliar

Recursos do Convênio 449052

RODÍZIOS: POSSUI, DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO: 40 X 60 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVELOBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO
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Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de
Aplicação

449052 R$ 225.000,00 R$ 225.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 225.000,00TOTAL 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:
Termo de Convenio 848716_60936.pdf
Extrato de Publicação do Convênio nº 848716_60936.pdf


