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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2021. 

 

 
Em atendimento ao pedido de esclarecimento realizado pela Fundação Hospitalar São 
Francisco de Assis (FHSFA) frente ao Edital para concessão do Hospital Regional de 
Governador Valadares - Concorrência nº 01/2021 – Processo SEI: 
1320.01.0140757/2020-22, informamos que: 
 

1) Com relação ao item 7.2.3.Ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

Esse documento é o Alvará de Localização ou Alvará de funcionamento? 

Resp.: Deverá ser apresentado Alvará de Funcionamento do CRM, Alvará 

Sanitário e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). 

 

 

2) Solicito esclarecimento também quanto a solicitação para realizar a visita técnica em 

loco. 

Como é feito o agendamento? Quantas pessoas podem participar da visita? Até 

quando poderá ser feita a visita? 

Resp.: A área técnica informa que: “Como já descrito no item 12.2 do Termo de 
Referência, a visita técnica in loco "(...) 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.".  

Ainda de acordo com Termo de Referência, item 12.4: "o fornecedor que desejar 
realizar visita técnica 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.". Ou seja, a proponente pode 
realizar a visita até a data de entrega dos documentos, marcado para o dia 
22/06/2021, no entanto, o agendamento da visita deve ser marcado até o dia 
17/06/2021 (cinco dias antes da data máxima para entrega dos documentos). 

Por fim, considerando o contexto de pandemia e considerando a realização de 
uma boa dinâmica durante a visita (comunicação e 
deslocamento), recomendamos que a proponente leve no máximo seis 
participantes para a visita técnica in loco”. 

 

 

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=27782738&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002881&infra_hash=6c09707207f6819a3dd11757d6ae71e7e63602edf1bdafb413565c7f16a0464b
mailto:srs.gv@saude.mg.gov.br
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3) Peço que nos informe onde no site compras.mg.gov.br esses retornos irão ser 

divulgados. 

Resp.: Todas as informações pertinentes a Concorrência nº 01/2021 serão 

disponibilizadas para consulta no Portal de Compras de Minas Gerais por meio do 

link: 

http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=

1266:aviso-de-licitacao--edital-de-concorrencia-publica-no-

012021&catid=21&Itemid=112 

 

Atenciosamente, 

 

 

Comissão Especial de Licitação 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 
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