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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Belo Horizonte, 31 de maio de 2021. 

 

Em atendimento ao pedido de esclarecimento realizado pela FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER – 

FSFX/HOSPITAL MÁRCIO CUNHA frente ao Edital para concessão do Hospital Regional de Governador 

Valadares - Concorrência nº 01/2021 – Processo SEI: 1320.01.0140757/2020-22, informamos que: 

 

01 - Há garantia de contratação dos serviços ambulatorial e Hospitalar do SUS de média e alta 

complexidade pelo Município de Governador Valadares? Qual a Fonte de recurso? 

Resposta: Ocorrerão reuniões para discussão da contratualização dos serviços do novo equipamento 

de saúde da 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. 

 

02- Qual o papel do Hospital Regional na RAS - Rede de Atenção à Saúde? Atendimento de 

Retaguarda? Urgência e Emergência? 

Resposta: O perfil assistencial proposto pela Secretaria de Estado de Saúde para o Hospital Regional 

de Governador Valadares se encontra disponível no Anexo II do Termo de Referência e demonstra 

os vários vazios assistenciais da região para que a PROPONENTE e o território possam desenhar a 

melhor utilização do equipamento de saúde. 

 

03- Qual ente governamental fará o financiamento/custeio até a efetiva habilitação pelo Ministério da 

Saúde dos novos serviços? 

Resposta: 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. 

Não há previsão, neste momento, 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 aguarda 

o recebimento da produção. 

 

04- Qual será a responsabilidade do Estado de Minas Gerais no financiamento do hospital? 

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 PPI, 

como também do aporte dos municípios da região, além da participação do hospital nos programas 

de incentivos. 

Não há previsão, neste momento, 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 aguarda 

o recebimento da produção. 
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05- A concessionária poderá fazer investimentos na infraestrutura para ampliação ou inclusão de 

novos serviços ao longo dos anos de concessão? 

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

poderá fazer adaptações e alterações na estrutura que achar necessárias para a ampliação ou inclusão 

de novos serviços, contando que estas alterações estejam dentro das normas da ANVISA e que sejam 

aprovadas pela Secretaria de Estado de Saúde e pela vigilância sanitária estadual. 

 

06- Qual o prazo para inclusão dos novos leitos do hospital regional no Plano de Ação Regional – PAR? 

A SES irá conduzir e agilizar a qualificação junto ao Ministério da Saúde? Durante o processo de 

habilitação a SES irá financiar a qualificação dos leitos de retaguarda? 

Resposta: Todas as ações de inclusão das Unidades de Hospitais Regionais são realizadas pela 

Unidade Regional de Saúde e pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  

A qualificação de leitos junto ao Ministério da Saúde tem seu processo estabelecido com os prazos 

já determinados em normativas próprias.    

Não há previsão, neste momento, 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 aguarda 

o recebimento da produção. 

 

07- Qual sistema de informação será utilizado para a métrica do % de atendimento SUS? A medição 

do serviço SUS será baseada nos critérios do art. 32 da Portaria 1.970/2011 do Ministério da Saúde, 

considerando as regras do CEBAS, ou seja, tomando-se por base o paciente/dia? 

Resposta: Serão utilizados os sistemas de informações padrões do estado de Minas Gerais para 

apuração do % de atendimento SUS, além das informações fornecida pela CONCESSIONÁRIA. A 

medição do serviço SUS será baseada tomando-se por base o paciente/dia, conforme a Portaria 

1.970/2011 do Ministério da Saúde.  

Destaca-se que no item 7.1.2.8.1, são considerados setores as divisões intra-hospitalares de 

especialidades médicas. 

 

08 - Há um número mínimo de leitos para iniciar a operação? Como será calculada a pontuação, citada 

no subitem 7.2.7 do Termo de Referência? A base considerará o total de leitos da capacidade instalada 

ou o número inicial de leitos estabelecidos no plano de trabalho da proponente? Em relação ao Perfil 

Assistencial, consubstanciado do subitem 7.2.8 do Termo de Referência, como será calculada a 

pontuação? Considerará a proposta inicial de oferta de serviços ou haverá alguma ponderação 

coerente com o escalonamento proposto no plano de trabalho? 

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.  

Em relação à pontuação citada no subitem 7.2.7, o percentual de atendimentos SUS apresentado no 

plano de trabalho considerará como base o número inicial de leitos estabelecidos no plano de trabalho 

da proponente. Como citado no item 18.3.1.1, “o percentual de atendimentos SUS deve ser ofertado 

desde o início do funcionamento do hospital, como forma de contraprestação ao Estado de Minas 

Gerais pela concessão do imóvel.”. 
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Já em relação ao Perfil Assistencial, consubstanciado do subitem 7.2.8 do Termo de Referência, será 

considerado a proposta inicial de oferta de serviços. O escalonamento proposto no plano de trabalho 

não será ponderado para a pontuação. 

 

09 - A medição do percentual SUS alcançada pela concessionária será avaliada pela média de 

atendimentos mensal ou pelo somatório dos atendimentos mensais que compõem o quadrimestre? 

Resposta: Segundo o item 10.1.2.1, “semestralmente, o cumprimento das obrigações previstas 

(cláusula 18) e dos indicadores (cláusula 21) serão monitorados para avaliação do cumprimento do 

objeto do termo de concessão.”. 

 

Atenciosamente,  

 

Comissão Especial de Licitação 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


