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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Belo Horizonte, 27 de julho de 2021. 

 

Em atendimento ao pedido de esclarecimento realizado pela Associação Mário Penna, por meio do 

Ofício PRES.IMP – nº. 159/2021, 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: 

 

O Edital de Concorrência nº 02/2021 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. 

 

1. Em razão de o perfil assistencial constante do Edital fazer referência ao ano-base 2019, pondera-se 

quanto a seu amoldamento à realidade no momento de abertura do Hospital Regional. Nesse sentido, 

faz-se necessário apontamento quanto aos vazios assistenciais e à prevista negociação da 

Programação Pactuada Integrada atualizada, devidamente acordada com os Gestores Municipais 

locais. 

Resposta: Foram utilizados os dados do ano de 2019 para construção do perfil assistencial, uma vez que 

toda a produção no tocante à saúde, a partir de março de 2020, foi subestimada pela ocorrência da 

pandemia de COVID-19, Todos os serviços de saúde foram impactados, fluxos assistenciais modificados e 

leitos clínicos e cirúrgicos reduzidos para garantir assistência aos pacientes infectados. 

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. 

 



 
 

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

2. Considerando-se que serviços serão iniciados ou credenciados após o funcionamento do Hospital 

referido, questiona-se, quanto ao credenciamento e financiamento dos novos leitos desta unidade, se 

haverá garantia deste recurso ou seu credenciamento pela Secretaria de Estado de Saúde – SES. 

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.”  

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, 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. 

 

3. Quanto aos equipamentos e instrumentais a serem utilizados ou disponibilizados pela Companhia 

Vale do Rio Doce, indaga-se sobre a ausência de tais procedimentos em Edital para o início de seu 

funcionamento, assim como, a discriminação precisa acerca do processo de compra ou aquisição. 

Destarte, atenta-se sobre a necessidade de atualização quanto a aprovação e disponibilização destes 

recursos liberados pelo Comitê, junto ao Estado de Minas e à Assembleia Legislativa. 

 Resposta: A definição dos equipamentos e seus quantitativos depende diretamente das especialidades a 

serem ofertadas pela proponente, uma vez que o perfil assistencial apresentado no edital demonstra apenas 

possibilidades de especialidades que ainda não estão totalmente assistidas na região. 

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

“1.2.3. A definição do tipo e do quantitativo dos equipamentos que serão 
disponibilizados será realizada em até 8 (oito) meses antes da data de finalização 

das obras do imóvel. 

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, a definição dos equipamentos será feita em conjunto com a proponente vencedora, após a 

contratualização dos serviços na região. Já os equipamentos destinados para atendimentos particulares ou 

para a saúde suplementar serão custeados pela entidade vencedora. 

Ressalta-se que os equipamentos serão adquiridos pela Secretaria de Estado de Saúde e disponibilizados 

para uso para a entidade vencedora do certame.   

 

4. Para fins de planejamento da operação inicial, faz-se mister o esclarecimento a respeito da real 

previsão de término da Obra e início de Operação deste Hospital. Assim como, o detalhamento das 

estimativas de preços, preços referenciais e cronograma de investimento para o término da Unidade 

Hospitalar.  
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Resposta: A tratativa da obra não compõe a finalidade do edital supracitado, ou seja, trata-se de um 

contrato de concessão do bem imóvel já concluído e de equipamentos para prestação de serviços 

hospitalares. Dessa forma o detalhamento das estimativas de preços, os preços referenciais e o cronograma 

de investimento para o término da unidade hospitalar fogem do escopo desse edital.  

A previsão é que a conclusão das obras do Hospital ocorra em agosto de 2023, no entanto, ressalta-se que 

esta previsão pode sofrer alterações, uma vez que algumas etapas do processo dependem de outros 

órgãos e entidades. 

 

5. Quanto ao dimensionamento da capacidade instalada, empreende o parecer se haverá uma 

quantidade mínima de leitos para o início do funcionamento do hospital. 

Resposta: 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. Não está definido no edital uma quantidade mínima de 

leitos para o início do funcionamento. 

 

6. No que diz respeito a possibilidade de desinteresse do concessionário em assumir a unidade após 

ser escolhido, faz-se necessária precisão quando ao possível prazo para desistência da assunção, antes 

da assinatura do contrato. 

Resposta: De acordo com o Termo de Referência: 

“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.” 

Segundo a Lei 8666/93 em seu artigo 64 estabelece que uma vez ultrapassados 60 dias da data de abertura 

da licitação sem a convocação para contratação o licitante torna-se livre do compromisso assumido 

inicialmente. Ou seja, poderá manifestar seu desinteresse na assinatura do contrato. 

 

7. Em relação ao custeio mensal para esta unidade hospitalar, além da receita da prestação de 

serviços SUS é necessário o apontamento se haverá algum incentivo previsto para esta unidade. 

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. 

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 PPI, como também do aporte 

dos municípios da região, além da participação do hospital nos programas de incentivos. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Comissão Especial de Licitação 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 


