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CAA HC <caahc2020@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - Processo SEI 1250.01.0003733/2020-39 -
Seleção pública de entidade sem fins lucrativos – Hospital de Campanha
1 mensagem

carlamachado@hmtj.org.br <carlamachado@hmtj.org.br> 22 de junho de 2020 21:11
Para: caa_hc@pmmg.mg.gov.br, caahc2020@gmail.com
Cc: Vinicius Queiroz <viniciusqueiroz@hmtj.org.br>, Mariana Barbosa <marianabarbosa@hmtj.org.br>

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS, entidade filantrópica e sem finalidades lucrativas,
inscrita no CNPJ/MF n. 21.583.042/0001-72, com sede na Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33, São Mateus | Juiz de
Fora / MG | CEP: 36025-140, Tel.: 32-4009-2404, através de seus procuradores Vinícius Queiroz
(viniciusqueiroz@hmtj.org.br) e Carla Machado dos Santos (carlamachado@hmtj.org.br) com fundamento no item
5.4 do edital Processo SEI 1250.01.0003733/2020-39,  o qual tem por objeto seleção de entidade de direito
privado sem fins lucrativos para celebração de Contrato de Gestão para gestão dos Hospitais de Campanha
(unidade BH situado no Expominas e unidade Betim situada no Hospital Mater Dei), solicita a PMMG
esclarecimentos em relação ao edital em referência, expondo:

 

Questionamento 1:

Item 4. Do Edital - DIRETRIZES FINANCEIRAS PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

No item 4.3. Gastos Gerais, está previsto que o valor máximo destinado para os Gastos Gerais definido pela
PMMG é de R$ 17.144.000,00 (dezessete milhões, cento e quarenta e quatro mil reais) e será desdobrado em
Memória de Cálculo em conjunto com a entidade vencedora em sede de celebração.

Na visita técnica foi esclarecido que a PMMG já efetuou cotação, estando no edital o valor unitário dos serviços,
ou seja, que já foi elaborada a composição dos valores unitários dos serviços.

Desta forma, necessário que a PMMG esclareça e apresente a memória de cálculo do valor destinado aos gastos
gerais. 

 Questionamento 2:

No ANEXO IV DO CONTRATO DE GESTÃO – BENS PERMANENTES QUE SERÃO PERMITIDOS EM USO
PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL, consta relação de bens alocados no Hospital de Campanha Unidade Betim e
relação de bens alocados no Hospital de Campanha Unidade Belo Horizonte, com nota de rodapé que a listagem
e quantitativos estão sujeitas a alterações, visto que há bens permanentes que ainda estão em fase de entrega.

Por se tratar de bens e equipamentos essenciais para abertura e funcionamento dos Hospitais de Campanha e
que sem eles torna-se comprometida a assistência, necessário que a PMMG esclareça se os hospitais de
campanha objeto do presente edital (Betim e Expominas) serão entregues com todos os equipamentos descritos
no anexo IV do contrato de gestão.

Questionamento 3:

Ainda no ANEXO IV DO CONTRATO DE GESTÃO – BENS PERMANENTES QUE SERÃO PERMITIDOS EM
USO PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL, consta o fornecimento e Instalação de centrais e redes de gases
medicinais.

Necessário que a PMMG esclareça se as unidades serão entregues já com as centrais de gases medicinais
instaladas e se a PMMG arcará com os custos de desmobilização da rede de gases dos hospitais. Em outras
palavras se caberá a Proponente somente o fornecimento de gases medicinais. 

Questionamento 4:

No ANEXO IV DO CONTRATO DE GESTÃO – BENS PERMANENTES QUE SERÃO PERMITIDOS EM USO
PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL, consta o fornecimento pela PMMG de Sistema Hospitalar - Software
(Implantação e Operação).

Na visita técnica foi esclarecido que o sistema será o Tasy, todavia necessário que a PMMG esclareça e informe:

1. a) se as unidades terão servidor próprio
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2. b) se o Tasy cederá servidor haja vista que são 2 unidades em locais distintos.
3. c) Se a internet será cedida
4. d) Se já existe link de dados nos hospitais
5. e) Necessário que a PMMG esclareça os módulos disponíveis do Tasy e como é o

funcionamento (detalhamento)
6. f) Necessário que a PMMG apresente plano implantação do Tasy
7. g) Se a proponente terá custos com o sistema de gestão hospitalar Tasy

Questionamento 5:

No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, no item 4.1 “Para fins da elaboração do ANEXO III – ESTIMATIVA DE
CUSTOS, é obrigatório o dimensionamento de recursos humanos listados com a carga horária determinada.

Necessário que a PMMG esclareça:

1. a) se a carga horária citada se refere ao mínimo que deve ser praticado?
2. b) Se poderá ser utilizada carga horária superior àquela declinada no edital, conforme

autorizado pelos sindicatos locais
3. c) Se nomenclaturas para contratação poderão ser substituídas pelas padronizadas e

contratadas pela Proponente, uma vez que a proponente possui unidade localizada em Betim.

Questionamento 6:

No ITEM 1. PROPOSTA  - 1.2 - ADEQUAÇÃO DA PESQUISA SALARIAL..."A proposta técnica deverá conter
entre os documentos, a(s) pesquisa(s) em que a entidade se embasou para propor a remuneração de cada
cargo..." Para compor a planilha de cargos e salários, a proponente utiliza os pisos salariais contidos nas
convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho mais recentes. As demais pesquisas realizadas
são por contatos telefônicos com unidades de saúde na região que não costumam formalizar a informação
cedida, e também via internet em sites públicos de pesquisas. Como o edital cita "pesquisa (s) e no anexo possui
três colunas para preenchimento do resultado da pesquisa, questiona-se:

1. a) A proponente poderá utilizar apenas as convenções como o salário médio de mercado?

Questionamento 7:

Com relação aos respiradores pulmonares, item imprescindível em unidades de saúde destinadas a atendimento
de pacientes de COVID-19, de acordo com o edital, serão disponibilizados 30 respiradores para o Hospital de
Campanha de BH (Expominas) onde estão localizados os 28 leitos semi-intensivos.

Para os 180 leitos de CTI localizados no Hospital de Campanha de Betim (Mater Dei), serão disponibilizados
respiradores de uma marca nova no mercado, que estão sendo fabricados para utilização nos hopitais objeto do
edital.

Desta forma, necessário que a PMMG esclareça:

1. a) se as unidades serão entregues com todos os respiradores descritos no edital.
2. b) se os respiradores pulmonares que serão disponibilizados possuem todos os parâmetros de

um respirador convencional e conforme exigido pelos órgãos fiscalizadores
3. c) e se os respiradores possuem todas as licenças e liberação pelos órgãos competentes tais

como ANVISA.

Questionamento 8:

A cláusula 12.2 do contrato de gestão reza que a PMMG manterá em execução os contratos de serviços
celebrados para suprir necessidade do Hospital de Campanha pelo prazo de até 30 (trinta) dias da celebração do
contrato de gestão, prorrogáveis por igual período.

Necessário que a PMMG esclareça e informe os dados dos contratos de serviços já celebrados, valor, empresa,
vigência, etc.

Questionamento 9:

O Edital não menciona se os hospitais serão entregues totalmente legalizados e aptos para início de
funcionamento em termos de licenças sanitárias e alvarás.

Necessário que a  PMMG esclareça se as unidades serão entregues com as licenças de vigilância sanitária,
alvará de corpo de bombeiros e licenças de funcionamento, dentre outras.

Questionamento 10:
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EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA

Informar todo parque tecnológico que será disponibilizado, tais como:

Computadores

Impressoras

Servidores

Hacks

Swits

Questionamento 11:

ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE

As contas de água, energia elétrica e telefonia serão assumidas pelo Contratante ou devem ser consideradas no
orçamento da OSS? Por ser hospital de campanha, já existe as ligações feitas junto a estas concessionárias?

Questionamento 12:

LAVANDERIA

O enxoval será fornecido e disponível em quantitativo suficiente?

Questionamento 13:

LABORATÓRIO

As estruturas físicas dos hospitais possuem local apropriado e com vistas da Vigilância Sanitária para a instalação
de um laboratório no local?

CONCLUSAO

Para adequada formulação da proposta financeira e apresentação dos documentos na forma objetivada pela
PMMG, pugna a Proponente pelos esclarecimentos apontados.

  

Carla Machado dos Santos OAB/RJ 80.192

-- 

Atenciosamente


