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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
Como parte da área de resultado “Cidade Saudável” do planejamento estratégico de 

Belo Horizonte, o Hospital Metropolitano (“HOSPITAL”) tem inauguração prevista 

para o primeiro semestre de 2012. 

 

Para tanto, o PODER CONCEDENTE já finalizou o projeto de engenharia do 

HOSPITAL e já iniciou a primeira, de duas fases previstas para a sua construção; 

 

 Fase I, iniciada em 31/05/2010 e com término previsto para 27/03/2011: 

demolições e retiradas, terraplanagem, fundações, contenções, estruturas de 

concreto e metálica, impermeabilizações, drenagem, pavimentação e sistema 

de proteção contra descargas atmosféricas; 

 

 Fase II, com início previsto para 01/04/2011 e término previsto para 

31/06/2012: execução dos projetos Arquitetônicos, de Comunicação Visual, 

Paisagismo, Climatização, Instalações Hidráulicas (Água), Instalações 

Hidráulicas (Esgoto), Instalações Hidráulicas (Hidrantes), Instalações 

Hidráulicas (Gás), Instalações Hidráulicas (Sprinklers), Instalações Hidráulicas 

(Gases Medicinais), Instalações Hidráulicas de Prevenção e Combate à 

Incêndio e Pânico, Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado e 

Heliponto.  

 
O novo HOSPITAL tem como proposta o reordenamento da atenção à urgência e 

emergência na Região Metropolitana, oferecendo acesso aos serviços de todas as 

complexidades à população do vetor sul da cidade, em especial à população do 

Barreiro, descentralizando e ampliando a oferta de serviço para atenção às 

necessidades de cirurgias eletivas, serviços de internação, inclusive CTI, e clínica 

médica, tornando-os mais próximos do cidadão 

 
Dentre os principais objetivos a serem endereçados pelo HOSPITAL estão: 
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 Atender à demanda reprimida por leitos clínicos e de CTI adulto para 

pacientes do SUS-BH; 

 Corrigir a grande concentração de leitos e de atendimento de urgência e 

emergência no centro da cidade e na região norte; 

 Descentralizar e ampliar a oferta de serviços para atenção às necessidades 

de cirurgias eletivas; 

 Descentralizar os serviços de internação tornando-os mais próximos do 

cidadão. 

 

No escopo dos serviços oferecidos estão, dentre outros: 

 Serviço ininterrupto (24h por dia, 7 dias por semana) com atendimento à 

urgência e emergência, com foco em atendimentos a traumas, casos graves e 

todos os tipos de complexidade; 

 Cirurgias Eletivas e de Urgência; 

 Cirurgias Ambulatoriais; 

 Serviços de diagnóstico por imagem 

 Internações, inclusive CTI; 

 
O HOSPITAL será composto por 12 pavimentos segmentados entre as áreas de 

subsolo, atendimentos e internações. 

 

 
Figura 1 – Ilustração arquitetônica do HOSPITAL 
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Para realização da Fase II de construção do HOSPITAL, foram estudados diversos 

modelos para viabilização e operacionalização do HOSPITAL, avaliando-se desde o 

escopo de investimentos e serviços necessários, até o melhor modelo de 

contratação e execução destes. De todas as alternativas avaliadas, a que trouxe 

melhor relação entre custo e benefício para a sociedade e Administração Pública foi 

o de Parceria Público Privada – PPP - para operacionalização de serviços de apoio 

não assistenciais. Neste modelo a CONCESSIONÁRIA será responsável pela 

execução das obras da Fase II e futura operação dos serviços de apoio não 

assistenciais.  

A definição do escopo de atuação da PPP foi feita a partir da avaliação do projeto 

conduzida pelo Conselho Municipal de Saúde, que recomendou a delimitação clara 

do escopo da PPP a serviços de apoio não assistenciais, conforme Projeto de Lei 

elaborado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que “Autoriza a outorga, por 

meio de concessão, de obras e serviços de apoio não assistenciais ao 

funcionamento do Hospital Metropolitano, localizado no Município de Belo Horizonte”.  

 

O Projeto de Lei n.º 1.159/2010, prevê que: 

 

 “Art. 1º Fica autorizada a concessão administrativa para a 

realização de obras, a manutenção e gestão predial, bem como o 

prestação de serviços de apoio não assistenciais ao funcionamento 

do Hospital Metropolitano, localizado no Município de Belo 

Horizonte. 

 

Parágrafo único. Ficam vedados na concessão prevista no caput 

deste artigo quaisquer serviços assistenciais de saúde. 

 

Art. 2º A concessão referida no artigo 1º desta Lei será outorgada 

mediante procedimento de licitação, observado o disposto na 

legislação cabível.  
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.” 

 
 

Os serviços assistenciais serão prestados pelo PODER CONCEDENTE, por 

exemplo: Corpo Clínico, medicamentos e produtos para saúde, serviços de 

diagnóstico, dentre outros. 

 
Para realização da Fase II de construção do HOSPITAL, foram estudados diversos 

modelos para concessão e o que trouxe melhor relação entre custo e benefício para 

a sociedade e a Administração Direta foi o de Parceria Público Privada, conforme 

pontos abaixo destacados. Neste modelo a CONCESSIONÁRIA será responsável 

pela execução das obras da Fase II e futura operação dos serviços de apoio (não 

assistenciais) por um período de 20 anos, incluindo o período de obra. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 Operador 

(SPE) 

 Economia significativa de desembolso versus demais 
modelos de provisão dos serviços; 

 Criação de um legado positivo à sociedade; 

 Atendimento aos compromissos firmados com a 
sociedade; 

 Simplificação da gestão de contratos. 

Atendimento Clínico 

Sociedade 

 Maior segurança e qualidade dos serviços nos 
Hospital; 

 Aumento da produtividade do Hospital (Capacidade 
de atendimentos); 

 Liberação de recursos para atendimento a outras 
prioridades na área da saúde ou sociais; 

 Maior transparência e controle sobre a operação do 
Hospital 

 Melhores condições do Hospital para realização de 
atendimentos; 

 Melhoria da infraestrutura e condições de trabalho; 

 Mais ênfase e dedicação na operação e qualidade 
dos serviços finalísticos. 

 Remuneração atrativa de seu capital; 

 Exposição da Marca; 

 Linha de crédito especial 

 Abertura de canal para prestação de outros serviços. 
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O escopo de serviços não assistenciais que ficarão sob responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA está descrito no Anexo 5 – Especificação Mínima dos Serviços, 

os quais podem ser sintetizados conforme abaixo: 

a) Obra Civil 

Serviços relacionados à construção, instalação e montagem dos diversos 

projetos técnicos de instalações e infraestrutura que compõe o HOSPITAL 

(OBRAS).  

b) Equipamentos 

Serviços relacionados à aquisição, instalação e manutenção de equipamentos 

e mobiliários necessários à operação do HOSPITAL.  

c) Engenharia e Manutenção 

Serviços relacionados à gestão e fornecimento de utilidades, como água, 

energia elétrica e gases, e aos processos de engenharia e manutenção 

predial do HOSPITAL, contendo, entre outros, a gestão e zelo pelo consumo 

eficiente e racional dos recursos. 

d) Serviços Administrativos e de apoio 

Serviços relacionados às diversas atividades administrativas e de apoio não 

assistencial à operação do HOSPITAL. 

e) Transportes 

Serviços relacionados à gestão e operação do estacionamento e do controle 

de acesso de veículos às dependências do HOSPITAL. 

f) Higiene 

Serviços de Limpeza e Gerenciamento de Resíduos necessários à operação 

do HOSPITAL. 

g) Hotelaria 

Serviços de Lavanderia, Enxoval, Nutrição e Dietética necessários à operação 

do HOSPITAL. 

h) Tecnologia 

Serviços relacionados às diversas atividades de Tecnologia e Gestão da 

Informação necessárias à operação do HOSPITAL. 
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A remuneração da CONCESSIONÁRIA será feita através do pagamento mensal da 

contraprestação pública, por parte do PODER CONCEDENTE, cujo teto foi 

estabelecido em R$ 4.908.333,00 mensais, já considerada a isenção do imposto 

municipal (ISSQN), ou seja, o valor líquido da contraprestação. 

 
Esta contraprestação será segmentada em uma parcela fixa, equivalente a 40% do 

valor da contraprestação mensal, e uma parcela variável, equivalente a 60% do valor 

da contraprestação mensal, proporcional à Taxa de Ocupação (TO) dos leitos do 

HOSPITAL e ao Índice de Desempenho da CONCESSIONÁRIA (ID) apurados no 

período de referência, conforme detalhado no Anexo 7 - Cálculo da Remuneração 

da Concessionária.  

 

No que diz respeito à captação de recursos para o empreendimento, a 

CONCESSIONÁRIA contará com a possibilidade de contratação de uma linha de 

financiamento junto ao BNDES1  para, ao menos, 50% do valor de investimento 

orçado para o HOSPITAL. Ainda, a fim de mitigar os riscos para a 

CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE apresentará garantias robustas para 

assegurar o pagamento da contraprestação, conforme detalhado no ANEXO 12: 

Garantia de Pagamento da Contraprestação Pública. 

 

O estudo econômico do HOSPITAL mostra a capacidade, no estágio maduro de 

operação, de geração de aproximadamente R$ 2,7 milhões anuais de receita bruta e 

de R$ 36,4 milhões anuais de despesas operacionais projetadas.  

 

Para efeito de elaboração deste Plano de Negócio, considerou-se com base nas 

informações operacionais deste empreendimento a possibilidade jurídica de créditos 

e compensações tributárias permitidos pela legislação vigente, expostos a seguir: 

 

 

                                            

 
1
 A linha de Financiamento seguirá as regras elaboradas pelo próprio BNDES. 
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 Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ 

Análise do regime de tributação aplicável e do resultado do fluxo de caixa 

apurado ao longo do período de concessão, considerando fatores como a 

possibilidade de compensação de prejuízo fiscal, amortizações, depreciações, 

entre outros. 

 Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL 

Aplicadas as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas 

para o IRPJ. 

 Imposto Sobre Serviços – ISSQN 

A Lei Municipal nº 9.145/2006, isenta os serviços contratados pela 

Administração Pública Direta ou Indireta do Município do pagamento do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (Lei Municipal nº 

9.145/2006, artigo 1º). 

 Programa de Integração Social – PIS e a Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social – COFINS 

Análise da base efetiva de incidência da tributação e a análise da 

possibilidade de apropriação de créditos referentes à contribuição para o PIS 

e à Cofins no que diz respeito à segregação das aquisições de insumos (bens 

e serviços empregados nas atividades-fim da pessoa jurídica) bem como de 

bens de capital incorporados ao ativo permanente da CONCESSIONÁRIA, 

passíveis de ensejar a apropriação de créditos de PIS e Cofins. 

 

Quando da implementação do projeto, toda a operacionalização e estrutura devem 

ser analisadas pela CONCESSIONÁRIA de forma a possibilitar a correta tomada de 

decisão, incluindo, mas não se limitando a: exímio cumprimento de obrigações 

fiscais principais e acessórias relativas às espécies tributárias analisadas; 

atendimento aos requisitos de regularidade fiscal relativos à CONCESSIONÁRIA, 

aos seus fornecedores e subcontratados, necessários à apropriação de créditos de 

PIS e Cofins e idoneidade da documentação fiscal de suporte ao crédito; efetuação 

de registro contábil em conformidade com a legislação comercial, societária e fiscal, 

capaz de suportar o crédito apropriado. 
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A tabela a seguir ilustra o fluxo de caixa projetado, considerando a contraprestação, 

para a CONCESSIONÁRIA do HOSPITAL: 

 
Tabela 1 - Fluxo de Caixa Projetado da Concessionária 

R$ Milhares

1. Fluxo de Caixa do Projeto c/ CP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030

Receita Líquida -                28,463         57,821     58,441     58,441     58,441     58,332     58,223     58,261     58,261     58,272     

Despesas Operacionais (466)              (6,352)          (24,991)    (34,147)    (36,977)    (36,977)    (36,977)    (36,977)    (36,977)    (36,977)    (36,977)    

(-) Despesas Operacionais Concessionária -                (5,818)          (24,855)    (34,011)    (36,841)    (36,841)    (36,841)    (36,841)    (36,841)    (36,841)    (36,841)    

(-) Garantia Operacional de Execução -                (68)               (136)         (136)         (136)         (136)         (136)         (136)         (136)         (136)         (136)         

(-) Garantia Operacional BNDES

(-) Seguro Garantia BNDES

(-) Seguro Garantia de Execução (466)              (466)             

EBITDA (466)              22,111         32,830     24,294     21,464     21,464     21,355     21,247     21,285     21,285     21,295     

% Rec. Liquida - 78% 57% 42% 37% 37% 37% 36% 37% 37% 37%

(-) Depreciação Fiscal (9,039)          (18,078)    (18,078)    (18,078)    (18,078)    (15,482)    (12,885)    (13,407)    (13,407)    (23,225)    

(-) Despesas financeiras Privado

(-) Despesas financeiras BNDES

EBIT (466)              13,072         14,751     6,216       3,386       3,386       5,874       8,361       7,878       7,878       (1,929)      

EBIT (Ajustado) (466)              12,606         14,751     6,216       3,386       3,386       5,874       8,361       7,878       7,878       (1,929)      

(-) IRR + CSSL -                (4,262)          (4,991)      (2,089)      (1,127)      (1,127)      (1,973)      (2,819)      (2,654)      (2,654)      -           

% IRR + CSSL 0% -33% -34% -34% -33% -33% -34% -34% -34% -34% 0%

Lucro Líquido (466)              8,810           9,760       4,127       2,259       2,259       3,901       5,542       5,223       5,223       (1,929)      

% Receita Líquida -               31% 17% 7% 4% 4% 7% 10% 9% 9% -3%

Fluxo de Caixa do Projeto (38,187)         (72,593)        (4,252)      22,891     20,570     20,337     19,382     (14,236)    18,630     18,630     21,295     

Aporte Prefeitura -                -               -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Depreciação Fiscal 9,039           18,078     18,078     18,078     18,078     15,482     12,885     13,407     13,407     23,225     

(+/-) Variação da Necessidade da NCG -                (2,422)          (1,432)      686          233          -           -           -           -           -           -           

Investimentos (37,721)         (88,020)        (30,658)    -           -           -           -           (32,664)    -           -           -           

Investimento Capital Próprio (37,721)        (88,020)        (30,658)   

Reinvestimento -          -          -          -          (32,664)   -          -          -           
Fonte: Análise Accenture 

 
 

De acordo com o Anexo 5 (Especificações Mínimas dos Serviços), foram 

consideradas três fontes de receitas como parte dos serviços de apoio, que somam 

o valor bruto de R$ 2,7 milhões ao ano: 

 

Estacionamento: receitas advindas da cobrança de estacionamento para 

funcionários e visitantes. Para a elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS DE 

REFERÊNCIA foram consideradas as seguintes premissas: R$ 100,00 para 

mensalistas (funcionários do Hospital) e valor de mercado para visitantes. 

 

Refeitório: receitas obtidas com venda de refeições para funcionários a um valor de 

R$ 5,00 por refeição. 

 

Exploração Comercial: receitas advindas de aluguel de espaços concedidos para 

fins comerciais de uma lanchonete por meio de contratos de média e longa duração. 

Foram considerados os seguintes produtos: Lanchonete e Máquinas de 

Conveniência. 
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Já as despesas operacionais projetadas somam R$ 36,4 milhões ao ano, na fase 

madura de operação. O gráfico a seguir mostra a distribuição das despesas 

operacionais. 

 
Figura 2 – Divisão das Despesas do Hospital (Milhões de reais por ano) 

 

 
Fonte: Análise Accenture 

 
 

O grupo de despesas “outros” inclui: Gestão Corporativa, Estoques e Logística, 

Estacionamento, Help Desk, Seguros, Assessoria Jurídica, Reprografia e impressão, 

Microinformática, Mensageria, Controle de Pragas, Data Center, Patrimônio e 

Ambientes e CFTV/Controle de Acesso. 

 

A construção do PLANO DE NEGÓCIO DE REFERÊNCIA foi baseada em pesquisa 

de mercado, cotações de preços junto ao Mercado em Belo Horizonte e São Paulo, 

licitações conduzidas para a Cidade Administrativa do Governo do Estado de Minas 

Gerais e comparação com outros modelos de referência, tanto na área hospitalar 

quanto em empreendimentos de natureza diversa. 

 

Os principais Hospitais utilizados como referência para o desenvolvimento do projeto 

do HOSPITAL foram: Hospital Odilon Behrens/MG, Hospital Risoleta Neves/MG, 

Hospital Geral de Pedreira/SP (Organização Social de Saúde) e Life Center/MG. 
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2 Introdução 

 
PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA é o documento que reúne as principais 

informações econômico-financeiras sobre o HOSPITAL. Assim, é analisada a 

viabilidade do empreendimento, com o detalhamento das Receitas, Despesas, Fluxo 

de Caixa, entre outras informações. Para tanto, considerou-se como ponto de partida 

o prazo determinado de 20 anos (incluindo 1,5 anos de obras) de CONCESSÃO, 

estabelecido no EDITAL. 

 

A elaboração deste PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA pressupôs uma 

empresa fictícia, com um desempenho adequado ao modelo de negócios contido no 

EDITAL. As opções tomadas para a concepção deste plano de negócios não 

vinculam as CONCORRENTES, que possuem autonomia para adotar outras 

escolhas que impactem na geração de receitas e na realização de despesas. 

 

As análises são feitas com a projeção de faseamento do HOSPITAL com duração 

de 2 anos, que se estabiliza nos anos subseqüentes, conforme descrito no capítulo 3 

deste Anexo. As projeções são feitas em termos reais, sem inflação. 

 

A construção do PLANO DE NEGÓCIO DE REFERÊNCIA seguiu o seguinte fluxo 

de atividades: 

 

 

Figura 3 – Fluxo de atividades para a elaboração do Plano de Negócio de 

Referência 
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A etapa de Plano de Operação buscou definir o escopo e volumetria dos serviços 

não assistenciais que ficarão sob responsabilidade da CONCESSINÁRIA durante a 

CONCESSÃO, considerando as exigências apontadas no Anexo 5 do CONTRATO 

(Especificações Mínimas dos Serviços).  

 
Este estudo foi baseado no direcionamento dado pelo PODER CONCEDENTE para 

a operação do HOSPITAL e também em referências internas de outros Hospitais. 

Exemplos de resultados desta etapa: número de refeições por paciente, postos de 

vigia, entre outros. 

 

A etapa de Pesquisa de Mercado consistiu na realização de cotações para a 

definição da precificação da cesta de produtos e serviços mais indicada ao 

HOSPITAL dado às condições de arquitetura e necessidades operacionais. 

 

Por fim, a etapa de Plano Financeiro consolidou os estudos das duas etapas 

anteriores elaborando o fluxo de caixa da CONCESSIONÁRIA a partir das 

premissas de projeções.  

 

A fim de facilitar a compreensão das estimativas, dividiu-se este plano de negócio 

em cinco partes: 

 
i. A primeira descreve as etapas do faseamento da inauguração do 

HOSPITAL prevista para 01/07/2012; 
 
ii. A segunda elucida as projeções previstas no fluxo de caixa sugerido para 

a CONCESSIONÁRIA; 
 

iii. Já a terceira descreve, em linhas gerais, as naturezas geradoras de 
receita consideradas no empreendimento, a saber: Estacionamento, 
Refeitório, Lanchonete e Máquina de Conveniência; 

 
iv. A quarta parte analisa os serviços geradores de despesas, direta ou 

indireta; 
 

v. Por fim, a última parte deste documento sintetiza as informações do 
Estudo de Viabilidade Técnica Econômica da concessão. 
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Ao longo deste documento, algumas siglas são utilizadas com frequência: 

 

CAPEX – Sigla da expressão inglesa Capital Expenditure (em português, despesas 

de capital ou investimento em bens de capital) e que designa o montante de dinheiro 

despendido na aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de capital de uma 

determinada empresa. O CAPEX é, portanto, o montante de investimentos 

realizados em equipamentos e instalações de forma a manter a produção de um 

produto ou a prestação de um serviço ou para manter em funcionamento um negócio 

ou um determinado sistema. 

 
EBITDA – Sigla da expressão inglesa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization. Em português, Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e 

Amortização. 

 

EBIT – Sigla da expressão inglesa Earnings Before Interest and Taxes. É o lucro 

antes de encargos financeiros (pagamento de juros) e impostos. Este indicador 

reflete os resultados da empresa antes das deduções financeiras e fiscais. 

 

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica. 

 

CSSL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.  

 

NOPLAT – Sigla da expressão inglesa Net Operating Profit Less Adjustes Taxes. É o 

lucro operacional líquido menos os impostos ajustados (para o regime de caixa). 

 

3 Descrição do Faseamento de Inauguração 

 
O HOSPITAL tem inauguração prevista para 01/07/2012, porém de acordo com o 

cronograma de faseamento, as áreas de atendimento que irão compor o HOSPITAL 

não estarão operando a 100% da capacidade prevista a partir desta data: Pronto 

Socorro, Internação, Cirurgia Ambulatorial, Ambulatório, Centro Cirúrgico e SADT. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deprecia%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amortiza%C3%A7%C3%A3o
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O cronograma de faseamento está alinhado também ao cronograma de obra 

previsto no Anexo 4 do CONTRATO (“Projetos Arquitetônicos e de Engenharia do 

Hospital). 

 

A tabela a seguir ilustra o faseamento previsto para o HOSPITAL: 

 
Tabela 2 - Faseamento de inauguração HOSPITAL (Atendimento Referenciado) 
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Fase Área Faseamento Capacidade  
(%) 

Custo Estimado  
(%) 
34% 

10 Leitos de UCI 
30 leitos Cínica Médica 
30 Leitos de Cirurgia de urgência 
10 Leitos de Cirurgia Eletiva 
Total de Leitos: 80 

CTI 10 leitos de CTI 25% 
2 salas (50%) 
7 leitos pré e pós cirurgia ambulatorial 

Ambulatório de Egressos 2 Consultórios e 1 Sala de retirada de gesso 50% 
Imagens e Métodos gráficos - Térreo  -  dia: 1 Ressonância Magnética, 2 Tomo, 4 Raio X, 3 USG, 2 Eco 

noite: 1 Tomo,  1 Raio X, 1 USG 
100% Dia                             
25% Noite 

Imagens e Métodos gráficos – 1º Andar .   
 

1 Funçao Pulmonar; 1 EEG; 1 ECG; 1 Tilt Test; 1 Ergometria; 4 Endoscopias; 1  
Colono 100% 

Hemodinâmica 1 sala - 1o. Andar 100% 
Centro Cirúrgico 4 salas  (  total de cirugias/mês) 33% 
Laboratório 100% 

60% 

20 leitos de UCI 
60 leitos de Clínica Médica 
60 Leitos de Cirurgia de urgência 
20 Leitos de Cirurgia Eletiva 
Total de Leitos: 180 

CTI 20 leitos CTI 50% 
2 salas (50%) 
7 leitos pré e pós cirurgia ambulatorial 

Ambulatório de Egressos 2 Consultórios e 1 Sala de retirada de gesso 50% 
Imagens e Métodos gráficos  - Térreo  

dia: 1 Ressonância Magnética, 2 Tomo, 4 Raio X, 3 USG, 2 Eco 
noite: 1 Tomo,  1 Raio X, 1 USG 

100% Dia                             
25% Noite 

Imagens e Métodos gráficos – 1º Andar .   
 

1 Funçao Pulmonar; 1 EEG; 1 ECG; 1 Tilt Test; 1 Ergometria; 4 Endoscopias; 1  
Colono 100% 

Hemodinâmica 1 sala - 1o. Andar 100% 
Centro Cirúrgico 6 salas 50% 
Laboratório 100% 

86% 

40 leitos de UCI 
80 leitos de clínica médica 
80 Leitos de Cirurgia de urgência 
40 Leitos de Cirurgia Eletiva 
Total de leitos: 270 

CTI 30 leitos UTI 75% 
4 salas  
15 leitos pré e pós cirurgia ambulatorial 

Ambulatório de Egressos 5 Consultórios e 1 Sala de retirada de gesso (total: 6 salas) 100% 
Imagens e Métodos gráficos  - Térreo  -  

dia: 1 Ressonância Magnética, 2 Tomo, 4 Raio X, 3 USG, 2 Eco 
noite: 1 Tomo,  1 Raio X, 1 USG 

100% Dia                             
25% Noite 

Imagens e Métodos gráficos – 1º Andar .   
 

1 Funçao Pulmonar; 1 EEG; 1 ECG; 1 Tilt Test; 1 Ergometria; 4 Endoscopias; 1  
Colono 100% 

Hemodinâmica 1 sala - 1o. Andar 
Centro Cirúrgico 8 salas 66% 
Laboratório 100% 

160 atendimentos/ dia 100% 
39 leitos de observação 
40 leitos de UCI 
80 leitos de clínica Médica 
120 Leitos de Cirurgia de urgência 
80 Leitos de Cirurgia Eletiva 
Total de leitos: 320 leitos de internação  

CTI 40 leitos 100% 
4 salas  
15 leitos pré e pós cirurgia ambulatorial  

Ambulatório de Egressos 5 Consultórios e 1 Sala de retirada de gesso (total: 6 salas) 100% 
Imagens e Métodos gráficos  - Térreo -  dia: 1 Ressonância Magnética, 2 Tomo, 4 Raio X, 3 USG, 2 Eco 

noite: 1 Tomo,  2 Raio X, 1 USG 
100% Dia                             
50% Noite 

Imagens e Métodos gráficos – 1º Andar .   
 

1 Funçao Pulmonar; 1 EEG; 1 ECG; 1 Tilt Test; 1 Ergometria; 4 Endoscopias; 1  
Colono 100% 

Hemodinâmica 1 sala - 1o. Andar 100% 
Centro Cirúrgico 12 salas 100% 
Laboratório 100% 

3a. Fase  
(Ago/13) 

160 atendimentos/ dia 
39 leitos de observação 100% 

Internação 88% 

Cirurgia Ambulatorial 100% 

4a. Fase  
(Dez/13) 

Pronto Socorro (Referenciado) 100% 

Internação 100% 

Cirurgia Ambulatorial 100% 

50% 

Pronto Socorro (Referenciado) 

50% 

100% 

Internação 56% 

2a. Fase  
(Dez/12) 

Pronto Socorro (Referenciado) 160 atendimentos/ dia 
39 leitos de observação 

Cirurgia Ambulatorial 

1a. Fase  
(Jun/12) 

Pronto Socorro (Referenciado) 80 atendimentos/ dia 
20 leitos de observação 50% 

Internação 25% 

Cirurgia Ambulatorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte 
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4 Fluxo de Caixa da Concessionária 

 
Tendo como referência o escopo de serviços/produtos definidos para o HOSPITAL, 

foram projetadas as receitas, custos operacionais e reinvestimentos que lhes são 

associados. Estas projeções são detalhadamente descritas nos próximos tópicos 

desse documento. 

 

Vale ressaltar que as receitas e despesas foram reduzidas considerando o 

faseamento de inauguração do HOSPITAL descrito no capítulo 3. Deste modo, no 

ano de 2012, quando se dará o início da operação do HOSPITAL, foi considerado 

apenas 17% das receitas e despesas operacionais e em 2013, ano em que o 

faseamento é concluído, foram considerados 73% das receitas e despesas 

projetadas.  

 

Além das receitas e despesas operacionais, foram considerados outros três fatores 

para composição do fluxo de caixa:  

 
i. Investimentos em obra, equipamentos e outros itens para viabilizar o início da 

operação de acordo com a tabela abaixo, sendo os valores expressos em 

milhões de reais: 

 
 

Categorias Serviços CAPEX Estimado 

Obra Civil Demais - Alvenaria R$ 29.043.180,43 

Obra Civil Instalação elétrica R$ 28.589.087,74 

Obra Civil Ar Condicionado R$ 17.434.668,71 

Obra Civil Instalação Hidrosanitária R$ 10.256.918,01 

Obra Civil Equipamentos R$ 5.518.166,18 

 Sub-Total R$ 90.842.021,06 

   

Equipamentos 
Equipamentos, Mobília e Materiais 
Permanentes R$ 28.300.000,00 

 Sub-Total R$ 28.300.000,00 

   

Tecnologia Sistema de Informação R$ 11.754.452,64 
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Categorias Serviços CAPEX Estimado 

Tecnologia Gestão de  Rede e telecomunicações  R$ 3.199.865,24 

Tecnologia Microinformática  R$ 2.646.181,33 

Tecnologia Data Center  R$ 1.117.482,42 

Tecnologia CFTV / Controle de Acesso R$ 1.362.818,27 

 Sub-Total R$ 20.080.799,90 

   

Setup da Operação Setup da CONCESSIONÁRIA R$ 6.120.000,00 

Setup da Operação Setup do PODER CONCEDENTE R$ 4.590.000,00 

 Sub-Total R$ 10.710.000,00 

   

Investimento 
Obrigatório 

Estudos e projetos para Modelagem 
da PPP R$ 3.500.000,00 

Investimento 
Obrigatório Link para CEMIG R$ 1.530.000,00 

Investimento 
Obrigatório Link de Dados PRODABEL R$ 900.000,00 

 Sub-Total R$ 5.930.000,00 

   

Serviços 
Administrativos Estoques e logística R$ 71.175,60 

 Sub-Total R$ 71.175,60 

   

Estacionamento Estacionamento R$ 459.000,00 

Engenharia e 
Manutenção Controle de ruídos R$ 6.120,00 

 Sub-Total R$ 465.120,00 

   

 TOTAL R$ 156.399.117 
 

 
Nota: os detalhamentos destes investimentos estão incluídos no ANEXO 5 - 
Especificações Mínimas dos Serviços. 

 
 

ii. Reinvestimentos nos seguintes itens de CAPEX: 

É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA manter todos os ativos do 

HOSPITAL sob seu escopo em perfeitas condições de operação, dentro dos 

níveis mínimos de desempenho exigidos e com a funcionalidade e qualidade 

preservadas ao longo do prazo de CONCESSÃO.  Desta forma, estão 
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previstos reinvestimentos em categorias específicas, conforme o prazo médio 

e indicativo de vida estimado dos seus ativos e os respectivos pesos 

financeiros, conforme demonstrado abaixo:  

 

 Obra Civil e Instalações: troca de 10% do montante total a cada 10 

anos; 

 Equipamentos: troca de 100% a cada 7 anos; 

 Mobília: troca de 100% a cada 10 anos; 

 Gestão de rede e telecomunicação: troca de 100% a cada 7 anos; 

 Microinformática: troca de 100% a cada 7 anos; 

 CFTV e Controle de Acesso: troca a cada 7 anos 

 Data Center: troca de 100% a cada 7 anos; 

 Itens de lavanderia: troca de 100% a cada 10 anos; 

 Itens de rouparia: troca de 100% a cada 10 anos; 

 Itens de controle de ruídos: troca de 100% a cada 5 anos. 

 
 

iii. Custos relacionados às cartas de fianças necessárias para a garantia exigida 

pelo financiador da obra e para a garantia de realização da obra exigida pelo 

contrato deste edital totalizando cerca de R$ 3,6 milhões de reais durante a 

execução da obra. 

 
 
 

5 Projeção de Receitas 

 
Tendo como base os direcionamentos dados pelo PODER CONCEDENTE, foram 

projetadas três naturezas de receitas: Estacionamento, Refeitório e Exploração 

Comercial. 

 

As premissas utilizadas para a composição de produtos podem ser vistas nos itens 

que seguem: 

 

a) Estacionamento: receitas advindas da cobrança de estacionamento para 

funcionários e visitantes. Para a elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS DE 
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REFERÊNCIA foram consideradas as seguintes premissas: R$ 100 para 

mensalistas e valor de mercado para visitantes. 

 

b) Refeitório: receitas obtidas com venda de refeições para funcionários a um 

valor de R$ 5,00 por refeição, seguindo diretrizes da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

c) Exploração Comercial: receitas advindas de aluguel de espaços concedidos 

para fins comerciais de uma lanchonete por meio de contratos de média e 

longa duração. Foram considerados os seguintes produtos: Lanchonete e 

Máquinas de Conveniência. 

 
A operação destes produtos deverá seguir os direcionamentos do caderno de 

encargos, Anexo 5 do CONTRATO (Especificações Mínimas dos Serviços).  

  

É importante ressaltar a existência de oportunidades de geração de receitas 

adicionais, que não estão previstas neste plano de negócios de referência. Estas 

receitas dependem do interesse do PODER CONCEDENTE e da 

CONCESSIONÁRIA em realizar novos investimentos e prestar novos serviços, 

conforme regras estabelecidas no CONTRATO. Pode-se citar, como exemplo, a 

possibilidade de obtenção de receitas adicionais com Publicidade.  

 

Entende-se aqui como receita bruta as receitas livres da incidência dos tributos, a 

saber: Programa de Integração Social – PIS; Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS; Imposto Sobre Serviços – ISS. 
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Figura 4 – Divisão das Receitas do Hospital (R$ Milhões por ano) 
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Fonte: Análise Accenture 

 
 

6 Projeção de Despesas Operacionais 

 
As despesas dos serviços de apoio do HOSPITAL foram classificadas em Despesas 

Diretas e Despesas Indiretas. 

 

As Despesas Diretas são aquelas relacionadas ao escopo de atuação da 

CONCESSIONÁRIA: Limpeza, Alimentação, Segurança, Manutenção Predial, 

Lavanderia, Recepção, Rede e Telecomunicação, Serviços Administrativos e outras. 

 

As Despesas Indiretas abrangem aquelas com o Gerenciamento da SPE que será 

criada, com Garantias operacionais contra Financiamentos e Execução do Contrato 

e Depreciação Fiscal.  

 

Para as projeções de despesas os efeitos da inflação foram desconsiderados. 
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Figura 5 – Divisão das Despesas projetadas para a Concessionária  
(valores em milhões de reais por ano) 

 

 
 
 
 

a) Despesas Diretas 

 
As despesas diretas foram classificadas como despesas fixas e variáveis devido à 

necessidade de se propiciar flexibilidade à parcela de pagamentos da 

CONCESSIONÁRIA em virtude da variação da ocupação de leitos inerente a 

operação do HOSPITAL. 

 

São consideradas despesas fixas as que não sofrem variação em virtude da 

ocupação de leitos. Essas despesas são inerentes aos serviços necessários para se 

manter o HOSPITAL disponível para uso, mesmo que não exista demanda de 

ocupação dos leitos. 

 

São consideradas despesas variáveis todas as despesas que ao contrário sofrem 

variação em virtude do percentual de ocupação dos leitos disponíveis. 

 

Baseado nas premissas estabelecidas acima definiu-se que a parcela de custos 

fixos representam cerca de 80% das despesas diretas do HOSPITAL, conforme 

detalhamento de custos apresentados na tabela a seguir:  
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Tabela 3 – Despesas Diretas sofrem variação em virtude do percentual de 
ocupação dos leitos: 

 
  

Despesas em R$ 
% do Custo 

Variável 

Serviço de Nutrição e Dietética 
    

5,739,172  
47% 

Lavanderia e Rouparia 
    

2,718,190  
89% 

Gerenciamento de Resíduos 
       

914,989  
100% 

Gases Medicinais 
       

729,839  
100% 

 
 
b) Despesas Indiretas 

 
i. Garantias de Execução 

 

Os custos de garantias de execução do contrato foram projetados considerando a 

contratação de um seguro garantia ou carta fiança visando à GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 

As despesas com garantias de execução representam 1% do valor da Carta de 

Fiança Anual necessária, conforme estimativa do valor total de contrato e cláusula 

de garantia de execução prevista no CONTRATO. 

 
ii. Garantias contra Financiamentos 

 
Os custos de garantias contra financiamento foram projetados considerando a 

contratação de um seguro garantia ou carta fiança visando a garantia contra o saldo 

de amortização de empréstimo feito à CONCESSIONÁRIA, conforme regras 

estabelecidas pelo BNDES. 

 

As despesas com garantias contra financiamentos representam 2% do valor da 

Carta de Fiança Anual necessária. 
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iii. Depreciação 

 
A taxa de depreciação projetada, considerada a legislação vigente para depreciação 

fiscal dos investimentos na construção do Hospital, reinvestimentos e inicialização 

da operação. 

  

 
iv. Gestão Corporativa da SPE 

 
As despesas com gestão corporativa correspondem aos custos para gerenciamento 

da SPE que será criada para coordenação de todas as atividades que estarão sob 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA com o objetivo de garantir a eficiência, 

identificar e implementar melhorias de processo, compreendendo atividades de 

gestão de contratos, suprimentos, gestão dos indicadores de desempenho, gestão 

financeira, gestão de RH, jurídico entre outros. 

 
 

7 Síntese do Estudo de Viabilidade Técnico Econômico 

 
O EVTE (Estudo de Viabilidade Técnico Econômico) consolida as informações de 

fluxo de caixa da concessionária, os requisitos de atratividade de negócio e linhas de 

financiamento disponíveis para o estabelecimento do teto de contraprestação a ser 

paga pelo PODER CONCEDENTE. 

 

A seguir estão detalhadas as principais premissas utilizadas: 

 
i. Possível financiamento BNDES com linhas atualmente disponíveis: foi 

considerada uma linha de financiamento equivalente ao mínimo de 50% do 

valor de investimento necessário para o início da operação a uma taxa de 

juros TJLP + 1,8%, com período de carência de 2 anos e amortização em 8 

anos. 
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ii. Taxa Interna de Retorno: foi considerada como meta uma taxa interna de 

retorno para formação da Contraprestação Pública de Referência atrativa 

para o projeto. 

 

iii. Estruturação tributária: com base nas informações operacionais deste 

empreendimento foi considerada a possibilidade jurídica de créditos e 

compensações tributárias e depreciação fiscal permitidos pela legislação 

vigente 

 
A partir da análise financeira das condições de fluxo de caixa da 

CONCESSIONÁRIA e premissas detalhadas acima, chegou-se a um valor de 

contraprestação teto de R$ 4.908.333,00 mensais, já considerada a isenção do 

imposto municipal (ISSQN), ou seja, o valor líquido da contraprestação, durante o 

período de concessão. 

 

A seguir está detalhado o fluxo de caixa previsto, da CONCESSIONÁRIA, 

considerando a parcela de receita referente à contraprestação que será paga pelo 

PODER CONCEDENTE.  

 
Tabela 4 – Fluxo de Caixa Projetado da Concessionária (considera o valor da 

contraprestação) 
 

R$ Milhares

1. Fluxo de Caixa do Projeto c/ CP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030

Receita Líquida -                28,463         57,821     58,441     58,441     58,441     58,332     58,223     58,261     58,261     58,272     

Despesas Operacionais (466)              (6,352)          (24,991)    (34,147)    (36,977)    (36,977)    (36,977)    (36,977)    (36,977)    (36,977)    (36,977)    

(-) Despesas Operacionais Concessionária -                (5,818)          (24,855)    (34,011)    (36,841)    (36,841)    (36,841)    (36,841)    (36,841)    (36,841)    (36,841)    

(-) Garantia Operacional de Execução -                (68)               (136)         (136)         (136)         (136)         (136)         (136)         (136)         (136)         (136)         

(-) Garantia Operacional BNDES

(-) Seguro Garantia BNDES

(-) Seguro Garantia de Execução (466)              (466)             

EBITDA (466)              22,111         32,830     24,294     21,464     21,464     21,355     21,247     21,285     21,285     21,295     

% Rec. Liquida - 78% 57% 42% 37% 37% 37% 36% 37% 37% 37%

(-) Depreciação Fiscal (9,039)          (18,078)    (18,078)    (18,078)    (18,078)    (15,482)    (12,885)    (13,407)    (13,407)    (23,225)    

(-) Despesas financeiras Privado

(-) Despesas financeiras BNDES

EBIT (466)              13,072         14,751     6,216       3,386       3,386       5,874       8,361       7,878       7,878       (1,929)      

EBIT (Ajustado) (466)              12,606         14,751     6,216       3,386       3,386       5,874       8,361       7,878       7,878       (1,929)      

(-) IRR + CSSL -                (4,262)          (4,991)      (2,089)      (1,127)      (1,127)      (1,973)      (2,819)      (2,654)      (2,654)      -           

% IRR + CSSL 0% -33% -34% -34% -33% -33% -34% -34% -34% -34% 0%

Lucro Líquido (466)              8,810           9,760       4,127       2,259       2,259       3,901       5,542       5,223       5,223       (1,929)      

% Receita Líquida -               31% 17% 7% 4% 4% 7% 10% 9% 9% -3%

Fluxo de Caixa do Projeto (38,187)         (72,593)        (4,252)      22,891     20,570     20,337     19,382     (14,236)    18,630     18,630     21,295     

Aporte Prefeitura -                -               -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Depreciação Fiscal 9,039           18,078     18,078     18,078     18,078     15,482     12,885     13,407     13,407     23,225     

(+/-) Variação da Necessidade da NCG -                (2,422)          (1,432)      686          233          -           -           -           -           -           -           

Investimentos (37,721)         (88,020)        (30,658)    -           -           -           -           (32,664)    -           -           -           

Investimento Capital Próprio (37,721)        (88,020)        (30,658)   

Reinvestimento -          -          -          -          (32,664)   -          -          -           
Fonte: Análise Accenture 

 


