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MINISTÉRIO 
DA SAÚDE

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 12005.741000/1180-10

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE
CNPJ 
12.005.741/0001-44

NOME DO FUNDO DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço Completo
JOAQUIM GONCALVES DA
FONSECA
MIZAEL BERNARDES

EA
MUNICIPAL

Tipo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP
35.568-000

UF
MG

Município
CORREGO FUNDO

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
27550005 - R$ 99.990,00 - DIMAS FABIANO 

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)
Nome: UAPS CRISTINO ANTONIO DE FARIA
Tipo Unidade: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
CNPJ: CNES: 2142708
Endereço: AVENIDA AFRANIO RODRIGUES - CORREGO FUNDO BAIXO, CEP:35568000

Nome: UAPS PADRE DIONISIO
Tipo Unidade: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
CNPJ: CNES: 2142503
Endereço: RUA SANTA CRUZ - SANTA TEREZA, CEP:35568000

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA
UNIDADE ASSISTIDA: UAPS CRISTINO ANTONIO DE FARIA CNES: 2142708

Ampliação do Acesso por demanda reprimida#JU$T#Microrregião#JU$T#Para melhorar o atendimento aos usuários da unidade, se
faz necessário a aquisição de novos equipamentos que irão proporcionar melhor qualidade e rapidez nos serviços prestados. Dada
a crescente demanda pelos serviços de saúde no município tal aquisição é de fundamental importância. A aquisição de veículos se
torna necessária uma vez que os carros que atendem as unidades,hoje se encontram com tempo considerável de uso o que vem
acarretando elevados gastos com manutenção . E para um melhor atendimento ao usuários que destes serviços necessitam, a
aquisição se faz necessária.#JU$T#6252, 4000#JU$T#Em condições de receber o equipamento e/ou material
permanente#JU$T#Sim#JU$T#Serviço terceirizado local

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA
UNIDADE ASSISTIDA: UAPS PADRE DIONISIO CNES: 2142503

Ampliação do Acesso por demanda reprimida#JU$T#Microrregião#JU$T#Para melhorar o atendimento aos usuários da unidade, se
faz necessário a aquisição de novos equipamentos que irão proporcionar melhor qualidade e rapidez nos serviços prestados. Dada
a crescente demanda pelos serviços de saúde no município tal aquisição é de fundamental importância. A aquisição de veículos se
torna necessária uma vez que os carros que atendem as unidades,hoje se encontram com tempo considerável de uso o que vem
acarretando elevados gastos com manutenção . E para um melhor atendimento ao usuários que destes serviços necessitam, a
aquisição se faz necessária.#JU$T#6252, 4000#JU$T#Em condições de receber o equipamento e/ou material
permanente#JU$T#Sim#JU$T#Serviço terceirizado local

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: UAPS CRISTINO ANTONIO DE FARIA
 Ambiente: Farmácia
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Geladeira/ Refrigerador 1 1.450,00 1.450,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE DE 250 A 299 L 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Copa/Cozinha
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Geladeira/ Refrigerador 1 1.450,00 1.450,00 
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 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE DE 250 A 299 L 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Administração
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ventilador de Teto/ Parede 6 300,00 1.800,00 

 Característica Física  Especificação
COMPOSIÇÃO/ TIPO 3 OU 4 PÁS/ PAREDE 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Espera e Recepção
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bebedouro/ Purificador Refrigerado 1 760,00 760,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira de Rodas para Obeso 1 1.400,00 1.400,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE DE 120 KG A 159 KG 

BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL 

PÉS FIXO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Televisor 1 1.600,00 1.600,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO LED 

PORTA USB 

FULL HD SIM 

ENTRADA HDMI 

CONVERSOR DIGITAL POSSUI 

TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41" 

SUPORTE NÃO POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira de Rodas Adulto 1 1.100,00 1.100,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA
PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS 

AÇO OU FERRO
PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala para Equipamento de Geração de Energia Elétrica Alternativa
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA) 1 4.500,00 4.500,00 

 Característica Física  Especificação
POTÊNCIA/TIPO DE COMBUSTÍVEL DE 4,1 A 7 KVA/ DIESEL 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 No-Break (Para Computador/Impressora) 4 900,00 3.600,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real
mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída
110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga
mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 
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 Total Qtd. Total Valor Total (R$)
17 17.660,00

UNIDADE ASSISTIDA: UAPS PADRE DIONISIO
 Ambiente: Farmácia
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 2 700,00 1.400,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Copa/Cozinha
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Geladeira/ Refrigerador 1 1.450,00 1.450,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE DE 250 A 299 L 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Reunião
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Projetor Multimídia (Datashow) 1 3.200,00 3.200,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores;
Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e
01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o
mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA;
Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Tela de Projeção 1 800,00 800,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x
1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste
central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de
projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita
enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12
meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Computador Portátil (Notebook) 1 3.600,00 3.600,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no
mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas
posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de
rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional
Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática



13/03/2020 Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal

www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_imprimir_java.asp?processo=12005741000118010 4/5

compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão;
webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do
equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

 Ambiente: Administração
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ventilador de Teto/ Parede 8 300,00 2.400,00 

 Característica Física  Especificação
COMPOSIÇÃO/ TIPO 3 OU 4 PÁS/ PAREDE 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Espera e Recepção
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Televisor 1 1.600,00 1.600,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO LED 

PORTA USB 

FULL HD SIM 

ENTRADA HDMI 

CONVERSOR DIGITAL POSSUI 

TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41" 

SUPORTE NÃO POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Computador (Desktop-Básico) 3 3.500,00 10.500,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel
core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)
módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual
CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados
no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16
ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo
integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior,
suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI,
display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e
mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000
e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo
padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12
meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 No-Break (Para Computador/Impressora) 8 900,00 7.200,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real
mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída
110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga
mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

 Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) 1 50.000,00 50.000,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 05 LUGARES 

FREIOS ABS E AIRBAG DUP POSSUI 

CÂMBIO MANUAL 

TIPO DE COMBUSTÍVEL BICOMBUSTIVEL 

PORTAS 04 PORTAS 

MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3 

TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MINÍMA DE 2.370 MM 

AR CONDICIONADO POSSUI 
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TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME) POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

29 82.330,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS
QTD. TOTAL VALOR TOTAL (R$)

46 99.990,00

DADOS BANCÁRIOS
CÓDIGO BANCO
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA NOME
001155 FORMIGA

ENDEREÇO
RUA BERNARDES DE FARIA, 163, 360305 CENTRO CEP:35.570-000

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Outros documentos para a Proposta - RESOLUÇÃO CMS.pdf
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PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. PROPOSTA:
12005.741000/1180-10

MINISTÉRIO DA SAÚDE

CNPJ
12.005.741/0001-44

Nome do Fundo de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço Completo
JOAQUIM GONCALVES DA FONSECA
MIZAEL BERNARDES

Esfera Administra�va
MUNICIPAL

Tipo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP
35568-000

UF
MG

Município
CORREGO FUNDO

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

ParecerParecer

Tipo: PARECER EQUIPAMENTO Situação: FAVORAVEL Data: 04/04/2018

PARECER TÉCNICO-ECONÔMICO - MS/SE/DEFNS/CGAFI/COAINFPARECER TÉCNICO-ECONÔMICO - MS/SE/DEFNS/CGAFI/COAINF

Conclusão: Não objeçãoConclusão: Não objeção

A(O) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MG, por intermédio da Proposta Fundo a Fundo nºA(O) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MG, por intermédio da Proposta Fundo a Fundo nº
12005741000118010, apresenta pleito para a aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL12005741000118010, apresenta pleito para a aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE, iden�ficados e caracterizados conforme as especificações técnicas constantes na SeçãoPERMANENTE, iden�ficados e caracterizados conforme as especificações técnicas constantes na Seção
"Equipamentos/Material Permanente, para a(s) seguinte(s) Unidade(s) Assis�da(s): UAPS PADRE"Equipamentos/Material Permanente, para a(s) seguinte(s) Unidade(s) Assis�da(s): UAPS PADRE
DIONISIO,UAPS CRISTINO ANTONIO DE FARIA".DIONISIO,UAPS CRISTINO ANTONIO DE FARIA".

De acordo com a sistemá�ca de análise ins�tuída pelas Normas de Cooperação Financeira naDe acordo com a sistemá�ca de análise ins�tuída pelas Normas de Cooperação Financeira na
modalidade Fundo a Fundo, aprovada pela Portaria MS nº 3134 de 17 de Dezembro de 2013, a presentemodalidade Fundo a Fundo, aprovada pela Portaria MS nº 3134 de 17 de Dezembro de 2013, a presente
Proposta obteve preliminarmente, conforme Pareceres finais emi�dos pela Secretaria de Atenção aProposta obteve preliminarmente, conforme Pareceres finais emi�dos pela Secretaria de Atenção a
Saúde/MS em 03/04/2018 17:10:13 (parecer favorável) e 03/04/2018 17:33:47 (parecer de acordo),Saúde/MS em 03/04/2018 17:10:13 (parecer favorável) e 03/04/2018 17:33:47 (parecer de acordo),
junto ao Sistema de Propostas Fundo a Fundo (SISPROFNS), Parecer Técnico de Mérito Favorável para ajunto ao Sistema de Propostas Fundo a Fundo (SISPROFNS), Parecer Técnico de Mérito Favorável para a
solicitação de recursos financeiros visando a aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIALsolicitação de recursos financeiros visando a aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE.PERMANENTE.

Compreende-se no Parecer de Mérito a análise da coerência e compa�bilidade do pleito com asCompreende-se no Parecer de Mérito a análise da coerência e compa�bilidade do pleito com as
questões relacionadas aos obje�vos, prioridades do Ministério da Saúde, perfil e papel estratégico daquestões relacionadas aos obje�vos, prioridades do Ministério da Saúde, perfil e papel estratégico da
ins�tuição proponente para o desenvolvimento regional e na descentralização do atendimento, bemins�tuição proponente para o desenvolvimento regional e na descentralização do atendimento, bem
como a necessidade de infraestrutura �sica e de recursos humanos necessários para o funcionamento ecomo a necessidade de infraestrutura �sica e de recursos humanos necessários para o funcionamento e
operabilidade dos equipamentos pleiteados.operabilidade dos equipamentos pleiteados.

Em concordância com as referidas Normas, este Parecer Técnico de Equipamentos visa avaliar, com baseEm concordância com as referidas Normas, este Parecer Técnico de Equipamentos visa avaliar, com base
na descrição e detalhamento das especificações técnicas apresentadas, somente a compa�bilidadena descrição e detalhamento das especificações técnicas apresentadas, somente a compa�bilidade
técnico-econômica de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE pleiteados, abstraindo-técnico-econômica de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE pleiteados, abstraindo-
se aspectos relacionados à habilitação do proponente e seus dirigentes, mérito da proposta, viabilidadese aspectos relacionados à habilitação do proponente e seus dirigentes, mérito da proposta, viabilidade
e sustentabilidade do pleito, e questões de natureza jurídico/legais e contábil/financeiras.e sustentabilidade do pleito, e questões de natureza jurídico/legais e contábil/financeiras.

Nesse sen�do, considerando as informações de preços colhidas no âmbito deste Ministério e com baseNesse sen�do, considerando as informações de preços colhidas no âmbito deste Ministério e com base
exclusivamente na análise do úl�mo conjunto de especificações enviado pelo Proponente, conformeexclusivamente na análise do úl�mo conjunto de especificações enviado pelo Proponente, conforme
cópia da Proposta extraída do Sistema de Propostas Fundo a Fundo (SISPROFNS) do dia 04/04/2018, nãocópia da Proposta extraída do Sistema de Propostas Fundo a Fundo (SISPROFNS) do dia 04/04/2018, não
foram observadas distorções significa�vas que jus�ficassem uma objeção à aprovação da Proposta emforam observadas distorções significa�vas que jus�ficassem uma objeção à aprovação da Proposta em
pauta.pauta.
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ParecerParecer

Nestes termos, sob o ponto de vista exclusivamente técnico-econômico, restrito às especificaçõesNestes termos, sob o ponto de vista exclusivamente técnico-econômico, restrito às especificações
técnicas e valores apresentados na Proposta analisada, nada temos a opor quanto à aprovação dos itenstécnicas e valores apresentados na Proposta analisada, nada temos a opor quanto à aprovação dos itens
rela�vos a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE no valor total de R$ 99.990,00rela�vos a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE no valor total de R$ 99.990,00
(Noventa e nove mil, novecentos e noventa reais).(Noventa e nove mil, novecentos e noventa reais).

CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

As análises das es�ma�vas de preço apresentadas na presente proposta u�lizaram como referência oAs análises das es�ma�vas de preço apresentadas na presente proposta u�lizaram como referência o
SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde,SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde,
composta pela RENEM que é a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveiscomposta pela RENEM que é a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis
para o SUS, bem como, o PROCOT - Programa de Cooperação Técnica, que é um banco de dados dopara o SUS, bem como, o PROCOT - Programa de Cooperação Técnica, que é um banco de dados do
Ministério da Saúde, que contem informações de pregões presenciais e eletrônicos, cotações deMinistério da Saúde, que contem informações de pregões presenciais e eletrônicos, cotações de
fornecedores especializados, além de pesquisas em sistemas com es�ma�vas de preços de tecnologiasfornecedores especializados, além de pesquisas em sistemas com es�ma�vas de preços de tecnologias
médicas, como o ECRI Ins�tute.médicas, como o ECRI Ins�tute.

Para maiores informações sobre Para maiores informações sobre formação de preço dos itens da RENEM consulte o site do SIGEM:formação de preço dos itens da RENEM consulte o site do SIGEM:
www.sigem.saude.gov.br.www.sigem.saude.gov.br.

Ressaltamos que não foram avaliadas, nessa etapa, plantas técnicas, caracterís�cas técnicas do(s)Ressaltamos que não foram avaliadas, nessa etapa, plantas técnicas, caracterís�cas técnicas do(s)
local(is) de instalação, sustentabilidade, viabilidade técnica, autorizações eventualmente necessárias delocal(is) de instalação, sustentabilidade, viabilidade técnica, autorizações eventualmente necessárias de
órgãos competentes, e adequação à outras exigências que não se relacionassem diretamente com aórgãos competentes, e adequação à outras exigências que não se relacionassem diretamente com a
avaliação da compa�bilidade técnico-econômica dos equipamentos médico-hospitalares descritos naavaliação da compa�bilidade técnico-econômica dos equipamentos médico-hospitalares descritos na
Proposta em questão, tendo em vista que essas verificações são de responsabilidade de outras áreasProposta em questão, tendo em vista que essas verificações são de responsabilidade de outras áreas
finalís�cas que já as fizeram ou as farão, caso necessárias, em etapa posterior a presente análise.finalís�cas que já as fizeram ou as farão, caso necessárias, em etapa posterior a presente análise.

Informamos que os itens com indicação de Registros de Preços, disponibilizados pelo Ministério daInformamos que os itens com indicação de Registros de Preços, disponibilizados pelo Ministério da
Saúde, não foram objeto de análise desta coordenação, por já terem sido licitados e homologados,Saúde, não foram objeto de análise desta coordenação, por já terem sido licitados e homologados,
considerando os disposi�vos do Decreto 7892 de 23/01/2013, do Decreto 8250 de 23/05/2014 e da Leiconsiderando os disposi�vos do Decreto 7892 de 23/01/2013, do Decreto 8250 de 23/05/2014 e da Lei
8666/93.8666/93.

Este parecer não afasta a necessidade de cumprimento integral da Lei de Licitações e Contratos n.ºEste parecer não afasta a necessidade de cumprimento integral da Lei de Licitações e Contratos n.º
8.666/93 (quando couber) e demais legislações aplicáveis, como a apresentação do registro da Agência8.666/93 (quando couber) e demais legislações aplicáveis, como a apresentação do registro da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, para os itens cujo registro é de caráter obrigatório.Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, para os itens cujo registro é de caráter obrigatório.

Conforme o Decreto nº 5.504/2005 as compras a serem realizadas, por entes públicos ou privados, comConforme o Decreto nº 5.504/2005 as compras a serem realizadas, por entes públicos ou privados, com
os recursos ou bens repassados voluntariamente pela União, devem ser contratadas mediante processoos recursos ou bens repassados voluntariamente pela União, devem ser contratadas mediante processo
de licitação pública na modalidade pregão, sendo preferencial a u�lização de sua forma eletrônica.de licitação pública na modalidade pregão, sendo preferencial a u�lização de sua forma eletrônica.

Caso a proposta em pauta venha resultar no repasse de recursos financeiros para a FUNDO MUNICIPALCaso a proposta em pauta venha resultar no repasse de recursos financeiros para a FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE, lembramos que os itens a serem adquiridos deverão ser novos, sendo vedada a aquisição deDE SAUDE, lembramos que os itens a serem adquiridos deverão ser novos, sendo vedada a aquisição de
equipamentos usados, recondicionados ou remanufaturados.equipamentos usados, recondicionados ou remanufaturados.

Para efeito de licitação, as especificações dos itens deverão ser suprimidas de quaisquer referências aPara efeito de licitação, as especificações dos itens deverão ser suprimidas de quaisquer referências a
marcas ou modelos, bem como caracterís�cas dimensionais ou de desempenho, que direcionem paramarcas ou modelos, bem como caracterís�cas dimensionais ou de desempenho, que direcionem para
determinado fabricante/empresa ou restrinjam a ampla par�cipação de licitantes no certame.determinado fabricante/empresa ou restrinjam a ampla par�cipação de licitantes no certame.

Os valores ora analisados não deverão ser u�lizados como referência única e absoluta de preços noOs valores ora analisados não deverão ser u�lizados como referência única e absoluta de preços no
processo licitatório. A comissão de licitações do convenente, de acordo com o estabelecido na legislaçãoprocesso licitatório. A comissão de licitações do convenente, de acordo com o estabelecido na legislação
vigente, deverá realizar preliminarmente a cotação e aferição de cada item, buscando na licitação avigente, deverá realizar preliminarmente a cotação e aferição de cada item, buscando na licitação a
aquisição dos itens pelo melhor preço possível, respeitando-se a coerência de especificações e preçosaquisição dos itens pelo melhor preço possível, respeitando-se a coerência de especificações e preços
constantes na relação de itens aprovada.constantes na relação de itens aprovada.

GILDEON BAVIERO GALHARDO M. DE SOUZAGILDEON BAVIERO GALHARDO M. DE SOUZA
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Tipo: PARECER TECNICO Situação: FAVORAVEL Data: 03/04/2018

PARECER DE MÉRITOPARECER DE MÉRITO

Conclusão: FAVORÁVELConclusão: FAVORÁVEL

A(O) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MG, tendo como Unidade(s) Assis�da(s): UAPS PADREA(O) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MG, tendo como Unidade(s) Assis�da(s): UAPS PADRE
DIONISIO,UAPS CRISTINO ANTONIO DE FARIA, apresenta pleito para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EDIONISIO,UAPS CRISTINO ANTONIO DE FARIA, apresenta pleito para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE.MATERIAL PERMANENTE.

Considerando a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, Título VII - DosConsiderando a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, Título VII - Dos
Inves�mentos, Capítulo I - Da Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes que dispõe sobre aInves�mentos, Capítulo I - Da Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes que dispõe sobre a
transferência de recursos financeiros de inves�mento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federaltransferência de recursos financeiros de inves�mento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal
e Municípios, des�nados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão ee Municípios, des�nados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiaisconsolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais
Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) noPermanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no
âmbito do Ministério da Saúde e revoga a portaria 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009;âmbito do Ministério da Saúde e revoga a portaria 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009;

Considerando a Portaria GM nº 2.564, de 3 de outubro de 2017, que Altera a Portaria nº 3.134, de 17 deConsiderando a Portaria GM nº 2.564, de 3 de outubro de 2017, que Altera a Portaria nº 3.134, de 17 de
dezembro de 2013;dezembro de 2013;

Considerando a Resolução CIT no. 10 de dezembro de 2016 que dispõe complementarmente sobre oConsiderando a Resolução CIT no. 10 de dezembro de 2016 que dispõe complementarmente sobre o
planejamento integrado das despesas de capital e custeio para os inves�mentos em novos serviços deplanejamento integrado das despesas de capital e custeio para os inves�mentos em novos serviços de
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Compreende-se no Parecer de Mérito a análise da coerência e compa�bilidade do pleito com asCompreende-se no Parecer de Mérito a análise da coerência e compa�bilidade do pleito com as
questões relacionadas aos obje�vos, prioridades do Ministério da Saúde, perfil e papel estratégico daquestões relacionadas aos obje�vos, prioridades do Ministério da Saúde, perfil e papel estratégico da
unidade de saude beneficiada para o desenvolvimento regional e na descentralização do atendimento,unidade de saude beneficiada para o desenvolvimento regional e na descentralização do atendimento,
porte do (s) equipamento (s), bem como a necessidade de infra-estrutura �sica e de recursos humanosporte do (s) equipamento (s), bem como a necessidade de infra-estrutura �sica e de recursos humanos
necessárias para o funcionamento e operabilidade dos equipamentos pleiteados. Ainda, ressalta-se anecessárias para o funcionamento e operabilidade dos equipamentos pleiteados. Ainda, ressalta-se a
prioridade deste Ministério da Saúde no fortalecimento das redes de atenção à saúde local e regional.prioridade deste Ministério da Saúde no fortalecimento das redes de atenção à saúde local e regional.

Para esta análise de mérito foi considerada a legislação vigente aplicável, ressaltando-se os critériosPara esta análise de mérito foi considerada a legislação vigente aplicável, ressaltando-se os critérios
descritos abaixo:descritos abaixo:

I - consonância dos equipamentos e materiais permanentes solicitados com a natureza doI - consonância dos equipamentos e materiais permanentes solicitados com a natureza do
estabelecimento e/ou unidade de saúde, de acordo com o registro constante do Sistema de Cadastroestabelecimento e/ou unidade de saúde, de acordo com o registro constante do Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);

II - comprovação de condições adequadas de infraestrutura e de recursos humanos para a instalação,II - comprovação de condições adequadas de infraestrutura e de recursos humanos para a instalação,
operação e manutenção dos equipamentos e materiais permanentes financiáveis solicitados; eoperação e manutenção dos equipamentos e materiais permanentes financiáveis solicitados; e

III - des�nação dos equipamentos e materiais permanentes a estabelecimentos e/ou unidades de saúdeIII - des�nação dos equipamentos e materiais permanentes a estabelecimentos e/ou unidades de saúde
próprias dos Estados, Distrito Federal e Municípios.próprias dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Considerando as jus�fica�vas apresentadas pelo proponente na referida que visa à aquisição deConsiderando as jus�fica�vas apresentadas pelo proponente na referida que visa à aquisição de
equipamentos para Estruturação da Rede de Atenção Básica a fim de que possam possibilitar o acessoequipamentos para Estruturação da Rede de Atenção Básica a fim de que possam possibilitar o acesso
universal e con�nuo de serviços de saúde de qualidade e resolu�vos, caracterizando assim a Atençãouniversal e con�nuo de serviços de saúde de qualidade e resolu�vos, caracterizando assim a Atenção
Básica como porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo usuários de formaBásica como porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo usuários de forma
Universal e sem diferenças excludentes.Universal e sem diferenças excludentes.

Nestes termos, sob o ponto de vista exclusivamente do mérito, restrito às informações con�das naNestes termos, sob o ponto de vista exclusivamente do mérito, restrito às informações con�das na
referida proposta, esta Área Técnica é favorável ao mérito da proposta apresentada. Considerando areferida proposta, esta Área Técnica é favorável ao mérito da proposta apresentada. Considerando a
coerência entre os itens solicitados e o perfil da Unidade Básica coerência entre os itens solicitados e o perfil da Unidade Básica de saúde beneficiária, nada tendo a sede saúde beneficiária, nada tendo a se
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opor quanto à aprovação dos itens e quan�ta�vos constantes como aprovados na aba equipamentos doopor quanto à aprovação dos itens e quan�ta�vos constantes como aprovados na aba equipamentos do
Sistema de Pagamentos Fundo a Fundo.Sistema de Pagamentos Fundo a Fundo.

CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

Ressalta-se que a proposta será subme�da à área de análise técnico-econômica, a qual emi�rá parecerRessalta-se que a proposta será subme�da à área de análise técnico-econômica, a qual emi�rá parecer
sobre o custo apresentado, em que os valores es�mados e discriminados no detalhamento da propostasobre o custo apresentado, em que os valores es�mados e discriminados no detalhamento da proposta
serão analisados frente aos valores de mercado da região de inserção da unidade requerente, podendoserão analisados frente aos valores de mercado da região de inserção da unidade requerente, podendo
ocorrer ajustes.ocorrer ajustes.

Cabe ainda análise do Fundo Nacional de Saúde quanto à viabilidade da presente proposta considerandoCabe ainda análise do Fundo Nacional de Saúde quanto à viabilidade da presente proposta considerando
a legislação e as normas específicas.a legislação e as normas específicas.

Salienta-se que compete ao município solicitante garan�r os recursos humanos e de infraestruturaSalienta-se que compete ao município solicitante garan�r os recursos humanos e de infraestrutura
necessários à operacionalização dos serviços a serem prestados na unidade, de forma a permi�r onecessários à operacionalização dos serviços a serem prestados na unidade, de forma a permi�r o
alcance dos obje�vos propostos, de acordo com o compromissado na proposta e em seus anexos.alcance dos obje�vos propostos, de acordo com o compromissado na proposta e em seus anexos.

Desta forma este Departamento de Atenção Básica posiciona-se com Parecer de Mérito Favorável aDesta forma este Departamento de Atenção Básica posiciona-se com Parecer de Mérito Favorável a
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes listados abaixo para estruturação da Rede deAquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes listados abaixo para estruturação da Rede de
Atenção Básica:Atenção Básica:

- Armário - Qtd. Aprov.: 2- Armário - Qtd. Aprov.: 2

- Bebedouro/ Purificador Refrigerado - Qtd. Aprov.: 1- Bebedouro/ Purificador Refrigerado - Qtd. Aprov.: 1

- Cadeira - Qtd. Aprov.: 2- Cadeira - Qtd. Aprov.: 2

- Cadeira de Rodas Adulto - Qtd. Aprov.: 1- Cadeira de Rodas Adulto - Qtd. Aprov.: 1

- Cadeira de Rodas para Obeso - Qtd. Aprov.: 1- Cadeira de Rodas para Obeso - Qtd. Aprov.: 1

- Computador (Desktop-Básico) - Qtd. Aprov.: 3- Computador (Desktop-Básico) - Qtd. Aprov.: 3

- Computador Portá�l (Notebook) - Qtd. Aprov.: 1- Computador Portá�l (Notebook) - Qtd. Aprov.: 1

- Geladeira/ Refrigerador - Qtd. Aprov.: 1- Geladeira/ Refrigerador - Qtd. Aprov.: 1

- Geladeira/ Refrigerador - Qtd. Aprov.: 1- Geladeira/ Refrigerador - Qtd. Aprov.: 1

- Geladeira/ Refrigerador - Qtd. Aprov.: 1- Geladeira/ Refrigerador - Qtd. Aprov.: 1

- Grupo Gerador Portá�l (até 7 KVA) - Qtd. Aprov.: 1- Grupo Gerador Portá�l (até 7 KVA) - Qtd. Aprov.: 1

- No-Break (Para Computador/Impressora) - Qtd. Aprov.: 8- No-Break (Para Computador/Impressora) - Qtd. Aprov.: 8

- No-Break (Para Computador/Impressora) - Qtd. Aprov.: 4- No-Break (Para Computador/Impressora) - Qtd. Aprov.: 4

- Projetor Mul�mídia (Datashow) - Qtd. Aprov.: 1- Projetor Mul�mídia (Datashow) - Qtd. Aprov.: 1

- Tela de Projeção - Qtd. Aprov.: 1- Tela de Projeção - Qtd. Aprov.: 1

- Televisor - Qtd. Aprov.: 1- Televisor - Qtd. Aprov.: 1

- Televisor - Qtd. Aprov.: 1- Televisor - Qtd. Aprov.: 1

- Veículo de Passeio - Transporte de Equipe - Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) - Qtd. Aprov.: 1(5 pessoas, 0 Km) - Qtd. Aprov.: 1

- Ven�lador de Teto/ Parede - Qtd. Aprov.: 8- Ven�lador de Teto/ Parede - Qtd. Aprov.: 8

- Ven�lador de Teto/ Parede - Qtd. Aprov.: 6- Ven�lador de Teto/ Parede - Qtd. Aprov.: 6

Brasília, 03 de abril de 2018.Brasília, 03 de abril de 2018.
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