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Questão Item do Edital Esclarecimento solicitado Resposta 

208 Itens 2.1.19, 
2.1.20, 2.1.24, 
17.6.6, 
17.6.6.1 do 
Contrato de 
Concessão 

Considerando que, nos termos da Cláusula 17.6.6.1, a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá, a 
exclusivo critério do Poder Concedente, se dar na forma de 
pagamento de indenização em pecúnia, inclusive por meio 
da realização de novos valores de APORTE; 
 
Considerando que a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro também pode se dar pela revisão do no DA 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA; e 
 
Considerando que a ausência de pagamento do total ou de 
parcela incontroversa da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
EFETIVA e do APORTE, após determinado prazo, estão 
abrangidas pelas Garantias ao Evento de Inadimplemento 
Tipo 1; 
 
Solicitamos confirmar nosso entendimento no sentido de 
que as Garantias ao Evento de Inadimplemento Tipo 1 tem 
por objetivo e abrangem qualquer pagamento, 
ressarcimento ou indenização pecuniária devida pelo Poder 
Concedente à Concessionária, inclusive a indenização de 
que trata a Cláusula 17.6.6.1 e outros valores resultantes de 
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

Os valores incontroversos 
decorrentes de apuração de 
reequilíbrio econômico-financeiro da 
concessionária estão garantidos pelo 
sistema de garantias do Contrato de 
Concessão. O tipo de garantia a ser 
utilizado dependerá da análise 
específica de cada evento de 
inadimplemento, sendo impossível 
estabelecer regra geral a todos os 
valores decorrentes de reequilíbrio 
econômico-financeiro. 

209 Itens 5.1.1, 
5.3, 5.3.1, 
20.5 do 
Contrato de 
Concessão 

Considerando que a contratação do financiamento de longo 
prazo pela Concessionária é essencial para a realização dos 
investimentos na Concessão, cabendo a cada uma das 
Partes o cumprimento das obrigações recíprocas e 
específicas para viabilizar a sua contratação, conforme a 
seguir esclarecido; 
 
Considerando que em investimentos de infraestrutura e 
empreendimentos similares, entende-se que a captação de 
recursos seja feita em base de financiamento a projeto; 
 
Considerando que a eficácia do Contrato de Concessão 
ocorrerá quando, cumulativamente, três condições forem 
cumpridas: (i) assinatura do Contrato de Concessão, (ii) 
comprovação da constituição pelo Poder Concedente das 
garantias públicas em favor da Concessionária, e (iii) 
comprovação pela concessionária da contratação de 
financiamento de longo prazo para a Concessão; 
 
Considerando que são requisitos para a contratação de 
financiamento de longo prazo pela Concessionária: (i) a 
prévia constituição das garantias públicas em favor da 
Concessionária, e (ii) a aceitação, pela respectiva instituição 
financeira, das garantias ofertadas pelo Poder Concedente, 
conforme disposto na cláusula 20.5 do Contrato de 
Concessão,  sendo que estas garantias devem ser 
suficientes, em conjunto com os demais créditos e direitos 
emergentes do Contrato de Concessão,  para assegurar a 
captação de recurso na modalidade de financiamento a 
projeto; 
 
Considerando que, conforme disposto na cláusula 20.5 do 
Contrato de Concessão, em caso de não aceitação, pelas 
instituições financeiras, das garantias apresentadas pelo 
Poder Concedente, as mesmas devem ser obrigatoriamente 
substituídas; 
 
Considerando que o Contrato de Concessão determina, 

O entendimento está correto. Caso 
fique comprovado que a 
Concessionária não adotou as 
providências e esforços necessários 
para a obtenção do financiamento a 
projeto, caberá à Concessionária 
ressarcir os custos incorridos pelo 
Município de Belo Horizonte e pela 
PBH Ativos S.A. na realização dos 
estudos relativos ao objeto da 
concessão previstos no Edital, 
conforme previsto no item 20.4 do 
Edital. 
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expressamente, que a obtenção e comprovação de 
financiamento de longo prazo para a Concessão pela 
Concessionária é condição de eficácia do referido Contrato, 
e estipula prazo de 180 dias contados a partir da sua 
assinatura para a comprovação da contratação; 
 
Considerando que o Contrato de Concessão prevê, ainda, 
que em caso a obtenção e contratação do financiamento de 
longo prazo não ocorra no prazo de 180 dias por qualquer 
motivo, poderá ser prorrogado por acordo das Partes; 
 
Entendemos que ao final de 180 dias contados da 
assinatura do Contrato de Concessão, caso a contratação 
do financiamento a projeto não ser concretize, por 
qualquer motivo, desde que a Concessionária tenha 
diligenciado para tomar as providências necessárias para a 
obtenção financiamento, o Contrato de Concessão não terá 
implementada a sua eficácia, inexistindo obrigação da 
Concessionária em iniciar a execução de obras, contratação 
de pessoal, contratação de dívida de capital de giro, ou 
qualquer outra atividade relacionada à execução dos 
investimentos previstos, cabendo às Partes acordar a 
prorrogação do referido prazo ou, alternativamente, tendo 
sido ou não já prorrogado o prazo de referência, ser 
rescindido o Contrato de Concessão a critério da 
Concessionária, sem ônus adicionais para a Concessionária, 
tampouco direito desta de reaver despesas por ela já 
incorridas. Nosso entendimento está correto? 

210 Item 4.5, 
página 49 - 
Portaria 

Volumetria: A Concessionária deverá garantir a presença de 
no mínimo 2 porteiro(s) por CS, CME e Laboratório durante 
todo o período de funcionamento de todos os CS que 
compõem o escopo deste projeto, elencados no anexo IV. 
 
A interpretação do texto da descrição de volumetria acima 
deixa dúvida a respeito da quantidade de profissionais a 
prestar serviços. Entendemos que existem duas 
interpretações: 
 

1. Nosso entendimento: No mínimo 4 porteiros por 
CS durante todo o período de 07:00 às 19:00 (de 
segunda a sexta-feira), de forma simultânea. Para 
cumprir esta interpretação, precisaremos, 
necessariamente ter 2 porteiros no período de 
06:00 às 15:48 e outros 2 porteiros no período de 
10:12 às 20:00, de segunda a sexta-feira (escala 
5X2), considerando que os porteiros entrarão uma 
hora antes do horário e sairão uma hora após o 
horário as CSs e, no mínimo 6 porteiros (3 por 
posto de portaria) por CME e Laboratório durante 
todo o periodo de 24 horas (de segunda a sábado), 
de forma simultânea no período de 06:00 às 14:20 
e outros porteiros no período de 11:40 às 20:00, 
de segunda a sábado (escala 6X1). Isto significaria 
um total de no mínimo 314 porteiros 
 

2. Entendimento alternativo: No mínimo 2 porteiros 
por CS ao longo do período de 07:00 às 19:00 (de 
segunda a sexta-feira). Para cumprir esta 
interpretação, precisaremos ter 2 porteiros ao 
longo do período de 07:00 às 19:00 sendo um no 
período de 06:00 às 15:48 e outro no período de 
10:12 às 20:00, de segunda a sexta-feira (escala 

Nos termos do item 4.5, “a 
CONCESSIONÁRIA deverá garantir a 
presença de no mínimo 2 porteiro(s) 
por CS, CME e LABORATÓRIO 
durante todo o período de 
funcionamento de todos dos CS que 
compõem o escopo deste projeto, 
elencados no Anexo IV”.  

Desta forma, a resposta à pergunta 
chave é: os porteiros podem ter seus 
horários defasados. 
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5X2), considerando que os porteiros entrarão uma 
hora antes do horário e sairão uma hora após o 
horário as CSs e, no mínimo 6 porteiros (3 por 
posto de portaria) por CME e Laboratório durante 
todo o periodo de 24 horas (de segunda a sábado), 
de forma simultânea no período de 06:00 às 14:20 
e outros porteiros no período de 11:40 às 20:00, 
de segunda a sábado (escala 6X1). Isto significaria 
um total de no mínimo 157 porteiros. 

 
Vê-se que, dependendo da interpretação do texto, o 
volume de profissionais DOBRA. 
 
A dúvida do texto concentra-se na parte em que diz “a 
presença de no mínimo 2 porteiro(s) por CS, CME e 
Laboratório durante todo o período de funcionamento”. A 
pergunta-chave é: os 2 porteiros devem estar presentes 
simultaneamente durante todo o período de 
funcionamento ou podem ter seus horários defasados? 
 
Ressalta-se que é impossível ter apenas 1 profissional ao 
longo de 12 horas simultâneas, por cinco ou seis dias 
seguidos. 

211 Anexo V Entendemos que o edital, em seu Anexo V, exige que a 
concessionária designe em cada CS, CME e Laboratório um 
profissional encarregado pela liderança dos seus 
profissionais de serviços não assistenciais, ao longo dos 
períodos de funcionamento, indepentendemente de sua 
necessidade. Nosso entendimento está correto ou 
podemos dimensionar as lideranças de acordo com as 
necessidades por nós identificadas para atendimento dos 
níveis de serviços pré-determinados no edital? 

Observada a cláusula 13.6 da minuta 
de contrato de concessão e o anexo 
V, a Concessionária terá liberdade 
para organizar a sua equipe, 
indicando os supervisores, gerentes 
e agentes responsáveis pelos 
serviços não assistenciais 
desempenhados nas unidades 
integrantes do projeto.  
 
A propósito do tema, faz-se remissão 
também à resposta provida ao 
questionamento n. 175. 
 
 

212 Anexo V Solicitamos que a resposta à pergunta 75 (especificação do 
que deve ser considerado na verba de rastreabilidade) seja 
revista. A resposta então apresentada não esclarece a 
dúvida, já que o texto do ANEXO V não é completo o 
suficiente. Nossa insistência baseia-se em que os 
proponentes tenham uma base mínima de informação, 
para que possam determinar o escopo adequado e, 
consequentemente, suas propostas. Por exemplo, não há 
qualquer citação com relação à quantidade de 
instrumentos a serem esterelizados ou mesmo quantos 
operadores da CME deverão fazer parte da equipe da 
concessionária. 
 
Complementando a pergunta, nosso entendimento é de 
que a CME somente atenderá às CS deste projeto de PPP, 
sem considerar o atendimento às CS hoje em operação. 
Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, mais 
uma razão para que se sinalize uma quantificação quanto 
ao volume de esterilização a ser contemplado. 

Apenas para fins de estimativa do 
sistema de rastreabilidade pelos 
potenciais licitantes, deve-se 
considerar um volume anual de 
46.200 instrumentais e itens a serem 
processados na CME.  
 
Confirma-se que esse valor é apenas 
uma estimativa, não vinculando a 
administração e permanecendo a 
Concessionária responsável por 
realizar a codificação de todos os 
instrumentais e itens processados na 
CME. 
 
Ressalte-se que a Concessionária não 
será responsável por realizar o 
serviço de esterilização. 
 
Por fim, a CME atenderá a todos os 
CS integrantes da Rede de Atenção 
Primária a Saúde do Município de 
Belo Horizonte. 
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213 Cláusula 13a 
do Contrato 

Até o momento não verificamos a existência da lista 
terceiros contratados citados na cláusula 13ª do contrato 
de concessão. Portanto, gostaríamos de solicitar que a 
pergunta 99 seja respondida. 

A relação será oportunamente 
repassada à Concessionária.  
 

214 Anexo V Solicitamos que a resposta à pergunta 157 seja mais clara e 
não apenas se refira ao que está descrito no anexo V do 
edital. A pergunta tem uma importância destacada e foi 
feita devido à dúvida que existiu no entendimento do texto 
em referência. 

A operação da CME ficará a cargo do 
Poder Concedente, com exceção dos 
serviços previstos no Anexo V 
(manutenção engenharia clínica, 
manutenção civil, predial e 
mobiliária, gerenciamento de riscos e 
seguros, vigilância eletrônica (CFTV), 
central de atendimento, Portaria, 
Rastreabilidade, higiene e limpeza, 
jardinagem, controle de pragas). 

215 Anexo V Solicitamos que a resposta à pergunta 158 seja mais clara e 
não apenas se refira ao que está descrito no anexo V do 
edital. A pergunta tem uma importância destacada e foi 
feita devido à dúvida que existiu no entendimento do texto 
em referência. 

A operação do Laboratório ficará a 
cargo do Poder Concedente, com 
exceção dos serviços previstos no 
Anexo V (manutenção engenharia 
clínica, manutenção civil, predial e 
mobiliária, gerenciamento de riscos e 
seguros, vigilância eletrônica (CFTV), 
central de atendimento, Portaria, 
Rastreabilidade, higiene e limpeza, 
jardinagem, controle de pragas). 

216 Anexo V Solicitamos que a resposta à pergunta 159 seja mais clara e 
não apenas se refira ao que está descrito no anexo V do 
edital. A pergunta tem uma importância destacada e foi 
feita devido à dúvida que existiu no entendimento do texto 
em referência. 

O serviço de recepção será realizado 
pelo Poder Concedente, cabendo à 
Concessionária a prestação do 
serviço de portaria. 

217 Documento 
Complementa
r 02 – Projeto 
CS 

Solicitamos que a resposta à pergunta 170 seja revista, já 
que a concessionária não tem como prever o volume de 
requerimentos de abertura de CS aos sábados. Como um 
exercício de volume, imagine que em metade dos sábados 
do ano (26 sábados) o poder concedente requeira a 
abertura de metade de todas as CS (38 CS). Estamos 
falando de 11.858 horas de trabalho não previstas. 

Conforme resposta ao 
questionamento 170, a possibilidade 
de abertura aos sábados será 
excepcional e decorrente de 
necessidade extraordinária da 
administração.  
 
Se essa necessidade da 
administração perder o caráter de 
excepcionalidade (tal como no 
exemplo indicado), caberá 
recomposição pelos custos 
excedentes da Concessionária. 

218 Anexo V Em nosso entendimento, a resposta dada à pergunta 172 
não responde ao que foi efetivamente perguntado. A 
pergunta 172 refere-se à volumetria da instrumentação das 
CS que serão esterelizadas na CME. Não pergunta o que a 
concessionária deverá fazer com a mesma. Portanto 
solicitamos que a resposta seja revista. 

Apenas para fins de estimativa do 
sistema de rastreabilidade pelos 
potenciais licitantes, deve-se 
considerar um volume anual de 
46.200 instrumentais e itens a serem 
processados na CME.  
 
Confirma-se que esse valor é apenas 
uma estimativa, não vinculando a 
administração e permanecendo a 
Concessionária responsável por 
realizar a codificação de todos os 
instrumentais e itens processados na 
CME. 

 

 


