
 
 

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 – Bairro: Serra Verde – Belo Horizonte – Minas Gerais – Ed. Minas/13º andar 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 

Belo Horizonte, 14 de julho de 2021. 

 

 

Em atendimento ao pedido de esclarecimento realizado pelo Hospital Santa Rosália frente ao Edital 

para concessão do Hospital Regional de Teófilo Otoni - Concorrência nº 02/2021 – Processo SEI: 

1320.01.0023056/2021-32, informa-se que: 

 

1. Empresas com índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 

inferiores a 1 (um) e Patrimônio Líquido Contábil inferior a R$ 8.720.113,09 (oito milhões, setecentos 

e vinte mil, cento e três reais e nove centavos) serão desclassificadas?    

Resposta: Sim, serão desclassificadas. Conforme disposto no subitem 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”.  

 A fixação deste percentual referente ao patrimônio líquido está baseada no Art. 31, § 3º da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Diante do exposto, a entidade licitante deverá apresentar Índices Contábeis maiores ou iguais 

a 01 (um) extraídos das fórmulas constantes no subitem 7.4.5, ou alternativamente, patrimônio 

líquido correspondente a no mínimo R$ R$ 8.720.113,09 (oito milhões, setecentos e vinte mil, 

cento e três reais e nove centavos). 

 

2. Com relação ao item: 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)”. Esclarecer de que forma será a atualização pelo IGP-DI (Índice Geral de 

Preços – Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV). 

Resposta: Não haverá necessidade de atualização do Balanço Patrimonial e demonstrações 

contábeis pelo IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas - FGV), uma vez que o Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita 
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Federal do Brasil publicou no Diário Oficial da União – DOU em 30/04/2021, a Instrução 

Normativa RFB nº 2.023, de 28 de abril de 2021, prorrogando o prazo de entrega da Escrituração 

Contábil Digital (ECD) referente ao ano-calendário de 2020, para o último dia útil do mês de julho 

de 2021. 

Sendo assim, todas as entidades que realizaram o envio da ECD até 30/07/2021 estarão com as 

documentações contábeis atualizadas. 

 

3. No item: 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”. A condição de apresentação dos 

Índices de Liquidez e Solvência maiores ou iguais a 01(um) é desclassificatória para os licitantes que 

apresentarem resultados inferiores a 01(um)? 

Resposta: Conforme já informado no item, a entidade licitante deverá apresentar Índices 

Contábeis maiores ou iguais a 01 (um) extraídos das fórmulas constantes no subitem 7.4.5, ou 

alternativamente, patrimônio líquido correspondente a no mínimo R$ 8.720.113,09 (oito milhões, 

setecentos e vinte mil, cento e três reais e nove centavos). 

 

4. No item: 7.4.6. “Nas situações que as entidades licitantes não atinja, 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”, O valor do 

patrimônio líquido a ser avaliado será o valor contábil do Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis ou poderá ser substituído por laudo de avaliação patrimonial mercadológica de bens 

móveis e imóveis emitido por profissional técnico devidamente qualificado?  

Resposta: Para qualificação econômico-financeira, será considerada a apresentação dos Índices 

Contábeis (maiores ou iguais a 1), ou alternativamente, o valor do patrimônio líquido constantes 

no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis. Não sendo aceito laudo de avaliação 

patrimonial mercadológica de bens móveis e imóveis. 

 

5. Há garantia de contratação dos serviços ambulatorial e Hospitalar do SUS de média e alta 

complexidade pelo Município de Teófilo Otoni? Qual a Fonte de recurso? 

Respostas: Ocorrerão reuniões para discussão da contratualização dos serviços do novo 

equipamento de saúde com a região, porém um ente federativo não pode garantir a tomada de 

decisão de outro ente federativo, uma vez que se trata de um município pleno. 

 

6. Qual ente governamental fará o financiamento/custeio até a efetiva habilitação pelo Ministério da 

Saúde dos novos serviços prestados ao SUS? Haverá aporte de recursos para custeio de contratação 

de pessoal, compra de materiais, medicamento, pagamento de serviços, entre outros para 

inicialização das atividades? 

Resposta: O pagamento/financiamento dos serviços prestados aos SUS será definido no processo 

de contratualização e articulação regional, ou seja, o recurso poderá ser fruto da repactuação de 
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PPI, como também do aporte dos municípios da região, além da participação do hospital nos 

programas de incentivos estaduais e federais. 

Não há previsão de nenhum aporte de recursos por parte da Secretaria de Estado de Saúde para 

custeio do início das atividades. Ou seja, o hospital terá que arcar com os custos e aguardar o 

recebimento da produção. 

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. 

 

7. Qual será a responsabilidade do Estado de Minas Gerais no financiamento do custeio do hospital? 

Resposta: Não há previsão de nenhum aporte de recursos por parte da Secretaria de Estado de 

Saúde para custeio do início das atividades. Ou seja, o hospital terá que arcar com os custos e 

aguardar o recebimento da produção. 

No entanto, o hospital poderá participar de programas de incentivos do Estado, desde que 

cumpra as normativas destes. 

 

8. No item 8.5.7.2.1. “Para efeitos de apuração, a participação do componente ambulatorial SUS será 

de no máximo 10%, devidamente comprovado”. Essa regra se aplica também ao SADT? Nesse caso o 

atendimento SUS pode ultrapassar 10%? Os outros 90% serão destinados ao atendimento de saúde 

suplementar? 

Resposta: O item 8.5.7.2.1 expõe uma normativa da Portaria 1.970/2011 do Ministério da Saúde 

que define os procedimentos relativos à certificação das entidades beneficentes de assistência 

social na área de saúde.  

Ao dispor que “para efeitos de apuração, a participação do componente ambulatorial SUS será de 

no máximo 10%, devidamente comprovado”, a normativa engloba todos os atendimentos e 

procedimentos ambulatoriais. 

Na Portaria nº 834, de 26 de abril de 2016 que redefine os procedimentos relativos à certificação 

das entidades beneficentes de assistência social na área de saúde, em seu art. 10, expõe que: 

§ 1º Serão considerados no conjunto dos serviços prestados ao SUS as 
internações hospitalares, medidas por paciente-dia, e os atendimentos 
ambulatoriais, medidos por atendimentos/procedimentos, registrados na CIHA, 
custeados com recursos próprios dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. 

§ 2º As internações hospitalares e os atendimentos ambulatoriais realizados sem 
nenhuma contraprestação, considerados para efeito da verificação da execução 
das ações de gratuidade na área de saúde, não são computados na apuração do 
percentual de serviços prestados ao SUS, na forma do "caput". 
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9. Para a repactuação da PPI, o Hospital Regional deverá estar em pleno funcionamento para revisão 

dos valores ou essa revisão poderá ser feita antes do início das atividades considerando o número de 

leitos e habilitações? 

Resposta: A pactuação da PPI poderá ser feita antes do início das atividades, em discussão com a 

região. 

  

10. O edital cita no item 14.3 “O não cumprimento das responsabilidades e obrigações estabelecidos 

neste edital permitem que a CONCEDENTE solicite a rescisão do contrato de concessão”, porém 

caso aconteça o contrário, ou seja, se o Hospital não receber os recursos pactuados/previstos, quais 

serão os critérios adotados? 

Resposta: O contrato de concessão com o Estado de Minas Gerais não prevê nenhum aporte de 

recursos por parte da Secretaria de Estado de Saúde para custeio das atividades hospitalares. No 

entanto, o hospital poderá participar de programas de incentivos do Estado, desde que cumpra as 

normativas destes, não havendo nenhum vínculo com o contrato de concessão.  

Além disso, toda a pactuação de serviços será feita na esfera municipal. Desta forma, caso o 

Hospital deixe de receber os recursos pactuados/previstos, o Hospital deve solicitar ao município 

a regularização dos repasses e informar a situação, de imediato, à Secretaria de Estado de Saúde.  

 

11. Levando em consideração o capítulo 18.4 “Quanto aos bens móveis e imóveis", Favor esclarecer: 

Os equipamentos com tempo de depreciação vencidos serão substituídos pela SES/MG, uma vez que 

o edital se refere sobre manutenção preventiva e corretiva, porém não menciona sobre a depreciação 

dos equipamentos? 

Resposta: Os equipamentos que ficarem caracterizados como obsoletos pela fábrica e que não 

puderem ser mais utilizados deverão ser devolvidos para SES, não ficando a SES obrigada a 

realizar a substituição deste. 

 

12.A licitante vencedora do certame terá que arcar com os custos dos equipamentos da parcela de 

serviços não SUS? 

Resposta: Ressalta-se que de acordo com o Termo de Referência: 

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. 

Ou seja, os equipamentos destinados para atendimentos particulares ou para a saúde 

suplementar serão custeados pela entidade vencedora. 
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13. Os equipamentos que apresentarem danificação fora da garantia terão que ser consertados ou 

substituídos pelo hospital vencedor do certame? 

Resposta: Ressalta-se que de acordo com o Termo de Referência: 

18.4.2.3. A troca dos equipamentos fora da garantia em caso de avaria/defeito é 
de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

Ou seja, equipamentos que apresentarem danos fora da garantia terão que ser consertados ou 

substituídos pelo hospital vencedor do certame. 

 

14. Quando será disponibilizada a relação mínima de equipamentos que deverão ser adquiridos de 

acordo com cada linha de cuidado e ao valor disponibilizado para equipagem? 

Resposta: A definição dos equipamentos que serão adquiridos pela Secretaria de Estado de Saúde 

e permitidos para uso será feita em conjunto com a proponente vencedora, após a 

contratualização dos serviços na região e antes da conclusão das obras.  

O valor disponibilizado em equipamento está previsto no edital: 

1.2.3.1. O valor destinado para compra dos equipamentos irá respeitar o limite 
de R$145.335.218,24 (cento e quarenta e cinco milhões trezentos e trinta e cinco 
mil duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos). 

Ressalta-se que os equipamentos destinados para atendimentos particulares ou para a saúde 

suplementar serão definidos e custeados pela entidade vencedora. 

 

15. No item 1.1.2. “O imóvel possui 2 pavimentos com 427 leitos”, porém no estudo realizado pelo 

Estado, no seu Anexo II Termo de Referência, é relacionado 420 leitos. Qual total de leitos deverão 

ser ofertados efetivamente? 

Resposta: O Hospital Regional de Teófilo Otoni terá a quantidade total de 427 leitos, que deverão 

ser ofertados efetivamente. Sendo, 372 leitos de internação, 30 leitos de CTI adulto e 25 leitos de 

CTI pediátrico. 

Ressalta-se que com a abertura do hospital, os serviços poderão ser implantados gradativamente, 

de forma modular, não sendo obrigada a CONCESSIONÁRA a iniciar as atividades em sua 

capacidade instalada total de leitos logo após a assinatura do termo de concessão. 

 

16. No item 18.8.4.7 “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. ” Como a concessionária vai providenciar seguro sem 

estrutura física entregue pela SES/MG (VALE) conforme exigência de legislação? 

Resposta: De acordo com o Termo de Referência: 

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. 
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Ou seja, a assinatura do termo de contrato ocorrerá somente após a conclusão das obras, dessa 

forma a estrutura física já estará finalizada, sendo possível a realização de seguro contra incêndio. 

 

17. A SES/MG não disponibilizou e nem mencionou no edital os projetos complementares, para 

identificação da estrutura que será disponibilizada. Dessa forma a concessionaria deverá arcar com 

os projetos abaixo? 

- Projeto de combate a incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros.  

- Projeto de SPDA.  

- Projeto do sistema de campainha de emergência dos leitos e respectivos banheiros das enfermarias.  

- Projeto das câmeras de vigilância. 

Resposta: Em relação ao projeto de incêndio (PCIP), este já está aprovado no Corpo de 

Bombeiros, mas apenas em meio físico, não dispondo, a Secretaria de Estado de Saúde, em meio 

digital. 

A empresa responsável pela elaboração do projeto do Hospital Regional de Teófilo Otoni possui 

os projetos de SPDA, Chamada de Emergência e CFTV. 

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. 

 

18. No capítulo 7.2 Habilitação Jurídica, no item: 7.2.3. “Ato de registro ou autorização para 

funcionamento (Alvará Sanitário ou congêneres) expedido pelo Órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir”, os documentos considerados serão o Alvará de Localização/funcionamento 

e o Alvará Sanitário? 

Resposta: Serão considerados para comprovação do item 7.2.3 o ato de registro ou autorização 

para funcionamento. Desta forma, o Alvará de Localização/funcionamento e o Alvará Sanitário 

serão aceitos para comprovação. 

 

19. No item: 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”. Qual 

documento poderá ser apresentado nos casos em que o licitante não possuir inscrição no cadastro de 

contribuintes Estadual ou Municipal? 

Resposta: A constituição de uma entidade/associação ocorre por meio de seu Estatuto Social, 

relacionando a entidade com os seus instituidores/dirigentes/associados, atribuindo-lhes direitos 

e obrigações entre si. A partir do registro, a entidade passa a ter plena capacidade de direito, no 

entanto, para o exercício de suas atividades, são necessários diversos outros documentos, como a 

inscrição municipal e o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

A inscrição municipal é o registro da empresa na cidade em que ela está instalada. Todas as 

pessoas jurídicas localizadas no Brasil precisam ter esse registro, que é um pré-requisito para 

diversas ações importantes ao abrir uma entidade/associação. A inscrição municipal é exigida 

para obter o alvará de funcionamento, alvará sanitário e do laudo do corpo de bombeiros, 
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dependendo do tipo de atividade que exerça, ou seja, mesmo as entidades/associações isentas de 

ISS devem possuir a inscrição municipal, pois, somente assim obterão o alvará de funcionamento. 

Ainda, podem ser exigidos outros cadastros municipais, estaduais e federais para que a entidade 

esteja habilitada a prestar serviços em áreas específicas, como educação, saúde e assistência 

social. 

Sendo assim, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, art. 3° da 

Lei Federal nº. 8.666/93, não há possibilidade de substituição da exigência editalícia em questão. 

Aproveitamos o ensejo para esclarecer que, a solicitação constante do subitem 7.3.3, Prova de 

regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do licitante, Municipal e perante a 

Fazenda Estadual de MG, está amparada no Art. 29, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 

 

20. A licitante vencedora do certame poderá fazer investimentos na infraestrutura para ampliação ou 

inclusão de novos serviços ao longo dos anos de concessão? 

Resposta: Após assinatura do termo de concessão e início das atividades, a Concessionária poderá 

fazer adaptações e alterações na estrutura que achar necessárias, contando que estas alterações 

estejam dentro das normas da ANVISA e que sejam aprovadas pela vigilância sanitária estadual. 

 

21. De acordo com o Anexo I – Termo de referência, item 7.2 “JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

DE TRABALHO, a tabela dos serviços a serem prestados pelo hospital, descreve serviços já 

prestados por outras instituições na região. Como será feito o alinhamento dos serviços a serem 

prestados na rede, visando evitar duplicidade nos mesmos? 

Resposta: O perfil assistencial foi realizado a partir do estudo dos vazios assistenciais, gerados 

pelas informações de necessidade x produção, que demonstram espaços em determinadas 

especialidades para inserção de novos serviços, ou aumento dos já existentes.  

As indicações apresentadas pelo perfil assistencial são apenas nortes para que as proponentes 

possam vislumbrar as possibilidades de custeio. A efetivação das especialidades a serem ofertadas 

pela proponente serão validadas durante as discussões territoriais e nas futuras 

contratualizações. 

Ressalta-se que a concretização ou não da prestação dos serviços apresentados no plano de 

trabalho da entidade vencedora ocorrerá durante o processo de contratualização com a região. 

 

22. No Item 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. (Vide item 21.1 

Indicadores-contrato de Concessão). ” O edital não detalha os critérios específicos para rescisão, 

como prazo mínimo ou máximo como no caso da Contratualização na portaria 3410 Art.29º. 

Resposta: Neste caso, a rescisão do contrato ocorrerá apenas se a entidade vencedora se recusar 

a prestar algum serviço que foi contratualizado na região e que estava previsto no plano de 

trabalho apresentado e pontuado durante o certame. 

Todas as ações de inclusão dos novos leitos do hospital regional no Plano de Ação Regional são 

realizadas pela Unidade Regional de Saúde e pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  
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A qualificação de leitos junto ao Ministério da Saúde tem seu processo estabelecido com os 

prazos já determinados em normativas próprias.  

As demais Sanções Administrativas e casos em que poderão ocorrer a rescisão do contrato estão 

detalhados no Item 19 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Termo de Referência. 

 

23. Item 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”. Não há clareza da relação dos critérios de cumprimento percentual da produção e 

repasse de recursos. O repasse será gradual? As metas também serão gradativas? Qual limite para 

implantação total dos serviços pactuados? 

Resposta: Primeiramente, destaca-se que o Edital de Concorrência nº 01/2021 tem como objeto:  

“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.”. 

 

Sendo assim, a tratativa da gestão não compõe a finalidade do edital supracitado, ou seja, trata-se 

de um contrato de concessão do bem imóvel e de equipamentos para prestação de serviços 

hospitalares, e não de um contrato de gestão. 

Desta forma, o repasse de recursos referentes a prestação de serviços estabelecidos ente a 

entidade vencedora e o município não são do escopo deste edital de concessão. O repasse de 

recursos por meio de programas de incentivos estaduais e federais seguirão os critérios próprios 

de cada programa. 

Além disso, com a abertura do hospital, os serviços poderão ser implantados gradativamente, de 

forma modular, não sendo obrigada a CONCESSIONÁRA a iniciar as atividades em sua capacidade 

instalada total logo após a assinatura do termo de concessão, o que permite diminuir os custos 

iniciais para a entidade filantrópica vencedora. Não está definido no edital um prazo máximo para 

implantação da capacidade instalada de leitos. 

 

24. No item 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. ” Considerando que o processo de habilitações e credenciamentos não 

dependem exclusivamente do Concessionária, os serviços deverão ser produzidos de forma prévia a 

esse trâmite para posterior repasse financeiro? 

Resposta: Em relação ao financiamento do custeio de inicialização das atividades por parte do 

Estado de Minas Gerias, reforça-se o já exposto pelo Termo de Referência:  

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. 
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Ou seja, a entidade vencedora terá que arcar com os custos e aguardar o recebimento da 

produção, como ocorre habitualmente nos processos de habilitação de novos serviços. 

Outro ponto relevante é que com a abertura do hospital, os serviços poderão ser implantados 

gradativamente, de forma modular, o que permite diminuir os custos iniciais para a entidade 

filantrópica vencedora. 

 

25. Os protocolos assistenciais deverão ser somente relacionados ou será necessário a inclusão dos 

mesmos na documentação? 

Resposta: Os protocolos assistenciais poderão ser apenas relacionados no plano de trabalho, não 

sendo necessário a inclusão dos mesmos na documentação. 

 

26. Quanto a certificação ONA, caso o licitante não apresente documento de comprovação, deverá 

apresentá-lo até a entrega do hospital ou poderá estar em processo de acreditação estipulando um 

prazo para finalização do processo com a entrega do documento comprobatório? 

Resposta: De acordo com o Termo de Referência: 

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. 
 

Ou seja, caso o licitante não apresente documento de comprovação da certificação até o dia da 

sessão de abertura, este não será pontuado neste critério. Hospitais que estejam em processo de 

acreditação também não serão pontuados nesse critério. 

 

 

Atenciosamente,  

 

Comissão Especial de Licitação 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

 

 


