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Questão Item do Edital Esclarecimento solicitado Resposta 

8 Item 2.1 (13) do 
Edital 

O preâmbulo e o cronograma de procedimento da licitação 
previsto no item 15.1.1 do Edital, estabelecem que o horário de 
recebimento das propostas e demais documentos necessários à 
participação da Licitação, pela Comissão de Licitação, será de 08h 
às 17 h do dia 25/02/2015. Contudo, o item 2.1 (13) do Edital 
afirma que o horário de recebimento dos envelopes é de 08 às 16 
h, em contradição ao disposto nos itens citados acima. 
Considerando que o horário usualmente estipulado pelo Município 
de Belo Horizonte para recebimento das propostas e demias 
documentos em outras licitações realizadas foi de 08h às 17h, 
entendemos que o horário correto para entrega da Proposta 
Comecial e demias documentos é de 08h às 17h, conforme 
estipula o preâmbulo e o item 15.1.1 do Edital. O entendimento 
está correto? 

O item será retificado. O 
horário para o 
recebimento é de 08h às 
17h. 
 
 

9 Item 3.b.iv do 
Anexo IV 

O item 3.b.iv do Anexo IV prevê que o C.S CAMPO ALEGRE será 
reconstruído no mesmo local onde atualmente está instalado o CS. 
Contudo, o Edital, além de fornecer o endereço de um outro local, 
não menciona a demolição do referido CS. Favor esclarecer se o CS 
CAMPO ALEGRE deverá ser demolido. 

O CS não será construído 
no mesmo local. 
O Edital será retificado 
 
 

10 Item 3.b.iv do 
Anexo IV 

O item 3.b.iv do Anexo IV prevê que, para a construção do C.S 
JOÃO XXIII, o CS atual deverá ser demolido. Contudo, o Edital 
prevê um novo local para a construção do referido CS. Favor 
esclarecer se será, de fato, necessário demolir a edificação atual, e 
se o CS JOÃO XXIII será reconstruído no mesmo local ou no local 
indicado no Edital. 

A demolição deverá ser 
realizada. O novo CS será 
construído no mesmo 
terreno acrescido de lote 
adjacente. O Edital será 
retificado 
 
 

11 Item 3.b.iv do 
Anexo IV 

O item 3.b.iv do Anexo IV prevê que o C.S SANTA MONICA, será 
reconstruído no mesmo local do CS atual. Favor esclarecer se o CS 
atual deverá ser demolido. 

Não haverá demolição. 
O novo CS deverá ser 
construído no lote 
adjacente, conforme 
Edital. 

12 Item 1.1 do 
Anexo IX 

Considerando que o item 8.2.1 da Circular Susep n 477, de 30 de 
setembro de 2013, estabelece que o prazo para pagamento de 
indenização pela Seguradora, em caso de acionamento da 
Garantia de Execução do Contrato, é de 30 dias, contados da data 
de recebimento do último documento solicitado durante o 
processo de regularização do sinistro, entendemos que a exigência 
constante no item 1.1 do Anexo IX do Edital, qual seja, de que 
tanto a Seguradora quando o Banco Fiador devem pagar ao Poder 
Concedente eventuais indenizações no prazo máximo de 48 horas, 
contados de sus notificação neste sentido, não aplica-se ao seguro 
garantia haja vista sua incompatibilidade com as normas e 
regulamentos da SUSEP.  Nosso entendimento está correto? 

A Circular da SUSEP nº 
477 prevê o prazo 
máximo de 30 dias para 
pagamento da 
indenização. Poderão as 
partes, no entanto, fixar 
prazo menor, sendo esta 
a exigência do caso em 
tela. 

13 Item 3.5.1 do 
Edital 

Entendemos que a exigência deste item o correto seria mencionar 
o item 12.6.13. Nosso entendimento está correto? 

Está correto 

14 Item 3.5 do Edital Em caso de formação de consórcio todas as empresas deverão 
realizar a visita técnica conforme mencionado no item 3.5 do 
edital, ou somente a empresa líder? 

Sim, todas as empresas 
do consórcio deverão 
visita técnica. (Essa 
pergunta já foi 
respondida no 
esclarecimento anterior) 
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15 Item 3.5 Em caso de haver empresas subcontratadas, estas deverão 
também fazer a visita técnica? 

Não. Nos termos do Item 
3.5 do Edital, a visita 
técnica é obrigatória à 
Licitante 

16 Anexo IX da 
Minuta do 
Contrato 

O anexo IX - Condições Gerais da Garantia de Execução do 

Contrato pela Concessionária, menciona a possibilidade de 

aceitação do seguro garantia, "observado os termos dos atos 

normativos da SUSEP aplicáveis a seguro-garantia ", no entanto 

solicitados procedimentos que diferem das condições da Circular 

SUSEP que regulamenta o produto, como por exemplo o prazo 

máximo de 48 horas contados a partir do recebimento da 

notificação para pagamento dos prejuízos. 

Podemos considerar que serão aceitas apólices para a Garantia de 

Execução do Contrato nos padrões da Circular Susep 477 que 

regulamenta o Seguro Garantia? 

A Circular da SUSEP nº 
477 prevê o prazo 
máximo de 30 dias para 
pagamento da 
indenização. Poderão as 
partes, no entanto, fixar 
prazo menor, sendo esta 
a exigência do caso em 
tela. 
 

17 Anexo III O Anexo III está com a numeração desordenada. Solicitamos 
informar o número de páginas e ou a confirmação que o 
documento tem numeração: 2, 4 e 4. Favor confirmar o conteúdo. 

O problema foi sanado 
com a republicação do 
Edital. 
 

18 CD recebido em 
16/01/15 

Estão faltando os anexos I e IX. Solicitamos confirmar que eles não 
existem ou em caso negativo solicitamos que nos seja enviado. 

O problema foi sanado 
com a republicação do 
Edital. 

19 Anexo IV – Item 
3.c 

Solicitamos a confirmação da área estimada à ser construída de 
7.000 m2 do CME/Laboratório. 

A área correta é 
3.233,66 m², conforme 
Documento 
Complementar 6. O item 
do Anexo IV será 
retificado. 

20 CDs recebidos Informamos que não estamos conseguindo abrir o documento 12 
Declaração de fluxo. Favor reenviá-lo. 

Todos os documentos 
estão disponíveis no site 
da PBH. 

21 11 Modelo Fase 1 
+ Fase II_ Cenário 
Aporte 40 
Unidades – (1), 
v12 e v12112 

 
Favor informar qual a área do CME/Laboratório deverá ser 
considerada como correta. Constatamos que a informação do 
Documento Complementar 6 está diferente da área informada no 
Anexo IV – Diretrizes_Especificações_Cronograma que é de 
7.000m2. 

A área correta é 
3.233,66 m², conforme 
Documento 
Complementar 6. O item 
do Anexo IV será 
retificado. 

22 11 Modelo Fase 1 
+ Fase II_ Cenário 
Aporte 40 
Unidades – (1), 
v12 e v12112 

As garantias consignadas ao projeto são relativas às unidades e 

valores da Fase 1+ 2 do projeto? Confirmar. 

O entendimento está 
correto. 

23 Documento 

Complementar 

03: Memorial 

Descritivo Novas 

Unidades 
 

Neste documento vieram o plano de massas de 13 CS com a 
delimitação dos terrenos a serem implantadas as novas unidades. 
Solicitamos o envio dos croquis dos outros 64 terrenos para que 
possamos projetar o plano básico das impiantações e estudar os 
prováveis planos de massa. 
 

Não existem croquis 
para os demais terrenos. 
O plano de massas é 
exemplificativo, ou seja, 
foram feitas algumas 
amostras de possíveis 
arranjos para os 
módulos construtivos. 
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24 Documento 

Complementar 

03: Memorial 

Descritivo Novas 

Unidades 

Informamos que os 13 planos de Massa estão com ESF divergentes 

da definição por tipologia: 

. Tipologia I - Unidades com 6 ESF - 1085 m2. 

. Tipoiogia II - Unidades com 4 ESF - 970 m2. 
Estamos entendendo que deverão 
ser revistos de forma a atender a tipologia acima. Confirmar. 

O entendimento está 
incorreto. O plano de 
massas é 
exemplificativo, ou seja, 
foram feitas apenas 
algumas amostras de 
possíveis arranjos para 
os módulos construtivos. 

25 Documento 
Complementar 06 
CME e 
Laboratório 
Central – vDNEG 

Solicitamos o envio do croqui do local de implantação do mesmo 
para que possamos fazer o estudo de massas. 

Não existem croquis. 
 

26 Anexo IV – 
Documento 
Complementar 02 
(item 9 – pag. 37) 

Projetos Referenciais – Serão enviados  os projetos das áreas 
lostadas abaixo e que não constam na documentação recebida? 

 Consultório Odontológico; 

 Classificação de risco; 

 Posto de enfermagem; 

 Guarda de cadeiras de rodas; 

 Sala de resíduos – comuns; 

 Salas de resíduos – infectáveis; 

 Central de Oxigênio; 

 Balcão de Recepção (3 posições); 

 Brinquedoteca; 

 Sub Espera – área de coleta, vacinas e farmácia; 

 Arsenal Esterelizado; 

 Equipe Zoonoses – sala administrativa – ACE; 

 Área de tanque – zoonoses; 

 Abrigo externo de resíduos; 

 Abrigo externo para Compressor da Odontologia; 

 Consultório Saúde Bucal coletivo. 

Não existem projetos. Os 
mesmos devem ser 
elaborados pelo 
CONCESSIONÁRIO. 

27 Anexo IV – 
Documento 
Complementar 02 

Ambientes Básicos – A tabela "item 8 – Projeto Arquitetônico"não 
contempla os ambientes listados abaixo, mas o "item 9 – Projetos 
referenciais"apresenta a planta dos mesmos. Solicitamos definir se 
devemos incluir ou não no projeto arquitetônico. 

 Guarda e preparo de material odontologia (pag. 65) 

 Agentes-controle de endemia (pag 71) 

Sim, os itens citados 
devem ser incluídos no 
projeto arquitetônico. 

28 Anexo IV – 
Documento 
Complementar 02 

Projetos Referenciais (item 9) – As páginas 38 e 66 apresentam a 
planta dos "sanitários de pacientes", indicar qual ambiente cada 
um se refere. 

Os projetos devem ser 
elaborados pelo 
CONCESSIONÁRIO. 

29 Anexo IV – 
Documento 
Complementar 02 

Consultório para Saúde Bucal (1ª consulta – anamnese) – A tabela 
"item 8 – projeto Arquitetônico" indica área de 7,50 m2, mas o 
"item 9 – projetos referenciais"indica uma área de 10,20 m2. O 
que devemos considerar? 

O item 8 – Projeto 
Arquitetônico refere-se à 
área do consultório de 
1ª consulta (anamnese). 
O item 9 – Projetos 
Referenciais refere-se à 
área do consultório 
odontológico. 
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30 Anexo IV – 
Documento 
Complementar 02 

Programa Básico – A tabela referente "Ambientes variáveis de 
acordo com o número de ESF"não especifica com clareza o que 
devemos considerar para unidades de 4ESF e 6ESF. Exemplo – 
Espera: 
Coluna 3 – Área mínima 
Temos 1,30 m2/pessoa x 4ESF = 5,20 m2. 
Coluna 4 – Área adotada e Comentários 
Temos 50 m2 (1 a 3 ESF), mas 60 e 70 m2 servirão para quais ESF? 
O que devemos considerar para cálculo, área mínima ou área 
adotada? 

Deve ser considerada a 
área adotada. 
 
 
 

31 Anexo IV – 
Documento 
Complementar 02 

Programa Básico – A tabela referente "Ambientes variáveis de 
acordo com o número de ESF"não especifica com clareza o que 
devemos considerar para unidades de 4ESF e 6ESF. 
Solicitamos que informe as áreas que devemos adotar para os 
seguintes ambientes: 

 Espera 

 Consultório de Saúde Bucal 

 Sala de coleta de materiais 

 Sala administrativa 

 Sala multiuso 

 Conforto e copa 

Considerar: 
Espera: Tipologia I – 
60m²/Tipologia II – 70m² 
Consultório: Tipologia I – 
51m² / Tipologia II – 
61,20m² 
Sala de coleta: Tipologia 
I – 23m² / Tipologia II – 
25m², com 3 box 
Sala administrativa: 
Tipologia I: 13m² / 
Tipologia II: 15m² 
Sala Multiuso: Tipologia 
I: 25m² / Tipologia II: 
40m² 
Conforto e Copa: 
Tipologia I – 30m² / 
Tipologia II – 35m² 

32 Anexo VIII Equipamentos Hospitalares – Estamos entendendo que os 
ambientes listados abaixo tem apenas 1 unidade de cada. 
Confirmar entendimento. 

 Consultório Odontológico; 

 Classificação de risco; 

 Posto de enfermagem; 

 Guarda de cadeiras de rodas; 

 Sala de resíduos – comuns; 

 Salas de resíduos – infectáveis; 

 Central de oxigênio. 

O entendimento está 
correto, será 1 unidade 
de cada ambiente por CS 

33 Anexo IV 
Anexo VIII 

Consultório Ginecológico – o programa fala de consultório de 
apoio a Ginecologia, porém nos equipamentos temos detector 
fetal. Trata-se de um consultório que realiza exames pré-natais 
também (Obstetrícia)? 
Esclarecer qual a finalidade deste consultório: Obstetrícia ou 
Ginecologia simples? 

O Consultório 
Ginecológico terá ambas 
as finalidades, 
Obstetrícia e 
Ginecologia. 

34 Anexo VIII Odontologia -  Os instrumentais serão processados todos na CME? 

Não há previsão de autoclaves rápidas de mesa ou bancada nos 

Centros Clínicos? 

Ressaltamos que se o processo acima for confirmado, implicará 

numa logística grande de recolhimento e distribuição de materials 

esterilizados pelas unidades. Nos consultórios de Odontologia não 

serão feitos Raios-X? 

Sim, os instrumentais 
serão todos processados 
na CME. Não há previsão 
de autoclave. Não há 
previsão de raio-x nos 
consultórios de 
odontologia. 

35 Anexo VIII Consultórios Odontológicos – Entendemos que não serão 

realizados Raios-X? Confirmar entendimento. 

O entendimento está 
correto. 

36 Anexo IV – Consultórios de Equipe de Saúde da Famflia - O programa indica Não há previsão de 
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Documento 
Complementar 02 

que seja admitido 50% dos consultórios para atendimento de 

Ginecologia, porém não há menção no Anexo VIII dos 

equipamentos de Ultrassom necessários para a realização de 

exames ginecológicos. Deve-se considerar para estes consultórios 

este tipo de exame? Além disso estes consultórios realizarão 

exames pré-natais? 

Ultrassom nos 
Consultórios de 
Ginecologia. Sim, nestes 
consultórios serão 
realizados exames pré-
natais. 

37 Anexo VIII NASF – O programa classifica o NASF como Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família, porém na listagem de equipamentos apresenta 

elementos para implantação de uma NASF de Fisioteria como 

Bolas de Bobath e Mesa de Alongamento... o que devemos 

considerar: NASF Fisioterapia ou Nasf de Apoio à Saúde (projetor, 

balança...)? 

Deverá ser considerado 
NASF de Apoio à Saúde, 
com todos os 
equipamentos listados 
no Anexo VIII. 

38 Anexo IV – 
Documento 
Complementar 02 

Saúde Bucal - O Programa menciona como ambiente a Saúde 

Bucal (1a consulta anamnese), porém analisando a documentação 

não há outra menção acerca deste ambiente. Na atividade de 

odontologia a primeira consulta é feita no próprio consultório com 

o exame diagnóstico pelo profissional. Portanto, confirmar se 

teremos este ambiente e o que devemos considerar. 

Sim, o ambiente deverá 
ser considerado. 

39 Anexo IV – 
Documento 
Complementar 02 

Sala de Observação – O programa prevê que esta sala se "destina 

a realização de pequenos procedimentos, administração de 

medicação inalatória e injetáveis, terapia de reidratação oral e 

permanência de usuários em observação. Possui macas 

individuais, separadas por cortina divisória e com todos os 

equipamentos necessários para um pleno atendimento (ponto de 

oxigênio, suporte de soro, etc). Dentro desse ambiente, se localiza 

a bancada do Posto de Enfermagem e os armários que configuram 

a área do Arsenal da Unidade. Anexo à Sala de Observação, 

encontra-se um sanitário para os usuários." 

 

A sala para a finalidade de observação, medicação e inalação, está 

subdimensionada. Entendemos que os ambientes deveriam estar 

separados e devidamente equipados. Fora a multidisciplinaridade 

da sala que considero inadequada o ponto mais preocupante é a 

realização de pequenos procedimentos, que neste caso para não 

haver alteração nas salas deveriam ser executadas na sala de 

curativos e não na observação. 

 

Ainda que fosse feito tudo nesta sala apenas 2 leitos seriam 

insuficientes para atender a uma demanda a que se destinam as 

unidades. Alem do que a medicação por soro e inalação não se faz 

deitado numa maca como prevê o documento. 

 

Como proceder? 

O projeto deverá ser 
elaborado e executado 
conforme as 
especificações mínimas 
do Edital. 
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40 Anexo IV (Item 
3b) 

C.S. Tipo 02 - Notamos que 37 locais não estão especificando o 

tipo de edificação que será construída: 1 pavimento ou de 2 

pavimentos. O que devemos considerar? 

De acordo com o Anexo 
IV: “Todos os CS da Fase 
2 deverão ser 
considerados como 
sendo da Tipologia 2 e 
de 2 pavimentos. O 
PODER CONCEDENTE 
pode determinar a 
construção desses CS 
com Tipologia 1 e/ou 
com 1 (um) pavimento, 
devendo ser observado 
para tanto o 
procedimento descrito 
na subcláusula 17.6 do 
CONTRATO. 
21 
Todos os CS dos Lotes 2 
e 3 deverão ser 
considerados como 
sendo de 2 pavimentos. 
O PODER CONCEDENTE 
poderá determinar a 
construção desses CS 
com número de 
pavimentos diversos, 
hipótese em que será 
aplicado o disposto na 
subcláusula 17.6 do 
CONTRATO.” 

41 Edital Estamos entendendo que durante os 20 anos de operação das CSs 

eCME/Laboratório os consumos de: energia, água, gás, telefonia e 

gases medicinals serão por conta do Poder Concedente. 

Confirmar. 

O entendimento está 
correto. 

42 Anexo IV 
Documento 06 

CME – A tabela indica um total de 653,66 m2, mas quando 

fazemos a somatória de todas as áreas chegamos em 602,02 m2. 

A tabela está com a somatória errada ou teremos que incluir 

alguma área? 

A área a ser considerada 
é 653,66m² 

 

43 Anexo IV 
Documento 06 

Laboratório – A área de 2.307 m2 apenas engloba as áreas 

computáveis? Caso a resposta seja positiva, solicitamos a relação 

das áreas não computáveis (área p/ depósito de lixo, cilindros de 

oxigênio...)? 

As áreas consideradas 
estão descritas no item 
3.1 do Anexo IV. 

44 Anexo IV 
Documento 06 

Almoxarifado Central – Na descrição do Projeto temos a seguinte 

informação: "Ainda no pavimento térreo, o laboratório contará 

com área para recebimento, classificação e distribuição das 

amostras. Também nesse andar, permanece o Almoxarifado 

central, que sofrerá redução de área." 

Estamos entendendo que este almoxarifado é o existente 

(1.582,34), e que os serviços de redução, reforma e adaptação não 

estão contemplados no escopo da Concorrência. Confirmar e ou 

esclarecer. 

Os serviços de redução, 
reforma e adaptação 
não estão contemplados 
no escopo da 
Concorrência O Anexo IV 
Documento 06 será 
retificado 
 
 

 



7 

 

45 Anexo IV 
Documento 06 

Área permeável existente (1.219,50 m2) – Teremos que computar 

serviço nesta área? 

Caso a resposta seja positiva, relacionar o que devemos executar? 

As áreas permeáveis, 
independente da 
dimensão, são objeto de 
manutenção pelo 
CONCESSIONÁRIO. 

46 Anexo IV 
Documento 06 

Áreas Sociais (copa/ estar/ auditórios/ reuniões...) – Iremos 

receber a Previsão de Composição Física e Cálculo da dimensão 

das áreas? 

Não será enviada 
nenhuma informação 
adicional. 

47 Anexo IV 
Documento 06 

Área a Construir – o "programa Básico de Necessidades"indica 

uma área de 2.861,14 m2 a construir, informar qual a finalidade 

desta construção e quando receberemos a "Previsão de 

Composição Física e Cálculo da Dimensão da Área"para estudo 

deste local. 

A área a ser construída é 
de 3.233,66m² e o anexo 
será retificado. 

48 Anexo IV Centro de Saúde – Temos locais que não apresentam a localização 

e área do terreno, como devemos estimar os custos da área 

externa (paisagismo, drenagem, pavimentação...)? iremos receber 

uma atualização do "item 3 – Escopo de Projetos e Obras" com 

estas informações complementares? 

Exemplo: C.S. Araguaia (Distrito barreiro), C.S. Floresta (Distrito 

leste) e outros... 

Não será enviada 
nenhuma informação 
adicional. 

49 Anexo IV Centro de Saúde – Temos algumas unidades de C.S. (Centro de 

Saúde) que não indicam lote e quantidade de pavimentos que 

serão construídos. Iremos receber uma atualização do "item 3 – 

Escopo de Projetos e Obras"com estas informações 

complementares? 

De acordo com o Anexo 
IV: “Todos os CS da Fase 
2 deverão ser 
considerados como 
sendo da Tipologia 2 e 
de 2 
pavimentos. O PODER 
CONCEDENTE pode 
determinar a construção 
desses CS 
com Tipologia 1 e/ou 
com 1 (um) pavimento, 
devendo ser observado 
para tanto o 
procedimento descrito 
na subcláusula 17.6 do 
CONTRATO. 
21 
Todos os CS dos Lotes 2 
e 3 deverão ser 
considerados como 
sendo de 2 pavimentos. 
O PODER CONCEDENTE 
poderá determinar a 
construção desses CS 
com número de 
pavimentos diversos, 
hipótese em que será 
aplicado o disposto na 
subcláusula 17.6 do 
CONTRATO.” 
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50 Anexo IV Centro de Saúde – temos algumas unidades de C.S. (Centro de 

Saúde) que estão indicando a execução no lote 2 ou 3. Informar 

qual o lote pertence a C.S. 

Exemplo: 

 C.S. Mantigueira – lote 2 ou 3 

 C.S. Santa Monica – lote 2 ou 3 

 Outras ( vide Anexo IV) 

O Poder Concedente 
definirá posteriormente 
os respectivos lotes dos 
CS mencionados. 

 

51 Anexo IV Centro de Saúde – Não está claro o que devemos considerar no 

item 3.b.iv do Anexo IV (pág 07), por favor esclarecer o que 

devemos computar em cada unidade listada. 

Exemplo 01: C.S. Boa Vista – lote 2 ou 3 

 Área construir = 970 m2 

 Sugestão: novo endereço 

 Área atual = 6.870 m2 

Não há indicação de demolição, estamos entendendo que 970 m2 

será uma ampliação num endereço novo que já tem uma 

edificação de 6.870 m2 que será ampliada. 

Exemplo 02: C.S. Gabriel – lote 2 ou 3 

 Demolição – CS atual 

 Área construir = 1.085 m2 

 Sugestão: mesmo endereço 

 Área atual = 1.462 m2 

Estamos entendendo que 1.462 m2 será a área a ser demolida, 

neste novo endereço. 

Somente deverão ser 
demolidos os CS que 
tenham previsão de 
reconstrução no mesmo 
endereço. 
A menção a “área atual” 
refere-se a área do 
terreno, e não a da 
edificação. 

52 Anexo IV Centro de Saúde – Notamos que algumas unidades não estão com 

o endereço completo definido, como poderemos estudar o custo 

sem ter informação dos serviços que devemos computar nestes 

endereços? 

 

Exemplo 1: C.S. Santa Mônica II – Distrito Venda Nova (não tem 

informação de endereço). 

 

Exemplo 2: C.S. Conj. Paulo VI – novo local – Rua Cinco (não tem 

no) 

 

Outros... 

A estimativa de custos, 
bem como os serviços 
envolvidos nesta 
mensuração, são de 
responsabilidade da 
LICITANTE. 
 
 

53 Anexo IV 
Documento 3 

Louças e Metais - O item 20 indica a utilização de vasos sanitários 

convencionais, a título de otimização das instalações hidráulicas e 

economia de água, a especificação deveria ser com caixa 

acoplada. O que devemos considerar? 

Devem ser utilizados 
vasos sanitários 
convencionais com caixa 
acoplada, conforme 
descrito no Edital. 

54 Anexo IV 
Documento 3 

Sistema de voz e dados - Item 21.3 Entendemos que deveremos 

apenas deixar tubulação seca para este sistema, não sendo de 

nosso escopo, os componentes do cabeamento e armários de 

telecomunicação. Nosso entendimento está correto? 

O entendimento não 
está correto. Deverá ter 
cabeamento estruturado 
e armários de 
telecomunicação, 
conforme descrito no 
Documento 
Complementar 3. 

55 Anexo IV 
Documento 3 

Sistema de Som Ambiente - Item 21.4 Entendemos que 

deveremos fornecer o sistema completo de sonorização ambiente. 

Nosso entendimento esta correto? 

O entendimento está 
correto. 
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56 Anexo IV 
Documento 3 

Sistema de Recepção de TV/FM - Item 21.5 

Entendemos que deveremos fornecer apenas tubulação seca para 

o sistema. 

Antena, Amplificadores, Videocassete e Monitores estão fora do 

escopo de nosso fornecimento. Nosso entendimento esta correto? 

O entendimento não 
está correto. Deverá ter 
(i) Antena parabólica e 
antena coletiva comum 
na cobertura do prédio; 
(ii) Amplificadores de 
sinal da coletiva e da 
parabólica sendo um 
para cada canal de TV; 
(iii) Videocassete para 
reprodução de filmes; 
(iv) Monitor 14 “colorido 
para ajustes e testes”, 
conforme descrito no 
Documento 
Complementar 3 

57 Anexo IV 
Documento 3 

Sistema de Som Ambiente - Item 21.4 Não encontramos as 

especificações  técnicas dos equipamentos. Como devemos 

proceder? 

Os equipamentos 
necessários estão 
descritos no Documento 
Complementar 3 e o 
CONCESSIONÁRIO 
deverá apresentar um 
projeto de som 
ambiente de forma a 
atender à necessidade, 
cabendo ainda a 
validação com o Poder 
Concedente. 

58 Anexo IV 
Documento 3 

Sistemas de instalações Hidráulicas - Item 22 Não é citado sistema 

de agua quente, porem nas especificações de materiais hidráulicos 

é citado aquecedores de passagem. Devemos considerar sistema 

de agua quente e em quais ambientes devemos prevê-lo? 

O sistema de água 
quente deverá estar nos 
ambientes conforme as 
especificações da RDC. 

59 Anexo IV 
Documento 3 

Sistemas de instalações Hidráulicas – Item 22  

Não é citado sistema de Gás combustível. Entendemos que 

deveria existir um ponto para a Copa, nosso entendimento está 

correto? 

O entendimento não 
está correto. Não haverá 
ponto de gás 
combustível. 

60 Geral Estamos aguardando as respostas 01 até 28, encaminhadas à 

V.Sas. em 16, 21 e 28 de Janeiro de 2015. 

Respondidas nesta 
oportunidade. 

61 Item 2.1 13) Data 
para 
Recebimento dos 
Envelopes do 
Edital e 8º 
parágrafo do 
preâmbulo do 
Edital 

Os itens divergem sobre o horário da data de entrega. Até que 

horas pode-se entregar a proposta? 

O item será retificado. O 
horário para o 
recebimento é de 08h às 
17h. 

62 Item 7.2 do Edital A data base da Contraprestação e do Aporte Público é 01 de abril 

de 2014? Caso a resposta seja negativa, qual é a data correta? 

O entendimento está 
correto. 
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63 Item 7.2 do Edital Qual a origem dos recursos do Aporte Público? Serão utilizados recursos 
do orçamento municipal 
ou recursos decorrentes 
de repasse de outros 
entes federativos para o 
pagamento do Aporte 

64 Item 7.2 do Edital A origem dos recursos do Aporte Público provém de banco 

público? 

O entendimento não 
está correto. 

65 Itens 20.3.2, 
20.4.2, 20.4.4, 
20.4.5 do Edital 

A data base dos valores desses itens é 01 de abril de 2014? Caso a 

resposta seja negativa, qual é a data correta? 

O entendimento não 
está correto. Esses 
valores não serão 
corrigidos 
monetariamente. 

66 Item 2 do Anexo I 
do edital 

O Edital foi publicado em 24/12/2014. A data base definida por 

esse anexo é 1/04/2014. Ao apresentar o Plano de Negócios, 

deve-se deflacionar os valores apresentados no Edital 

(contraprestação, aporte público, ressarcimentos e integralização 

mínima de capital, etc)? 

O entendimento não 
está correto. 

67 Item 2 do Anexo I 
do edital 

Caso a resposta do item acima seja afirmativa, deverão ser 

considerados na conta do reajuste os dias da publicação do Edital 

e da data base definida pelo item 2 do Anexo I? 

O entendimento não 
está correto. 

68 Anexo III do Edital A data base do Plano de Negócios é 01 de abril de 2014? Caso a 

resposta seja negativa, qual é a data correta? 

O entendimento está 
correto. 

69 Anexo III do Edital Quais normas contábeis o plano de negócios deverá seguir? Deverá seguir as normas 
contábeis pertinentes do  
IFRS e do ICPC 01. O 
plano de negócios é 
meramente referencial. 

70 Anexo III do Edital O Plano de negócio deverá considerar as Normas brasileiras de 

Contabilidade convergidas às normas internacionais, mediante a 

aplicação das International Financial Reporting Standards – IFRS? 

Deverá seguir as normas 
contábeis pertinentes do  
IFRS e do ICPC 01. O 
plano de negócios é 
meramente referencial. 

71 Anexo III do Edital O plano de negócios deverá ser apresentado em termos reais? O Plano de Negócios 
poderá ser entregue em 
termos nominais ou 
reais. 

72 Anexo II – Minuta 
do Contrato de 
Concessão 
Cláusula 20o 

Qual será o fundo Garantidor responsável pelas contraprestações? A origem dos recursos 
dados em garantias pelo 
poder concedente ao 
privado está descrita na 
cláusula 20 da minuta de 
contrato. 

73 Anexo IV/Visita à 
obra 

Após a realização da visita técnica no CS Boa Vista e Menino Jesus 

foi constatado que será necessário demolição não informada no 

documento Anexo IV. 

Estamos entendendo que o Anexo IV será revisado e enviado aos 

participantes. 

Confirmar e ou orientar o que deverá ser feito. 

O CS Boa Vista será 
reconstruído em novo 
local, portanto, o 
CONCESSIONÁRIO não 
deverá realizar 
demolição. 
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74 Anexo IV Centros de Saúde – para a construção dos centros de saúde novos 

de Coqueiros e Zilah, notamos que no local informado há 

construções existentes, e no documento do anexo IV 

"Diretrizes_Especificacoes_Cronograma"não nos foi solicitado 

demolição. Como proceder? 

Devemos efetuar demolição nos respectivos endereços, ou 

deveremos procurar terrenos próximos? 

Os novos CS Coqueiros e 
Zilah serão construídos 
em novos locais, 
portanto, o 
CONCESSIONÁRIO não 
terá a obrigação de 
demolição. 

75 Documento 11 Solicitamos que seja especificado o que deve ser considerado na 

verba: Rastreabilidade. 

As especificações 
pertinentes estão 
descritas no Anexo V. 

76 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Centros Médicos: 

 

1. Sala de Classificação de Risco: 

A portaria 2048 do Ministério da Saúde propõe a implantação nas 

unidades de atendimento de urgências, o acolhimento e a 

"triagem classificatória de risco". De acordo com esta portaria, 

este processo "deve ser realizado por profissional de saúde, de 

nível superior, mediante treinamento específico e utilização de 

protocolos pré-estabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau de 

urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de 

prioridade para o atendimento"(BRASIL, 2002). 

O Acolhimento com Classificação de Risco – ACCR – se mostra 

como um instrumento reorganizador dos processos de trabalho na 

tentativa de melhorar e consolidar o Sistema Único de Saúde. Vai 

estabelecer mudanças na forma e no resultado do atendimento 

do usuário do SUS. 

A avaliação deste paciente é feita com base em: Queixa principal; 

início – evolução – tempo de doença; Estado físico do paciente; 

Escala de dor e de Glascow; Classificação de gravidade; 

medicações em uso, doenças preexistentes, alergias e vícios; 

Dados vitais: pressão arterial ,temperatura, saturação de O2. 

 

Com base no texto acima citado e de forma a atender a referida 

Portaria Ministerial, cabe-nos solicitar o esclarecimento quanto 

aos itens omissos na referida área quanto a sua pertinência, visto 

que não foram contemplados no documento editalício necessários 

a realização destes serviços, a saber: Mesa para exames, escada 

de 2 degraus, balança antropométrica e balança pediátrica. 

As especificações 
pertinentes estão 
descritas no Edital e seus 
anexos. 

77 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Centros Médicos: 

2. Consultórios Ginecológicos: O documento editalício é claro 

quando descreve que alguns consultórios deverão garantir a 

realização de exames ginecológicos. Chama-nos a atenção que no 

Anexo VII – RELAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS, SOB GUARDA DA 

CONCESSIONÁRIA OU COM ACESSO A ELA FRANQUEADO, há a 

presença de Detetor Fetal, o que indica a realização de exames 

pré-natais, porém não há a menção de nenhum outro 

equipamento destinado a este fim como por exemplo Ultrassom, 

que também é rotineiramente usado em exames ginecológicos de 

rotina. Cabe-nos alertar este órgão da falta deste equipamento 

bem como solicitar o esclarecimento da necessidade de 

contemplarmos os mesmos. 

Não há previsão de 
Ultrassom nos 
Consultórios de 
Ginecologia. Sim, nestes 
consultórios serão 
realizados exames pré-
natais. 
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78 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Centros Médicos: 

 

3. CONSULTÓRIO DE SAÚDE BUCAL COLETIVO: Cabe-nos alterar o 

orgão sobre a omissão dos equipamentos de Raio-X Odontológico, 

Revelador de Raio- X Odontológico, Autoclave Horizontal de Mesa 

e Ultrassom Odontológico, equipamentos estes imprescindíveis ao 

atendimento aos pacientes. 

Não há previsão dos 
itens listados neste 
questionamento no 
Edital. 

79 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Centros Médicos: 

 

4. Salas de Vacinas: Cabe-nos alertar o orgão sobre a omissão e 

necessidade de mesa de exame e armário vitrine neste ambiente, 

sendo o primeiro essencial para a prestação do serviço visto que o 

maior público a que se destina este ambiente, bebês com até 01 

ano de vida, e que necessitam deste tipo de mobiliário para que a 

vacina seja ministrada de forma segura. 

Somente o armário 
vitrine não está previsto 
no Edital. 
 

80 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

5. Sala de Coleta de Materiais Laboratoriais/ teste do 

pezinho/ECG: Cabe-nos alertar o orgão sobre a omissão e 

necessidade de suporte de braço. Equipamento essencial para a 

realização de coleta de amostras de sangue. 

Não há previsão de 
suporte de braço. Estão 
previstos boxes para 
coleta de amostras de 
sangue. 

81 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Centros Médicos: 

 

6. Higienização: Cabe-nos alertar  o orgão sobre a omissão e 

necessidade de Maca Hospitalar e Mesa Auxiliar neste ambiente. 

Não há previsão de maca 
hospitalar e mesa 
auxiliar neste ambiente. 

82 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Centros Médicos: 

 

7. Farmácia: Cabe-nos alertar o orgão sobre a omissão e 

necessidade de Refrigerador para Medicamentos nesse ambiente. 

Alguns Medicamentos inclusive antibióticos exigem a necessidade 

de armazenamento sob temperatura controlada, porém não fora 

previsto este equipamento para a guarda adequada dos mesmos. 

O entendimento não 
está correto, uma vez 
que há previsão do 
equipamento no Anexo 
VIII 

83 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Centros Médicos: 

 

8. Esterilização: Cabe-nos alertar o orgão sobre a omissão e 

necessidade de carros de transporte de materiais e 

roupas/lavanderia. 

Os serviços indicados 
não compõem o escopo 
desta Licitação, ou seja, 
são de responsabilidade 
do Poder Concedente. 

84 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Central de Material Esterilizado: 

1. Recebimento: Cabe-nos alertar o orgão sobre a omissão 

e necessidade de Lupa para análise dos materiais e 

instrumentais e Patreleiras para armazenamento e 

montagem de cargas. 

Os equipamentos do 
CME deverão atender as 
exigências da RDC. 

85 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Central de Material Esterelizado: 

2. Preparo: Cabe-nos alertar o orgão sobre a omissão e 

necessidade de Lupa para análise dos materiais e 

instrumentais, Suporte de Hamper, Mesa Auxiliar com 

Rodízios, e Carro para Transporte de Materiais. 

Equipamentos essenciais para o fluxo de materiais e 

perefeito funcionamento da CME. 

Os equipamentos do 
CME deverão atender as 
exigências da RDC. 
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86 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Central de Material Esterelizado: 

3. Esterilização: Cabe-nos alertar o orgão sobre a omissão e 

necessidade de Termohigrômetro, visto que a 

temperatura e umidade devem ser contraladas neste 

ambiente. 

Os equipamentos do 
CME deverão atender as 
exigências da RDC. 

87 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Laboratório: 

1. Imunobioquímica: Cabe-nos alertar o orgão sobre a 

omissão e necessidade de EQUIPAMENTO PARA 

ANÁLISES BIOQUÍMICAS. Equipamento este destinado a 

análise de exames tais como: Glicose, Colesterol, 

Triglicerídeos, etc. 

Os equipamentos do 
CME deverão atender as 
exigências da RDC. 

88 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Laboratório: 

2. Imunohematologia: Cabe-nos alertar o orgão sobre a 

omissão e necessidade de CONTADOR AUTOMÁTICO DE 

CÉLULAS  SANGUINEAS e EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO 

PARA DETERMINAÇÃO DE TAP, PTTK, FIBRINOGÊNIO E 

FATORES. Sendo o primeiro destinado a deteminação 

quantitativa e qualitativa dos parâmetros analisados no 

exame de hemograma, e o segundo destinado aos 

parâmetros de exames relativos a fatores de coagulação 

sanguínia. 

Os equipamentos do 
CME deverão atender as 
exigências da RDC. 

89 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Laboratório: 

3. Cabe-nos alertar o orgão sobre a omissão e necessidade 

do SETOR DE IMUNOLOGIA sem o qual não será possível 

analisar a Dosagem de Marcadores Virais, Tumorais e 

Hormonais dos Pacientes. Como por exemplo, exames de 

PSA, HIV, HCV, Hepatites em geral, etc. 

O Setor de Imunologia 
está devidamente 
previsto no Edital e seus 
Anexos. 

90 Anexo VIII e 
Anexo IV – 
Documento 06 

Laboratório: 

 

4. Cabe-nos pedido de esclarecimento ao Orgão quanto a 

necessidade do equipamento CITÔMETRO DE FLUXO. 

Este equipamento é destinado a acompanhamento de 

pacientes que já estão diagnosticados e acompanhados 

em programas específicos em contagem de população de 

células específicas como por exemplo HIV, Doenças 

Neoplásicas  do Sangue (leucemia). Estes equipamentos 

estão normalmente alocados em laboratórios específicos 

para esse fim não cabendo ao Laboratório que supre a 

necessidade para Saúde Básica e sim a complementar ou 

especializada. 

O referido equipamento 
não compõe o escopo 
desta Licitação, ou seja, 
é de responsabilidade do 
Poder Concedente. 

91 Geral Estamos entendendo que os Centros de Saúde existentes não 

serão operados por nós. Confirmar. 

O entendimento está 
correto. 

92 Geral Estamos entendendo que as unidades que continuarão em 

funcionamento ao lado da nova CS que estará sendo construída 

terá seu próprio seguro. Confirmar. 

Os CS em funcionamento 
não têm seguro. 

93 Geral Estamos entendendo que os CS existentes que serão demolidos 

são de responsabilidade do Poder Concedente a retirada e 

destinação dos equipamentos em uso atualmente. Confirmar. 

O entendimento está 
correto. 

94 Geral Estamos aguardando as respostas 01 a 59, encaminhadas a Vsas 

em 16, 21 e 28 de Janeiro de 2015 e 5 de Feveireo de 2015. 

Respondidas nesta 
oportunidade 
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95 Item 25.6 da 
minuta do 
Contrato de 
Concessão 

- Item 25.6 – Os valores das multas referidos nas subcláusulas 

anteriores serão reajustados pelo IRC anualmente, a partir da data 

de assinatura do CONTRATO e tendo como data-base 1º de 

Janeiro do ano de 2012. 

 

A respeito da data-base 1o de Janeiro do ano de 2012. Favor 

ratificar ou retificar essa data. 

A data-base para 
reajuste das multas é 1º 
de janeiro de 2012 

96 Geral Estamos entendendo que o escopo desta licitação não contempla 

nenhuma reforma dos Centros de Saúde e laboratório existentes, 

Nosso entendimento está correto? Se negativo favor esclarecer. 

O entendimento está 
correto. 

97 Geral Estamos entendendo que o escopo desta licitação não contempla 

a operação de nenhum dos Centros de Saúde e laboratório 

existentes. Nosso entendimento está correto? Se negativo favor 

esclarecer. 

O entendimento está 
correto. Os serviços 
incluídos na PPP são 
apenas atividades não 
assistenciais descritas no 
Anexo V 

98 Geral Estamos aguardando as respostas 01 a 82, encaminhadas a Vsas 

em 16, 21 e 28 de Janeiro, 5, 10 e 19 de Fevereiro de 2015. 

Respondidas nesta 
oportunidade 

99 Cláusula 13ª do 
Contrato de 
Concessão 

Em atenção a Cláusula 13ª – Contratação com Terceiros e 

Empregados da Minuta do Contrato de Concessão (Anexo II), 

subcláusula 13.1.1., Solicitamos a Relação dos atuais empregados 

da rede de atenção primária à Saúde, provenientes da iniciativa 

privada, referentes aos serviços não assistenciais. 

A relação será 
oportunamente 
repassada à 
Concessionária. 

 


