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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. 165/2021, 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: 

 

1. No que diz respeito ao término da obra, o apontamento quanto aos prazos e previsão de retorno 

das atividades. 

Resposta: A previsão é que a conclusão das obras do Hospital Regional de Teófilo Otoni 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. 

 

2. Quanto ao acordo junto à CEMIG, sobre os itens da Subestação e Carga Elétrica. 

Resposta: Toda a infraestrutura do Hospital Regional é de responsabilidade do Departamento de 

Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER/MG. O Hospital será entregue à 

CONCESSIONÁRIA com toda a infraestrutura concluída.  

Outras informações relacionadas ao Projeto executivo, arquitetônico e elétrico 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. 

 

3. Considerando a definição dos acessos ao Hospital acerca das estradas frontal ou fundos pela Rua 

Rachid Handere, se já houve um alinhamento junto a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni. 

Resposta: A execução de obras para melhoraria do acesso viário ao Hospital Regional de Teófilo Otoni 

está previsto dentro do planejamento do projeto e será executado pelo Departamento de Edificações e 

Estradas de Rodagem de Minas Gerais. 

 

4. Quanto ao planejamento do aterramento, faz-se necessário a especificação se desenho do projeto 

foi realizado com a Gaiola Faraday, visto a importância deste item na unidade Hospitalar. 

Resposta: De acordo com o item 1.1.2.1 do Termo de Referência, “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.” 

 



 
 

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

 

 

5. Em relação à planta física, faz-se mister sua disponibilização com os acabamentos previstos. 

Resposta: De acordo com o item 1.1.2.1 do Termo de Referência, “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.” 

 

6. Referindo-se ao Edital item 7.4.5, qual seria o valor a ser comprovado de patrimônio líquido, caso 

houver um percentual de atendimento de 90% SUS e 10% Saúde Suplementar. 

Resposta: De acordo com o Edital: 

“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, (10% = R$ 8.720.113,09 - oito milhões, setecentos e vinte mil, cento e 
treze reais e nove centavos). 

Ou seja, o percentual de atendimento proposto pela entidade não interfere no cálculo do valor do 
patrimônio líquido, assim, o valor a ser comprovado é fixo em R$ 8.720.113,09 (oito milhões setecentos e 
vinte mil cento e treze reais e nove centavos). 

 

Atenciosamente,  

 

Comissão Especial de Licitação 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

 

 


