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1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE torna pública a realização de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 01/2021, do tipo MELHOR TÉCNICA, em sessão pública presencial, de
acordo com o previsto no art. 45, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, para a concessão de uso de bem
público do imóvel localizado na Av. Minas Gerais, encontro com Km 407 da BR-116,
perto do trevo de Guanhães, no município de Governador Valadares em Minas Gerais,
na macrorregião Leste do Estado de Minas Gerais, vinculada a proposta de trabalho
com finalidade exclusiva de prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de
assistência à saúde.
A presente licitação será processada com fundamento no Art. 18, caput § 2º da
Constituição do Estado de Minas Gerais, e regulamentada pela Lei Federal nº
8.666/1993, e suas alterações subsequentes, pela Lei Federal nº 12.101/2009, pelo
Decreto Federal nº 8.242/2014, pelo Decreto Estadual nº 46.467/2014, pelo Decreto
Estadual nº 47.553/2018, pelo Decreto Estadual nº 45.902/2012, e demais legislação
aplicável, bem como o regramento correspondente ao Sistema Único de Saúde
(SUS), emanado do Ministério da Saúde(MS), além das condições fixadas neste Edital
e seus Anexos.
A condução dos trabalhos será realizada pela Comissão Especial de Licitação - CEL da
SES-MG, instituída por meio da Resolução SES/MG  Nº 7.463 de 30 de março de
2021, publicada no Diário Oficial “Minas Gerais”, edição do dia 01 de abril de 2021, em
estrita observância à legislação, condições e procedimentos previstos neste Edital e
seus Anexos, que dele constituem parte integrante e inseparável, para todos os
efeitos legais e resultantes de direito.
Este Edital e seus Anexos se encontram disponíveis pela internet, na íntegra,
podendo ser obtidos pelos interessados, gratuitamente, no Portal de Compras do
Estado de Minas Gerais (www.compras.mg.gov.br).
O processo administrativo que deu origem a este instrumento convocatório é
eletrônico, nos termos do art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de
julho de 2017, devendo ser registrados e disponibilizados todos os atos processuais
em meio eletrônico (Processo nº 1320.01.0140757/2020-22), no Sistema Eletrônico
de Informações – SEI, instituído pelo Decreto nº 47.228, de 04 de agosto de 2017,
encontrando-se sob a gestão e guarda da Diretoria de Compras da SES-MG.
 
Credenciamento prévio licitatório junto a comissão de licitação da SES/MG
e entrega dos envelopes 01 e 02:
- Data: 17/08/2021
- Horário: 10:00 hs às 12:00 hs.
- Local: Cidade Administrativa - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 - 13º andar -
Sala 06 - Bairro Serra Verde - BH - MG - Edifício Minas.
 
Sessão de abertura do envelope 01 - Documentação Habilitação, na
presença dos membros da comissão de licitação da SES/MG.
- Data: 17/08/2021
- Horário: 14:00 hs às 16:00 hs.
- Local: Cidade Administrativa - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 - 13º andar -
Sala 06 - Bairro Serra Verde - BH - MG - Edifício Minas.
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Sessão de abertura do envelope 02 - Proposta de Trabalho; na presença
dos membros da comissão de licitação da SES/MG.
- Data: Será informada ao final da sessão que ocorrerá em 17/08/2021, sendo ainda
publicada no Diário Oficial de Minas Gerais e informada aos licitantes credenciados
por e-mail 
- Horário: Será informado ao final da sessão que ocorrerá em 17/08/2021.
- Local: Cidade Administrativa - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 - 13º andar -
Sala 06 - Bairro Serra Verde - BH - MG - Edifício Minas.

 

2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a concessão de uso de bem
público do imóvel localizado na Av. Minas Gerais, encontro com Km 407 da BR-
116, perto do trevo de Guanhães, no município de Governador Valadares em
Minas Gerais, na macrorregião Leste do Estado de Minas Gerais, vinculada a
proposta de trabalho com finalidade exclusiva de prestação de serviços
ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde., conforme especificações
constantes no Anexo I - Termo de Referência e seus anexos, e de acordo com
as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas
no Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I -
Termo de Referência e seus anexos, o licitante deverá obedecer a este último.
 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
3.1. As dúvidas quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos
deverão ser objeto de consulta, POR ESCRITO, redigida em língua portuguesa e
dirigida à Comissão Especial de Licitação do SES-MG, pelo e-mail
licitacao@saude.mg.gov.br, até o dia 13 de agosto de 2021,
impreterivelmente. 
3.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados
deverão identificar-se (Razão Social, CNPJ e nome do representante que pediu os
esclarecimentos, se pessoa jurídica, e nome completo e CPF, se pessoa
física), assim como informar os dados para contato (endereço completo, telefone
e e-mail).
3.3. Com o auxílio técnico da área demandante, se for o caso, a
Comissão Especial de Licitação prestará os esclarecimentos, também por escrito,
mediante correspondência enviada por e-mail ao requerente e a todos os
interessados que tiverem enviado a SES-MG, devidamente preenchido, o
"Comprovante de Retirada do Edital", disponibilizando-os também, em forma de
“Nota de Esclarecimento”, no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
(www.compras.mg.gov.br).
3.4. Os pedidos de esclarecimentos, bem como as respectivas respostas,
serão divulgados pela Comissão Especial de Licitação no Portal de Compras,
através do endereço: www.compras.mg.gov.br.
 

4. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1. Qualquer pessoa poderá solicitar, por escrito, à Comissão Especial de
Licitação, a impugnação a este ato convocatório da Concorrência até 5 (cinco)
dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 01 e 02,
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113.
4.2. As impugnações deverão ser dirigidas à Comissão Especial de
Licitação e protocolizadas junto ao Protocolo da Cidade Administrativa – Prédio
Gerais, localizado na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4001 - Bairro Serra Verde
– Belo Horizonte/MG - CEP 31.630-901 (A/C: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
- SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO/DIRETORIA DE COMPRAS/COMISSÃO
ESPECIAL DE LICITAÇÃO - Edifício Minas - 13º ANDAR), em dias úteis, no horário
de 08:00 hs (oito horas) às 17:00 hs (dezessete horas), em envelopes lacrados,
rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da entidade
licitante e do processo licitatório (CONCORRÊNCIA SES Nº 01/2021), assim como,
de modo alternativo, protocolizado para o e-mail licitacao@saude.mg.gov.br,
observado o prazo previsto no subitem 4.1 deste ato convocatório,
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fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem
necessárias.
4.3. Nos pedidos de impugnação encaminhados, os interessados deverão
se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante, se pessoa jurídica e,
CPF, Documento de Identidade e Nome por extenso, se pessoa física) e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-
mail).
4.4. Caberá à Comissão Especial de Licitação decidir sobre a petição no
prazo de 3 (três) dias úteis contados da sua protocolização, apoiado pelo setor
técnico responsável pela elaboração do edital ou pelo órgão jurídico, conforme o
caso.
4.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
4.6. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será
comunicada aos interessados e marcada nova data para a realização do certame.
4.7. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as
respectivas respostas, serão divulgados pela Comissão Especial de Licitação no
Portal de Compras, através do endereço: www.compras.mg.gov.br.

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de
novembro de 2018 e Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no
Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF.
5.2. As licitantes deverão possuir a natureza jurídica de entidades de
direito privado sem fins lucrativos de cunho filantrópico.
5.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de
um licitante na presente licitação.
5.4. Os interessados em participar do certame são responsáveis pelo
exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas,
especificações e regulamentações aplicáveis à presente licitação e ao contrato
dela decorrente, mencionados neste instrumento.
5.5. Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos e despesas
que incorrerem para participação no certame, incluindo a realização de estudos,
investigações, levantamentos e projetos relacionados à elaboração de suas
propostas, independentemente do resultado do procedimento licitatório.

 
5.6. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

5.6.1. Entidades com finalidade lucrativa, e que não tenham o caráter
filantrópico;
5.6.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;
5.6.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com
fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
5.6.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
5.6.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar coma
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
5.6.6. Entidades que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou
Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54,
II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
5.6.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9°
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
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5.7. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
 

6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES
6.1. Os documentos relativos a Proposta de Trabalho e a Habilitação
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no
fecho e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e,
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Documentos de Habilitação" e
"Proposta de Trabalho"), na forma a seguir:
 

ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
SIGILOSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
At.: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA SES Nº. 001/2021
PROPONENTE: __________________________________________
CPF/CNPJ: ______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL:
________________________________
TELEFONE: _____________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________

 

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE TRABALHO
SIGILOSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
At.: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA SES Nº. 001/2021
PROPONENTE: ___________________________________________
CPF/CNPJ: ______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________
TELEFONE: ______________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________

 
6.2. A Secretaria de Estado de Saúde - SES não se responsabilizará pelos
envelopes de “Documentação de Habilitação” e de “Proposta de Trabalho” que
não sejam entregues a Presidente da Comissão Especial de Licitação designada,
no local, data e horário definidos neste Edital.
6.3. Quando os documentos forem apresentados em fotocópia sem
autenticação em cartório por cartório competente, a licitante deverá apresentar
os originais para conferência e autenticação, na sessão, pela Comissão Especial
de Licitação. Apresentando os documentos necessários à participação na
presente licitação em fotocópias com autenticação em cartório competente,
desacompanhados dos originais, as cópias autenticadas pela serventia cartorária
ficarão em poder da SES.
 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 1
7.1. Para habilitação nesta licitação, deverão ser entregues, no Envelope
nº 1, cópias dos documentos elencados nos subitens 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, com prazo de validade em vigor.

7.1.1. Quando os documentos forem apresentados em fotocópia sem
autenticação em cartório competente, a licitante deverá apresentar os
originais para conferência e autenticação, na sessão, pela Comissão Especial
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de Licitação ou autenticadas em qualquer Cartório de Notas do País, sendo
desnecessária a autenticação quando as certidões e comprovantes
puderem ter sua validade e autenticidade comprovadas através de consulta
à internet, nos respectivos sites oficiais:

 
7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.2.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das Propostas de Trabalho e  das declarações constantes no
Anexo III - Modelos de Declarações.

7.2.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
ao(s) responsável(is) pela entidade para praticar atos junto à
Administração Pública.

7.2.2. Ato constitutivo ou estatuto e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
7.2.3. Ato de registro ou autorização para funcionamento (Alvará
Sanitário ou congêneres) expedido pelo Órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
7.2.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva;

 
7.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda -CNPJ;
7.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
7.3.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual
sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

7.3.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de
terceiros
(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?
tipo=1)..
7.3.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a
inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais
por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser
emitida pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

7.3.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS ( https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf).
7.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante  a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de
2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.3.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá
ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas
de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
7.3.7. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento
e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a
validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com
a validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado
documento novo com a validade em vigor.
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7.3.8. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos
para este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos
do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.
 

7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.4.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor
do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
7.4.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizado, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação de proposta, pela variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV)
ocorrida no período, ou de outro indicador que o venha substituir,
comprovando que a licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
, iguais ou superiores a 1 (um).

7.4.2.1. Os documentos exigidos nesse subitem, quando forem
próprios, deverão ser assinados pelo representante legal do licitante e
pelo seu contador ou, quando publicados em Órgão de Imprensa
Oficial, deverão permitir a identificação do veículo e da data de sua
publicação e conter o nome do contador e o número de seu registro
no Conselho Regional de Contabilidade.

7.4.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital – ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente
aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD,
para os fins previstos no subitem 7.4.2 deste Edital.
7.4.4. No caso de entidade constituída há menos de 1 (um) ano,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período da existência da sociedade.
7.4.5. A composição da boa situação financeira da entidade será
verificada por meio do cálculo do índice contábil da entidade a ser entregue,
considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores
ou iguais a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas:
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante
 

Ativo Circulante
LC = -----------------------------------

Passivo Circulante
 

7.4.6. Nas situações que as entidades licitantes não atinjam, em um
dos índices mencionados no ITEM 7.4.5, valor maior ou igual ao valor do
índice previsto no edital, poderá comprovar de forma alternativa, a
existência de patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, 10% do valor
destinado no Termo de Referência para aquisição de equipamentos.

7.4.6.1. Para fins do cumprimento do item 7.4.6, será considerado
como valor do Termo de Referência, 60% (sessenta por cento) do
valor total destinado para aquisição dos equipamentos, conforme
subitem 1.2.3.1.1 do Termo de Referência, (R$ 2.475.424,41 - dois
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milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e
quatro reais e quarenta e um centavos).

 
7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.5.1. Serão exigidos aos licitantes, para fins de qualificação técnica,
os seguintes documentos:

7.5.1.1. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), para comprovação de que se trata de uma entidade de direito
privado sem fins lucrativos de cunho filantrópico;
7.5.1.2. Apresentação de declaração referente ao labor de
menores de 18 anos na Organização Social de Saúde, em
cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988.

7.5.2. Apresentação de Atestado de Visita Técnica ao Hospital Regional
de Governador Valadares ou Declaração de que a PROPONENTE tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades locais, conforme explicado no
item 12 deste Termo de referência.
7.5.3. Comprovação de aptidão para executar o serviço de forma
compatível com as características estabelecidas neste Termo de Referência,
compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

7.5.3.1. Declaração (ou atestado) de capacidade técnica,
expedida(o) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que a PROPONENTE executa ou executou a prestação
dos serviços, compatíveis com o núcleo do objeto deste Termo de
Referência, por pelo menos 12 (doze) meses.
7.5.3.2. Razão social e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone);
7.5.3.3. Especificação dos serviços prestados;
7.5.3.4. Local e data de emissão;
7.5.3.5. Nome, cargo, telefone, e-mail e assinatura do responsável
pela veracidade das informações.

 
8. DAS PROPOSTAS DE TRABALHO - ENVELOPE Nº 2

8.1. A Proposta de Trabalho será apresentada no “Envelope nº 2”,
impressa em papel timbrado da entidade licitante, com suas páginas numeradas
e rubricadas, sendo a última assinada pelo licitante ou por seu representante
legal, juntando-se, quando for o caso, cópia do instrumento de
procuração. Deverá ser redigida com clareza, sem emendas, acréscimos,
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao
direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata
compreensão de seu conteúdo. 
8.2. A Proposta de Trabalho deverá ser entregue pessoalmente
a Presidente da Comissão Especial de Licitação, em envelope indevassável,
fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
8.3. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo
proponente no ato da entrega de sua proposta de trabalho.
8.4. O prazo de validade da proposta será de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital.
8.5. A Proposta de Trabalho, encabeçada por índice relacionando todos
os documentos e as folhas em que se encontram, deve ser apresentada em 01
(uma) via numerada e rubricada, sem emendas ou rasuras, para fins de
apreciação, contendo, no mínimo, os elementos abaixo indicados:

8.5.1. Número do edital de licitação e seu objeto;
8.5.2. Apresentação da entidade de direito privado sem fins lucrativos
de cunho filantrópico;
8.5.3. Apresentação do Modelo Gerencial da entidade;
8.5.4. Cronograma de implementação da operacionalização do
hospital.
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8.5.5. Ata com a aprovação da Proposta de Trabalho pelo Conselho de
Administração da PROPONENTE;
8.5.6. A PROPONENTE deverá observar rigorosamente, em sua
proposta, a finalidade quanto ao uso e à ocupação da área objeto da
presente licitação, apresentando o perfil assistencial sugerido pela
PROPONENTE para o hospital (os serviços, atendimentos e procedimentos
que serão prestados), com discriminação e quantificação dos serviços
ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde a serem oferecidos.
Destaca-se que o perfil assistencial apresentado pela PROPONENTE não é
definitivo, pois depende de posterior contratualização na região.
8.5.7. A PROPONENTE deve apresentar qual será o percentual mínimo
de atendimento SUS que estará se comprometendo a cumprir.

8.5.7.1. O percentual de atendimentos SUS apresentado no plano
de trabalho se aplicará, durante todo o período de funcionamento do
hospital, sobre o número de leitos em funcionamento e não sobre o
total de leitos da capacidade instalada.
8.5.7.2. A medição dos atendimentos SUS será baseada nos
critérios do art. 32 da Portaria 1.970/2011 do Ministério da Saúde, ou
seja, a apuração se dará por cálculo percentual simples, com base no
total de internações hospitalares, medidas por paciente- dia, e no total
de atendimentos ambulatoriais realizados pela entidade para pacientes
do SUS e não SUS.

8.5.7.2.1. Para efeitos de apuração, a participação do
componente ambulatorial SUS será de no máximo 10%,
devidamente comprovado;

8.5.7.3. As internações hospitalares e os atendimentos
ambulatoriais prestados pela entidade serão totalizados com base nos
dados disponíveis e informados no Sistema de Informações
Ambulatoriais (SIA), no Sistema de Informações Hospitalares (SIH), na
Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA), além
das informações fornecida pela CONCESSIONÁRIA.
8.5.7.4. De acordo com o Item 10.1.2.1 do Termo de Referência -
Anexo I do Edital , o acompanhamento do percentual dos serviços SUS
será acompanhado pela Secretaria de Estado de Saúde
quadrimestralmente.

8.5.8. Uma lista mais detalhada dos elementos mínimos
mencionados no item 8.5, além de outros elementos e documentos
necessários para pontuação em alguns critérios de pontuação tratados
posteriormente no item 7.2 do Termo de Referência - Anexo I do Edital, são
apresentados no Anexo II - Roteiro para Elaboração de Proposta de
Trabalho desse edital.

 

9. DO CREDENCIAMENTO
9.1. Para a entrega dos envelopes, manifestação nas sessões públicas,
assinaturas em atas e demais documentos, o (a) licitante ou seu representante
deverá se apresentar para credenciamento prévio, junto à Comissão Especial de
Licitação, das 10:00 hs às 12:00 hs, do dia 17/08/2021, na Cidade
Administrativa - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 - 13º andar - Sala 06  -
Bairro Serra Verde - BH - MG - Edifício Minas, com os seguintes documentos:

9.1.1. PESSOA FÍSICA:
9.1.1.1. Documento de Identidade previsto na Legislação Federal
ou Comprovante de Emancipação, se for o caso;
9.1.1.2. Procuração, com firma reconhecida e com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de
obrigações em nome do licitante, quando se tratar de representante
do licitante. Alternativamente ao reconhecimento de firma, poderão ser
utilizadas as opções previstas no inciso I do artigo 3º da Lei Federal
13.726, de 08 de outubro de 2018.

9.1.2. PESSOA JURÍDICA:
9.1.2.1. Apresentação da cópia autenticada do Estatuto ou
Contrato Social juntamente com as alterações, no caso de sócio,
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proprietário, dirigente ou assemelhado de entidade licitante, que
comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de
obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá
ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu
a eleição;
9.1.2.2. Apresentação de instrumento público ou particular de
procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário
da entidade  licitante, juntamente com cópia autenticada do respectivo
Ato Constitutivo ou Estatuto acompanhado da última
alteração estatutária ou no Ato Constitutivo, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do
signatário para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura. Alternativamente ao reconhecimento de firma,
poderão ser utilizadas as opções previstas no inciso I do artigo 3º da
Lei Federal 13.726, de 08 de outubro de 2018.
9.1.2.3. O documento de procuração deverá obedecer ao modelo
abaixo:

 

 
Pelo presente instrumento autorizo o(a) Sr.(a)
..............................................................................................,
portador(a) do documento de identidade n.º
..............................................., para participar das reuniões
relativas a Concorrência/SES n.º 01/2021, o qual poderá
requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se
em nome da entidade, desistir de interpor recursos, rubricar
documentos e assinar atas, a que tudo daremos por válido.

Local e Data
 

__________________________________________________________
Nome e assinatura do responsável ou representante do licitante

 
__________________________________________________

Identificação do licitante (nome e CPF/CNPJ)
 

 
9.1.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada entidade
licitante credenciada.
9.1.4. O documento de procuração, quando apresentado, será retido
pela Comissão Especial de Licitação e juntado ao processo licitatório.
9.1.5. As pessoas interessadas em acompanhar as sessões de
abertura dos envelopes, mesmo que não credenciadas, poderão fazê-lo,
desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos
trabalhos.
9.1.6. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de licitante
retardatário (a), a não ser como ouvinte.
9.1.7. A entidade licitante deverá apresentar declaração dando ciência
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo
contido no Anexo III deste edital.
 

10. DA ABERTURA DA SESSÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE
TRABALHO

10.1. DA ABERTURA
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
entidades licitantes, a Presidente da Comissão Especial de Licitação declarará
aberta a sessão da CONCORRÊNCIA, oportunidade em que não mais aceitará
novos licitantes, dando início à abertura dos envelopes contendo os Documentos
de Habilitação (Envelope nº 1) e a Proposta de Trabalho (Envelope nº 2),
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

10.1.1. Os ENVELOPES Nº 1 serão abertos na presença dos
interessados pela Comissão que fará a conferência e dará vista da
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documentação, a qual poderá ser rubricada por todos os credenciados.
10.1.2. Aberto o ENVELOPE Nº 1, a Comissão, a seu juízo exclusivo,
poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião,
divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos
às últimas os ENVELOPES Nº 2 devidamente fechados, desde que não
tenha havido recurso ou após sua denegação.
10.1.3. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova
data e horário serão estabelecidos pela Comissão Especial de Licitação para
a abertura dos ENVELOPES Nº 1 remanescentes.
10.1.4. Sendo necessária a suspensão da reunião para análise da
documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão
informará o resultado da habilitação por e-mail mediante publicação no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e/ou no Portal de Compras do
Estado Minas Gerais (www.compras.mg.gov.br).
10.1.5. Nas situações previstas nos itens 10.1.3 e 10.1.4 a Comissão
suspenderá a sessão, da qual será lavrada ata circunstanciada, a ser
assinada pelos membros da Comissão e credenciados, e manterá sob sua
guarda os ENVELOPES Nº 2.
10.1.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos no ENVELOPE Nº 1 ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, serão
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
10.1.7. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de
participar das fases subsequentes.
10.1.8. Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer
reclamação deverá ser feita no ato da reunião pelos representantes legais
das licitantes presentes.
10.1.9. A Comissão Especial de Licitação terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para apreciar os recursos ou petições inerentes à habilitação, e
julgados os recursos, se for o caso, a Comissão poderá fixar data distinta
para a abertura dos ENVELOPES Nº 2. Neste caso os licitantes serão
convocados para a sessão pública, sendo utilizados os meios de
comunicação disponíveis, tais como carta ou e-mail, e publicará a
convocação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e/ou no Portal de
Compras do Estado Minas Gerais (www.compras.mg.gov.br).
10.1.10. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes
em um único momento, em face do exame da conformidade das propostas,
os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da
Comissão até a data e horário marcados para prosseguimento dos
trabalhos.
10.1.11. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das
propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comissão.
10.1.12. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as
propostas, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após
a apresentação do resultado.
10.1.13. Estarão habilitadas para a fase de julgamento, as entidades que
apresentarem toda a documentação exigida.

 
10.2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO

10.2.1. O critério de julgamento será o de MELHOR TÉCNICA por
MAIOR PONTUAÇÃO, apurado de acordo com as propostas de trabalho
apresentadas pelas entidades, os critérios e tabelas constantes no Termo
de Referência - Anexo I do Edital.
10.2.2. As Propostas de Trabalho das licitantes serão avaliadas e
pontuadas de acordo com os critérios apresentados nas tabelas e fórmulas
constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital . A licitante que
obtiver a maior pontuação, somando os pontos obtidos pelos critérios 01,
02 e 03, será declarada vencedora do processo licitatório de concessão de
uso. 
10.2.3. O percentual mínimo de atendimento SUS (cálculo feito por
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quantitativo de serviços) aceito é de 60% (sessenta por cento).
10.2.4. Para pontuação nos critérios 02 e 03, a entidade deve
demonstrar explicitamente dentro da proposta de trabalho o que se
compromete a cumprir. 
10.2.5. Os critérios 02 e 03 são absolutos, ou seja, para alcançar a
pontuação de cada item deverão ser cumpridos todos os serviços
ou pactuações destacados em cada linha das tabelas. Assim, não será
permitido uma pontuação parcial dos itens.

Exemplo: A entidade que se comprometer em prestar serviços na linha de
cuidado do IAM em alta complexidade será pontuada em 0 (zero) pontos, pois
não foi cumprido o item em sua integralidade.

 

10.3. EM CASO DE EMPATE
10.3.1. Caso ocorra empate de pontuação entre duas ou mais
propostas, a entidade que tiver maior pontuação no critério 01, será
declarada vencedora do certame.
10.3.2. Caso permaneça o empate, a entidade que tiver maior
pontuação no critério 02, será declarada vencedora do certame.
10.3.3. Caso permaneça o empate, como critério de desempate, será
dada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

10.3.3.1. Produzidos no país;
10.3.3.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.3.3.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
10.3.3.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras acessibilidade prevista na legislação

10.3.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após
obedecido o disposto no item 10.3.3, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes
serão convocados.

 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

11.1. Na sessão inicial, após o credenciamento dos representantes das
entidades licitantes, serão abertos pela CEL, primeiramente, os envelopes
contendo a documentação (Envelope nº 1), a qual será examinada para
julgamento da habilitação.
11.2. Previamente à abertura do Envelope nº 1 (Documentos de
Habilitação), a Comissão Especial de Licitação deverá verificar a eventual
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo
site http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b) CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível pelo
site https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
c) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

11.3. O licitante inscrito em qualquer dos cadastros de que trata o subitem
11.2 deste Edital será impedido de participar da presente licitação.
11.4. O licitante que deixar de apresentar os documentos exigidos,
conforme o caso, no item 7 deste Edital, ou que os apresentar em desacordo
com o presente instrumento convocatório, será inabilitado pela Comissão
Especial de Licitação.
11.5. Ao licitante inabilitado ou impedido de licitar serão devolvidos, de
imediato, o envelope contendo a proposta de preço (Envelope nº 2), inviolado,
mediante recibo, desde que não tenha apresentado recurso ou então após sua
denegação.
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11.6. Na mesma sessão inicial, a seu critério exclusivo, a Comissão
Especial de Licitação poderá:

11.6.1. Apreciar a documentação de habilitação dos licitantes, oferecer
seu julgamento à fase de habilitação e proclamar o resultado;
11.6.2. Passar à fase seguinte da licitação e abrir os envelopes
contendo as propostas de trabalho (Envelope nº 2) dos licitantes julgados
habilitados, ressalvado o disposto no subitem 11.7;
11.6.3. Suspender a sessão e convocar os licitantes para se
apresentarem em outro horário, data e local para continuação dos
trabalhos.

11.7. Havendo manifestação por parte de qualquer licitante no sentido de
apresentar recurso, a sessão será suspensa, sendo consignada em ata a
referida manifestação. Nesta hipótese, a Comissão Especial de Licitação
designará nova data de abertura das propostas de trabalho, observando o prazo
de julgamento do recurso interposto.
11.8. A documentação dos proponentes será rubricada pelos
representantes dos licitantes presentes e pelos membros da Comissão
Especial de Licitação.
11.9. A inabilitação ou impedimento do licitante importa em preclusão do
seu direito de participar das fases subsequentes desta licitação.
11.10. Após a fase de habilitação não haverá desistência da proposta de
trabalho, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, devidamente
justificado pelo licitante e aceito pela Comissão Especial de Licitação.
11.11. Quando todas as entidades forem inabilitadas, a Comissão Especial
de Licitação fixará prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação escoimada das causas que motivaram sua rejeição.
11.12. Lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão de abertura desta
licitação, que será assinada pelos prepostos das entidades licitantes e pelos
membros da Comissão Especial de Licitação
 

12. DOS RECURSOS
12.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, o licitante
poderá apresentar recurso a Presidente da Comissão Especial de Licitação, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata,
nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou do julgamento das
propostas, anulação ou revogação desta Concorrência.

12.1.1. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei 8.666/93,
ficam os autos desta Concorrência com vista franqueada aos interessados.

12.2. Os recursos e/ou representações deverão observar os seguintes
requisitos:

12.2.1. Serem devidamente fundamentados;
12.2.2. Serem assinados por representante legal ou procurador com
poderes suficientes;
12.2.3. Serem protocolados junto à COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO; e
12.2.4. Não apresentarem documentos ou informações que já deveriam
ter acompanhado a documentação de habilitação, as PROPOSTAS DE
TRABALHOS.

12.3. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que
poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período,
impugnado ou não o recurso, a Comissão Especial de Licitação poderá
reconsiderar a sua decisão ou, mantendo-a, encaminhar o recurso, devidamente
acompanhado de posicionamento da Comissão Especial de Licitação, à
autoridade superior para decisão em 5 (cinco) dias úteis.

12.3.1. Os recursos relativos à habilitação e inabilitação de licitantes,
bem como os relativos ao julgamento das propostas terão sempre efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razões de interesse público, atribuir efeito suspensivo aos demais
recursos. 

12.4. É facultado ao licitante, em decorrência das decisões relacionadas
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com a presente licitação, nos termos do art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93,
representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação de decisão
relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico,
dirigida ao Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais.
12.5. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do
licitante que pretender reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão
Especial de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente,
anexando-se ao recurso próprio.

12.5.1. O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão
Especial de Licitação, logo após ter sido protocolizado na Cidade
Administrativa Tancredo Neves – Prédio Gerais, localizado na Rodovia
Prefeito Américo Gianetti, 4001 - Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG -
CEP 31.630-901 (A/C: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO/DIRETORIA DE COMPRAS/COMISSÃO
ESPECIAL DE LICITAÇÃO - Edifício Minas - 13º ANDAR), em dias úteis, no
horário de 08:00 hs (oito horas) às 17:00 hs (dezessete horas), em
envelopes lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados
com os dados da entidade licitante e do processo licitatório
(CONCORRÊNCIA SES Nº 01/2021), assim como, de modo alternativo,
protocolizado para o e-mail licitacao@saude.mg.gov.br, observado o
prazo previsto no subitem 12.1 deste ato convocatório, fundamentando o
alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias.

12.6. Deverá ser destacado no(s) envelope(s) o termo “SIGILOSO”.
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Após haver procedido à classificação e julgamento das propostas e à
publicação do resultado, na forma da lei, a Comissão Especial de Licitação
submeterá a Ata de Julgamento à decisão da autoridade competente da SES-MG.
13.2. Constatados o atendimento pleno às exigências editalícias e a
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente da SES-MG
homologará o resultado do julgamento oferecido pela Comissão Especial de
Licitação e adjudicará o objeto do certame à entidade licitante vencedora,
conforme disposto no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666, de 1993.
 

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
conforme minuta do Anexo IV - Contrato de Concessão, de acordo com o art. 62
da Lei Federal nº 8.666.
14.2. A Concessão de uso do imóvel vigorará pelo prazo de 25 (vinte e
cinco) anos, a contar de sua respectiva celebração, podendo ser renovada,
mediante termo aditivo, por mais 10 anos, chegando ao limite máximo de
35 (trinta e cinco) anos, depois de demonstrada a consecução dos objetivos
contratuais e das metas estabelecidas e, ainda, a indicação positiva da saúde
financeira e orçamentária do estabelecimento hospitalar.
14.3. O não cumprimento das responsabilidades e obrigações
estabelecidos neste Edital e Anexos permitem que a CONCEDENTE solicite a
rescisão do contrato de concessão.
 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto
conforme discriminado no Anexo I - Termo de Referência.
15.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
 

16. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
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16.1. Não haverá exigência de garantia financeira da execução para o
presente certame.
 

17.  DO PAGAMENTO
17.1. A concessão do caso em comento é onerosa, no sentido de exigir a
prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde,
respeitado o percentual estipulado na proposta de trabalho, cujo mínimo é de
60%. No entanto esta concessão não exige nenhum tipo de pagamento
monetário.
17.2. Não há previsão de aporte de recursos da Secretaria de Estado de
Saúde para custeio da inicialização das atividades, como  o de contratação de
pessoal, compra de materiais, medicamento e pagamento de serviços.
17.3. O pagamento/financiamento dos serviços prestados aos SUS será
definido no processo de contratualização e articulação regional, dessa forma o
recurso poderá ser decorrente da repactuação da Programação Pactuada
Integrada (PPI), como também do aporte dos municípios da região, além da
participação do hospital nos programas de incentivos. 
 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A CONCESSIONÁRIA que cometer qualquer das infrações previstas
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.1.1. Advertência por escrito;
18.1.2. Multa;
18.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos; 
18.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

18.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à CONCESSIONÁRIA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual nº.  45.902/2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993,
e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
18.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.3.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

18.4. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONCESSIONÁRIA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no  mesmo
processo administrativo sancionatório.
18.5. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3 e 18.1.4 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral
de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
18.6. Em caso de atraso injustificado no início das atividades da
CONCESSIONÁRIA, após 30 dias úteis da disponibilização dos equipamentos da
SES-MG, poderá ser aplicada multa de até três décimos por cento por dia, até o
trigésimo dia de atraso, ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a
trinta dias, sobre o valor dos equipamentos da SES-MG, permitidos para uso.
18.7. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
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impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

18.7.1. Retardarem a execução do objeto;
18.7.2. Comportar-se de modo inidôneo;

18.7.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase do envio das propostas.

18.7.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.8. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da entidade deverão ser remetidas à
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização –PAR.
18.9. O descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições deste
instrumento poderá implicar sua rescisão, que deverá ser comunicada pela
CONCEDENTE sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

18.9.1. Verificado o descumprimento de qualquer das cláusulas ou
condições previstas neste instrumento, a CONCEDENTE notificará
a CONCESSIONÁRIA, que terá prazo de 15 (quinze) dias para proceder as
correções necessárias, caso o descumprimento verificado não seja causa
de rescisão da concessão de uso.
18.9.2. Uma vez notificado, a não procedência da correção ou
apresentação de justificativa fundamentada, devidamente validada pela
CONCEDENTE, para o descumprimento da obrigação por parte
da CONCESSIONÁRIA, ensejará a rescisão da presente concessão.
18.9.3. Constituem motivos para a rescisão da presente concessão de
uso;
18.9.4. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das condições
previstas no Anexo I - Termo de Referência do Edital, bem como o não
cumprimento de legislação federal, estadual ou municipal aplicável à espécie;
18.9.5. O atraso injustificado no cumprimento das condições previstas
neste Edital ou de quaisquer outras expedidas pela CONCEDENTE;
18.9.6. O cometimento reiterado de descumprimento injustificado no
Anexo I - Termo de Referência do Edital, devidamente notificado
pela CONCEDENTE;
18.9.7. A dissolução da CONCESSIONÁRIA;
18.9.8. Razões de interesse, necessidade ou utilidade pública,
devidamente justificada a conveniência do ato;
18.9.9. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente
comprovada, absolutamente impeditiva do prosseguimento da concessão
de uso.
18.9.10. O não cumprimento posterior dos serviços pactuados pelo
plano de trabalho e pontuados no Item 7 do Anexo I - Termo de Referência
do Edital;
18.9.11. O não cumprimento das metas dos indicadores apresentados
no Item 21 do Anexo I - Termo de Referência do Edital.

18.10. Os casos de rescisão acima descritos serão formalmente motivados
em processo administrativo especialmente aberto para tal fim, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
18.11. Rescindida a concessão de uso, será expedido aviso para
desocupação do espaço, onde será consignado um prazo máximo de 30 (trinta)
dias para a desocupação completa e entrega do espaço.
 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
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19.2. É facultado a Presidente da Comissão Especial de Licitação ou à
Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do
ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões.
19.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com
o Anexo I - Termo de Referência , correndo por conta da CONTRATADA as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.
19.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
19.5. A Presidente da Comissão Especial de Licitação, no julgamento das
propostas e da habilitação, poderá relevar omissões puramente formais e sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os
interessados, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo.
19.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.7. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
19.8. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o
presente Edital de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br.

 

 

Laíse Sofia de Macedo Rodrigues
Superintendência de Gestão

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde SES/MG
 

Documento assinado eletronicamente por Laise Sofia de Macedo
Rodrigues, Superintendente, em 22/06/2021, às 17:45, 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 31151011 e o código CRC 93830A1E.

Referência: Processo nº 1320.01.0140757/2020-22 SEI nº 31151011
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SOLICITAÇÃO SETOR DEMANDANTE
Nome: André Luiz Moreira dos
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1. OBJETO
O presente termo de referência tem por objeto a realização de concessão de uso de
bem público, a entidade de direito privado sem fins lucrativos de cunho filantrópico,
do imóvel localizado na Av. Minas Gerais, encontro com Km 407 da BR-116, perto do
trevo de Guanhães, no município de Governador Valadares em Minas Gerais, na
macrorregião Leste do Estado de Minas Gerais, vinculada a proposta de trabalho com
finalidade exclusiva de prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de
assistência à saúde.

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
1.1.1. O imóvel está registrado no Cartório de Governador Valadares -
2º Ofício - sob o Número de Registro 38.652, Livro nº 02.
1.1.2. O imóvel possui 4 pavimentos, em uma área construída de
23.582,18 m² e um terreno de 45.728 m². As Plantas Gerais do imóvel
encontram-se no Anexo I deste Termo de Referência.

1.1.2.1. Quaisquer outras informações relacionadas ao Projeto
executivo e arquitetônico do Hospital podem ser solicitadas à Diretoria
de Infraestrutura Física e Engenharia (SES/DIFE), por meio do e-
mail wagner.maia@saude.mg.gov.br.

1.1.3. Será realizada a permissão de uso dos equipamentos e todos
os bens patrimoniais constantes no acervo do imóvel. 
1.1.4. A finalidade do uso do imóvel deve ser única e exclusivamente
para desenvolvimento das atividades ambulatoriais, hospitalares e afins,
observando o Perfil Assistencial do Hospital Regional de Governador
Valadares, traçado e sugerido pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais, levando em conta os vazios assistenciais da região.
1.1.5. A CONCESSIONÁRIA, em contrapartida pelo uso da área cedida,
durante o período da concessão, deverá prestar serviços ambulatoriais e
hospitalares de assistência à saúde, aos usuários do SUS, respeitando o
percentual estipulado na proposta de trabalho enviada pela PROPONENTE. A
proposta de trabalho é tratada com mais detalhes no Item 7 deste Termo de
referência.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO: EQUIPAMENTOS
1.2.1. Os equipamentos médico-hospitalares que guarnecem o imóvel
objeto desta concessão de uso terão seu uso permitido pela SES/MG à
PROPONENTE vencedora, de modo vinculado à concessão do imóvel, com a
finalidade de utilização para a prestação dos serviços ambulatoriais e
hospitalares de assistência à saúde dos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) em atendimento nas dependências do hospital, estando
proibida a movimentação de qualquer item concedido à instituição para fora
do empreendimento em questão.
1.2.2. A permissão de uso dos bens médico-hospitalares será feita de
acordo com o Decreto Estadual 45.242, de 11/12/2009.
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1.2.3. A definição do tipo e do quantitativo dos equipamentos que
serão disponibilizados será realizada em conjunto com a PROPONENTE
vencedora desse certame, após a contratualização da prestação dos
serviços com a região e antes da data de finalização das obras do imóvel. 

1.2.3.1. O valor destinado para compra dos equipamentos irá
respeitar o limite de R$ 41.257.073,51 (quarenta e um
milhões duzentos e cinquenta e sete mil e setenta e três reais e
cinquenta e um centavos).

1.2.3.1.1. O valor da equipagem será proporcional ao
percentual de produção SUS apresentado pelo plano de trabalho
da entidade. Ou seja, o valor máximo de R$
41.257.073,51 (quarenta e um milhões duzentos e cinquenta e
sete mil e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) se
aplica apenas para entidades que apresentarem proposta de
trabalho 100% SUS.

Exemplo: a entidade que apresentar a proposta de
produção e de atendimento de apenas 60% SUS, terá o
valor de equipagem de R$ 24.754.244,10 (vinte e
quatro milhões setecentos e cinquenta e quatro mil
duzentos e quarenta e quatro reais e dez centavos).

1.2.3.2. A lista de equipamentos permitidos para uso,
vinculadamente ao imóvel da unidade hospitalar, será discriminada e
inventariada junto com a entrega do imóvel. Os demais equipamentos,
considerados necessários para a composição da unidade hospitalar,
deverão ser adquiridos pela PROPONENTE vencedora contratada.
1.2.3.3. A Secretaria de Estado de Saúde não fica obrigada a
substituir equipamentos que se tornarem obsoletos. 

1.2.4. Os bens móveis de que trata esta cláusula ficarão sob a
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, para manutenção e conservação, e
serão fiscalizados pela CONCEDENTE em ato administrativo posterior
vinculado a este.

1.2.4.1. A responsabilidade de acionamento da garantia de fábrica
fica incluída no item 1.2.4.
1.2.4.2. A troca dos equipamentos fora da garantia em caso de
avaria/defeito é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

1.3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.3.1. As PROPONENTES deverão possuir a natureza jurídica de
entidade de direito privado sem fins lucrativos de cunho filantrópico.
1.3.2. O processo licitatório ocorrerá na modalidade
CONCORRÊNCIA do tipo MELHOR TÉCNICA.

2. PERFIL ASSISTENCIAL
2.1. O Hospital Regional de Governador Valadares está localizado na Av.
Minas Gerais, encontro com BR-116 no município de Governador Valadares/MG,
na Macrorregião Leste do Estado de Minas Gerais. O Hospital contará com 265
leitos distribuídos em 4 pavimentos, em uma área construída de 23.582,18 m² e
um terreno de 45.728 m².
2.2. As possibilidades de perfil assistencial do Hospital Regional de
Governador Valadares a partir da análise dos serviços de média a alta
complexidade executados na Macrorregião constam no Anexo II deste Termo de
Referência.

2.2.1. O documento "Perfil Assistencial" contém a identificação e
análise das possibilidades de ações e serviços de saúde da região,
considerando os recursos financeiros disponíveis e pactuados para o
território, a resolubilidade dos serviços já existentes da região, as linhas de
cuidados e incentivos, bem como as alterações de habilitações de serviços
realizadas pelo Ministério da Saúde.
2.2.2. As indicações apresentadas pelo perfil assistencial, em anexo,
são referências para que as proponentes possam elaborar a proposta de
plano de trabalho. A efetivação das especialidades a serem ofertadas pela
proponente serão validadas durante as discussões territoriais e nas futuras
contratualizações.

3. DOS LOTES
3.1. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

A Lei Complementar Federal nº 123/2006 não se aplica ao caso em
tela, uma vez que não há previsão legal para a sua aplicabilidade aos
casos de concessão de uso, restringindo-se aos casos de aquisição de
bens e serviços delimitados no art. 1.º, inciso III, da mencionada lei. 
Além disso, o Decreto estadual nº 47.437/2018, que regulamenta o
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido dispensado às
microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares,
produtores rurais pessoas físicas, microempreendedores individuais e
sociedades cooperativas nas aquisições públicas do Estado, em seu
art. 2º, não prevê a disponibilização de lotes exclusivos para
microempresas e empresas de pequeno porte no caso em comento.

4. JUSTIFICATIVA
4.1. DA CONTRATAÇÃO

O Estado de Minas Gerais e a Fundação RENOVA firmaram acordo
judicial nos autos da Ação Civil Pública nº 1024354.89.2019.4.01.3800,
em virtude do rompimento da Barragem de Fundão, da mineradora
Samarco, no município de Mariana, bem como de suas repercussões na
Bacia do Rio Doce, no ano de 2015.
Na Ata de Audiência de Mediação, ficaram ajustadas diversas medidas
de reparação socioeconômica. Uma delas consiste na conclusão das
obras e na equipagem do Hospital Regional de Governador Valadares.
O certame que se propõe, portanto, tem por objetivo disponibilizar o
citado Hospital Regional ao uso de entidade hospitalar privada, para o
que serão necessárias a conclusão da obra e respectiva equipagem, a
serem custeadas com recursos financeiros auferidos do acordo judicial
firmado entre o Estado de MG e a Fundação RENOVA.
Contudo, o que, de fato, justifica a concessão de uso do imóvel é o fato
de que a assistência à saúde aos usuários é garantida pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), bem como toda a linha de cuidado, desde à
atenção primária até os procedimentos mais complexos, de forma
organizada e hierarquizada.
A atenção à saúde deve centrar as diretrizes na qualidade dos serviços
prestados aos usuários, com atenção acolhedora, resolutiva e
humanizada e oferecendo, segundo o grau de complexidade de
assistência requerida e sua capacidade operacional, os serviços de
saúde adequados.
Na Macrorregião Leste, assim como em algumas regiões do estado, há
uma necessidade de complementar a oferta de serviços assistenciais de
alta e média complexidade e de estruturar serviços numa lógica
regionalizada, e, considerando que existe uma infraestrutura no
território inacabada e a possibilidade de aporte de recursos, o Governo
de Minas Gerais optou por ampliar o acesso dos usuários através do
funcionamento do hospital regional.

4.2. DA ESCOLHA DA CONCESSÃO DE USO
Considerando o Decreto Estadual nº 47.101/2016, que decretou
situação de calamidade financeira no âmbito do Estado, a grave crise
fiscal que o Estado vem atravessando e estudos internos de viabilidade
orçamentária e sustentabilidade financeira realizados pela Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais, concluiu-se que, no momento, a
operacionalização de um hospital público estadual ou a celebração de
um contrato de gestão são inviáveis para o estado sem que se tenha
impactos significativos nas demais políticas de saúde do estado. Desta
maneira, buscando a viabilidade da operacionalização do
empreendimento de maneira sustentável, optou-se pela concessão de
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uso do imóvel, com a finalidade exclusiva de se prestar serviços
ambulatoriais e hospitalares no âmbito da saúde.
A concessão de uso é contrato administrativo, remunerado ou gratuito,
pelo qual a administração pública faculta a utilização privativa do bem
público a um particular, para que o explore segundo a destinação
específica do bem.
A Constituição do Estado de Minas Gerais prevê a concessão de uso de
imóvel público em seu art. 18, §2º:
 

Art. 18 - A aquisição de bem imóvel, a título oneroso,
depende de avaliação prévia e de autorização legislativa,
exigida ainda, para a alienação, a licitação, salvo nos
casos de permuta e doação, observada a lei.
(...)
§ 2º - O uso especial de bem patrimonial do Estado por
terceiro será objeto, na forma da lei, de:
I - concessão, mediante contrato de direito público,
remunerada ou gratuita, ou a título de direito real
resolúvel;
II - permissão;
III - cessão;
IV - autorização.

 
Enquanto isso, a Lei Federal nº 8.666/1993 prevê que as concessões
deverão ser licitadas:
 

Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações, concessões, permissões e
locações da Administração Pública, quando contratadas
com terceiros, serão necessariamente precedidas de
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se
contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou
entidades da Administração Pública e particulares, em
que haja um acordo de vontades para a formação de
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja
qual for a denominação utilizada.

 
Por essa razão é que se propõe o presente processo licitatório.

5. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
5.1. A modalidade concorrência foi escolhida como prevê a Lei nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, em seu Art. 2º. 

Art. 2º. Para os fins do disposto nesta Lei, considera-
se: I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito
Federal ou o Município, em cuja competência se
encontre o serviço público, precedido ou não da
execução de obra pública, objeto de concessão ou
permissão; II - concessão de serviço público: a
delegação de sua prestação, feita pelo poder
concedente, mediante licitação, na modalidade de
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de
empresas que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco e por prazo
determinado.

Tal decisão também é corroborada pelo Art. 23, § 3º, da Lei 8.666 de
1993:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os
incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em
função dos seguintes limites, tendo em vista o valor
estimado da contratação:
§ 3º. A concorrência é a modalidade de licitação cabível,
qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na
compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o
disposto no art. 19, como nas concessões de direito real
de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se
neste último caso, observados os limites deste artigo, a
tomada de preços, quando o órgão ou entidade
dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o
convite, quando não houver fornecedor do bem ou
serviço no País.

6. DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. A licitação será processada mediante análise e julgamento de
documentos de habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira,
regularidade fiscal e trabalhista, além de Proposta de Trabalho, devidamente
aprovada pelo Conselho de Administração da PROPONENTE, que deverá ser
elaborada tendo como base as condições estabelecidas no edital e seus Anexos.
6.2. Para a fase de habilitação nesta licitação, deverão ser entregues, no
Envelope nº 1, cópias dos documentos listados no Edital, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, com prazo de validade em vigor, autenticadas em
qualquer Cartório de Notas do País, sendo desnecessária a autenticação quando
as certidões e comprovantes puderem ter sua validade e autenticidade
comprovadas através de consulta à internet, em seus respectivos sites oficiais,
ou quando quando for apresentado o original para autenticação pelo agente
administrativo, conforme estabelece o art. 3º, II da Lei Federal nº 13.726/2018. 
6.3. Serão exigidos das PROPONENTES, para fins de qualificação técnica,
os seguintes documentos:

6.3.1. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), para comprovação de que se trata de uma entidade de direito
privado sem fins lucrativos de cunho filantrópico;
6.3.2. Apresentação de declaração referente ao labor de menores de
18 anos na entidade, em cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal de 1988.
6.3.3. Apresentação de Atestado de Visita Técnica ao Hospital Regional
de Governador Valadares, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde após
a visita (Anexo III deste Termo de Referência), ou Declaração (Anexo IV
deste Termo de Referência) de que a PROPONENTE tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades locais, conforme explicado no
item 12 deste Termo de referência.
6.3.4. Comprovação de aptidão em gestão hospitalar de forma
compatível com as características estabelecidas neste Termo de Referência,
bem como para executar os serviços ofertados como contrapartida à
concessão de uso, compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

6.3.4.1. Declaração (ou atestado) de capacidade técnica,
expedida(o) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que a PROPONENTE executa ou executou a prestação
dos serviços de gestão hospitalar, de forma compatível com as
características estabelecidas neste Termo de Referência, por pelo
menos 12 (doze) meses.
6.3.4.2. Razão social e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone);
6.3.4.3. Especificação dos serviços prestados;
6.3.4.4. Local e data de emissão;
6.3.4.5. Nome, cargo, telefone, e-mail e assinatura do responsável
pela veracidade das informações.

7. DA PROPOSTA DE TRABALHO
7.1. PROPOSTA DE TRABALHO
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7.1.1. A proposta de trabalho deverá ser acondicionada no Envelope
nº 2, que deverá ser lacrado, rubricado e identificado conforme modelo
abaixo:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ENVELOPE 2
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Para: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA SES Nº. 001/2021
Nome do licitante: ____________________________________________________
CPF/CNPJ: ___________________________________________________________

 
7.1.2. A Proposta de Trabalho, encabeçada por índice relacionando
todos os documentos e as folhas em que se encontram, deve ser
apresentada em 01 (uma) via numerada e rubricada, sem emendas ou
rasuras, para fins de apreciação, contendo, no mínimo, os elementos abaixo
indicados:

7.1.2.1. Número do edital de licitação e seu objeto;
7.1.2.2. Apresentação da entidade de direito privado sem fins
lucrativos de cunho filantrópico licitante;
7.1.2.3. Apresentação do Modelo Gerencial da entidade;
7.1.2.4. Cronograma de implementação da operacionalização do
hospital;
7.1.2.5. Ata com a aprovação da Proposta de Trabalho pelo
Conselho de Administração da PROPONENTE.
7.1.2.6. A PROPONENTE deverá observar rigorosamente, em sua
proposta, a finalidade quanto ao uso e à ocupação da área objeto da
presente licitação, apresentando o perfil assistencial sugerido pela
PROPONENTE para o hospital (os serviços, atendimentos e
procedimentos que serão prestados), com discriminação e
quantificação dos serviços ambulatoriais e hospitalares de assistência à
saúde a serem oferecidos. Destaca-se que o perfil assistencial
apresentado pela PROPONENTE não é definitivo, pois depende de
posterior contratualização.
7.1.2.7. A PROPONENTE deve apresentar qual será o percentual
mínimo de atendimento SUS que estará se comprometendo a cumprir. 

7.1.2.7.1. O percentual de atendimentos SUS apresentado no
plano de trabalho se aplicará, durante todo o período de
funcionamento do hospital, sobre o número de leitos em
funcionamento e não sobre o total de leitos da capacidade
instalada.
7.1.2.7.2. A medição dos atendimentos SUS será baseada nos
critérios do art. 32 da Portaria 1.970/2011 do Ministério da Saúde,
ou seja, a apuração se dará por cálculo percentual simples, com
base no total de internações hospitalares, medidas por paciente-
dia, e no total de atendimentos ambulatoriais realizados pela
entidade para pacientes do SUS e não SUS.

7.1.2.7.2.1. Para efeitos de apuração, a participação do
componente ambulatorial SUS será de no máximo 10%,
devidamente comprovado;

7.1.2.7.3. As internações hospitalares e os atendimentos
ambulatoriais prestados pela entidade serão totalizados com base
nos dados disponíveis e informados no Sistema de Informações
Ambulatoriais (SIA), no Sistema de Informações Hospitalares
(SIH), na Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial
(CIHA), além das informações fornecida pela CONCESSIONÁRIA.
7.1.2.7.4. De acordo com o Item 10.1.2.1, o acompanhamento
do percentual dos serviços SUS será feito pela Secretaria de
Estado de Saúde quadrimestralmente.

7.1.3. Uma lista mais detalhada dos elementos mínimos
mencionados no item 7.1.2, além de outros elementos e documentos
necessários para pontuação em alguns critérios de pontuação tratados
posteriormente no item 7.2, são apresentados no Anexo II desse edital.
7.1.4. A validade mínima da proposta fica estabelecida em 360
(trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data do seu
recebimento pela Comissão Especial de Licitação

7.2. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO
7.2.1. O critério de julgamento será o de MELHOR TÉCNICA por MAIOR
PONTUAÇÃO, apurado de acordo com as propostas de trabalho
apresentadas pelas entidades, os critérios e tabelas constantes no presente
subitem.
7.2.2. Estarão aptas para a fase de julgamento as entidades que, após
análise documental, forem habilitadas na primeira fase.
7.2.3. As Propostas de Trabalho das PROPONENTES serão avaliadas e
pontuadas de acordo com os critérios apresentados pelas tabelas e
fórmulas abaixo. A PROPONENTE que obtiver a maior pontuação, somando
os pontos obtidos pelos critérios 01, 02 e 03, será declarada vencedora do
processo licitatório de concessão de uso. 
7.2.4. O percentual mínimo de atendimento SUS (cálculo feito por
quantitativo de serviços) aceito é de 60% (sessenta por cento).
7.2.5. Para pontuação nos critérios 02 e 03, a entidade deve
demonstrar explicitamente dentro da proposta de trabalho o que se
compromete a cumprir. 
7.2.6. Os critérios 02 e 03 são absolutos, ou seja, para alcançar a
pontuação de cada item, deverão ser cumpridos todos os serviços
ou pactuações destacados em cada linha das tabelas. Assim, não será
permitida uma pontuação parcial dos itens.

Exemplo: A entidade que se comprometer em prestar serviços na
linha de cuidado do AVC e IAM em alta complexidade será
pontuada em 0 (zero) pontos, pois não foi cumprido o item em
sua integralidade, já que a média complexidade não foi atendida.

 
CRITÉRIO 01 – PERCENTUAL SUS - Total: 100 pontos
7.2.7. Cada PROPONENTE deve destacar em sua proposta de trabalho
qual será o percentual mínimo de atendimentos SUS. A pontuação obtida
por esse critério será igual ao percentual mínimo de atendimentos SUS
apresentado, sem casas decimais.

Exemplo: Uma PROPONENTE que se comprometer a atender o
mínimo de 70% SUS receberá 70 pontos pelo critério 01. Uma
outra PROPONENTE que se comprometer a atender o mínimo de
70,5% SUS receberá os mesmos 70 pontos pelo critério 01.

 
CRITÉRIO 02 – PERFIL ASSISTENCIAL - Total: 40 pontos
7.2.8. As PROPONENTES terão o perfil assistencial apresentado na
proposta de trabalho avaliada. As PROPONENTES que se comprometerem
em oferecer os serviços apresentados abaixo obterão as respectivas
pontuações da tabela.

Exemplo: A pontuação obtida neste critério por uma PROPONENTE
que, em seu perfil assistencial, se comprometeu, no mínimo, em
oferecer serviços ambulatoriais de cardiologia e endocrinologia e
das linhas de cuidado do AVC e IAM será de 10 pontos (8+2).
 

7.2.8.1. Para a pontuação deste critério, será considerado a
proposta geral de oferta de serviços. O escalonamento na
implementação da operação, proposto no plano de trabalho, não será
ponderado para a pontuação.
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Serviços prestados Pontuação

Linhas de cuidado do AVC e IAM (média e alta
complexidade) 8 pontos

Unidade de Atenção Especializada em Oftalmologia de
Média Complexidade, incluindo atendimento de Doença
Macular Relacionada à Idade (DMRI)

4 pontos

Neurologia/Neurocirurgia 8 pontos

Cirurgia Plástica 4 pontos

Cirurgia Vascular 6 pontos

Cirurgia Pediátrica 4 pontos

Ambulatório de cardiologia e endocrinologia 2 pontos

Atendimento ao parto e nascimento 4 pontos

 
CRITÉRIO 03 – HOSPITAL DE ENSINO E QUALIDADE - Total: 37 pontos
7.2.9. As PROPONENTES que cumprirem os parâmetros abaixo
obterão as respectivas pontuações da tabela.

Exemplo: A pontuação obtida neste critério por uma
PROPONENTE que comprovou a obtenção de acreditação ONA –
Nível 2 para unidade de saúde sob gestão da entidade
PROPONENTE será de 10 (dez) pontos.

7.2.10. O não cumprimento posterior dos serviços pactuados pelo
plano de trabalho e pontuados pela tabela abaixo pode provocar a rescisão
do contrato de concessão.
7.2.11. As entidades que já são mantenedoras de algum hospital de
ensino e que se comprometerem em transformar o hospital concedido
também em um hospital de ensino deverão apresentar dentro da proposta
de trabalho o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
informando que é mantenedora de um hospital de ensino e a razão social
dos hospitais de ensino das quais for mantenedora.
7.2.12. Para pontuação dos itens relacionados ao hospital de ensino, a
PROPONENTE deverá enviar junto à proposta de trabalho Declaração da
Instituição de Ensino que será vinculada.
7.2.13. A Comissão Julgadora irá avaliar a comprovação de obtenção de
Acreditação ONA pela PROPONENTE, por atestado emitido pela Organização
Nacional de Acreditação, de realização de procedimento de obtenção de
certificado de acreditação de unidade de saúde, que culminou na emissão
ou renovação de certificado de acreditação (Acreditado (Nível 1), Acreditado
Pleno (Nível 2), Acreditado com Excelência (Nível 3)) emitido durante a
gestão da PROPONENTE.

7.2.13.1. A obtenção da acreditação pela Organização Nacional de
Acreditação, nos níveis 1, 2 ou 3, deverá ser comprovada por cópia do
contrato de prestação de serviços de auditoria para realização da
avaliação do processo de acreditação para unidade de saúde, que
deverá, obrigatoriamente, ter a PROPONENTE como parte signatária,
juntamente com o atestado que comprove a obtenção do certificado.
Esta cópia deve ser enviada com a proposta de trabalho no Envelope
nº 2.

 
Hospitais de Ensino e Qualidade Pontuação

Se comprometer em transformar o hospital em hospital de ensino em até 24 meses após início da operação
(entidades que já são mantenedoras de algum outro hospital de ensino)

25 pontos

Se comprometer em transformar o hospital em hospital de ensino em até 24 meses após início da operação
(entidades que ainda não são mantenedoras de nenhum outro hospital de ensino)

15 pontos

Comprovação de obtenção de acreditação ONA – Nível 1 para unidade de saúde sob gestão da entidade PROPONENTE 8 pontos

Comprovação de obtenção de acreditação ONA – Nível 2 para unidade de saúde sob gestão da entidade PROPONENTE 10 pontos

Comprovação de obtenção de acreditação ONA – Nível 3 para unidade de saúde sob gestão da entidade PROPONENTE 12 pontos

7.3. EM CASO DE EMPATE
7.3.1. Caso ocorra empate de pontuação entre duas ou mais
propostas, a entidade que tiver maior pontuação no critério 01 será
declarada vencedora do certame.
7.3.2. Caso permaneça o empate, a entidade que tiver maior
pontuação no critério 02 será declarada vencedora do certame.
7.3.3. Caso permaneça o empate, como critério de desempate, será
dada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7.3.3.1. Produzidos no país;
7.3.3.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
7.3.3.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
7.3.3.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras acessibilidade prevista na legislação

7.3.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após
obedecido o disposto no item 7.3.3, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes
serão convocados.

8. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
8.1. Não será permitida a participação de empresas ou entidades
reunidas em consórcio, uma vez que existem entidades no mercado que
possuem condições de participar sozinhas da licitação.
8.2. Não será permitida a participação de consórcios públicos, visando
à uniformidade da rede hospitalar e assistencial do estado.

9. DA PROVA DE CONCEITO
9.1. Não será exigida a apresentação da prova de conceito.

10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1. PRAZO DA CONCESSÃO:

10.1.1. A Concessão de uso do imóvel vigorará pelo prazo de 25 (vinte
e cinco) anos, a contar de sua respectiva celebração, podendo ser
renovada, mediante termo aditivo, por mais 10 anos, chegando ao limite
máximo de 35 (trinta e cinco) anos, depois de demonstrada a consecução
dos objetivos contratuais e das metas estabelecidas e, ainda, a indicação
positiva da saúde financeira e orçamentária do estabelecimento hospitalar. 
10.1.2. Esta concessão poderá ainda ser revertida caso não sejam
cumpridas as cláusula 18 e 21 desse termo de referência, cabendo a
devolução completa do imóvel e de todos os equipamentos em perfeito
estado de funcionamento no ato da devolução.

10.1.2.1. Quadrimestralmente, as obrigações previstas no Item 18 e
os indicadores do Item 21 serão monitorados para avaliação do
cumprimento do objeto do termo de concessão.
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10.1.3. Início das atividades: ocorrerá após a conclusão das obras de
finalização do imóvel e instalação dos equipamentos médico-hospitalares.
10.1.4. O Imóvel concedido está localizado na Av. Minas Gerais,
encontro com Km 407 da BR-116, perto do trevo de Guanhães, no
município de Governador Valadares em Minas Gerais, na macrorregião Leste
do Estado de Minas Gerais.

10.2. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
10.2.1. A concessionária deverá estar com toda documentação
pertinente e profissionais aptos para iniciar a operação ao ser
concretizada a concessão de uso do bem público, sendo necessária
esta comprovação no ato.
10.2.2. A prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de
assistência à saúde poderá ser implantada gradativamente, de forma
modular, não sendo obrigada a CONCESSIONÁRIA a iniciar as
atividades em sua capacidade instalada total logo após a assinatura do
contrato.

10.3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:
Não se aplica, pois não há repasse financeiro da CONCESSIONÁRIA
para a CONCEDENTE e nem da CONCEDENTE para
a CONCESSIONÁRIA.

11. DO PAGAMENTO
11.1. A concessão do caso em comento é onerosa, no sentido de exigir a
prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde,
respeitado o percentual estipulado na proposta de trabalho, cujo mínimo é de
60%. No entanto esta concessão não exige nenhum tipo de pagamento
monetário.
11.2. Não há previsão de aporte de recursos da Secretaria de Estado de
Saúde para custeio da inicialização das atividades, como  o de contratação de
pessoal, compra de materiais, medicamento e pagamento de serviços. 
11.3. O pagamento/financiamento dos serviços prestados aos SUS será
definido no processo de contratualização e articulação regional, dessa forma o
recurso poderá ser decorrente da repactuação da Programação Pactuada
Integrada (PPI), como também do aporte dos municípios da região, além da
participação do hospital nos programas de incentivos.

12. DA VISITA TÉCNICA
12.1. As entidades participantes da licitação poderão realizar visita técnica
para melhor conhecimento das condições de execução do objeto.
12.2. A Visita Técnica deverá ser agendada previamente na Secretaria de
Estado de Saúde, com o titular da Superintendência Regional de Governador
Valadares pelo e-mail srs.gv@saude.mg.gov.br. Eventuais dúvidas e possíveis
esclarecimentos em relação à visita técnica poderão ser direcionados através
deste mesmo contato.
12.3. Após a visita à unidade hospitalar, as entidades PROPONENTES
receberão o Atestado de Visita Técnica (Anexo III deste Termo de Referência).
12.4. A PROPONENTE que desejar realizar visita técnica ao imóvel deverá
agendar dia e horário específico em até 05 (cinco) dias antes da data limite para
entrega da documentação, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor no
mesmo momento.
12.5. A PROPONETE poderá realizar a visita técnica ao imóvel até 1 dia
antes da data de sessão pública de abertura dos envelopes, desde que
devidamente agendado conforme item 12.4.
12.6. Considerando o contexto de pandemia e considerando a realização
de uma boa dinâmica durante a visita (comunicação e deslocamento), a
PROPONENTE poderá levar no máximo seis participantes para a visita técnica.
12.7. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de
condições locais ou de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for
o caso, não serão consideradas para reclamações futuras ou de forma a
desobrigar a sua execução.
12.8. A visita técnica pode ser substituída por declaração de que
a PROPONENTE tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades locais.
O modelo de declaração de conhecimento encontra-se no Anexo IV deste Termo
de Referência.

13. DO CONTRATO
13.1. Após a data de ordem de conclusão das obras no imóvel,
o representante legal da PROPONENTE declarado vencedor será convocado para
firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de
acordo com o art. 62 da Lei 8.666/93.
13.2. Se a vencedora convocada não assinar o termo de contrato ou não
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos,
serão convocadas as PROPONENTE remanescentes na ordem de classificação.
13.3. A Concessão de uso do imóvel vigorará pelo prazo de 25 (vinte e
cinco) anos, a contar de sua respectiva celebração, podendo ser renovada,
mediante termo aditivo, por mais 10 anos, chegando ao limite máximo de
35 (trinta e cinco) anos, depois de demonstrada a consecução dos objetivos
contratuais e das metas estabelecidas e, ainda, a indicação positiva da saúde
financeira e orçamentária do estabelecimento hospitalar.
13.4. O não cumprimento das responsabilidades e obrigações
estabelecidos neste termo de referência permitem que a CONCEDENTE solicite a
rescisão do contrato de concessão.

14. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA

14.1. São indicadas como gestora titular e gestora suplente as seguintes
profissionais:

14.1.1. Gestora Titular: Monique Fernanda Felix Ferreira -
MASP: 14034706
14.1.2. Gestora Suplente: Ana Renata Moura - MASP: 1315135-2

14.2. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e
2º do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, serão designados representantes pela
autoridade competente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como
representantes da Administração.

14.2.1. O Fiscal titular e o fiscal suplente, assim como uma possível
comissão fiscalizadora do contrato serão definidos posteriormente, pois o
contrato só será assinado após a conclusão das obras de finalização do
imóvel.

14.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade
na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONCESSIONÁRIA,
por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas
apontadas.
14.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA por quaisquer irregularidades,
inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto.
14.5. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a prestar todas as informações
solicitadas pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE referentes ao imóvel objeto
desta concessão de uso, bem como permitir aos servidores do Estado,
incumbidos da tarefa de fiscalizar o cumprimento das disposições do presente
termo, o acesso ao imóvel.
14.6. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de
contrato, que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento,
deverão ser observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
14.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da
CONCEDENTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no §
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2º do art. 67 da Lei nº.8.666/93.
15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. Não se aplica, pois não há despesa por parte da Secretaria de Estado
de Saúde.

16. DAS GARANTIAS
16.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

16.1.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto.
17. DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Fica liberada a execução direta ou a subcontratação e gestão, em
qualquer caso, dos serviços acessórios, tratados como não primários em uma
instituição hospitalar, mas necessários ao funcionamento dos serviços
hospitalares e de saúde, tais como lavanderia, alimentação de usuários e
funcionários, higienização, segurança privada, estacionamento, manejo e
destinação de resíduos hospitalares, Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia
(SADT), entre outros vinculados às atividades hospitalares e em conformidade
com o estabelecido neste Termo de Referência.

18. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
DA CONCESSIONÁRIA

18.1. QUANTO À ASSISTÊNCIA:
18.1.1. Garantir que sejam fornecidos:

18.1.1.1. Atendimento Médico;
18.1.1.2. Assistência de Enfermagem;
18.1.1.3. Assistência fisioterápica;
18.1.1.4. Assistência psicológica ao usuário e, quando necessário,
aos familiares;
18.1.1.5. Assistência Social;
18.1.1.6. Sangue e hemoderivados;
18.1.1.7. Terapias substitutivas renais (hemodiálise e outras) quando
necessárias;
18.1.1.8. Exames laboratoriais, anátomo-patológicos e de imagem;

18.1.2. O futuro credenciamento e financiamento dos leitos
correspondentes pelo Ministério da Saúde deverá observar os fluxos de
pactuação/habilitação dispostos nos normativos vigentes.
18.1.3. Os processos de credenciamento devem obedecer ao interesse
regional, sendo a contratualização realizada pelo ente federado que detém a
gestão dos prestadores, que neste caso é o Município de Governador
Valadares.

18.2. QUANTO AO ASPECTO INSTITUCIONAL:
18.2.1. Atender com seus recursos humanos e técnicos os usuários do
SUS - Sistema Único de Saúde - oferecendo, segundo o grau de
complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os serviços
de saúde que se enquadrem nas modalidades descritas no plano de
trabalho.
18.2.2. Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde
cujo uso lhe for permitido, devendo afixar aviso em lugar visível, assim
como aviso da gratuidade dos serviços prestados na unidade.

18.3. QUANTO AO ASPECTO OPERACIONAL:
18.3.1. Garantir o funcionamento ininterrupto da unidade hospitalar.

18.3.1.1. O percentual de atendimentos SUS deve ser ofertado
desde o início do funcionamento do hospital, como forma de
contraprestação ao Estado de Minas Gerais pela concessão do imóvel. 
18.3.1.2. Antes das pactuações locais e dos efetivos
credenciamentos e habilitações de leitos, serviços e procedimentos de
saúde, nos termos da legislação do SUS, os atendimentos SUS
deverão ser oferecidos como atendimentos gratuitos, no percentual
disposto na proposta apresentada pela CONCESSIONÁRIA.

18.3.2. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a dar início as suas atividades
em até 15 dias após a disponibilização dos equipamentos da SES-
MG permitidos para uso, sob sanção de aplicação de multa como previsto
no item 19.6 deste Termo de Referência.
18.3.3. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a cuidar do imóvel como seu
próprio, responsabilizando-se pelo pagamento de taxas e tarifas, tais como:
luz, água, esgoto, taxas de iluminação pública, coleta de resíduos,
fiscalização, aparelho de transportes e taxa de expediente, cobradas pela
prefeitura na guia de IPTU, condomínio, bem como de outras despesas das
quais se beneficiar durante a utilização do imóvel a que se refere o presente
termo.
18.3.4. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a devolver o imóvel ao Estado de
Minas Gerais em perfeito estado de uso, livre e desembaraçado quando
ocorrer a rescisão ou o término do presente termo, devendo a
CONCEDENTE emitir e assinar o TERMO DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL no ato
do recebimento e certificar-se de que foram cumpridas todas as obrigações
estabelecidas nesta cláusula.
18.3.5. A CONCESSIONÁRIA responsabiliza-se por quaisquer ônus e
danos que recaiam sobre o imóvel no período em que esteve efetivamente
em seu poder.
18.3.6. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a comprovar trimestralmente o
pagamento das taxas e tarifas de que trata o item 18.3.3, encaminhando as
cópias dos comprovantes de pagamento para a CONCEDENTE.
18.3.7. O descumprimento de qualquer obrigação ou o desvirtuamento
da utilização do imóvel ou modificação de suas finalidades implica rescisão
imediata do contrato.
18.3.8. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a implantar as Comissões
Hospitalares exigidas em legislações específicas.
18.3.9. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar o processo de qualificação
de Gestão de Custo em até 12 meses após o início da operação.
18.3.10. A CONCESSIONÁRIA deverá obter Acreditação ONA nível
2 em em até 24 meses após o início da operação do hospital.
18.3.11. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar,
quadrimestralmente, um relatório gerencial contendo os indicadores
alcançados. Estes indicadores constam na cláusula 21 (Indicadores para
avaliação dos serviços hospitalares) deste Termo de Referência.
18.3.12. A CONCESSIONÁRIA
deverá encaminhar, quadrimestralmente, um relatório qualitativo e
quantitativo dos atendimentos gratuitos ou realizados pelo SUS, para
comprovação do percentual disposto na proposta apresentada pela
CONCESSIONÁRIA, para fins estatísticos e de apuração de série histórica,
nos termos dos sistemas de informação do Ministério da Saúde.
18.3.13. É desejável que A CONCESSIONÁRIA adote metodologia Grupo
de Diagnósticos Relacionados em até 12 meses após o início da operação.

18.4. QUANTO AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS:
18.4.1. Administrar, manter e reparar os bens imóveis e móveis.
18.4.2. Os bens móveis de que trata esta cláusula da SES/MG,
permitidos para uso, ficarão sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA,
devendo esta mantê-los em perfeitas condições. 

18.4.2.1. A manutenção e conservação dos bens móveis da
SES/MG, permitidos para uso, serão de responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA e serão fiscalizados pela CONCEDENTE.
18.4.2.2. A substituição por outros do mesmo padrão técnico, caso
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seja necessário, é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA
(Manutenção Preventiva e Corretiva).
18.4.2.3. A troca dos equipamentos fora da garantia em caso de
avaria/defeito é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
18.4.2.4. Manter uma ficha histórica com as intervenções realizadas
nos equipamentos da SES/MG ao longo do tempo, especificando o
serviço executado e as peças substituídas.

18.4.3. Quanto ao inventário dos bens da SES/MG permitidos para uso,
a CONCESSIONÁRIA deve realizar:

18.4.3.1. Inventário anual – destinado a comprovar a quantidade e o
valor dos materiais de acervo existentes no encerramento de cada
exercício.
18.4.3.2. Inventário inicial – realizado antes da assinatura do
contrato junto com a CONCEDENTE.
18.4.3.3. Inventário eventual – realizado a qualquer tempo, por
iniciativa da CONCEDENTE.

18.4.4. Para a realização do inventário, serão observadas as seguintes
etapas:

18.4.4.1. Levantamento dos materiais;
18.4.4.2. Registro das características e das quantidades obtidas na
etapa do levantamento;
18.4.4.3. Emissão de relatório analítico contendo:

18.4.4.3.1. Procedimento metodológico utilizado para a realização
do inventário;
18.4.4.3.2. Relação dos materiais inventariados;
18.4.4.3.3. Ocorrências e divergências verificadas na realização
do inventário, devidamente registradas e detalhadas.

18.4.5. A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar permanentemente toda
e qualquer documentação ou base de dados para acesso irrestrito e/ou
auditoria do Poder Público.
18.4.6. A CONCESSIONÁRIA deve responsabilizar-se por todos os
ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, ou
quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como com todos os
gastos e encargos com materiais e concessionárias.
18.4.7. A CONCESSIONÁRIA deve providenciar seguro contra incêndio,
responsabilidade civil e patrimonial dos bens da SES/MG permitidos para
uso, em até três meses após a assinatura do termo de contrato.
18.4.8. São permitidas alterações e adaptações na estrutura do imóvel
para atender às necessidades da CONCESSIONÁRIA, desde que estas
estejam dentro das normas da ANVISA e sejam aprovadas pela Vigilância
Sanitária Estadual. Além disso, quaisquer eventuais alterações e adaptações
na estrutura do imóvel, deverão ser acompanhadas por profissional
credenciado no CREA, e previamente autorizadas pelo setor competente da
SES.

18.5. NO QUE TANGE À PRESTAÇÃO DE CONTAS:
18.5.1. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a prestar todas as informações
solicitadas pela(o) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, referentes ao imóvel
objeto desta concessão de uso, bem como permitir aos servidores do
Estado, incumbidos da tarefa de fiscalizar o cumprimento das disposições
do presente termo, o acesso ao imóvel.
18.5.2. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a permitir acesso aos sistema
informatizados de ações e serviços de saúde executados e fornecer
relatório específico com informe da especialidade, atendimento total,
atendimento-SUS e atendimento não-SUS.

18.6. QUANTO AOS ASPECTOS GERAIS
18.6.1. Observar os prazos e condições pactuadas, de acordo com as
exigências constantes neste documento.
18.6.2. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
18.6.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Estado, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade.
18.6.4. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na
prestação dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em
vigor e na forma exigida neste termo de referência.
18.6.5. Responsabilizar-se por todos os ônus e encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto
deste Termo de Referência.
18.6.6. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

18.7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
18.7.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
18.7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta
18.7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONCESSIONÁRIA.
18.7.4. Aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções regulamentares.
18.7.5. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas
e previdenciários através dos documentos pertinentes.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. A CONCESSIONÁRIA que cometer qualquer das infrações previstas
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.1.1. Advertência por escrito;
19.1.2. Multa;
19.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos; 
19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

19.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à CONCESSIONÁRIA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual nº.  45.902/2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993,
e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
19.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
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proporcionalidade.
19.3.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

19.4. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONCESSIONÁRIA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no  mesmo
processo administrativo sancionatório.
19.5. As sanções relacionadas nos itens 19.1.3 e 19.1.4 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral
de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
19.6. Em caso de atraso injustificado no início das atividades da
CONCESSIONÁRIA, após 30 dias úteis da disponibilização dos equipamentos da
SES-MG, poderá ser aplicada multa de até três décimos por cento por dia, até o
trigésimo dia de atraso, ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a
trinta dias, sobre o valor dos equipamentos da SES-MG, permitidos para uso.
19.7. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

19.7.1. Retardarem a execução do objeto;
19.7.2. Comportar-se de modo inidôneo;

19.7.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase do envio das propostas.

19.7.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
19.8. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da entidade deverão ser remetidas à
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização –PAR.
19.9. O descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições deste
instrumento poderá implicar sua rescisão, que deverá ser comunicada pela
CONCEDENTE sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

19.9.1. Verificado o descumprimento de qualquer das cláusulas ou
condições previstas neste instrumento, a CONCEDENTE notificará
a CONCESSIONÁRIA, que terá prazo de 15 (quinze) dias para proceder as
correções necessárias, caso o descumprimento verificado não seja causa
de rescisão da concessão de uso.
19.9.2. Uma vez notificado, a não procedência da correção ou
apresentação de justificativa fundamentada, devidamente validada pela
CONCEDENTE, para o descumprimento da obrigação por parte
da CONCESSIONÁRIA, ensejará a rescisão da presente concessão.
19.9.3. Constituem motivos para a rescisão da presente concessão de
uso:
19.9.4. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das condições
previstas no presente Termo, bem como
o não cumprimento de legislação federal, estadual ou municipal aplicável à
espécie;
19.9.5. O atraso injustificado no cumprimento das condições previstas
neste Termo ou de quaisquer outras
expedidas pela CONCEDENTE;
19.9.6. O cometimento reiterado de descumprimento injustificado deste
Termo, devidamente notificado pela
CONCEDENTE;
19.9.7. A dissolução da CONCESSIONÁRIA;
19.9.8. Razões de interesse, necessidade ou utilidade pública,
devidamente justificada a conveniência do ato;
19.9.9. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente
comprovada, absolutamente impeditiva
do prosseguimento da concessão de uso.
19.9.10. O não cumprimento posterior dos serviços pactuados pelo
plano de trabalho e pontuados no Item 7 deste Termo de Referência;
19.9.11. O não cumprimento das metas dos indicadores apresentados
no Item 21 deste Termo de Referência.

19.10. Os casos de rescisão acima descritos serão formalmente motivados
em processo administrativo especialmente aberto para tal fim, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
19.11. Rescindida a concessão de uso, será expedido aviso para
desocupação do espaço, onde será consignado um prazo máximo de 30 (trinta)
dias para a desocupação completa e entrega do espaço.

20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
As indicações de estimativas de preços e preços referenciais não se aplicam
neste caso, pois não é previsto nesse termo de referência nenhum repasse de
recursos financeiros da CONCESSIONÁRIA para a CONCEDENTE e nem da
CONCEDENTE para a CONCESSIONÁRIA.

21. INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
21.1. INDICADORES - CONTRATO DE CONCESSÃO

21.1.1. A instituição concessionária deverá enviar ao e-mail do gestor e
do fiscal do contrato, quadrimestralmente, os indicadores listados na tabela
a seguir: 

INDICADORES

       META       

1º ano 2º ano

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre 3º quadrimestre 1º

quadrimestre 2º quadrimestre 3º
quadrimestre

Percentual de
implantação
do prontuário
eletrônico

Aprovação
do
cronograma
de
implantação

Prontuário
Eletrônico
implantado

Monitoramento
pós-implantação

Monitoramento
pós-
implantação -
Registro de
eventos
adversos

Monitoramento pós-
implantação
- Registro da atuação
do núcleo de
segurança do
paciente 

Monitoramento
pós-
implantação
- Registro de
atuação da
comissão de
revisão de
óbitos

Percentual de
implantação
do centro de
custos
hospitalares

Aprovação
do
cronograma
de
implantação 

Centro de
custos
hospitalares
implantado

Monitoramento
pós-implantação

Monitoramento
pós-
implantação
- Propostas
para
minimização
de custos de
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Monitoramento
pós-
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Acreditação
Nível II

cronograma
de projeto
para
acreditação

processo de
certificação 
- Nível I

Acompanhamento
do processo de
certificação

Hospital
acreditado
(mínimo nível I)

 Iniciar processo de
certificação - Nível II

acreditado
(mínimo nível
II)

Taxa de
permanência 5 dias 5 dias 5 dias

Avaliação da
série histórica
institucional

Apresentação de uso
de protocolos que
impactam na taxa de
permanência do
paciente

Avaliação das
respostas da
implantação
dos protocolos

Taxa de
Ocupação
Geral

65% dos
leitos
disponíveis

75% dos
leitos
disponíveis

85% dos leitos
disponíveis

Avaliação da
série histórica
institucional

Apresentação
propostas para
melhoria/manutenção
da taxa de ocupação
geral

Avaliação das
respostas da
implantação
das propostas

Taxa de
infecção
hospitalar,
taxa de
infecção em
cirurgia
limpa  

10% 10% 10%
Avaliação da
série histórica
institucional

Apresentação de uso
de protocolos que
impactam na taxa de
infecção hospitalar

Avaliação das
respostas da
implantação
dos protocolos

Percentual de
atendimento
SUS e não-
SUS

De acordo
com Plano
de Trabalho
apresentado

De acordo
com Plano
de Trabalho
apresentado

De acordo com
Plano de Trabalho
apresentado

De acordo
com Plano de
Trabalho
apresentado

De acordo com Plano
de Trabalho
apresentado

De acordo
com Plano de
Trabalho
apresentado

21.1.2. Os indicadores e suas respectivas metas poderão ser
redefinidss ou melhor detalhados no contrato ou após se obter série
histórica. Após contratualização e celebração de termo de contrato com o
município, o cumprimento do objeto vinculado ao termo de concessão de
uso será acompanhado pela SUBPAS/DAHUE (Diretoria de Atenção
Hospitalar e Urgência e Emergência) através dos indicadores e metas
específicos supracitados, sendo a sistemática de monitoramento a ser
divulgada em momento oportuno.

 
 
Responsável 
André Luiz Moreira dos Anjos - MASP: 10.140.78-8
 
Aprovação
Fábio Baccheretti Vitor - MASP: 127.909-03

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Moreira dos Anjos,
Secretário(a) de Estado Adjunto, em 22/06/2021, às 16:33, 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 Fabio Baccheretti Vitor,
Secretário(a), em 22/06/2021, às 16:34, 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 31042174 e o código CRC AE478CAB.

Referência: Processo nº 1320.01.0140757/2020-22 SEI nº 31042174
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HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES 

 

PERFIL ASSITENCIAL 

O projeto do Hospital Regional de Governador Valadares previa inicialmente a 

abertura de 226 leitos, sendo 176 de enfermaria, 40 unidades de tratamento 

intensivo e 10 leitos semi intensivos. A execução do projeto deu-se pelo extinto 

Departamento de Obras Públicas (DEOP), atual Departamento de Edificação e 

Estradas de Rodagem (DEER) com interveniência da Secretaria de Transporte 

e Obras Públicas (SETOP), com recursos financeiros oriundos da SES. A 

primeira fase da obra foi iniciada no dia 26/03/2013, sendo paralisada no dia 

26/08/2016 por suspensão dos repasses de recursos ao executor.  

 

LOCALIZAÇÃO: Av. Minas Gerais, encontro com BR-116 

ÁREA DO TERRENO: 45.728 m² – Ativo do Estado de Minas Gerais 

ÁREA CONSTRUÍDA: 23.582,18 m² 

Nº DE PAVIMENTOS: 4  

 

Nº DE LEITOS: 265 

- 176 leitos de enfermarias 

- 39 leitos de urgência e emergência 

- 40 leitos de CTI 

- 10 leitos de UTI 

+ 09 salas de cirurgia 

+ Estacionamento 192 vagas 

 

Perfil Assistencial previsto inicialmente: Hospital Regional de Urgência e 

Emergência (Trauma) 

 

MACRORREGIÃO LESTE 

A Macrorregião de Saúde Leste é composta por cinco Microrregiões: Govenador 

Valadares, Mantena, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí e Peçanha/São João 

Evangelista (Figura 1) e possui população estimada de 699.790 pessoas – 

representa 3% da população mineira (FJP,2019).  
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Figura 1: Macrorregião Leste 

 

Fonte: Plano Diretor de Regionalização, 2019 

 

Tabela 1: Informações Populacionais e do Território, Macro Leste, 2019 

População da Macrorregião 699.790 hab. 

% da população de MG 3%   

Extensão do Território 22.425,30 km² 

Densidade demográfica 31,21 hab./km² 

Densidade demográfica MG 36,09 hab./km² 

 

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde, cerca de 13,2% da população é 

coberta pela saúde suplementar, contudo há variações importantes por faixa 

etária (Gráfico 1).  
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Gráfico 1: Percentual da população coberta pela Saúde Suplementar - Minas 

Gerais e Macrorregião Leste 

 

Fonte: ANS, 2019 

 

Perfil das Internações e Resolubilidade na Alta Complexidade 

Seguindo o padrão observado em Minas Gerais, as principais causas de 

internação:  

a) gravidez, parto e puerpério;  

b) doenças do aparelho respiratório;  

c) doenças do aparelho circulatório;  

d) lesões/envenenamento e  

e) doenças infecciosas e parasitárias (Gráfico 2).  
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Gráfico 2: Principais causas de internação - Macrorregião Leste 

 

Fonte: MS/DATASUS/SIHD 

 

Em relação à complexidade das internações (média ou alta) e o caráter, se 

eletivo ou de urgência, percebe-se que as internações são predominantemente 

de urgência na média complexidade hospitalar (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Internações por complexidade e caráter - Macro Leste 

Internações Freq. % 

Média complexidade - Eletivo 3.206 8,39 

Média complexidade - Urgência 32.574 85,23 

Alta complexidade - Eletivo 882 2,31 

Alta complexidade - Urgência 1.556 4,07 

Total: 38.218 100,00 

Fonte: MS/DATASUS/SIHD 

 

Em relação à realização às especialidades de média complexidade no território, 

tem-se a seguinte composição (Gráfico 3).  
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Gráfico 3: Percentual de internações hospitalares segundo especialidade de 

média complexidade 

 

Fonte: MS/DATASUS/SIHD 

 

 

A seguir são apresentadas as microrregiões, a resolubilidade nas especialidades 

de média complexidade (gráfico à esquerda) e a participação relativa das linhas 

no total apresentado (gráfico à direita).   Como pode ser observado, com exceção 

da Microrregião de Governador Valadares, as Microrregiões apresentam 

resolubilidade não satisfatória em parte relevante das especialidades. Parte da 

demanda desses territórios é atendida na Microrregião de Governador 

Valadares. 
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Gráfico 4: Resolubilidade e participação relativas das especialidades de média complexidade - Microrregião de Governador Valadares 

 

Fonte: MS/DATASUS/SIHD 
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Gráfico 5: Resolubilidade e participação relativas das especialidades de média complexidade - Microrregião Mantena 

 

Fonte: MS/DATASUS/SIHD 
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Gráfico 6: Resolubilidade e participação relativas das especialidades de média complexidade - Microrregião Resplendor 

 

Fonte: MS/DATASUS/SIHD 
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Gráfico 7: Resolubilidade e participação relativas das especialidades de média complexidade - Microrregião Sta. Maria do Suaçuí 

Fonte: MS/DATASUS/SIHD 
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Gráfico 8: Resolubilidade e participação relativas das especialidades de média complexidade - Microrregião Peçanha/S.J. Evangelista 

 

Fonte: MS/DATASUS/SIHD 
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A resolubilidade é um bom indicador para identificar se o território está absorvendo ou não 

os atendimentos de seus munícipes, contudo é fortemente influenciado pela oferta – em 

outras palavras, é visualizado o total de internações de residentes e qual o percentual 

realizado dentro do próprio território.  

Para tentar identificar um parâmetro para os serviços de média complexidade e tentar 

mensurar a necessidade desses serviços, foi calculado também o número médio de 

internações por 1.000 habitantes por especialidade e identificado os valores máximos 

observados – tomados como parâmetro “ouro” (1.000 habitantes).  

Esse padrão ouro foi multiplicado pela população para se obter um proxy da necessidade, 

conforme disposto a seguir.  

 

Tabela 3: Especialidade X Quantidade estimada X Quantidade Realizada 
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De acordo com o levantamento realizado pela Subsecretaria de Regulação existem os 

seguintes recursos alocados no teto da macrorregião Leste, ademais e apresentado o 

percentual de execução dos recursos, ou seja, apresentado o percentual utilizado, para as 

especialidades descritas nas tabelas abaixo:  

 

Tabela 4: PPI X PRODUÇÃO 

Categoria PPI Produção % 

Bucomaxilofacial  R$ 440.134,66   R$ 182.604,81  41% 

Cardiologia  R$ 5.502.893,60   R$ 5.657.440,24  103% 

Cirurgia Geral  R$ 7.040.080,71   R$ 11.945.763,37  170% 

Cirurgia pediátrica  R$ 947.140,88   R$ 1.369.117,15  145% 

Clínica Geral  R$ 17.011.443,79   R$ 16.042.619,69  94% 

Encontro de Contas do SIH-MC  R$ -  R$ 5.928,00  
 

Futuras Programações em Doenças 

Raras  R$ 8.665,35   R$ - 0% 

Futuras Programações em 

Hospitalar de MC  R$ -  R$ - 
 

Futuras Programações em 

Oftalmologia  R$ 152.142,01   R$ - 0% 

Futuras Programações em 

Traumato-Ortopedia  R$ 757.409,17   R$ - 0% 

Ginecologia  R$ 1.616.430,44   R$ 599.239,74  37% 

Incremento da Odontologia 

Hospitalar  R$ 127.500,00   R$ - 0% 

Nefrologia  R$ 1.657.047,00   R$ 1.387.994,31  84% 

Neurocirurgia  R$ 1.170.970,74   R$ 359.371,55  31% 

Neurologia  R$ 2.450.655,07   R$ 2.139.254,72  87% 

Obstetrícia  R$ 10.621.285,36   R$ 9.930.705,51  93% 

Oftalmologia  R$ 74.391,08   R$ 12.462,78  17% 

Oncologia  R$ 2.275.497,40   R$ 318.717,84  14% 

Ortopedia  R$ 7.957.318,30   R$ 6.210.271,90  78% 

Otorrino  R$ 447.727,13   R$ 120.007,43  27% 

Pediatria  R$ 10.420.079,77   R$ 7.763.996,38  75% 

Plástica  R$ 934.863,59   R$ 252.457,97  27% 
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Recomposição de Valores do SIH-

MC -R$ 10.645.604,22   R$ - 0% 

SIH - MC com CID oncológico  R$ 92.739,56   R$ 2.572.551,46  2774% 

Torácica  R$ 1.451.979,70   R$ 783.779,42  54% 

Tratamento dos transtornos mentais e 

comportamentais  R$ 115.571,57   R$ 61.819,44  53% 

Urologia  R$ 892.311,58   R$ 363.357,25  41% 

Vascular  R$ 1.556.206,77   R$ 84.121,14  5% 

Total Geral  R$ 65.076.881,00   R$ 68.163.582,10  105% 

 

 

No que tange os recursos da origem Leste que estão alocados em outras macrorregiões, 

tem-se: 

 

Tabela 5: OUTRAS MACRORREGIÕES X MACRORREGIÃO LESTE: ATENDIMENTO 

Categorias 

Outras Macrorregiões de 

Atendimento Macrorregião de Atendimento Leste 

PPI Produção % PPI Produção % 

Bucomaxilofacial 

 R$     

5.735.166,61  

 R$       

3.043.020,39  53% 

 R$       

440.134,66  

 R$       

182.604,81  41% 

Cardiologia 

 R$   

56.027.210,11  

 R$     

54.786.939,09  98% 

 R$   

5.502.893,60  

 R$   

5.657.440,24  103% 

Cirurgia Geral 

 R$   

83.314.730,30  

 R$   

121.332.868,3

8  146% 

 R$   

7.040.080,71  

 R$ 

11.945.763,3

7  170% 

Cirurgia 

pediátrica 

 R$   

10.362.751,01  

 R$     

14.517.697,23  140% 

 R$       

947.140,88  

 R$   

1.369.117,15  145% 

Clínica Geral 

 R$ 

173.883.368,0

0  

 R$   

187.616.102,8

5  108% 

 R$ 

17.011.443,7

9  

 R$ 

16.042.619,6

9  94% 

Ginecologia 

 R$   

20.276.237,15  

 R$     

11.231.494,39  55% 

 R$   

1.616.430,44  

 R$       

599.239,74  37% 

Nefrologia 

 R$   

19.172.685,26  

 R$     

15.926.754,36  83% 

 R$   

1.657.047,00  

 R$   

1.387.994,31  84% 
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Neurocirurgia 

 R$   

15.844.261,98  

 R$       

8.545.147,41  54% 

 R$   

1.170.970,74  

 R$       

359.371,55  31% 

Neurologia 

 R$   

26.243.983,53  

 R$     

25.704.457,95  98% 

 R$   

2.450.655,07  

 R$   

2.139.254,72  87% 

Obstetrícia 

 R$ 

125.970.665,6

5  

 R$   

122.972.599,7

7  98% 

 R$ 

10.621.285,3

6  

 R$   

9.930.705,51  93% 

Oftalmologia 

 R$     

5.483.847,22  

 R$       

2.700.365,18  49% 

 R$         

74.391,08  

 R$         

12.462,78  17% 

Oncologia 

 R$   

30.528.789,96  

 R$       

3.196.549,61  10% 

 R$   

2.275.497,40  

 R$       

318.717,84  14% 

Ortopedia 

 R$   

97.496.603,43  

 R$     

67.314.548,79  69% 

 R$   

7.957.318,30  

 R$   

6.210.271,90  78% 

Otorrino 

 R$     

4.200.774,70  

 R$       

1.323.836,86  32% 

 R$       

447.727,13  

 R$       

120.007,43  27% 

Pediatria 

 R$   

93.156.177,21  

 R$     

74.246.525,86  80% 

 R$ 

10.420.079,7

7  

 R$   

7.763.996,38  75% 

Plástica 

 R$     

9.857.713,57  

 R$       

4.591.924,70  47% 

 R$       

934.863,59  

 R$       

252.457,97  27% 

SIH - MC com 

CID oncológico 

 R$     

1.026.920,89  

 R$     

27.371.898,02  

2665

% 

 R$         

92.739,56  

 R$   

2.572.551,46  

2774

% 

Torácica 

 R$   

16.747.247,82  

 R$       

7.868.916,77  47% 

 R$   

1.451.979,70  

 R$       

783.779,42  54% 

Tratamento dos 

transtornos 

mentais e 

comportamentai

s 

 R$   

29.154.859,39  

 R$       

6.274.111,11  22% 

 R$       

115.571,57  

 R$         

61.819,44  53% 

Urologia 

 R$   

14.019.379,21  

 R$       

7.191.582,60  51% 

 R$       

892.311,58  

 R$       

363.357,25  41% 

Vascular 

 R$   

16.470.919,48  

 R$       

4.221.204,37  26% 

 R$   

1.556.206,77  

 R$         

84.121,14  5% 
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No que tange aos serviços hospitalares nota-se a falta de oferta de alguns serviços, 

apontando gargalos que precisam ser enfrentados pelos gestores. No estudo realizado para 

a média complexidade hospitalar ficou explicita as especialidades que constituem os vazios 

assistenciais ou ofertas insuficientes; 

Especificamente sobre a média complexidade hospitalar, a partir do estudo de 

reprogramação realizado, pode-se afirmar que a dificuldade de acesso a algumas 

especialidades (insuficiência/inexistência de oferta) tem correlação com a carência de 

especialistas, dependência do setor privado e redução da participação da União e do Estado 

na oferta de serviços e no financiamento. Sabe-se que o valor previsto na Tabela SUS em 

muitos dos casos são insuficientes para cobrir os custos dos procedimentos a serem 

executados. 

Parte significativa dos aportes federais alocados compreende os incentivos ou recursos 

macro alocados. Os incentivos são carimbados para prestadores, não sendo passíveis de 

remanejamento. Os recursos macro alocados demandam análise técnica para alocação, 

com base nas linhas de cuidado. 

Recursos alocados na alta complexidade hospitalar demandam habilitação específica do 

Ministério da Saúde, sendo, portanto, pré-requisito para início da oferta à rede SUS. 

Entende-se que análises assistenciais sobre a programação x produção possa ser melhor 

indicativo para auxiliar na definição do perfil assistencial a ser traçado para o hospital, se 

este for balizado por potenciais recursos financeiros federais e estaduais a serem alocados 

no município de Governador Valadares. 

Por fim, considerando que a PPI tem como premissa dar transparência aos fluxos 

estabelecidos e definir, a partir de critérios e parâmetros pactuados, os limites financeiros 

federais destinados à assistência da população própria e das referências recebidas de outros 

municípios, a partir da definição dos serviços a serem realizados pelo hospital regional, 

pode-se fornecer as informações mais detalhadas para subsidiar discussões sobre novos 

fluxos assistenciais. 

Considerando a tabela 3 apresentada acima, e os recursos disponíveis conforme a tabela 4, 

sugere-se como serviços a serem ofertados pelo Hospital Regional de Governador 

Valadares. 

 

 

 

 

Nota  (18927005)         SEI 1320.01.0083919/2020-11 / pg. 15Termo de Referência - ANEXO II do TR - Perfil Assistencial (26539869)         SEI 1320.01.0140757/2020-22 / pg. 45



REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Em relação à Rede de Atenção ás Urgências e Emergências identifica-se como necessário 

potencializar as linhas de cuidado do AVC e IAM.  

Seguindo os parâmetros assistenciais dispostos nas Portarias Ministeriais correlatas foi 

realizado uma breve contextualização das linhas de cuidados e dimensionamento do 

quantitativo de leitos necessários e existentes.  

 

Linha de Cuidado - AVC 

As doenças cerebrovasculares correspondem a segunda causa de morte no Brasil e em 

Minas Gerais (Gráfico) e em Minas Gerais representa cerca de 2,2% das internações 

realizadas no âmbito do SUS ( 

Gráfico). O número de internações por 1.000 habitantes é observada na Figura. 

 

Gráfico 9: Principais causas de morte em Minas Gerais (2017) 

 

 

Gráfico 10: Internações por AVC por Macrorregião de Saúde 
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Figura 2: Internações por 1.000 habitantes 

 

 

 

 

A idade média dos pacientes internados é de aproximadamente 66 anos e é observada 

perda da qualidade de vida e de anos saudáveis da população acometida.  

Parte considerável dos usuários atendidos são realizados em instituições não habilitadas e 

por vezes não possuem infraestrutura e recursos adequados para a mitigação do dano 

ocasionado pelo AVC.  

Atualmente Minas Gerais possui apenas seis estabelecimentos habilitados (figura 6) e, 

conforme parâmetros da portaria, é possível habilitação de cerca de 667 leitos, conforme 

disposto a seguir.   
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Figura 3: Estabelecimentos habilitados - Linha de cuidado AVC 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Leitos de AVC necessários e existentes por Macrorregião de Saúde 
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Linha de Cuidado - IAM 

As doenças isquêmicas do coração correspondem a primeira causa de morte no Brasil e em 

Minas Gerais (Gráfico 9) e em Minas Gerais representa cerca de 2,3% das internações 

realizadas no âmbito do SUS (Gráfico 10).  

 

Gráfico 12: Internações por IAM  por Macrorregião de Saúde 

 

 

Figura 4: Internações por 1.000 habitantes – IAM 
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A idade média dos pacientes internados é de aproximadamente 64,45 anos e é observada 

perda da qualidade de vida e de anos saudáveis da população acometida.  

Parte considerável dos usuários atendidos são realizados em instituições não habilitadas e 

por vezes não possuem infraestrutura e recursos adequados.  

Atualmente Minas Gerais possui apenas quatro estabelecimentos habilitados que perfazem 

45 leitos (figura 6).  

 

Figura 6: Estabelecimentos habilitados – IAM 

 

 

 

 

Seguindo apenas os parâmetros da Portaria correlata quanto ao número de casos-ano e o 

quantitativo de internações observadas nas Macrorregião de Saúde, seria possível 

habilitação de aproximadamente mais 409 leitos, conforme disposto a seguir:  
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Tabela 6: Possibilidade de habilitações em MG 

MACRO Casos-ano Pop. 
Casos/1000 

habitantes 

Nº Estimado 

de leitos 

necessários 

Número de 

leitos 

existentes 

Sul 4.662 2.834.919 1,644 80 10 

Centro Sul 1.450 797.659 1,818 20 
 

Centro 7.946 6.649.942 1,195 130 30 

Jequitinhonha 504 414.765 1,215 2 
 

Oeste 1.465 1.293.965 1,132 20 
 

Leste 1.416 699.880 2,023 20 
 

Sudeste 3.821 1.681.335 2,273 60 
 

Norte 1.373 1.690.471 0,812 20 
 

Noroeste 431 684.972 0,629 2 
 

Leste do Sul 1.045 704.403 1,484 20 
 

Nordeste 750 846.113 0,886 10 5 

Triângulo do Sul 949 783.524 1,211 20 
 

Triângulo do Norte 1.540 1.298.369 1,186 30 
 

Vale do Aço 950 845.228 1,124 20 
 

Minas Gerais 28302 21225545 1,333 454 45 

 

 

 

OFTALMOLOGIA 

A organização da Rede de Oftalmologia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) tem a 

finalidade de articular e integrar os pontos de atenção à saúde, objetivando ampliar e 

qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários a fim de prevenir e/ou minimizar os 

riscos à saúde ocular, de forma ágil e oportuna.  

As ações de prevenção e promoção da saúde devem ser desenvolvidas principalmente na 

Atenção Primária, que atua como centro coordenador do cuidado e ordenador da rede de 

atenção à saúde. 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria SAS/MS nº 288, de 19 de maio de 2008, definiu 

as Redes Estaduais e Regionais de Atenção em Oftalmologia em consonância com a Política 

Nacional e estabelece as diretrizes para o credenciamento/habilitação das Unidades de 

Atenção Especializada em Oftalmologia de média e alta complexidade e os Centros de 

Referência em Oftalmologia; apresentou os fluxos assistenciais e os mecanismos de 
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referência e contra referência dos pacientes, bem como deliberou sobre os mecanismos 

necessários para incentivar a articulação assistencial entre os serviços. 

 

Unidade de Atenção Especializada em Oftalmologia de Média Complexidade 

A Unidade de Atenção Especializada em Oftalmologia é aquela unidade ambulatorial ou 

hospitalar que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos adequados à prestação de atenção especializada aos portadores de doenças 

oftalmológicas que necessitem ser submetidos a procedimentos clínicos, intervencionistas e 

cirúrgicos especializados.   

Considerando os critérios de distribuição geográfica e populacional, no âmbito Estadual 

publicou-se a Resolução SES nº 1887, de 27 de maio de 2009, que aprovou a organização 

da Rede Estadual de Oftalmologia, definiu critérios, normas, requisitos para sua implantação 

e descreveu o quantitativo de Unidades de Atenção Especializada em Oftalmologia por 

complexidade e macrorregião. 

Até o presente momento, a macrorregião Leste não conta com prestador habilitado como 

Unidade de Atenção Especializada em Oftalmologia em Alta Complexidade, fator que 

certamente impacta negativamente na resolubilidade do território nesta especialidade. 

Considerando a necessidade de fomentar e organizar os fluxos assistenciais, bem como o 

desenvolvimento da Rede de Oftalmologia no estado de Minas Gerais, consideramos que o 

Hospital Regional pode ser importante ponto de referência macrorregional nesta 

especialidade. 

Dentro do escopo de ações definidas na Portaria MS 288/2008, propõe-se que o ambulatório 

de oftalmologia do Hospital Regional de Governador Valadares atenda a um primeiro nível 

da atenção na especialidade Oftalmologia por meio do credenciamento em Unidade de 

Atenção Especializada em Oftalmologia (apta a realizar apenas procedimentos de média 

complexidade).  

 

Doença Macular Relacionada à Idade (DMRI) 

A Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) é uma doença degenerativa e 

progressiva que acomete a área central da retina (mácula), levando invariavelmente à perda 

da visão central. Pode ser classificada como seca, responsável pela maior parte dos casos 

(85%-90%), ou exsudativa, também denominada neovascular ou úmida (10%-15%). 

Atualmente, somente a DMRI de forma neovascular apresenta tratamento com potencial 

melhora da visão. O principal fator de risco para a DMRI é o aumento da idade, sendo 
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apontada como a principal causa de cegueira irreversível em indivíduos com mais de 50 

anos nos países desenvolvidos.  

O diagnóstico clínico é realizado por meio de exame oftalmológico completo e, 

principalmente, por biomicroscopia do segmento posterior, mas exames complementares 

como a retinografia fluorescente (RF) e a tomografia de coerência óptica (TCO) são 

importantes para confirmar, classificar e monitorar a doença. 

Nesse sentido, em julho de 2018 o Ministério da Saúde aprovou a revisão do Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a Degeneração Macular Relacionada com a 

Idade (forma neovascular) e, mediante a publicação da Portaria 4.225, em 26 de dezembro 

de 2018, foram incluídos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do SUS, procedimentos referentes ao diagnóstico e tratamento da DMRI. 

Ainda, considerando o contexto epidemiológico e a pouca resolubilidade no território para os 

atendimentos em Oftalmologia, considera-se que o Hospital Regional pode atuar como 

centro de referência na macrorregião para o diagnóstico e tratamento da DMRI. 

 

NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA: 

No Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência ao paciente com doença neurológica está 

prevista na Portaria GM/MS nº. 1.161/2005, que instituiu a Política Nacional de Atenção ao 

Portador de Doença Neurológica.  

Essa Política permite aos Estados e Municípios organizar e desenvolver estratégias de 

promoção de qualidade de vida, educação, proteção e recuperação da saúde, dentre outros 

fatores, que perpassam pelos níveis de atenção (atenção básica e especializada). 

Juntamente com essa normativa, foi publicada a Portaria SAS/MS nº. 756/2005, que 

estabelece as normas de habilitação das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 

Neurocirurgia e dos Centros de Referência em Neurologia. 

Os procedimentos considerados de alta complexidade apresentam, sem dúvida, maior 

densidade, incorporando maior quantidade de tecnologias de produtos. Tais serviços 

devem ser concentrados uma vez que se beneficiam de economias de escala e de escopo, 

para os quais os recursos são mais escassos e em relação aos quais a distância tem menor 

impacto sobre o acesso. 

A Rede Estadual de Assistência de Alta Complexidade de Minas Gerais tem sido definida 

com base em parâmetros de necessidade e qualidade. Os parâmetros de necessidade 

englobam incidência epidemiológica de doenças, cobertura populacional, capacidade 
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instalada. Já os parâmetros de qualidade englobam escala de serviços, recursos humanos 

e infraestrutura.  

Nesse contexto e considerando que as Macrorregiões de Saúde Leste e a Nordeste são 

um vazio assistencial em Neurocirurgia de Alta Complexidade, o Hospital Regional de 

Governador Valadares pode ser um potencial serviço à habilitação para suprir essas 

duas regiões.  

 

OUTROS ESPECIALIDADES QUE PODEM SER EXPLORADAS: 

 

 CIRURGIA PLÁSTICA 

 CIRURGIA VASCULAR 

 CIRURGIA PEDIÁTRICA 

 AMBULATORIOS DE CARDIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA (PERSPECTIVA 

HIPERDIA) 

 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM DOENÇA RENAL CRÔNICA (ESTÁGIOS 4 e 5 

PRÉ DIALÍTICOS) 

Nota  (18927005)         SEI 1320.01.0083919/2020-11 / pg. 24Termo de Referência - ANEXO II do TR - Perfil Assistencial (26539869)         SEI 1320.01.0140757/2020-22 / pg. 54



ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE ATESTADO DE 

VISITA TÉCNICA 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA/SES Nº 01/2021 

 

ATESTAMOS para cumprimento deste Edital, referente ao processo licitatório 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA/SES Nº 01/2021 que a Entidade 

________________________________________ (Razão Social da licitante), 

de CNPJ/MF _________________, representada neste ato pelo Senhor(a) 

__________________________________________ (nome do representante), 

portador da  Carteira  de  Identidade nº  __________________  e  do  CPF/MF  

nº  __________________,  esteve em visita técnica em ____________ (data da 

visita), na companhia de um servidor designado pelo Licitador, ao imóvel 

localizado na Av. Minas Gerais, encontro com Km 407 da BR-116, perto do trevo 

de Guanhães, no município de Governador Valadares em Minas Gerais, para 

conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento 

das obrigações objeto do referido processo licitatório.   

 

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

______________________________________ 

Representante da Secretaria de Estado de Saúde 
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

CONHECIMENTO 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA LICITANTE 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA/SES Nº 01/2021 

 

A Entidade ________________________________________ (Razão Social da 

licitante), de CNPJ/MF _________________, representada neste ato pelo 

Senhor(a) _____________________________________ (nome do 

representante), portador da  Carteira  de  Identidade nº  __________________  

e  do  CPF/MF  nº  __________________, DECLARA para cumprimento deste 

Edital, referente ao processo licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA/SES Nº 

01/2021, sob pena da Lei, que possui pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades locais do imóvel localizado na Av. Minas Gerais, encontro com 

Km 407 da BR-116, perto do trevo de Guanhães, no município de Governador 

Valadares em Minas Gerais e que OPTOU por não realizar a visita técnica ao 

local do imóvel, e ASSUME todo e qualquer risco por esta decisão. 

 

____________________, _____ de _______________ de 2021. 

 

__________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Responsável pela Entidade) 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE TRABALHO 

 

Entende-se que o Plano de Trabalho é a demonstração do conjunto dos 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para 

caracterizar o perfil assistencial da unidade e o trabalho técnico gerencial da 

Proponente. 

 

ELEMENTOS MÍNIMOS: 

 

1. Número do edital de licitação e seu objeto; 

 

2. Apresentação da entidade de direito privado sem fins lucrativos de cunho 

filantrópico licitante; 

 

3. Discriminação e quantificação dos serviços ambulatoriais e hospitalares de 

assistência à saúde, a serem oferecidos. 

a. Apresentar qual será o percentual mínimo de atendimento SUS que 

estará se comprometendo a cumprir. Este percentual será calculado pela 

média geral dos atendimentos e procedimentos realizados pelo hospital. 

b. Apresentar o perfil assistencial do hospital (os serviços, atendimentos 

e procedimentos que serão prestados). 

 

4. Apresentação do Modelo Gerencial da entidade; 

a. Organograma; 

b. Protocolos e organização de atividades assistenciais; 

c. Descrição dos procedimentos para garantir o Acolhimento e 

Classificação de Risco; 

d. Protocolos e organização do Serviço de Farmácia, incluindo 

implantação de dispensação de dose unitária; 

e. Protocolos e organização do Serviço de Nutrição; 

f. Atividades de Apoio; 

g. Atividades Administrativas e Financeiras; 

h. Apresentação do dimensionamento de recursos humanos estimados, 

com o preenchimento do quadro abaixo: 
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Categoria 
Carga 

Horária 
Quantidade  Salário (R$)  

Área de 

Trabalho 

 

i. Proposta de funcionamento das Comissões Técnicas que implantará na 

Unidade Hospitalar; 

j. Monitoramento de indicadores de desempenho hospitalar de qualidade 

e de produtividade, dentre outros; 

k. Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir 

do monitoramento acima; 

l. Proposta de Serviço de Atendimento ao Usuário e Pesquisa de 

Satisfação; 

m. Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos; 

n. Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação; 

 

5. Especificação de orçamento por meio de apresentação da Planilha de 

Despesas de Custeio e Investimento para execução da Proposta de Trabalho. 

 

6. Ata com a aprovação da Proposta de Trabalho pelo Conselho de 

Administração da PROPONENTE. 

 

OUTROS ELEMENTOS PARA PONTUAÇÃO: 

 

7. Para pontuação relacionada ao Hospital de Ensino no Critério 03, deverá ser 

apresentado o CNES da PROPONENTE informando que é mantenedora de um 

hospital de ensino e a razão social dos hospitais de ensino das quais for 

mantenedora, além de Declaração da Instituição de Ensino que será vinculada. 

 

8. Para pontuação relacionada à acreditação ONA no Critério 03, deverá ser 

apresentado cópia do contrato de prestação de serviços de auditoria para 

realização da avaliação do processo de acreditação para unidade de saúde, que 

deverá, obrigatoriamente, ter a PROPONENTE como parte signatária, 

juntamente com o atestado que comprove a obtenção da Acreditação ONA. 
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Coordenação de Licitação

Versão v.20.09.2020.

SES/DC-CL

Belo Horizonte, 15 de abril de 2021.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE MENORES
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS

 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições
contidas neste edital e seus anexos.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 
 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o
disposto nos incisos III e IV  do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição
Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Referência: Processo nº 1320.01.0140757/2020-22 SEI nº 28145409
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Rodovia Papa João Paulo II, 4143  - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-

900

Versão v.20.09.2020.
Processo nº 1320.01.0140757/2020-22

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO

CONTRATO CELEBRADO
ENTRE A SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE DE
MINAS GERAIS E
XXXXXXXXXXXX PARA
CONCESSÃO DE USO DO
IMÓVEL LOCALIZADO NA
AV. MINAS GERAIS,
ENCONTRO COM KM 407
DA BR-116, PERTO DO
TREVO DE GUANHÃES, NO
MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR VALADARES
EM MINAS GERAIS.

 

Pelo presente instrumento, o ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da
Secretaria de Estado de Saúde, com sede no Edifício Minas na Rodovia Papa João
Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4143 - BH/MG - CEP: 31630-900, inscrita no CNPJ sob
nº 18.715.516/0001-88, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato
representado por seu Secretário de Estado, Sr. Fábio Baccheretti Vitor, RG: MG-
11.664.544/SSP-MG, CPF: 055.733.306-75, e, do outro lado, XXXXXXXXX, com sede
em XXXXXXXXXXX, doravante denominada CONCESSIONÁRIA, neste ato
representado por XXXXXXXXX, brasileiro, portador do CPF nº XXXXXXXXXXX e RG
nº XXXXXXXXX; com fundamento no Art. 18, caput § 2º da Constituição do Estado
de Minas Gerais, e regulamentado pela Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações
subsequentes, pela Lei Federal nº 12.101/2009, pelo Decreto Federal nº 8.242/2014,
pelo Decreto Estadual nº 46.467/2014, pelo Decreto Estadual nº 47.553/2018, pelo
Decreto Estadual nº 45.902/2012, e demais legislação aplicável, bem como o
regramento correspondente ao Sistema Único de Saúde (SUS), emanado do
Ministério da Saúde (MS), além das condições fixadas no Edital da Concorrência
Pública n° 001/2019 (Processo SEI nº 1320.01.0140757/2020-22), e nos termos da
proposta do licitante vencedor; têm, entre si justo e acertado, o presente
CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA  de Uso de Bem Público Imóvel,
respeitando-se as disposições legais e as seguintes cláusulas.
 
1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. É objeto deste contrato a concessão de uso de bem público, à entidade
de direito privado sem fins lucrativos de cunho filantrópico, do imóvel localizado na
Av. Minas Gerais, encontro com Km 407 da BR-116, perto do trevo de Guanhães, no
município de Governador Valadares em Minas Gerais, na macrorregião Leste do
Estado de Minas Gerais, vinculada a proposta de trabalho com finalidade exclusiva de
prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde, conforme
especificações, detalhamento e informações complementares constantes no Termo
de Referência, que integra o presente instrumento.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS
PARTES

PADRÃO - Minuta de Contrato SES/DFC 31159400         SEI 1320.01.0140757/2020-22 / pg. 61



2.1. DA CONCESSIONÁRIA
2.1.1. QUANTO À ASSISTÊNCIA:
2.1.1.1. Garantir que sejam fornecidos:
2.1.1.1.1. Atendimento Médico;
2.1.1.1.2. Assistência de Enfermagem;
2.1.1.1.3. Assistência fisioterápica;
2.1.1.1.4. Assistência psicológica ao usuário e, quando necessário, aos familiares;
2.1.1.1.5. Assistência Social;
2.1.1.1.6. Sangue e hemoderivados;
2.1.1.1.7. Terapias substitutivas renais (hemodiálise e outras) quando necessárias;
2.1.1.1.8. Exames laboratoriais, anátomo-patológicos e de imagem;
2.1.1.2. O futuro credenciamento e financiamento dos leitos correspondentes
pelo Ministério da Saúde deverá observar os fluxos de pactuação/habilitação
dispostos nos normativos vigentes.
2.1.1.3. Os processos de credenciamento devem obedecer ao interesse regional,
sendo a contratualização realizada pelo ente federado que detém a gestão dos
prestadores, que neste caso é o Município de Governador Valadares.
2.1.2. QUANTO AO ASPECTO INSTITUCIONAL:
2.1.2.1. Atender com seus recursos humanos e técnicos os usuários do SUS -
Sistema Único de Saúde - oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua
assistência e sua capacidade operacional, os serviços de saúde que se enquadrem
nas modalidades descritas no plano de trabalho.
2.1.2.2. Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde cujo uso lhe
for permitido, devendo afixar aviso, em lugar visível, assim como da gratuidade dos
serviços prestados.
2.1.3. QUANTO AO ASPECTO OPERACIONAL:
2.1.3.1. Garantir o funcionamento ininterrupto da unidade hospitalar.
2.1.3.1.1. O percentual de atendimentos SUS deve ser ofertado desde o início do
funcionamento do hospital, como forma de contraprestação ao Estado de Minas
Gerais pela concessão do imóvel.
2.1.3.1.2. Antes das pactuações locais e dos efetivos credenciamentos e
habilitações de leitos, serviços e procedimentos de saúde, nos termos da legislação
do SUS, os atendimentos SUS deverão ser oferecidos como atendimentos gratuitos,
no percentual disposto na proposta apresentada pela CONCESSIONÁRIA.
2.1.3.2. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a dar início as suas atividades em até 15
dias após a disponibilização dos equipamentos da SES- MG permitidos para uso, sob
sanção de aplicação de multa como previsto na Cláusula Sétima deste Contrato.
2.1.3.3. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a cuidar do imóvel como seu próprio,
responsabilizando-se pelo pagamento de taxas e tarifas, tais como: luz, água,
esgoto, taxas de iluminação pública, coleta de resíduos, fiscalização, aparelho de
transportes e taxa de expediente, cobradas pela prefeitura na guia de IPTU,
condomínio, bem como de outras despesas, das quais se beneficiar durante a
utilização do imóvel a que se refere o presente Contrato.
2.1.3.4. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a devolver o imóvel ao Estado de Minas
Gerais em perfeito estado de uso, livre e desembaraçado, quando ocorrer a rescisão
ou o término do presente termo, devendo a CONCEDENTE emitir e assinar o TERMO
DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL no ato do recebimento e certificar-se de que foram
cumpridas todas as obrigações estabelecidas nesta cláusula.
2.1.3.5. A CONCESSIONÁRIA responsabiliza-se por quaisquer ônus e danos que
recaiam sobre o imóvel no período em que esteve efetivamente em seu poder.
2.1.3.6. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a comprovar trimestralmente o
pagamento das taxas e tarifas de que trata a Cláusula 2.1.3.3., encaminhando as
cópias dos recibos para o CONCEDENTE.
2.1.3.7. O descumprimento de qualquer obrigação ou o desvirtuamento da
utilização do imóvel ou modificação de suas finalidades implica rescisão imediata
deste termo, assegurado o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo legal.
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2.1.3.8. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a implantar as Comissões Hospitalares
exigidas em legislações específicas.
2.1.3.9. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar o processo de qualificação de
Gestão de Custo em até 12 meses após o início da operação.
2.1.3.10. A CONCESSIONÁRIA deverá obter Acreditação ONA nível 2 em em até
24 meses após o início da operação do hospital.
2.1.3.11. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar, quadrimestralmente, um
relatório gerencial contendo os indicadores alcançados no mês anterior. Estes
indicadores constam na cláusula 3ª (Indicadores para avaliação dos serviços
hospitalares) deste Contrato.
2.1.3.12. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar, quadrimestralmente, um
relatório qualitativo e quantitativo dos atendimentos gratuitos ou realizados pelo SUS,
para comprovação do percentual disposto na proposta apresentada pela
CONCESSIONÁRIA, para fins estatísticos e de apuração de série histórica, nos
termos dos sistemas de informação do Ministério da Saúde.
2.1.3.13. É desejável que a CONCESSIONÁRIA adote metodologia Grupo de
Diagnósticos Relacionados em até 12 meses após o início da operação.
2.1.4. QUANTO AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS:
2.1.4.1. Administrar, manter e reparar os bens imóveis e móveis.
2.1.4.2. Os bens móveis de que trata esta cláusula da SES/MG permitidos para
uso, ficarão sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, devendo esta mantê-los
em perfeitas condições. 
2.1.4.2.1. A manutenção e conservação dos bens móveis da SES/MG permitidos
para uso serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA e serão fiscalizados pela
CONCEDENTE.
2.1.4.2.2. A substituição por outros do mesmo padrão técnico, caso seja
necessário é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA (Manutenção Preventiva e
Corretiva).
2.1.4.2.3. A troca dos equipamentos fora da garantia em caso de avaria/defeito é
de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
2.1.4.2.4. Manter uma ficha histórica com as intervenções realizadas nos
equipamentos da SES/MG ao longo do tempo, especificando o serviço executado e as
peças substituídas.
2.1.4.3. Quanto ao inventário dos bens da SES/MG permitidos para uso, a
CONCESSIONÁRIA deve realizar:
2.1.4.3.1. Inventário anual – destinado a comprovar a quantidade e o valor dos
materiais de acervo existentes no encerramento de cada exercício.
2.1.4.3.2. Inventário inicial – realizado antes da assinatura do contrato junto com a
CONCEDENTE.
2.1.4.3.3. Inventário eventual – realizado a qualquer tempo, por iniciativa da
CONCEDENTE.
2.1.4.4. Para a realização do inventário serão observadas as seguintes etapas:
2.1.4.4.1. Levantamento dos materiais;
2.1.4.4.2. Registro das características e das quantidades obtidas na etapa do
levantamento;
2.1.4.4.3. Emissão de relatório analítico contendo:
2.1.4.4.3.1. Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário;
2.1.4.4.3.2. Relação dos materiais inventariados;
2.1.4.4.3.3. Ocorrências e divergências verificadas na realização do inventário,
devidamente registradas e detalhadas.
2.1.4.5. A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar permanentemente toda e
qualquer documentação ou base de dados para acesso irrestrito e/ou auditoria do
Poder Público.
2.1.4.6. A CONCESSIONÁRIA deve responsabilizar-se por todos os ônus,
encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributários, ou quaisquer outros
previstos na legislação em vigor, bem como com todos os gastos e encargos com
materiais e concessionárias.
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2.1.4.7. A CONCESSIONÁRIA deve providenciar seguro contra incêndio,
responsabilidade civil e patrimonial dos bens da SES/MG permitidos para uso, em até
três meses após a assinatura do Contrato.
2.1.4.8. São permitidas alterações e adaptações na estrutura do imóvel para
atender às necessidades da CONCESSIONÁRIA, desde que estas estejam dentro
das normas da ANVISA e sejam aprovadas pela Vigilância Sanitária Estadual. Além
disso, quaisquer eventuais alterações e adaptações na estrutura do imóvel, deverão
ser acompanhadas por profissional credenciado no CREA, e previamente autorizadas
pelo setor competente da SES.
2.1.5. NO QUE TANGE À PRESTAÇÃO DE CONTAS:
2.1.5.1. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a prestar todas as informações
solicitadas pela(o) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, referentes ao imóvel objeto
desta concessão de uso, bem como permitir aos servidores do Estado, incumbidos
da tarefa de fiscalizar o cumprimento das disposições do presente Contrato, o
acesso ao imóvel.
2.1.5.2. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA permitir acesso aos sistema
informatizados de ações e serviços de saúde executados e fornecer relatório
específico com informe da especialidade, atendimento total, atendimento-SUS e
atendimento não-SUS.
2.1.6. QUANTO AOS ASPECTOS GERAIS
2.1.6.1. Observar os prazos e condições pactuadas, de acordo com as
exigências constantes neste documento.
2.1.6.2. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.
2.1.6.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à entidade
estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade.
2.1.6.4. Responsabilizar-se por todos os ônus e encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste
Contrato.
2.1.6.5. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
2.2. DA CONCEDENTE
2.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
2.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
2.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONCESSIONÁRIA.
2.2.4. Aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções regulamentares.
2.2.5. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DOS
SERVIÇOS HOSPITALARES
3.1. INDICADORES - CONTRATO DE CONCESSÃO
3.1.1. A instituição concessionária deverá enviar ao e-mail do gestor e do fiscal
do contrato, quadrimestralmente, os indicadores listados na tabela a seguir:

INDICADORES
       META       

1º ano 2º ano
1º

quadrimestre
2º

quadrimestre 3º quadrimestre 1º
quadrimestre 2º quadrimestre 3º

quadrimestre

Percentual de
implantação
do prontuário

eletrônico

Aprovação
do

cronograma
de

Prontuário
Eletrônico

implantado
Monitoramento
pós-implantação

Monitoramento
pós-

implantação -
Registro de

eventos

Monitoramento pós-
implantação

- Registro da atuação
do núcleo de
segurança do

Monitoramento
pós-

implantação
- Registro de
atuação da

comissão de
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eletrônico implantação eventos
adversos

segurança do
paciente 

comissão de
revisão de

óbitos

Percentual de
implantação
do centro de

custos
hospitalares

Aprovação
do

cronograma
de

implantação 

Centro de
custos

hospitalares
implantado

Monitoramento
pós-implantação

Monitoramento
pós-

implantação
- Propostas

para
minimização
de custos de

insumos

Monitoramento pós-
implantação

- Implantação das
propostas para
minimização de

custos de insumos

Monitoramento
pós-

implantação
- Apresentação
das melhorias

alcançadas
após

implantação
das propostas 

Acreditação
Nível II

Apresentar
cronograma
de projeto

para
acreditação

 Iniciar
processo de
certificação  -

Nível I

Acompanhamento
do processo de

certificação

Hospital
acreditado

(mínimo nível I)
 Iniciar processo de
certificação - Nível II

Hospital
acreditado

(mínimo nível
II)

Taxa de
permanência 5 dias 5 dias 5 dias

Avaliação da
série histórica
institucional

Apresentação de uso
de protocolos que

impactam na taxa de
permanência do

paciente

Avaliação das
respostas da
implantação

dos protocolos

Taxa de
Ocupação

Geral

65% dos
leitos

disponíveis

75% dos
leitos

disponíveis
85% dos leitos

disponíveis
Avaliação da

série histórica
institucional

Apresentação
propostas para

melhoria/manutenção
da taxa de ocupação

geral

Avaliação das
respostas da
implantação

das propostas
Taxa de
infecção

hospitalar,
taxa de

infecção em
cirurgia
limpa  

10% 10% 10%
Avaliação da

série histórica
institucional

Apresentação de uso
de protocolos que

impactam na taxa de
infecção hospitalar

Avaliação das
respostas da
implantação

dos protocolos

Percentual de
atendimento
SUS e não-

SUS

De acordo
com Plano

de Trabalho
apresentado

De acordo
com Plano

de Trabalho
apresentado

De acordo com
Plano de Trabalho

apresentado

De acordo com
Plano de
Trabalho

apresentado

De acordo com Plano
de Trabalho
apresentado

De acordo com
Plano de
Trabalho

apresentado
3.1.1.1. Os indicadores e suas respectivas metas poderão ser redefinidas ou
melhor detalhados no contrato ou após se obter série histórica. Após
contratualização e celebração de termo de contrato com o município, o cumprimento
do objeto vinculado ao termo de concessão de uso será acompanhado pela
SUBPAS/DAHUE (Diretoria de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência) através
dos indicadores e metas específicos supracitados, sendo a sistemática de
monitoramento a ser divulgada em momento oportuno.
4. CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DA CONCESSÃO
4.1. A Concessão de uso do imóvel vigorará pelo prazo de 25 (vinte e
cinco) anos, a contar de sua respectiva celebração, podendo ser renovada,
mediante termo aditivo, por mais 10 (dez) anos, chegando ao limite máximo de
35 (trinta e cinco) anos, depois de demonstrada a consecução dos objetivos
contratuais e das metas estabelecidas e, ainda, a indicação positiva da saúde
financeira e orçamentária do estabelecimento hospitalar. 
4.2. Esta concessão poderá ainda ser revertida caso não sejam cumpridas
as Cláusulas Segunda e Terceira deste instrumento, cabendo a devolução completa
do imóvel e de todos os equipamentos em perfeito estado de funcionamento no ato
da devolução.
4.2.1. Quadrimestralmente, as obrigações previstas na Cláusula Segunda e os
indicadores da Cláusula Terceira serão monitorados para avaliação do cumprimento
do objeto do termo de concessão.
4.3. Início das atividades: ocorrerá após a conclusão das obras de finalização
do imóvel e instalação dos equipamentos médico-hospitalares.
5. CLÁUSULA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
5.1. Fica liberada a execução direta ou a subcontratação e gestão, em
qualquer caso, dos serviços acessórios, tratados como não primários em uma
instituição hospitalar, mas necessários ao funcionamento dos serviços hospitalares e
de saúde, tais como lavanderia, alimentação de usuários e funcionários, higienização,
segurança privada, estacionamento, manejo e destinação de resíduos hospitalares,
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia (SADT), entre outros vinculados às
atividades hospitalares e em conformidade com o estabelecido neste instrumento e
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no Termo de Referência.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA
6.1. São indicados como Gestor titular e Gestor suplente os seguintes nomes:
6.1.1. Gestora Titular: Monique Fernanda Felix Ferreira - MASP: 14034706
6.1.2. Gestora Suplente: Ana Renata Moura - MASP: 1315135-2
6.2. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º do
artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, serão designados representantes pela autoridade
competente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representantes da
Administração.
6.2.1. O Fiscal titular e o fiscal suplente, assim como uma possível comissão
fiscalizadora do contrato serão definidos posteriormente, pois o contrato só será
assinado após a conclusão das obras de finalização do imóvel.
6.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONCESSIONÁRIA, por
escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
6.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA por quaisquer irregularidades, inexecuções
ou desconformidades havidas na execução do objeto.
6.5. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a prestar todas as informações
solicitadas pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE referentes ao imóvel objeto
desta concessão de uso, bem como permitir aos servidores do Estado, incumbidos
da tarefa de fiscalizar o cumprimento das disposições do presente termo, o acesso
ao imóvel.
6.6. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de contrato,
que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser
observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902,
de 27 de janeiro de 2012.
6.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal
do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONCEDENTE para
adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67 da Lei nº.
8.666/93.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A CONCESSIONÁRIA que cometer qualquer das infrações previstas na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
7.1.1. Advertência por escrito;
7.1.2. Multa;
7.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
7.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
7.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONCESSIONÁRIA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual
nº.  45.902/2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº
14.184, de 2002.
7.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
7.3.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
7.4. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
d a CONCESSIONÁRIA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no  mesmo processo
administrativo sancionatório.
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7.5. As sanções relacionadas nos itens 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 serão registradas
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública Estadual – CAFIMP e no Cadastro Geral de Fornecedores no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo de Minas Gerais -
CAGEF, no que couber, conforme disposições do Decreto Estadual nº 45.902/2012.
7.6. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
7.6.1. Retardarem a execução do objeto;
7.6.2. Comportar-se de modo inidôneo;
7.6.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase do envio das propostas.
7.6.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
7.7. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral
do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização –PAR.
7.8. O descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições deste
instrumento poderá implicar sua rescisão, que deverá ser comunicada pela
CONCEDENTE, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
7.8.1. Verificado o descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições
previstas neste instrumento, a CONCEDENTE notificará a CONCESSIONÁRIA, que
terá prazo de 15 (quinze) dias para proceder as correções necessárias, caso o
descumprimento verificado não seja causa de rescisão da concessão de uso.
7.8.2. Uma vez notificado, a não procedência da correção ou apresentação de
justificativa fundamentada, devidamente validada pela CONCEDENTE, para o
descumprimento da obrigação por parte da CONCESSIONÁRIA, ensejará a rescisão
da presente concessão.
7.8.3. Constituem motivos para a rescisão da presente concessão de uso:
7.8.4. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das condições previstas
no presente Termo, bem como o não cumprimento de legislação federal, estadual ou
municipal aplicável à espécie;
7.8.5. O atraso injustificado no cumprimento das condições previstas neste
Termo ou de quaisquer outras expedidas pela CONCEDENTE;
7.8.6. O cometimento reiterado de descumprimento injustificado deste Termo,
devidamente notificado pela CONCEDENTE;
7.8.7. A dissolução da CONCESSIONÁRIA;
7.8.8. Razões de interesse, necessidade ou utilidade pública, devidamente
justificada a conveniência do ato;
7.8.9. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente
comprovada, absolutamente impeditiva do prosseguimento da concessão de uso.
7.8.10. O não cumprimento posterior dos serviços pactuados pelo plano de
trabalho e pontuados no Item 7 do Termo de Referência;
7.8.11. O não cumprimento das metas dos indicadores apresentados na
Cláusula Terceira deste instrumento.
7.9. Os casos de rescisão acima descritos serão formalmente motivados em
processo administrativo especialmente aberto para tal fim, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
7.10. Rescindida a concessão de uso, será expedido aviso para desocupação
do espaço, onde será consignado um prazo máximo de 30 (trinta) dias para a
desocupação completa e entrega do espaço.
8. CLÁUSULA OITAVA – SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS
8.1. Situações não previstas expressamente neste instrumento serão
reguladas pelo disposto na Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações subsequentes,

PADRÃO - Minuta de Contrato SES/DFC 31159400         SEI 1320.01.0140757/2020-22 / pg. 67



bem como pelos demais regramentos relativos às contratações públicas.
9. CLÁUSULA NONA – DO FORO
9.1. Para a solução de qualquer controvérsia decorrente deste procedimento,
é eleito o foro da comarca de Belo Horizonte.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
10.1. Para garantir a eficácia deste ato, a CONCEDENTE promoverá a
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, bem como dos
termos aditivos, quando necessária a alteração deste instrumento.
E por estarem assim acertados, firmam este instrumento em duas vias igual teor e
forma, para que dele decorram os efeitos jurídicos necessários.

Belo Horizonte, ____ de ________ de 2021.
 

FÁBIO BACCHERETTI VITOR
Secretário de Estado de Saúde

 
Representante legal da CONCESSIONÁRIA

Documento assinado eletronicamente por Renato Augusto de Sousa
Soares, Diretor(a), em 23/06/2021, às 16:24, 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 31159400 e o código CRC C64B75D8.

Referência: Processo nº 1320.01.0140757/2020-22 SEI nº 31159400
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ANEXO V – LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 

QUALIFICAÇÃO 

 

Ressalta-se que essa lista de verificação apresenta um breve resumo dos 

documentos que devem ser apresentados obrigatoriamente pelas 

PROPONENTES para qualificação nesse processo licitatório. O detalhamento 

de cada um desses documentos encontra-se ao longo do edital e do termo de 

referência. 

 

Documentos obrigatórios (cópias autenticadas ou cópia simples junto aos 

originais): 

 

1. HABILITAÇÃO JURÌDICA 

1.1 Documento de identificação, com foto, do responsável pela assinatura da 

Proposta de Trabalho e das declarações; 

1.2 Ato constitutivo ou estatuto e suas alterações posteriores ou instrumento 

consolidado; 

1.3 Ato de registro ou autorização para funcionamento (Alvará Sanitário ou 

congêneres). 

 

2. HABILITAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

- Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela SEPLAG com validade 

em vigor de todos os documentos fiscais e trabalhistas citados abaixo, ou: 

 

2.1 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda -CNPJ; 

2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

2.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de Regularidade 

Fiscal - Pessoa Jurídica (Certidão Negativa); 

2.4 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual: Certidão de Débito 

Tributário – CDT; 

2.5 Prova de regularidade perante as Fazenda Municipal: Certidão Negativa de 

Débito; 

Anexo - ANEXO V do Edital - Lista de verificação (31155551)         SEI 1320.01.0140757/2020-22 / pg. 69



2.6 Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS; 

2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de 

negativa; 

 

3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.1 Certidão negativa de falência; 

3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, 

comprovando que a licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

iguais ou superiores a 1 (um); 

Ou Escrituração Contábil Digital – ECD; 

Ou existência de patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, 10% do valor 

destinado no Termo de Referência para aquisição de equipamento.  

 

4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS); 

4.2 Apresentação de declaração referente ao labor de menores de 18 anos na 

entidade; 

4.3 Apresentação de Atestado de Visita Técnica ao Hospital Regional de Teófilo 

Otoni ou Declaração (Anexo IV deste Termo de Referência) de que a 

PROPONENTE tem pleno conhecimento das condições; 

4.4 Comprovação de aptidão em gestão hospitalar. 

 

Anexo - ANEXO V do Edital - Lista de verificação (31155551)         SEI 1320.01.0140757/2020-22 / pg. 70


	PADRÃO - Edital Pregão de Bem SES/DC-CL 31151011
	PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço SES/GAB-ADJ 31042174
	Termo de Referência - ANEXO I do TR - Planta Geral (26574840)
	Termo de Referência - ANEXO II do TR - Perfil Assistencial (26539869)
	Termo de Referência - ANEXO III do TR - Atestado de visita técnica (28085294)
	Termo de Referência - ANEXO IV do TR - Declaração de Conhecimento (28085540)
	Edital - ANEXO II - Modelo de Proposta de Trabalho (28022035)
	PADRÃO - Declarações de Bem SES/DC-CL 28145409
	PADRÃO - Minuta de Contrato SES/DFC 31159400
	Anexo - ANEXO V do Edital - Lista de verificação (31155551)

