
Questão Item do Edital Esclarecimento Solicitado Resposta 

100 6. Objeto da 
Licitação 

Não identificamos nos documentos publicados, a especificação 
e necessidade de fornecimento de diversos itens voltados a 
Tecnologia da Informação, tais como: switches para a rede de 
dados, pontos de acesso sem fio, segurança da informação, 
telefonia IP, impressora, servidores, coletores de dados, PDAs, 
impressoras de código de barras, sistemas de gestão 
hospitalar e link de comunicação. Entendemos que o 
forncedimento destes itens não faz parte do escopo do edital. 
Está correto nosso entendimento? 

As informações relacionadas a 
infraestrutura de rede de dados 
e voz que são objetos desse 
contrato estão contidas no 
Anexo IV item 5.f, bem como o 
item 21 do documento 
complementar 3. 

101 21.3 – 
Documento 
Complementar 
03 

Conforme descrito no item 21.3 do documento complementar 
03_vdneg a quantidade de telefones será a mesma quantidade 
de microcomputadores. Está correta esta afirmação? 

Não é obrigação da 
CONCESSIONÁRIA o 
fornecimento de aparelhos de 
telefone. 
Não obstante, deverá fornecer 
tubulação para distribuição de 
cabo de voz e dados. Sendo que 
deverá disponibilizar 2 (dois) 
pontos por usuário, um ponto 
para microcomputador e um 
ponto para telefone, não 
limitando esta relação em um 
aparelho de telefone para cada 
microcomputador.  

102 21.6 – 
Documento 
Complementar 
03 

Conforme descrito no item 21.6 do documento complementar 
03_vdneg deverá ser previsto tubulação seca para passagem 
de cabos coaxial ou fibra ótica para atender às câmeras de 
CFTV a ser ofertado poderá ser analógico ou IP. Porém o item 
4.3 (página 34) do Anexo V informa que o sistema de CFTV 
deve ser composto por câmaras TCP/IP. Entedemos que a 
solução deverá ser obrigatoriamente baseada em tecnologia IP 
e serão aceitos cabos ethernet UTP ou fibra óptica para esta 
finalidade. Está correto nosso entendimento? 

A tubulação prevista no item 
21.6 do documento 
complementar 03 deverá 
atender as especificações 
necessárias para o 
funcionamento da vigilância 
eletrônica (CFTV) de acordo com 
os parâmetros descritos no item 
4.3 do anexo v. 

103 Geral Os documentos publicados não especificam a quantidade 
necessária de câmeras CFTV para as Unidades CS, CME e 
Laboratório. Quais os documentos podemos utilizar para 
levantamento desta informação? 

A quantidade dependerá do 
projeto arquitetônico que será 
feito pela concessionária, desde 
que atenda as exigências dos 
anexos e documentos 
complementares. 

104 21.3 
Documento 
Complementar 
03 

Atualmente os projetos de cabeamento estruturado que 
seguem as melhores práticas de mercado utilizam-se de 
tecnologia convergente onde um único cabo atende tanto a 
estação de trabalho como aparelho telefônico IP, utilizando 
para isso a porte de switch do aparelho telefônico. O item 21.3 
do documento complementar 03_vdneg descreve que a 
tubulação deverá ser projetada para 2 (dois) pontos por 
usuário, sendo um para micro e um para telefone. Caso 
solução ofertada utilize terminal IP com duas portas de rede, 
onde o telefone pode servir como switch  para conectar o 
ponto de rede ao desktop, entendemos que poderá ser 
ofertado apenas 01 ponto de rede por estação de 
trabalho/telefone IP. Está correto nosso entendimento? 

A solução definida pela 
CONCESSIONÁRIA deverá 
atender as exigências para a 
prestação dos serviços 
solicitados para a concessão e 
deverá ser validada pelo Poder 
Concedente, quando da 
apresentação dos projetos 
descritos no Anexo IV . 

  



105 5f-Anexo IV O item ‘’5f Infraestrutura de rede de dados e voz” do Anexo IV 
especifica que a solução ofertada deve fornecer a 
funcionalidade PoE (Power over Ethernet) para conexão e 
alimentação dos dispositivos de rede com essa funcionalidade 
(telefones, câmeras por exemplo). Com base nessa informação 
entendemos que a solução de Telefonia a ser ofertada deverá 
utilizar tecnologia IP e os switches de rede deverão fornecer 
alimentação PoE aos dispositivos. Está correto o nosso 
entendimento? 

A solução definida pela 
CONCESSIONÁRIA deverá 
atender as exigências para a 
prestação dos serviços 
solicitados para a concessão e 
deverá ser validada pelo Poder 
Concedente, quando da 
apresentação dos projetos 
descritos no Anexo IV. 

106 Geral Com relação ao sistema de Telefonia, solicitamos 
esclarecimento quanto aos links de comunicação entre o 
sistema de telefonia e a rede pública de telefonia: serão 
troncos analógicos, troncos digitais ou troncos E1? 

A solução definida pela 
CONCESSIONÁRIA deverá 
atender as exigências para a 
prestação dos serviços 
solicitados para a concessão e 
deverá ser validada pelo Poder 
Concedente, quando da 
apresentação dos projetos 
descritos no Anexo IV.  

107 Geral Ainda relacionado ao sistema de Telefonia, solicitamos 
esclarecimento quanto a necessidade ou não de sistema de 
tarifação para realizar a bilhetagem das chamadas telefônicas 
realizadas. O sistema de tarifação deve ser contemplado no 
escopo de fornecimento? 

Os custos referentes ao 
consumo de telefonia 
relacionados à 
operação dos CS, CME e 
LABORATÓRIO serão de 
responsabilidade do PODER 
CONCEDENTE. 

108 Item 6 – 
Documento 
Complementar 
02 

O item ambiente 6 – coleta na página 31 do “documento 
complementar 02 projeto CS vdneg” descreve que na sala de 
coleta haverá uma bancada para acomodar o computador e 
impressora. Entendemos que a impressora deverá ser 
fornecida apenas para a sala de coleta e juntamente com o 
microcomputador da sala. Está correto nosso entendimento? 
Caso positivo, solicitamos esclarecer as especificações técnicas 
da impressora a ser fornecida (tipo de interface,  colorida ou 
monocromática, quantiade de folhas de impressão por 
minuto, etc).  

O entendimento está correto. A 
impressora será fornecida pela 
SMSA, sendo de 
responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA apenas 
fornecimento do mobiliário 
necessário para alocação desta. 
O projeto arquitetônico 
referencial do 
dimensionamento poderá ser 
consultado no  documento 
complementar 02. 
 

109 Geral Não identificamos nos documentos publicados a necessidade 
de fornecimento de servidores Storage (exceto para CFTV) 
para as Unidades CS, CME e Laboratório. Entendemos que as 
Unidades utilizarão estes recursos centralizados a serem 
disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte/PRODABEL. 
Está correto nosso entedimento? 

O Poder Concedente será 
responsável pelo fornecimento 
dos equipamentos de TI, exceto 
infraestrutura. 
 

110 Geral Os documentos publicados também não especificam a 
necessidade de fornecimento de Sistema de Gestão de Saúde 
para as unidades CS, CME e Laboratório. Entendemos que o 
sistema a ser utilizado será de responsabilidade da Prefeitura 
de Belo Horizonte e acessado via interface web (http ou 
https). Está correto nosso entendimento? 

O Sistema de Gestão de Saúde 
será de responsabilidade do 
poder concedente. 
 

  



111 4.4 – Anexo V O item 4.4 do Anexo V especifica as necessidades mínimas 
para o Help Desk e Central de Atendimento. Não visualizamos 
a necessidade de gravação das ligações nesta central. Está 
correto nosso entendimento? 

O entendimento está correto. 
Cumpre ressaltar, no entanto, 
que a CONCESSIONÁRIA deverá 
observar os indicadores 
previstos no Catálogo de 
Serviços para atendimento aos 
SLAs. 

112 Item 11.4 (i) 
do Edital 

Visto que os porteiros manterão contato habitual e 

permanente com pacientes portadores de diversas 

patologias, estando, dessa forma, expostos a riscos 

microbiológicos de contaminação, entendemos que deve 

ser previsto adicional de insalubridade em grau médio 

(20% sobre o salário mínimo) para os porteiros, nos 

termos da NR 15 do MTE, que dispõe sobre atividades e 

operações insalubres, especialmente em seu Anexo 14. 

Nosso entendimento está correto? 
 

A composição dos salários dos 
trabalhadores a serem 
contratados pela LICITANTE 
deverão ser estudados pela 
mesma conforme a legislação 
vigente, sendo que a proposta 
comercial deverá considerar 
todos os custos e despesas. 

113 Item 11.4 (i) 
do Edital 

Considerando a NR 15 do MTE, que dispõe sobre 

atividades e operações insalubres, sobretudo, seu Anexo 

14, e a Súmula nº 448 do TST, entendemos que é devido 

aos auxiliares de limpeza adicional de insalubridade em 

grau máximo (40% sobre o salário mínimo). Nosso 

entendimento está correto?  
 

A composição dos salários dos 
trabalhadores a serem 
contratados pela LICITANTE 
deverão ser estudados pela 
mesma conforme a legislação 
vigente, sendo que a proposta 
comercial deverá considerars 
todos os custos e despesas. 

114 Item 11.4 (i) 
do Edital 

O item 11.4 (i) do Edital estabelece que a 

Proposta Comercial é incondicional e deverá 

considerar todos os investimentos, tributos, 

custos e despesas necessários à operação da 

Concessão. Neste sentido, entendemos que, 

para fins de cálculo do ISSQN, as atividades 

que representam os serviços a serem 

remunerados pela Contraprestação Mensal 

Efetiva estão previstas no número 7.10 do 

Anexo (Lista de Serviços) da Lei Municipal nº 

8.725/03. Nosso ntendimento está correto?  

 
 

A Concessão Administrativa 
deverá incidir todos os tributos  
pertinentes a um contrato de 
prestação de serviço, sendo 
assim a incidência do ISSQN será 
aplicada ao valor total da 
contraprestação anual devida. 

115 Item 11.4 (v) 
do Edital 

Considerando que o item 11.4 (v) do Edital determina que a 

elaboração da proposta comercial deverá levar em 

consideração “a isenção/desconto previstos na Lei Municipal 

nº 9.145/2006, observado que a Proposta Comercial a ser 

ofertada corresponderá ao valor bruto da Contraprestação 

Anual Máxima (...) anteriormente ao desconto previsto na 

referida lei", entendemos que o valor constante na Proposta 

Comercial deverá ser o valor total (valor bruto) dos serviços 

prestados sem considerar o desconto previsto na legislação 

municipal e/ou qualquer outro tipo de desconto que 

eventualmente seja cabível ao caso. Nosso entendimento está 

correto? 

O entendimento está correto. 

  



116 Item 12.6.7.1 
do Edital 

O item 12.6.7.1 do Edital exige que as Licitantes apresentem 

atestados técnico-operacionais, por meio dos quais possam 

comprovar a prestação de serviços relacionados à execução 

de empreendimento de edificação em área urbana, com área 

construída total ou superior a 20.000 m² (vinte mil metros 

quadrados), sendo permitida a soma de atestados relativos a 

área construída de, no mínimo, 1.000 m² (mil metros 

quadrados). Neste sentido, entendemos que, para 

atendimento ao item, é possível apresentar, por exemplo, 

atestado que comprove a construção de 20 (vinte) unidades 

de 1.000 m² (mil metros quadrados) de um mesmo 

empreendimento de edificação, alcançando-se, assim, um 

empreendimento de edificação em área urbana, com área 

construída total de 20.000 m² (vinte mil metros quadrados). 

Nosso entendimento está correto?  

O entendimento está correto. 

117 Item 12.6.7.2 
do Edital 

Considerando que o item 12.6.7.2 do Edital exige que todos os 

serviços descritos nas suas alíneas (i), (ii) e (iii) tenham sido 

realizados em área total de no mínimo 20.000 m2, admitindo-

se a soma de atestados de um mesmo Licitante referentes a 

área mínima de 1.000 m2, desde que realizados de forma 

simultânea; Considerando, ainda, que a Licitante vencedora 

do certame licitatório terá que executar os serviços listados 

nos itens (i), (ii) e (iii) da Cláusula 12.6.7.2 do Edital, de forma 

simultânea, em um único contrato de concessão; Entendemos 

que todos os atestados exigidos no item 12.6.7.2 deverão 

comprovar que os serviços descritos no item (i), (ii) e (iii) 

foram executados simultaneamente, de forma a demonstrar a 

capacidade da licitante na gestão dos  

serviços em conjunto. O entendimento está correto?  

De acordo com o item 12.6.8 do 
Edital, não é obrigatório que as 
exigências dos itens 12.6.7.1 e 
12.6.7.2 tenham sido 
executadas em um mesmo 
contrato, desde que atendidos, 
os quantitativos mínimos 
especificados em cada um de 
tais itens e seus subitens. 
A simultaneidade refere-se 
apenas aos serviços previstos 
em cada item do 12.6.7.2, e não 
em relação a todos os itens 
conjuntamente.  

118 Item 12.6.9.1 
do Edital 

O item 12.6.9.1 do Edital expressamente permite que as 

exigências contidas no item 12.6.7.2 sejam comprovadas por 

empresa subcontratada. Além da  

documentação relativa à qualificação técnica, o Edital exige, 

no item 12.6.9.1.2, que a subcontratada apresente também 

documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade 

fiscal e trabalhista e de parte das exigências de qualificação 

econômico-financeira, colocando a subcontratada em posição 

equiparada às demais Licitantes e empresas Consorciadas. 

Considerando que o art. 33, inciso V, da Lei Federal nº 

8.666/1993, prevê a responsabilidade solidária das 

consorciadas para os atos praticados pelo consórcio, 

entendemos que o regime de responsabilidade civil solidária 

entre consorciadas, prevista no Edital e na legislação aplicável, 

também se aplicará à empresa subcontratada cujo atestado 

tenha sido utilizado para comprovação das exigências 

previstas no item 12.6.7.2 do Edital. Nosso entendimento está 

correto?  

O entendimento não está 
correto. 

  



119 Itens 
12.6.9.1.3 e 
12.6.9.1.6 do 
Edital 

A partir da interpretação dos itens 12.6.9.1.3 e 12.6.9.1.6, 

entendemos que, (i) caso a subcontratada que comprovar as 

exigências contidas no subitem 12.6.7.2 seja substituída 

durante os 5 primeiros anos de Concessão, tal substituição 

implicará na perda das condições de habilitação da 

Concessionária e suas consequências contratuais, e, (ii) 

passados mais de 5 anos desde a Data de Eficácia do Contrato, 

a subcontratada que comprovar as exigências contidas no 

subitem 12.6.7.2 poderá ser substituída, desde que mediante 

prévia anuência do Poder Concedente e da comprovação de 

que o sucessor (a) possui qualificação igual ou superior à da 

subcontratada indicada na Licitação e (b) atende ao exigido 

nos subitens 12.6.9.1.2 e 12.6.9.1.5 do Edital. Nosso 

entendimento está correto?  

O entendimento está correto. 

120 Item 12.6.12 
do Edital 

Considerando que os números de telefone sofreram 

alterações nos últimos anos, seja pelo acréscimo de novos 

dígitos, seja pela modificação dos prefixos, a previsão de 

número de telefone nos atestados apresentados pela Licitante 

não contribuirá para qualquer verificação independente dos 

termos do atestado; Considerando que o número de telefone 

dos órgãos responsáveis pela emissão dos atestados pode ser 

localizado por outros meios de busca e pesquisa disponíveis, 

inclusive na internet. Nesse sentido, é correto o entendimento 

de que está dispensada a apresentação de número de 

telefone nos atestados?  

O entendimento não está 
correto. A solicitação é 
discricionariedade da 
Administração Pública. 
 

121 Item 12.6.12 
do Edital 

Considerando que o art. 30, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/1993, 

determina que a comprovação de aptidão técnica deverá ser 

feita com documentos devidamente  

registrados nas entidades profissionais competentes; 

Considerando que o artigo 26 da Lei Federal n. 5.194/1966 

atribuiu ao CONFEA a competência de instância superior da 

fiscalização do exercício profissional da engenharia, da 

arquitetura e da agronomia no Brasil; Considerando que 

conforme disposto nos artigos 50 e 51 da Resolução n. 

1.025/2009 do CONFEA, a Certidão de Acervo Técnico (CAT) 

deve ser requerida ao CREA, a quem caberá manifestar sobre 

sua emissão após efetuar análise do requerimento e 

verificação das informações apresentadas; Considerando a 

determinação do CONFEA de que todos os atestados de 

execução de obras sejam devidamente acervados nos CREAs; 

Entendemos que todos os atestados técnicos deverão estar 

devidamente acervados e registrados no conselho de 

categoria profissional competente. O entendimento está 

correto?  

Este entendimento está correto 
apenas para o atestado previsto 
no item 12.6.7.1 

  



122 Item 12.7.3 do 
Edital 

O item 12.7.3 exige que o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis apresentadas sejam auditadas por 

auditor independente apenas “nos casos exigidos pela 

legislação brasileira”. Considerando que a avaliação do 

balanço e demonstrações contábeis é a principal forma de se 

aferir a saúde financeira dos participantes e, caso essas 

informações não sejam auditadas o Poder Concedente estará 

sujeito a todo tipo de fraude e falseamento dos dados 

constantes dos balanços, sendo tais informações meras 

declarações de vontade sem necessária correspondência à 

realidade, é correto o entendimento de que todos os 

participantes da Licitação deverão apresentar balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis auditadas por auditor 

independente?  

O entendimento não está 
correto. A auditoria realizada 
por empresa de auditoria 
independente somente será 
necessária nos casos exigidos 
pela legislação brasileira. 

123 Item 16.2.2 do 
Edital 

É correto o entendimento de que para a desclassificação da 

proposta comercial manifestamente inexequível serão 

aplicados os parâmetros previstos no art. 48, inciso II, da Lei 

Federal nº 8.666/1993?  

Toda legislação pertinente será 
aplicada, bem como o art. 48, 
inciso II, da Lei 8.666/93. 

124 Item 22.3 do 
Edital 

Considerando que o art. 59, parágrafo único, da Lei Federal nº 

8.666/1993 prevê que “A nulidade não exonera a 

Administração do dever de indenizar o contratado pelo que 

este houver executado até a data em que ela for declarada e 

por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto 

que não lhe seja imputável, promovendo-se a 

responsabilidade de quem lhe deu causa”, é correto o 

entendimento de que, no caso de declaração de nulidade da 

Licitação, o Poder Concedente indenizará a Licitante declarada 

vencedora pelos gastos incorridos na execução do Contrato e 

por outros prejuízos regularmente comprovados?  

Conforme disposto no Edital, o 
disposto no art. 59, parágrafo 
único, da Lei 8.666/93 será 
observado. 

  



125 Itens 2.1.1 e 
10.4 do 
Contrato, Itens 
5.d e 6.f.i do 
Anexo IV e 
Item 5 do 
Anexo VI 

Entendemos que o recebimento das Obras seguirá os 

seguintes passos:  

Passo 1: Ao concluir as obras referentes a um determinado CS, 

CME ou Laboratório, a Concessionária enviará uma 

comunicação formal de tal conclusão ao Poder Concedente;  

Passo 2: A partir do recebimento da comunicação prevista no 

Passo 1, o Poder Concedente terá 10 dias úteis para, 

cumulativamente, (i) realizar vistoria completa das 

instalações, equipamentos e relação de funcionários 

designados pela Concessionária, (ii) apresentar relatório de 

vistoria com os pontos aceitos e os pontos a serem ajustados 

pela Concessionária, indicando o prazo para tais correções, e 

(iii) emitir o documento de aceitação das obras e de entrada 

em operação dos serviços – caso não haja pontos a serem 

ajustados, o Poder Concedente emitirá neste passo o Aceite 

Formal e a Ordem de Entrada em Operação (“OEO”), mas se 

houver pontos a serem ajustados o Poder Concedente emitirá 

o Termo de Recebimento Provisório (“TRP”) e a OEO;  

Passo 3: Caso o relatório de vistoria apresente pontos a serem 

reajustados, o Poder Concedente aguardará o transcurso de 

90 (noventa) dias, desde a data de emissão do TRP, para, 

então, realizar nova vistoria no local para avaliar os itens que 

foram ajustados, conforme indicados no TRP;  

Passo 4: Constatado que não há mais falhas ou defeitos a 

serem corrigidos nesta nova vistoria, o Poder Concedente 

emitirá o Aceite Formal. Nosso entendimento está correto?  

O recebimento das obras 
seguirá as regras conforme 
estão nos anexos, contrato e 
Edital. 

126 Itens 2.1.19 e 
17.6.6.1 do 
Contrato 

Considerando que o conceito de Evento de Inadimplemento 

Tipo 1 compreende os pagamentos devidos pelo Poder 

Concedente à Concessionária, com exceção daqueles relativos 

à extinção do Contrato, é correto o entendimento de que o 

inadimplemento de pagamento de indenização em pecúnia, 

quando esta for a opção escolhida para realização de eventual 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da 

Concessão, nos termos da Cláusula 17.6.6.1 do Contrato, 

também constitui um Evento de Inadimplemento Tipo 1?  

O conceito de EVENTO DE 
INADIMPLEMTNEO TIPO 1 está 
devidamente descrito no Edital, 
contrato e anexos. 

127 Item 2.1.36 do 
Contrato 

Entendemos que todos aqueles que se encontram nas 

dependências da REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE serão 

considerados USUÁRIOS para fins do disposto no Contrato. 

Nosso entendimento está correto?  

O conceito de USUÁRIO está 
devidamente descrito no Edital, 
contrato e anexos. 

128 Item 2.1.37 do 
Contrato 

Entendemos que a numeração da subcláusula 2.1.37 que 

apresenta a definição de VERIFICADOR INDEPENDENTE 

deveria ser 2.1.38. Nosso entendimento está correto? 

O entendimento está correto. O 
item será retificado.  
 

  



129 Item 6.3.2 do 
Contrato 

É correto o entendimento de que o limite dos valores anuais 

destacados na tabela prevista na subcláusula 6.3.2 contempla 

exclusivamente a substituição de peças deterioradas ou 

extraviadas, não englobando as substituições de 

equipamentos decorrentes de (i) obsolescência tecnológica ou 

(ii) fim de sua vida útil? Isto é, deverão ser orçados 

separadamente pelas licitantes os custos relativos (i) à 

atualização tecnológica e (ii) à aquisição de novos 

equipamentos decorrentes do fim da sua respectiva vida útil. 

Nosso entendimento está correto?  

O entendimento está correto. 
 

130 Item 6.17 do 
Contrato 

Considerando que a subcláusula 6.17 do Contrato, indica o 

item 3.2 do Anexo VIII deste Edital para verificação da vida útil 

de equipamentos e mobiliários; Considerando que o referido 

item não existe no Anexo VIII; Entendemos que os itens a 

serem observados para cálculo da vida útil são os 2.2 

(equipamentos) e 3.6 (mobiliário) do Anexo III. Nosso 

entendimento está correto? Ainda, para os casos em que a 

vida útil dos equipamentos e mobiliários não esteja estimada 

nestes itens (2.2 e 3.6), qual deverá ser a vida útil estimada 

para os mesmos?  

A regra geral do Edital está 
prevista na cláusula 6.17 do 
Contrato, que dispõe que 
nenhum equipamento ou 
mobiliário deverá ter mais de 10 
anos em operação. Poderão ser 
previstos prazos menores desde 
que devidamente expressos no 
Edital e Anexos e nestes casos 
prevalecerão os menores 
prazos. O Edital será retificado. 

131 Item 9.2.4.3 
do Contrato 

É correto o entendimento de que a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, prevista na 

subcláusula 9.2.4.3 do Contrato, também será aplicada para 

mudanças que, com base na subcláusula 9.2.4.2 e suas 

subcláusulas, impactem no equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato de Concessão?  

O entendimento está correto. 
 

132 Item 13.16 do 
Contrato 

É correto o entendimento de que o abatimento da 

Contraprestação Mensal Efetiva a que se refere a Cláusula 

13.16 somente será realizado após o trânsito em julgado de 

decisão que afirmar que a Concessionária é responsável por 

algumas das situações previstas nas Cláusulas 13.13, 13.14 e 

13.15, sendo-lhe assegurada, em todo caso, a o direito à 

ampla defesa?  

O entendimento não está 
correto. Há situações que 
CONCESSIONÁRIA deverá 
manter o PODER CONCEDENTE 
indene em relação a demandas, 
despesas processuais e outros 
encargos antes do trânsito em 
julgado.  

133 Item 14.9 do 
Contrato 

É correto o entendimento de que, nos casos previstos na 

Cláusula 14.9, o Poder Concedente só se utilizará da Garantia 

de Execução do Contrato quando estiver efetivamente 

comprovado que a Concessionária é responsável pelos 

referidos custos e despesas, sendo-lhe assegurada, em todo 

caso, o direito à ampla defesa?  

Todas as informações 
pertinentes estão dispostas no 
Contrato. 
 

  



134 Item 16.3.2 do 
Contrato 

Considerando que o item 16.3.2 do Contrato prevê a fórmula 

pela qual será calculado o Índice de Reajuste da 

Contraprestação (IRC), durante a concessão; Considerando 

que as subcláusulas 16.3.2.1 e 16.3.2.2, ambas do Contrato, 

preveem exceção à regra contida na subcláusula 16.3.2, uma 

vez que estabelecem outra fórmula de cálculo do IRC para os 

2 primeiros anos da concessão - podendo chegar a 3 anos, 

caso não haja redução de escopo nos termos da subcláusula 

4.1.5 do Contrato – a partir da Data de Eficácia do Contrato; 

Considerando que a Data de Eficácia é a data em que se passa 

a contar o prazo de concessão, conforme Cláusula 5ª do 

Contrato. Entendemos que a Contraprestação Anual Máxima 

deverá ser reajustada na Data de Eficácia do Contrato, 

considerando a data base referencial de 1º de abril de 2014 

para o reajuste da Contraprestação Anual Máxima, conforme 

regra geral de reajuste prevista na subcláusula 16.3.2 do 

Contrato, a saber: IRC = 20% x IPCA + 50% x DP + 30% x DA. 

Nosso entendimento está correto?  

O entendimento não está 
correto. O reajuste para 
pagamento da contraprestação 
nos dois primeiros anos da 
concessão deverá seguir a 
fórmula da cláusula 16.3.2.1. 
considerando a data base de 1º 
de abril de 2014. 

135 Item 16.6.4 do 
Contrato 

Considerando que a subcláusula 16.3.6 do Contrato de 

Concessão estabelece que a Contraprestação Anual Máxima 

terá o seu primeiro reajuste contratual em 1º de abril de 2015 

ou na data de seu primeiro pagamento, o que ocorrer depois, 

sendo 1º de abril de 2014 a data base referencial para o 

reajuste; Considerando que o item 3.2 do Anexo VII do 

Contrato de Concessão determina que a parcela do Aporte 

referente a cada unidade será reajustada no momento de sua 

realização à Concessionária, cujo índice de reajuste previsto 

(INCC) será apurado desde a Data-Base do Contrato de 

Concessão, ou seja, 1º de abril de 2014, até a data do efetivo 

pagamento do Aporte. Entendemos que a correta definição do 

INCC, na subcláusula 16.6.4 é “(...) INCC, Índice Nacional da 

Construção Civil, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – 

FGV, apurado desde a DATA-BASE do CONTRATO até a data do 

efetivo pagamento do APORTE”. Esse entendimento está 

correto?  

O entendimento está correto. O 
item será retificado. 

136 Item 20.5.1 do 
Contrato 

Na subcláusula 20.5.1 do Contrato, entendemos que onde 

está escrito 20.6 deve ser entendido como 20.5. O 

entendimento está correto?  

O entendimento está correto. O 
item será retificado. 

137 Itens 25.1 e 
25.5.4 do 
Contrato 

Considerando que a Cláusula 25.1 do Contrato  

estabelece que nenhuma multa aplicada à Concessionária 

poderá ser inferior à R$10.000,00 (dez mil reais); 

Considerando que a subcláusula 25.5.4 prevê multas diárias 

de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) caso a 

Concessionária atrase a conclusão das obras; Entendemos que 

as multas diárias previstas na subcláusula 25.5.4 poderão ser 

inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). O entendimento está 

correto?  

O entendimento está correto. 

  



138 Item 25.7 do 
Contrato 

É correto o entendimento de que as multas diárias só poderão 

ser compensadas com futuros pagamentos da 

Contraprestação Mensal Efetiva ou com execução da Garantia 

de Execução do Contrato, após efetivamente comprovado o 

cabimento da penalidade de multa, respeitado o direito à 

ampla defesa da Concessionária, nos termos da Cláusula 24.4?  

Conforme dispõe a cláusula 24.4 
“As penalidades serão aplicadas 
de ofício pelo PODER 
CONCEDENTE, garantido amplo 
direito de defesa à 
CONCESSIONÁRIA”. 

139 Itens 31.3 e 
31.4 do 
Contrato 

É correto o entendimento de que a indenização devida à 

Concessionária, em caso de rescisão do Contrato, também 

cobrirá o valor dos serviços prestados no período de 90 

(noventa) dias após a decretação de rescisão de que trata a 

Cláusula 31.3?  

O entendimento está correto 

140 Item 4.2 do 
Anexo V 

Considerando o disposto no item 4.2 do Anexo V do Edital; 

Entendemos que o Valor em Risco que deverá ser 

considerado, para fins de contratação do seguro de Riscos 

Nomeados, é de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 

para cada CS. Nosso entendimento está correto?  

Todas as informações 
pertinentes estão devidamente 
descritas no Anexo V. 
 

141 Item 4.7 do 
Anexo V 

Considerando o disposto no Anexo V deste Edital (pág. 54), a 

Concessionária será responsável por fornecer materiais como 

papel toalha, papel higiênico, sacos para resíduos e caixas 

para descarte de perfuro cortante, para a execução dos 

serviços de limpeza dos prédios; Entendemos que a 

Concessionária será responsável por disponibilizar tais 

insumos para higiene pessoal para os funcionários e usuários 

da Rede de Atenção Primária da Saúde. Nosso entendimento 

está correto?  

O entendimento está correto 

142 Anexo V É correto o entendimento de que todas as unidades da Rede 

de Atenção Primária à Saúde terão seu horário de 

funcionamento de segunda a sexta-feira das 7h às 19h?  

As diretrizes de funcionamento 
das Unidades da Rede de 
Atenção Primária à Saúde estão 
definidas no Anexo IV, 
Documento Complementar 02 
Projeto CS. 

143 Anexo VIII Considerando que o Anexo VIII listou todos os equipamentos 

que deverão integrar os CSs e CME/Laboratório, balizando, 

ainda, uma previsão de quantidade de serviços de engenharia 

clínica e rastreabilidade a serem executados, e o seu 

respectivo orçamento; Considerando a hipótese de 

necessidade de alteração da relação de equipamentos, seja 

para mais ou para menos. Entendemos que a alteração da 

relação de equipamentos constante do Anexo VIII ensejará no 

reequilíbrio, em favor do Poder Concedente ou da 

Concessionária conforme o caso. Nosso entendimento está 

correto?  

O entendimento não está 
correto. A lista de 
equipamentos disponibilizada 
pelo Anexo VIII é mínima e 
obrigatória.   
 

  



144 Item 3.a. do 
Doc. Comp. 2 

Considerando que o Item 3.a. do Documento Complementar 2 

estabelece que as Licitantes deverão observar o número 

mínimo de vagas exigidos por lei, entendemos que o cálculo 

para definir o número de vagas por CS e CME/LABORATÓRIO 

deverá estar de acordo com o ANEXO VIII - Número mínimo 

de vagas de estacionamento da Lei Municipal n. 7.166/96 e 

suas alterações, que preveem as normas e as condições para 

parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no Município 

de Belo Horizonte. O entendimento está correto?  

O entendimento está 
correto, a Lei Municipal 
7.166/96 trata da política 
de acesso e ocupação de 
vagas. 
 
 

145 Item 5.d. do 
Doc. Comp. 2 

Entendemos que o rack de TI, a central de alarmes e 

segurança e o sistema de sonorização, previstos no item 5.d 

do Documento Complementar 2, por congruência com o fluxo 

estabelecido para os CS, deverão ser instalados dentro do 

Ambiente 02 – Salas Administrativas, de forma a garantir 

acesso facilitado aos colaboradores. Está correto este 

entendimento?  

O projeto arquitetônico 
deverá ser elaborado pela 
concessionária e aprovado 
pelo poder concedente 
respeitando todas as 
normas e exigências a este 
relacionado.  

146 Item II-1. Do 
Doc. Comp. 6 

Considerando o disposto no Documento Complementar 06 – 

Item II.1 tabela, página 11; Entendemos que a área total a ser 

construída do CME / Laboratório é de 3.233,66 m² (três mil, 

duzentos e trinta e três reais e sessenta e seis metros 

quadrados). Está correto este entendimento?  

O entendimento está 
correto 

147 Item 29 do 
Doc. Comp. 3 
e Item 35 do 
Doc. Comp. 6 

Considerando o atual cenário de crise hídrica e elevação das 

tarifas de energia elétrica, associada à urgência de adoção de 

outras medidas de "Sustentabilidade" nas novas construções; 

Considerando a necessidade de adoção de medidas que 

permitam a redução do consumo de água e energia elétrica; 

Entendemos como obrigatória a implantação nos Centros de 

Saúde dotados dos seguintes itens, conforme previsto nos 

Documentos Complementares n:.3 e n.:6:  

-Energia solar para aquecimento de água; -Emprego de 

luminárias de alto rendimento e lâmpadas eficientes (tipo T8);  

-Sensores de presença em ambientes de não permanência; -

Luminárias fotocélulas em áreas externas;  

-Sistema de reuso de águas, inclusive pluviais; -Bacias com 

caixa acopladas e descarga de duplo acionamento; -Mictórios 

nos vestiários;  

- Torneiras com fechamento automático;  

-Chuveiros com vazão reduzida;  

-Ar-condicionado com gás ecológico  

- Brises soleil.  

As especificações 
pertinentes estão 
devidamente descritas no 
Documento 
Complementar 03 e 
Documento 
Complementar 06. 

148 Cláusula 13ª 
do Contrato 
de Concessão 

Em atenção a Claúsula 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. 

Todas as informações a 
respeito do edital de 
licitação nº 008/2011-BH 
estão disponibilizadas no 
site www.pbh.gov.br. 

  



149 Geral O edital trata de serviços “bata cinza”, estamos entendendo 
que a operação do laboratório será feita pelo órgão, cabendo 
a nós somente o fornecimento dos equipamentos. Nosso 
entendimento está correto? Se negativo, favor esclarecer. 

O entendimento está 
parcialmente correto. É 
uma operação bata cinza, 
estando as especificações 
dos serviços devidamente 
descritas no edital, 
contrato e seus anexos. 

150 Geral Estamos entendendo que os equipamentos abaixo 
relacionados não fazem parte de nosso fornecimento: 
- CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS SANGUINEAS; 
- EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO DE TAP, 
PTTK, FIBRINOGÊNIO E FATORES; 
EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO PARA DOSAGEM DE 
MARCADORES VIRAIS, TUMORAIS E HORMÔNIOS e, 
- EQUIPAMENTO PARA ANÁLISES BIOQUÍMICAS. 
Nosso entendimento está correto? Se negativo, favor 
esclarecer. 

Todos os equipamentos 
que deverão ser 
fornecidos pela 
concessionária estão 
descritos nos anexos deste 
edital. 

151 Anexo VIII Estamos entendendo que a vida útil estimada no anexo VIII 
que indica o plano de reposição dos equipamentos é 
mandatória e os equipamentos devem obrigatoriamente 
serem trocados naquela periodicidade, mesmo em perfeitas 
condições de uso. Nosso entendimento está correto? Se 
negativo, favor esclarecer. 

O entendimento está 
correto. 

152 Edital No edital diz que no final da concessão os equipamentos 
devem ser entregues “novos” ao poder concedente. Estamos 
entendendo que será necessária a reposição total dos bens ao 
final da concessão. Nosso entendimento está correto? Se 
negativo, favor esclarecer. 

O entendimento não está 
correto. A regra geral do 
Edital está prevista na 
cláusula 6.17 do Contrato, 
que dispõe que nenhum 
equipamento ou 
mobiliário deverá ter mais 
de 10 anos em operação. 
Poderão ser previstos 
prazos menores desde que 
devidamente expressos no 
Edital e Anexos e nestes 
casos prevalecerão os 
menores prazos.  

153 Anexo VIII O que o poder concedente considera como “equipamento 
novo”? Estamos entendendo que sejam equipamentos que 
ainda possuam vida útil através do histórico de operação que 
atenda ao tempo mínimo de vida útil descrito no anexo VIII. 
Nosso entendimento está correto? Se negativo, favor 
esclarecer. 

O entendimento está 
correto. Deve ser 
observada também a  
regra geral prevista na 
cláusula 6.17 do Contrato 
 

 


