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1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a realização de 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.

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
1.1.1. 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 III deste edital.

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

1.1.2. A concessão inclui os equipamentos e todos os bens
patrimoniais constantes no acervo do imóvel. 
1.1.3. A finalidade do uso do imóvel deve ser única e exclusivamente
para desenvolvimento das atividades ambulatoriais e 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.
1.1.4. 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 licitante. A
proposta de trabalho está explicitada no Item 7 deste Termo de referência.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO: EQUIPAMENTOS
1.2.1. Os equipamentos médicos que guarnecem o imóvel objeto
desta concessão de uso, conforme Lista Exemplificativa disposta no Anexo
IV deste Termo de Referência, também terão seu uso concedido pela
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SES/MG à licitante 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 definição do tipo e do quantitativo dos equipamentos que
serão disponibilizados será realizada pela contratada após o certame,
conforme perfil assistencial da proposta vencedora, e aprovada pela
contratante antes da assinatura do contrato.

1.2.2.1. A lista exemplificativa do Anexo IV não restringe a escolha
dos equipamentos, desde que a mesma seja justificada pelo perfil
assistencial.
1.2.2.2. O valor para a equipagem deverá respeitar o limite de até
R$ 86.219.259,86 (oitenta e seis milhões duzentos e dezenove mil
duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), de
acordo com os preços estabelecidos pelo Fundo Nacional de Saúde,
disponível em: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento.

1.2.2.2.1. O valor teto para equipagem é proporcional ao
percentual de produção SUS apresentado pelo plano de trabalho
da entidade. Ou seja, o valor teto de até R$ 86.219.259,86
(oitenta e seis milhões duzentos e dezenove mil duzentos e
cinquenta e nove reais e oitenta e seis 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 limite para equipagem de R$ 51.731.555,92
(cinquenta e um milhões setecentos e trinta e um mil
quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois
centavos).

1.2.3. Os bens móveis de que trata esta cláusula ficarão sob a
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, para manutenção e conservação, e
serão fiscalizados pela CONCEDENTE.

1.2.3.1. A responsabilidade de acionamento da garantia de fábrica
fica incluída no item 1.2.3.
1.2.3.2. A troca dos equipamentos fora da garantia em caso de
avaria/defeito também é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA;

1.2.4. A lista de equipamentos concedidos em 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
licitante vencedora contratada.

1.3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.3.1. As licitantes deverão possuir a natureza jurídica de entidades de
direito privado sem fins lucrativos ou entidades filantrópicas.
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.

3. DOS LOTES:
3.1. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
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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, III da mencionada lei.  Além
disso, o Decreto estadual nº 47437 de 26/06/2018 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 RENOVA firmaram acordo judicial nos
autos da Ação Civil Pública nº 1024354.89.2019.4.01.3800, em virtude
do rompimento da ruptura 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, ficou ajustado diversas medidas de
reparação socioeconômica. Uma delas consiste na conclusão das obras
e a 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 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 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
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:
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Art. 18 - A aquisição de bem imóvel, a título oneroso,
depende de avaliação prévia e de autorização legislava,
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 de 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

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,
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regularidade fiscal e trabalhista; além de Proposta de Trabalho, devidamente
aprovada pelo Conselho de Administração da licitante, que deverá ser elaborada
tendo como base as condições estabelecidas no edital e seus Anexos,
observados os seguintes requisitos:
6.2. A documentação apresentada deverá conter:

6.2.1. Apresentação de cópia de sua Qualificação Provisória ou
Definitiva.
6.2.2. Comprovação da regularidade fiscal e da situação econômico-
financeira da Entidade de Direito Privado Sem Fins Lucrativos, por meio da
apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
SEPLAG-MG válido e sem ocorrências, indicando no campo Situação: “Nada
Consta. Fornecedor. Regularizado”, na data da apresentação da Proposta.
6.2.3. Comprovação, através da documentação legal, de que a licitante
(entidade de direito privado sem fins lucrativos), possui, no seu quadro
diretivo funcional, Responsável Técnico (médico), detentor de atestado(s)
emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado
registrado(s) no Conselho Regional de Medicina, que comprove(m) ter
realizado ou participado da administração e gerenciamento de Unidades de
Saúde equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente licitação;
6.2.4. 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.
6.2.5. Apresentação de Atestado de Visita Técnica ao Hospital Regional
de Governador Valadares ou Declaração de que o Licitante tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades locais.
6.2.6. Apresentar comprovação de aptidão para executar o serviço
compatível com as características e quantidades estabelecidas neste Termo
de Referência, compreendendo os requisitos apresentados no Item 8.1.
6.2.7. Proposta de Trabalho.

7. DA PROPOSTA DE TRABALHO:
7.1. PROPOSTA DE TRABALHO

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

7.1.1.1. Número do edital de licitação e seu objeto;
7.1.1.2. Apresentação da entidade privada sem fins lucrativos
licitante;
7.1.1.3. Discriminação e quantificação dos serviços ambulatoriais e
hospitalares de assistência à saúde, a serem oferecidos pela licitante,
conforme este Termo de Referência;
7.1.1.4. Especificação de orçamento por meio de apresentação da
Planilha de Despesas de Custeio e Investimento para execução da
Proposta de Trabalho.
7.1.1.5. Ata com a aprovação da Proposta de Trabalho pelo
Conselho de Administração da licitante.
7.1.1.6. A licitante deverá observar rigorosamente, em sua
proposta, a finalidade quanto ao uso e a ocupação da área objeto da
presente licitação, apresentando o perfil assistencial do hospital (os
serviços, atendimentos e procedimentos que serão prestados).
7.1.1.7. A licitante deve 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.

7.1.1.7.1. O percentual de atendimento SUS deve ser
observado em todos os setores, respeitando um desvio de no
máximo 30% sobre o percentual mínimo apresentado na
proposta de trabalho.
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7.1.1.7.1.1. Exemplo: se a proposta apresentada pela
licitante foi a de realização de atendimento mínimo de 70%
SUS, todos os setores devem apresentar um percentual de
atendimento SUS entre 49% e 91% (70% +ou- 21%), e no
cálculo da média geral hospitalar o valor deve ser igual ou
superior a 70%).
7.1.1.7.1.2. No caso da proposta de 100% SUS, não é
permitido a aplicação de nenhum desvio padrão.

7.1.2. 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 habilitadas para a fase de julgamento, as entidades que
apresentarem toda a documentação exigida.
7.2.3. As Propostas de Trabalho das licitantes serão avaliadas e
pontuadas de acordo com os critérios apresentados pelas tabelas e
fórmulas abaixo. 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. 
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
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.

 
CRITÉRIO 01 – PERCENTUAL SUS - Total: 100 pontos
7.2.7. Cada licitante 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 licitante que se comprometer a atender o mínimo de
70% SUS, receberá 70 pontos pelo critério 01. Uma outra licitante
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 licitantes terão o perfil assistencial apresentado na proposta
de trabalho avaliada. As licitantes que se comprometerem em oferecer os
serviços apresentados abaixo obterão as respectivas pontuações da tabela.

Exemplo: A pontuação obtida neste critério por uma licitante 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).

 
Serviços prestados Pontuação

Linhas de cuidado do AVC e IAM ( média e alta
complexidade) 8 pts
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Unidade de Atenção Especializada em Oftalmologia de
Média Complexidade, incluindo atendimento de Doença
Macular Relacionada à Idade (DMRI)

4 pts

Neurologia/Neurocirurgia 8 pts

Cirurgia Plástica 4 pts

Cirurgia Vascular 6 pts

Cirurgia Pediátrica 4 pts

Ambulatório de cardiologia e endocrinologia 2 pts

Atendimento ao parto e nascimento 4 pts

 
CRITÉRIO 03 – GESTÃO HOSPITALAR - Total: 10 pontos
7.2.9. As licitantes que cumprirem os parâmetros abaixo obterão as
respectivas pontuações da tabela.
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.

Exemplo: A pontuação obtida neste critério por uma licitante que,
em seu plano de trabalho, se comprometeu em utilizar prontuário
eletrônico será de 2 pontos.

7.2.11. As entidades que já são mantenedoras de algum outro 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 informando que é mantendora 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
licitante deverá enviar junto à proposta de trabalho Declaração da Instituição
de Ensino que será vinculada.

 

 

Demais pactuações Pontuação

Se comprometer em transformar o hospital em um hospital de ensino
(entidades que já são mantenedoras de algum outro hospital de ensino)

20 pts

Se comprometer em transformar o hospital em um hospital de ensino
(entidades que ainda não são mantenedoras de nenhum outro hospital de ensino)

10 pts

Se comprometer em utilizar o Prontuário Eletrônico 2 pts

Se comprometer em utilizar a metodologia Grupo de Diagnósticos Relacionados 1 pts

Se comprometer em adotar o processo de qualificação de Gestão de Custo 2 pts

Se comprometer a ter interface com o SUSFácilMG 2 pts

Se comprometer em:
Instituir Núcleo Interno de Regulação
Instituir Comissão de Ética Médica
Instituir Comissão de Ética de Enfermagem
Instituir Comissão de Documentação Médica e Estatística
Instituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
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Instituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Instituir Comissão de Óbitos
Instituir Comissão de Revisão de Prontuários
Instituir Comissão de Farmácia e Terapêutica
Instituir Núcleo de Segurança do Paciente
Instituir Grupo Técnico de Humanização
Instituir Grupo de Vigilância Epidemiológica
Instituir Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional1

Instituir Comissão de Transplante e Captação de Órgãos1

Instituir Comitê Transfusinais1

Instituir Comissão de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal2

Instituir o Programa de Triagem Neonatal2

Instituir Núcleo de Acesso à Qualidade Hospitalar (NAQH)3

Instituir Núcleo de Qualidade da Assistência para Odontologia Hospitalar4

3 pts

1 Em caso de existência de leitos de terapia intensiva
2 Em caso de referência para parto e nascimento
3 Em caso de referência para Rede de Urgência e Emergência
4 Em caso de referência para Rede de Odontologia Hospitalar

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 ocorra empate de pontuação entre duas ou mais
propostas, o desempate será procedido por meio de sorteio, realizado em
sessão pública, com a convocação prévia de todos os licitantes.

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
8.1. Faz-se necessário apresentar comprovação de aptidão para executar
o serviço compatível com as características e quantidades estabelecidas neste
Termo de Referência, compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

8.1.1. Declaração (ou atestado) de capacidade técnica, expedida(o)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a
licitante executa ou executou a prestação dos serviços por pelo menos 12
(doze) meses.
8.1.2. A razão social e dados de identificação da instituição emitente
(CNPJ, endereço, telefone);
8.1.3. Especificação dos serviços prestados;
8.1.4. Local e data de emissão;
8.1.5. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações.

8.2. Comprovação, através da documentação legal, de que a licitante
(entidade de direito privado sem fins lucrativos), possui, no seu quadro diretivo
funcional, Responsável Técnico (médico), detentor de atestado(s) emitido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado registrado(s) no Conselho
Regional de Medicina, que comprove(m) ter realizado ou participado da
administração e gerenciamento de Unidades de Saúde equivalentes ou
semelhantes ao objeto da presente licitação;

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

10. DA PROVA DE CONCEITO:
10.1. Não será exigida a apresentação de prova de conceito.

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
11.1. PRAZO DA CONCESSÃO:

11.1.1. 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. 
11.1.2. Esta concessão poderá ainda ser revertida caso não sejam
cumpridas cláusula 19 e 22 desse termo de referência, cabendo a
devolução completa do imóvel e de todos os equipamentos em perfeito
estado de funcionamento no ato da devolução.

11.1.2.1. Semestralmente, o cumprimento das obrigações previstas
(cláusula 19) e dos indicadores (cláusula 22) serão monitorados para
avaliação do cumprimento do objeto do termo de concessão.

11.1.3. Início das atividades: ocorrerá após a conclusão das obras e
instalação dos equipamentos conforme cronograma.
11.1.4. 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.

11.2. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
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.

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

12. DO PAGAMENTO:
12.1. A remuneração pelo uso de bem público pode ser gratuita ou
remunerada. Em princípio, a fruição pelo particular do bem público pode fazer-se
gratuitamente, especialmente quando se tratar de bem de uso comum. Na
medida em que tais bens são intrinsecamente destinados ao uso de todos, não
teria cabimento condicionar a sua fruição a algum pagamento. Desta forma, a
concessão do caso em comento é gratuita, mas onerosa, no sentido de exigir a
prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde.

13. DO CONTRATO:
13.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei
8.666/93.
13.2. 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.
13.3. 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:
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14.1. Será indicado como Gestor titular e Gestor suplente os seguintes
nomes:

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

14.2. 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 que está prevista para o final do ano
de 2022 ou início do ano de 2023.
14.3. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º,
do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado um representante pela
autoridade competente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como
representante da Administração.
14.4. 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.
14.5. 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.
14.6. 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.
14.7. 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.
14.8. 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.

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. Apenas
em caso de dano será necessária a reversão e devolução do valor.

17. DA VISITA TÉCNICA:
17.1. As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor
conhecimento das condições de execução do objeto.
17.2. A Visita Técnica deverá ser agendada na Secretaria de Estado de
Saúde, com o titular da Superintendência Regional de Governador Valadares a Sr.
Rômulo Batista Gusmão a ser agendada previamente por e-mail. Eventuais
dúvidas e possíveis esclarecimentos em relação a este edital poderão ser
direcionados através deste mesmo contato ou encaminhados por e-mail
(romulo.gusmao@saude.mg.gov.br).
17.3. Na ocasião da visita à unidade hospitalar, as entidades licitantes
receberão o Atestado de Visita Técnica.
17.4. O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e
horário específico, até 05 (cinco) dias antes da data limite para entrega da
documentação, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor no mesmo
momento.
17.5. 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
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desobrigar a sua execução.
17.6. A vistoria técnica pode ser substituída por declaração de que o
licitante tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades locais.

18. DA SUBCONTRATAÇÃO:
18.1. Fica liberada a execução direta ou a subcontratação e gestão, em
qualquer caso, dos serviços acessórios, tratados como não primários em uma
instituição hospitalar, 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), dentre
outros vinculados às atividades hospitalares e em conformidade com o
estabelecido neste Termo de Referência.

19. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:
DA CONCESSIONÁRIA

19.1. QUANTO À ASSISTÊNCIA:
19.1.1. Garantir que sejam fornecidos:

19.1.1.1. Atendimento Médico;
19.1.1.2. Assistência de Enfermagem;
19.1.1.3. Assistência fisioterápica;
19.1.1.4. Assistência psicológica ao usuário e, quando necessário,
aos familiares;
19.1.1.5. Assistência Social;
19.1.1.6. Sangue e hemoderivados;
19.1.1.7. Terapias substitutivas renais (hemodiálise e outras) quando
necessárias;
19.1.1.8. Exames laboratoriais, anátomo-patológicos e de imagem;

19.2. QUANTO AO ASPECTO INSTITUCIONAL:
19.2.1. 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;
19.2.2. 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.

19.3. QUANTO AO ASPECTO OPERACIONAL:
19.3.1. Garantir o funcionamento ininterrupto da unidade hospitalar.
19.3.2. 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.
19.3.3. 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.
19.3.4. A CONCESSIONÁRIA responsabiliza-se por quaisquer ônus e
danos que recaiam sobre o imóvel no período em que esteve efetivamente
em seu poder.
19.3.5. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a comprovar trimestralmente o
pagamento das taxas e tarifas de que trata o item 19.3.2, encaminhando as
cópias dos recibos para o CONCEDENTE.
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19.3.6. O descumprimento de qualquer obrigação ou o desvirtuamento
da utilização do imóvel ou modificação de suas finalidades implica rescisão
imediata deste termo.
19.3.7. Deverá ser encaminhado, mensalmente, ao fiscal do contrato,
um relatório gerencial contendo os indicadores alcançados no mês anterior.
Estes indicadores constam na cláusula 22 (INDICADORES PARA AVALIAÇÃO
DOS SERVIÇOS HOSPITALARES) deste Termo de Referência.

19.4. QUANTO AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS:
19.4.1. Administrar, manter e reparar os bens imóveis e móveis.
19.4.2. Manter em perfeitas condições os equipamentos e
instrumentais cedidos pela SES/MG, inclusive substituindo-os por outros do
mesmo padrão técnico, caso seja necessário (Manutenção Preventiva e
Corretiva).
19.4.3. 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.
19.4.4. Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação
ou base de dados para acesso irrestrito e/ou auditoria do Poder Público.
19.4.5. 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.
19.4.6. Providenciar seguro contra incêndio, responsabilidade civil e
patrimonial dos bens móveis cedidos pela SES/MG, imediatamente após a
assinatura do contrato de concessão de uso.

19.5. NO QUE TANGE À PRESTAÇÃO DE CONTAS:
19.5.1. 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.
19.5.2. 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.

19.6. QUANTO AOS ASPECTOS GERAIS
19.6.1. Prestar os serviços nos prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
19.6.2. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
19.6.3. 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.
19.6.4. 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.
19.6.5. Responsabilizar-se por todos os ônus e encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto
deste Termo de Referência.
19.6.6. 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.

19.7. DA CONCEDENTE
19.7.1. 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
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eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
19.7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta
19.7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONCESSIONÁRIA.
19.7.4. Aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções regulamentares.
19.7.5. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas
e previdenciários através dos documentos pertinentes.

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. 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:

20.1.1. Advertência por escrito;
20.1.2. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos; 
20.1.3. 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.

20.2. 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, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na
Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
20.3. 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.

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

20.4. 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.
20.5. As sanções relacionadas nos itens 21.1.1, 21.1.2 e 21.1.3 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.
20.6. 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:

20.6.1. Retardarem a execução do objeto;
20.6.2. Comportar-se de modo inidôneo;

20.6.2.1. 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.

20.6.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
20.7. 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
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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.

21. 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, se tratando de
uma concessão gratuita.

22. INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
22.1. Para avaliação do desempenho hospitalar, serão avaliados os
seguintes indicadores, que irão compor o escore valor em saúde. O Escore Valor
em Saúde (EVS) é um indicador síntese que agrega qualidade (IQ) e custo (IC). O
IQ é um indicador composto único gerado a partir do agrupamento de
indicadores nas dimensões estrutura, processo e resultado, conforme Tabela
abaixo:

Estrutura Ter acreditação

Processo

Taxa de cesárea

Manutenção de equipe mínima para os serviços porta de urgência1

Índice de notificação de morte encefálica2

Alimentação do Sistema RHC dentro do cronograma estipulado3

Resultado

Realização de pesquisa de satisfação

Taxa de saída por especialidade

Percentual de contribuição para resolubilidade observada na Região pra
especialidades definidas

Percentual de reinternação (para serviços específicos)

Percentual de resposta às solicitações de internação provenientes de UPA’s em até
24 horas (para serviços específicos)

Internação por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP)

Taxa de referência

Percentual de cumprimento do pacto
1 Hospitais que compõem a Rede de Urgência Emergência
2 Hospitais que possuem leitos de UTI
3Hospitais vinculados a Rede de Alta Complexidade em Oncologia
 

22.2. Para a construção do IQ, é necessário: a) ponderar os indicadores
em cada uma das dimensões; b) definir o benchmark baseado em grupos de
estabelecimentos com perfil similar e c) estimar o escore de cada indicador
baseado no benchmark. O somatório dos escores define o IQ que deve oscilar
entre 0 e 100.
22.3. O IC corresponde ao índice de custo. Atualmente, no nível estadual,
não é possível estimar o custo de cada unidade hospitalar de forma
sistematizada. Desta forma, dispõem-se de um proxy, que relaciona os recursos
de fonte estadual e federal e a produção apresentada por complexidade e
especialidade, com a seguinte fórmula:
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22.4. Por default, o IQ é ponderado em 70% (p = 0,7) e o IC em 30%, de
forma a priorizar os indicadores de qualidade.
22.5. As fichas de qualificação dos indicadores supracitados, o benchmark
e a metodologia de cálculo serão publicados em Nota Técnica específica,
aprovada pelo Grupo de Trabalho da Política de Atenção Hospitalar.
22.6. Os indicadores e suas respectivas metas poderão ser redefinidas ou
melhor detalhados no contrato.
22.7. O não cumprimento dos indicadores de avaliação apresentados
acima podem provocar a rescisão do contrato de concessão de uso.
22.8. Até que se alcance o Escore Valor em Saúde (EVS), a instituição
concessionária deverá enviar ao e-mail do gestor e do fiscal do contrato,
mensalmente, os indicadores listados na tabela a seguir, como forma
comprobatória do inicio e da eficiência da operação hospitalar. 
22.9. Após 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 de indicadores específicos, sendo a sistemática de
monitoramento a ser divulgada em momento oportuno.
 

AÇÃO A SER REALIZADA INDICADOR A SER ENVIADO
Implantar prontuário eletrônico Percentual de implantação do prontuário

eletrônico
Implantar centro de custos hospitalares Percentual de implantação do centro de

custos hospitalares
Implantar núcleo interno de regulação com uso
do sistema SUS Fácil

Taxa de referência e contra referência da
macrorregião

Implantar comissão de documentação médica e
estatística

Taxa de ocupação geral e por unidade
Percentual de faturamento
Valores totais de contas glosadas

Implantar CCIH - taxa de infecção hospitalar,
taxa de infecção em cirurgia limpa

Taxa de infecção hospitalar
Taxa de infecção em cirurgia limpa

Implantar CIPA Taxa de acidentes de trabalho
Implantar comissão de óbitos Taxa de mortalidade geral e institucional
Implantar núcleo de segurança de paciente  Índice de eventos adversos
Implantar a taxa de permanência Tempo médio de permanência por clinica

 
 

Responsável 
Luiz Marcelo Cabral Tavares - MASP: 1.188.459-0
 
Aprovação
Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva - MASP: 1.042.855-5

Documento assinado eletronicamente por Luiz Marcelo Cabral Tavares,
Secretário(a) de Estado Adjunto, em 10/03/2021, às 17:58, 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 26608038 e o código CRC 0AE9F08C.
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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