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1. INTRODUÇÃO

O presente Termo de Referência tem por objeto estabelecer as diretrizes para subsidiar os
ESTUDOS de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à estruturação de projeto
para a construção, manutenção e operação do Hospital Regional de São Sebas�ão, em con�nuidade à
fase de AUTORIZAÇÃO prevista no Edital de Chamamento Público nº 006/2021 – SEPE.

Convém informar que a organização do Componente Hospitalar da Rede de Atenção às
Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal encontra-se estruturada nos
termos da Portaria nº 386, de 27 de julho de 2017, que estabelece:

Art. 1º A rede de atenção às urgências e emergências do Distrito Federal é
cons�tuída pelos seguintes componentes:
I - Componente hospitalar, formado pelos serviços hospitalares de emergência;

(...)
 

Dentre os obje�vos e diretrizes do referido Componente Hospitalar encontram-se
elencadas nos ar�gos 2º e 3º, da referida Portaria, verbis:

Art. 2º São obje�vos do Componente Hospitalar da Rede Atenção às Urgências
e Emergências:
I - Organizar a atenção às urgências e emergências nos hospitais, de modo que
atenda à demanda espontânea ou referenciada;

II - Garan�r retaguarda de atendimentos de média e alta complexidade,
procedimentos diagnós�cos e leitos clínicos, cirúrgicos e de terapia intensiva
para a rede de atenção às urgências e emergências;
III - garan�r a atenção hospitalar nas linhas de cuidado prioritárias, em
ar�culação com os demais pontos de atenção.
Art. 3º Cons�tuem diretrizes do Componente Hospitalar da Rede de Atenção às
Urgências e Emergências:

I - Universalidade, equidade e integralidade no atendimento;
II - Humanização da atenção, garan�ndo efe�vação de um modelo centrado no
usuário e baseado nas suas necessidades de saúde;
III - atendimento priorizado, mediante acolhimento com classificação de risco,
em função da urgência, gravidade do caso, grau de sofrimento, prognós�co e
perspec�va de bene�cio com a intervenção;

IV - Regionalização do atendimento às urgências e emergências, com
ar�culação dos diversos níveis de atenção e acesso regulado aos serviços de
saúde; e
V - Atenção mul�profissional, ins�tuída por meio de prá�cas clínicas cuidadoras
e baseada na gestão de linhas de cuidado.
Parágrafo único. Os critérios de classificação de risco serão definidos pela
Diretoria de Urgência e Emergência (DIURE) da Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal (SES/DF), devendo ser u�lizada a seguinte escala de cores,



em ordem crescente quanto ao risco e decrescente quanto ao tempo máximo
para atendimento: azul, verde, amarela, laranja e vermelha.
 

A regional leste, com população es�mada de 313.565 habitantes, é composta pelas regiões
administra�vas do Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico e São Sebas�ão.

Atualmente, os equipamentos de saúde presentes nesta região são:

I - 1 Hospital Regional Leste;

II - 2 Policlínicas;

III - 1 Centro de Parto Normal;

IV - 32 Unidades Básicas de Saúde - UBS; e

V - 2 Unidade de Pronto Atendimento - UPAS. 
 

Conforme dados de projeção, a Região Leste apresenta uma das maiores taxas de
crescimento, sendo assim, prezando pelo acesso dos pacientes à rede de urgência e emergência e pela
demanda de leitos, é essencial um equipamento de saúde que atenda às Regiões Administra�vas de de
São Sebas�ão e Jardim Botânico.

O atual Hospital da Região Leste conta com 240 leitos, aonde são realizados em média
10.000 atendimentos/mês, e 4.500 atendimentos na UPA de São Sebas�ão.

Sendo assim, existe a necessidade mínima de 427 e máxima de 689 leitos para a Região
Leste, além de 10 leitos de enfermaria prisionais e leitos de saúde mental.

Espera-se que o Hospital Regional de São Sebas�ão a ser estruturado sane o vazio
assistencial da região, de forma a suprir a demanda existente e acolher a demanda futura, em
decorrência do crescimento vegeta�vo da população atendida.

 

2. OBJETIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

Este Termo de Referência tem por obje�vo estabelecer as diretrizes para subsidiar os
ESTUDOS de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à estruturação de projeto
para a implantação e gestão do Hospital Regional de São Sebas�ão, em con�nuidade à fase de
AUTORIZAÇÃO prevista no Edital de Chamamento Público nº 006/2021 – SEPE.

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Considerando a necessidade de atender à demanda por saúde na Região de Saúde Leste
do Distrito Federal, faz-se necessário um projeto que vise a construção, manutenção e operação de
Complexo Hospitalar, a ser implantado em São Sebas�ão.

O dimensionamento do Hospital Regional de São Sebas�ão deverá estar apoiado nas
diretrizes da regulamentação específica, a exemplo da Resolução- RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, no Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de
Inves�mentos em Saúde – SOMASUS, bem como com base na demanda constatada.

Ademais, deverá estar apoiado no Plano de Necessidades Hospital de São Sebas�ão Anexo
II.

Como parâmetros gerais, estão considerados:

I - População do Distrito Federal: 3.039.444 habitantes

II - População da RIDE – Região  Integrada de Desenvolvimento  do Distrito 
Federal: 1.344.397 habitantes

III - População Total Considerada do DF e RIDE: 4.373.841 habitantes



IV - População da Região de Abrangência: 313.565 habitantes (Plano de
Necessidades Hospital de São Sebas�ão)

V - Quan�dade atual de leitos HRL: 240

VI - Quan�dade mínima dimensionada: 427

VII - Quan�dade máxima dimensionada: 689

VIII - Quan�dade de leitos prisional dimensionada: 10

 

De acordo com parâmetros que trata os ar�gos 102 a 106 da Portaria de Consolidação nº 1
de 28 de setembro de 2017, com parâmetros mínimos e máximos para atender a população segue o
dimensionamento de leitos para região.

Considerando ainda a proximidade de São Sebas�ão com a população prisional, afim de
o�mizar os recursos da rede, sugere-se também leitos de enfermaria prisional e leitos de saúde mental.

 

LEITOS POR ESPECIALIDADE

Obstetrícia Neonatologia Pediatria Clínica

Atual: 30 leitos

Mínimo: 60

Máximo: 60

Necessidade: 30

Atual: 12

Mínimo: 10

Máximo: 20

Necessidade: 8

Atual: 12

Mínimo: 44

Máximo: 78

Necessidade: 20

Pediatria Cirúrgica* Clínica Cirúrgica UTI Pediátrica

Atual: 0 leitos

Mínimo: 7

Máximo: 16

Necessidade: 12

Atual: 96

Mínimo: 116

Máximo: 192

Necessidade: 40

Atual: 0 leitos

Mínimo: 3

Máximo: 21

Necessidade: 20

UTI Adulto Saúde Mental Prisional

Atual: 10

Mínimo: 37

Máximo: 115

Necessidade: 40

Atual: 0

Mínimo: 18

Máximo: 18

Necessidade: 18

Atual: 4

Mínimo: 4

Máximo: 10

Necessidade: 10

Leitos Gerais Clínica - Cardiologia Clínica - Nefrologia/Hemodiálise

Atual: 30

Mínimo: 190

Máximo: 322

Necessidade: 20 Necessidade: 40

Clínica

Ginecologia

Clínica

Cuidados Prolongados

Clínica

Médica 2 Unidades

Necessidade: 20 Necessidade: 30 Necessidade: 80



 

EMERGÊNCIA

Adulto Pediátrico Box

Necessidade: 30 leitos

Observação amarelo:

2 leitos Trauma

15 leitos verdes (medicação)

Necessidade: 10

Pediátrico: 4

Adulto: 8

Isolamento Pediátrico: 1

Isolamento adulto: 2

Centro Obstétrico PPP Centro Cirúrgico

Atual: 2 salas

Mínimo: 5 salas

Necessidade: 3 salas

Atual: 8 leitos

Mínimo: 25 leitos

Necessidade: 20 leitos

Atual: 3 salas

Mínimo: 6 salas

Necessidade: 3 salas

RPA: 6 leitos

 

As áreas do serviço de urgência deve ser dividido em blocos: Bloco de pronto atendimento
interligado ao Bloco de urgência e observação; Bloco de procedimentos; Bloco materno infan�l (entrada
separada com classificação); Bloco de apoio Diagnós�co; Bloco de apoio logís�co; Bloco de apoio
administra�vo.

A área �sica acima descrita foi dividida em blocos porque é aconselhável, do ponto de vista
funcional, que estas áreas estejam mais ou menos con�guas, dando o máximo de racionalidade possível
ao fluxo dentro da unidade. Assim, o bloco de pronto atendimento deve apresentar uma entrada para
pacientes que vem por busca espontânea, deambulando, que dá acesso direto à recepção e sua
respec�va sala de espera. Neste mesmo bloco, deve ser estruturado o acolhimento dos pacientes, que
pode ser feito pela própria recepção ou por funcionários designados e treinados para este fim,
dependendo do volume da demanda. A seguir deve ser realizada a triagem classificatória de risco.

O bloco de urgência deve ter uma outra entrada, com acesso coberto para ambulâncias,
portas amplas para a entrada de pacientes em macas e fluxo ágil até a sala de emergência. Esta deve
comportar o atendimento de dois ou mais casos simultaneamente, dependendo do porte da unidade. As
macas devem apresentar rodas e grades e devem estar distribuídas de forma a garan�r a livre circulação
da equipe ao seu redor.

É aconselhável que os blocos de apoio diagnós�co e de procedimentos tenham situação
intermediária entre os blocos de pronto atendimento e de atendimento de urgência, com acesso fácil e
ao mesmo tempo independente para cada um deles. Quanto aos blocos de apoio logís�co e
administração, devem estar situados de forma a não obstruir o fluxo entre os demais blocos já
mencionados.

É essencial a análise da PORTARIA Nº 354, DE 10 DE MARÇO DE 2014 que publica a
proposta de Projeto de Resolução "Boas Prá�cas para Organização e Funcionamento de Serviços de
Urgência e Emergência", considerando o descrito no Plano de Necessidade quanto ao Atendimento de
Urgência e Emergência unidade funcional 2 - Atendimento imediato nº 2.1.1 (anexo)

Onde lê-se - "Sala de triagem médica e/ou de enfermagem” Correto - segundo anexo da
referida portaria são necessárias:

Salas de Acolhimento

Salas de Classificação de Risco com rota de fuga para profissionais



Sala de espera para atendimento médico após Classificação de Risco

Consultórios de especialidades de urgências

 

Além do exposto acima foi iden�ficado a necessidade: Sala de espera para atendimento
médico após Classificação de Risco; Consultórios de especialidades de urgências; Sala de repouso; Área
de paramentação e desparamentação para profissionais; Rota rápida; e Farmácia da emergência.

Quanto às instalações o anexo da portaria traz que o Serviço de Urgência e Emergência
deve possuir:

sistema de energia elétrica de emergência para os equipamentos de suporte à
vida e para os circuitos de iluminação de urgência;

circuitos de iluminação dis�ntos, de forma a evitar interferências
eletromagné�cas nos equipamentos e nas instalações;

sistema de abastecimento de gás medicinal, com ponto de oxigênio, e ar
medicinal nas salas de nebulização, sala de observação e sala de reanimação e
estabilização; e

o Serviço de Urgência e Emergência deve possuir áreas de circulação e portas
dimensionadas para o acesso de macas e cadeiras de rodas.

 

Para a completa compreensão das necessidades a ser enfrentadas dos estudos, revela-se
imprescindível a análise do Plano de Necessidades Hospital de São Sebas�ão Anexo II.

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Os seguintes parâmetros de lote des�nado ao Hospital Regional de São Sebas�ão foram
levantados e nortearam o desenvolvimento da solução a ser apresentada:

Avenida do Comércio, Área Especial 1;

Área do lote: 34.353,602 m²;

Des�nação de uso: Ins�tucional para equipamentos públicos (Hospital):

Coeficiente de Aproveitamento Básico e Máximo: 2,0 68.707,204 m²

Taxa de ocupação máxima: 60%, totalizando 20.612,1612 m²;

Taxa de permeabilidade: 20%, totalizando 6.870,7204 m²;

Altura máxima: 22,5 m, a par�r do ponto médio da edificação;

Localização



 

Relatório Fotográfico e condições atuais



 

5. ESCOPO DO PROJETO



O escopo do Projeto engloba as seguintes a�vidades construção, manutenção e operação
do Hospital Regional de São Sebas�ão.

 

5.1. Construção

Esse componente engloba todos os inves�mentos e custos que envolvam a construção do
espaço �sico do Hospital Regional de São Sebas�ão, em atenção às normas que regulamentam a
edificação de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – EAS, em especial as Resoluções RDC nos 50/2002
e 51/2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

A Administração Pública valorizará projetos apresentados que contemplarem propostas
sustentáveis e economicamente viáveis.

 

5.2. Manutenção

A manutenção (preven�va, predi�va ou corre�va), tem o obje�vo de manter, recompor e
aprimorar as caracterís�cas técnicas e operacionais do Hospital Regional de São Sebas�ão.

Todas as manutenções deverão seguir a legislação, normas e regulamentação aplicáveis
em cada caso, inclusive as Normas Regulamentadores do Ministério do Trabalho.

 

5.3. Operação

Esse componente refere-se à gestão de ro�nas e a�vidades que deverão ser planejadas de
modo a explorar ao máximo a funcionalidade do Hospital Regional de São Sebas�ão.

Os estudos deverão contemplar mecanismos que possibilitem e es�mulem a operação
adequada e atualizada ao longo do período da concessão. Igualmente a operação proposta deverá
observar à repar�ção de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do
príncipe e álea econômica extraordinária.

A Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal – SEPE/DF, admite que os
estudos a serem desenvolvidos devam indicar a modelagem de parceria mais adequada ao
empreendimento, considerando a possibilidade do ressarcimento dos dispêndios correspondentes pelo
vencedor da futura licitação, nos termos do art. 28, do Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019.

Conforme observado, a necessidade seria de um hospital de porte grande com
atendimento em clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, UTI adulto, UCIN e UTI pediátrica. No caso da
pediatria, pelo perfil epidemiológico e demanda de atendimento na região, necessitamos apenas de
parâmetro mínimos de leitos.

O Hospital Regional de São Sebas�ão seria referência clínica da região, enquanto o HRL
fortaleceria sua referência cirúrgica.

Devido a demanda sugere-se um bloco materno infan�l para referência da casa de parto
que se localiza em São Sebas�ão, região e RIDE.

Além disso, o Hospital Regional de São Sebas�ão seria referência para população prisional
em Clínica Médica e Cirúrgica o que a liberaria leitos no HRL e no HRAN.

Também foi incluído a necessidade de uma ala para internação em saúde mental.

Segundo os parâmetros apresentados, e considerações da SAIS, o complexo hospitalar com
388 leitos de retaguarda ao total.

Sem prejuízo das áreas de atenção e necessidades elencadas no Plano de Necessidades
Hospital de São Sebas�ão Anexo II, indicamos a as seguintes áreas diagnós�cas a serem contempladas na
operação que se pretende modelar.

 



Tomógrafo

Considera-se como área de cobertura máxima de um tomógrafo, para garan�a do acesso
ao exame principalmente em casos de urgência/emergência, um raio de 75 km ou 100 mil habitantes, o
que for a�ngido primeiro.

Portanto é necessário que o hospital possua tomografia dado a demanda populacional.

 

Ultrassom Convencional

O parâmetro considera, a par�r da revisão da literatura, a necessidade de 150
ultrassonografias/1.000 habitantes/ano. Considera-se a produ�vidade, por equipamento/ano, de 3.024
exames.

Produ�vidade do equipamento: 3.024 exames/ano

Es�ma�va de necessidade: 150 exames/1.000 hab/ano

Para cálculo da necessidade es�mada de ultrassonografias ao ano:

N ultrassonografias ao ano = (total da população x 150)/1000

Para es�ma�va do número de equipamentos de ultrassonografia (U):

U = N (necessidade de ultrassonografias)/3.024

Necessidade ultrassonografia Hospital Regional de São Sebas�ão:

N: 215693 x 150/1000 = 32354 exames ano

U: 32354/3024 = 10 aparelhos

Conforme cálculo da necessidade es�mada de ultrassonografias ano, seriam necessários
10 aparelhos. (Sendo 1 para cada UTI, 1 para o box) Ressalta-se que a alocação dos equipamentos deve
considerar o acesso dos usuários aos exames.

 

Ultrassom Obstétrico

Dados para o cálculo da necessidade de ultrassonografias obstétricas:

Es�ma�va do número de gestantes (NG)

N de nascidos vivos (SINASC) X 1,05 (fator de ajuste)

Es�ma�va de gestantes de risco habitual (RH) 85% de NG

Es�ma�va de gestantes de alto risco (AR) 15% de NG

 

Indicação de ultrassonografias:

Todas as Gestantes

Ultrassom convencional: 1 exame/gestante

Gestantes de alto risco

Ultrassom convencional: 2 exames/gestante

Ultrassom obstétrico com Doppler: 1 exame/gestante

 

Cálculo do número de ultrassonografias convencionas necessárias (UC):



UC = RH + (2 × AR)

Cálculo do número de ultrassonografias Doppler necessárias (UD):

UD = AR

Considerando a produ�vidade de cada equipamento como 3.024 exames/ano, o número
de equipamentos convencionais (EqC) necessários seria:

EqC = UC/3.168

De ultrassons Doppler (EqD): EqD = UD/3.024

 

Necessidade de ultrassom obstétrico Hospital Regional de São Sebas�ão:

UC: 2430 + (2 X 428) = 3286

UD: 428

EqC: 3286/3168 = 1 aparelho

EqD: 428/3024 = 0

 

Conforme cálculo da necessidade es�mada de ultrassonografias ano, seriam necessários
01 aparelho para atender a demanda de ultrassom obstétrico.

Ressalta-se que os parâmetros definidos devem considerar o adequado acesso das
gestantes ao exame. Nesse sen�do, adota-se o parâmetro de um deslocamento máximo de 30 minutos
para acesso ao exame, o que equivaleria a cerca de 30 km de distância.

 

Mamógrafo

Dados para o cálculo da necessidade de mamografias/ano, consideram-se as indicações de
realização dos exames:

Mulheres de 40 a 49 anos

10% - indicação de mamografia diagnós�ca (D1)

10% - outras indicações (Ou)

Mulheres de 50 a 69 anos

50% - indicação rastreamento (R1)

8,9% - indicação diagnós�ca (D2)

 

A par�r da revisão da literatura, considera-se a produ�vidade do equipamento de
realização de 6.758 exames/ano.

Cálculo do número necessário de mamografias/ano (NM): NM = D1 + D2 + R1 + Ou

Cálculo do número necessário de mamógrafos: Nm = NM/6.758

 

Necessidade de mamografias Hospital de São Sebas�ão:

NM: 1480 + 1480 + 6842 + 1176 = 10.979

Nm: 10979/6.758 = 1 aparelho



Conforme cálculo seria necessário um aparelho de mamografia no Hospital Regional de
São Sebas�ão

Para a alocação dos equipamentos deve-se considerar o acesso das usuárias ao exame.
Para essa garan�a propõe-se o parâmetro de tempo de deslocamento de 60 minutos, ou a distância
máxima de 60 quilômetros.

Cabe ressaltar que a Lei Federal nº 11.664 de 29 de abril de 2008, determina que o SUS
deve assegurar a realização de exame mamografia a todas as mulheres a par�r dos 40 (quarenta) anos de
idade;

 

Ressonância

Teslas de RM >> 1,5 são suficientes para qualidade de imagem e produção de exames

A par�r da revisão da literatura, considera-se:

Produ�vidade do equipamento: 5.000 exames/ano

Es�ma�va de necessidade: 30 exames/1.000 hab/ano

 

Para cálculo da necessidade es�mada de ressonâncias ao ano:

N ressonâncias ao ano = (total da população x 30)/1.000

Para es�ma�va do número de equipamentos de ressonâncias (U):

U = N (necessidade de ressonâncias)/5.000

 

Necessidade de ressonância Hospital de São Sebas�ão:

N: 407.612 x 30 /1000 = 12.228

U: 12.228 / 5.000 = 2 aparelhos

Conforme cálculo seriam necessários 2 aparelhos no Hospital de São Sebas�ão, mas como
o serviço é regulado em panorama três e há regulação em outras Unidades, sugere-se instalação pela
necessidade da Região 1 aparelho de ressonância.

Ressalta-se que a alocação dos equipamentos deve considerar o acesso dos usuários aos
exames, considerando o tempo máximo de deslocamento de 60 minutos ou 30 Km.

Raio-X e Densiometria

Necessidade de 3 salas de Raio-Digital fixo, e 01 Raio-x móvel Digital motorizado para cada
UTI e serviço de emergência, sendo assim 4 Raio-x móveis.

Sugerimos a inclusão de aparelho de Densitometria, visto que os outros métodos
diagnós�cos já estão contemplados.

 

Patologia Clínica

No caso do Hospital de São Sebas�ão, deverá ser instalado somente laboratório de
emergência, em conformidade com as diretrizes reguladas pela RESOLUÇÃO Nº 302, DE 13 DE OUTUBRO
DE 2005 da ANVISA

Sendo assim, o Apoio Diagnós�co - PATOLOGIA CLÍNICA deve conter:

Box de coleta de material



Sala de coleta de material

Área para classificação e distribuição de amostras (triagem)

Laboratório (sala) para a realização dos exames básico de Hematologia, Bioquímica, testes
sorológicos rápidos e urinálise

Laboratório (sala) de Microbiologia para a semeadura e armazenamento das amostras para
posterior envio e processamento no Laboratório do HLR.

Ambiente adequado para almoxarifado

Ressaltamos que os demais exames deverão ser encaminhados para o Laboratório de
Ro�na mais próximo. Não se realiza exames de imunofluorescência em emergência, pois são exames
complexos que necessitam de corpo técnico qualificado e com exper�se para tal finalidade.

Os exames de Virologia, Micologia e Biologia Molecular são setores instalados no LACEN.

 

Anatomia Patológica

Para o serviço de anatomia patológica é necessário:

Serviço de macroscopia

Câmaras frias

Serviço com aparelho de processamento de Imunohistoquímica

Sala de congelação no centro cirúrgico

Sala de necrópsias

Arquivo de peças, laminas, blocos e fotografias

Equipamentos para histologia, citologia, congelação: criostato de chão, histotécnico,
microtomo, impressora de cassete de tecido, citocentrífuga, central de inclusão de parafina

Para a completa compreensão das necessidades a ser enfrentadas dos estudos, reitera-se
ser imprescindível a análise do Plano de Necessidades Hospital de São Sebas�ão Anexo II.

 

6. DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

6.1. Modelo Técnico

Após o diagnós�co e os estudos prévios pelos AUTORIZADOS, deverão ser propostas as
soluções técnicas para a construção, manutenção e operação do Complexo Hospitalar da Região de Saúde
Centro-Sul do Distrito Federal.

O modelo técnico deverá conter, sem prejuízo de outros produtos a critério dos
AUTORIZADOS, os seguintes:

I - Projeto Arquitetônico;

II - Projeto de Comunicação Visual;

III - Projeto de Paisagismo;

IV - Projeto de Clima�zação;

V - Projeto de prevenção e combate a incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal – CBMD;

VI - Projeto de Instalações Hidráulicas:

a) Água fria e água quente – AF-AQ;

b) Esgoto, Reuso e Água Pluvial – ES-AP;



c) Hidrantes – hdn; 

d) Gás – gas;

e) Sprinklers – spk;

f) Gases Medicinais – gm;

VII - Projeto de Instalações Elétricas (inclui projeto do Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas e aterramento:

a) Projeto de Diagramas Unifilares;

b) Projeto de Elétrica;

VIII - Projeto de Cabeamento Estruturado;

IX - Projeto do Heliponto;

X - Memoriais Descri�vos;

XI - Plantas, localização geográfica de infraestruturas, caracterização dos
equipamentos dos encargos;

XII - Cronograma do empreendimento contemplando todas as fases do projeto;

XIII - Cadernos de Especificações; e

XIV - Planilha de Quan�ta�vos.

 

6.2. Modelo Econômico-Financeiro

O relatório de avaliação econômico-financeira deverá conter a modelagem econômico-
financeira pelo método de fluxo de caixa descontado, expressando todos os valores em reais (R$). O
obje�vo do relatório é avaliar a atra�vidade do projeto para o setor privado, focando na possibilidade de
auto sustentabilidade pela projeção das receitas auferidas (project finance). Os estudos deverão seguir as
prá�cas contábeis e fiscais vigentes no país e o modelo financeiro deverá claramente mostrar todas
premissas que embasaram os estudos.

Espera-se que o estudo contenha no mínimo, mas não se limitando, os seguintes itens:

I - Análise de sensibilidade jus�ficando tecnicamente o prazo de concessão
proposto;

II - Análise de sensibilidade e impactos financeiros decorrentes das premissas
estabelecidas;

III - Cálculo e detalhamento da depreciação rela�va aos inves�mentos que
obrigatoriamente deverão ser depreciados integralmente durante o período de projeto;

IV - Comparação das alterna�vas de modelagem jurídico-ins�tucional (concessão,
parceria público-privada, etc), indicando jus�ficadamente aquela que apresenta o
melhor custo/bene�cio social e econômico;

V - Despesas, fixas e variáveis, de operação e manutenção (OPEX);

VI - Es�mavas de receitas, incluindo eventuais receitas acessórias que o autorizado
vislumbre com potencial de exploração;

VII - Estudos de demanda, individualizado e jus�ficado;

VIII - Indicadores de desempenho e percentual vinculado à contraprestação;

IX - Inves�mentos e reformas (CAPEX);

X - Índice de coberturas dos serviços de dívida (ICSD);

XI - Modelo de remuneração do futuro concessionário;



XII - Alocação e distribuição de custos em razão da Matriz de Risco es�mada para o
projeto;

XIII - Premissas do financiamento;

XIV -  Premissas fiscais;

XV - Premissas macroeconômicas;

XVI - Premissas para a projeção de capital de giro;

XVII - Premissas tributárias;

XVIII - Value for Money (VfM) contendo, no mínimo, indicação dos riscos transferíveis,
bene�cios e custos líquidos da gestão, operação e manutenção por meio da execução
direta do Governo (Public Sector Comparator - PSC);

XIX - WACC e as premissas u�lizadas no cálculo;

XX - Parâmetros de viabilidade de projetos tradicionais: 

a) TIR;

b) VPL;

c) Payback.  
 

Em atenção ao interesse público, e a correta versação do erário, espera-se que os projetos
apresentem Taxa Interna de Retorno equivalente à taxa de desconto para remuneração do capital
aportado pelo privado, conduzindo a um Valor Presente Líquido nulo. 

 

6.3. Modelo Jurídico

A modelagem jurídica deverá ser compa�vel com a solução apresentada e também deverá
contemplar os itens a seguir:

6.0.1. Desenho e estruturação do modelo jurídico:

I - Mapeamento das opções que o Governo do Distrito Federal possui para
viabilizar o arranjo jurídico necessário para a implementação do projeto;

II - Indicação de minutas das ferramentas jurídicas necessárias ao modelo
indicado, tais como: contratos, convênios de cooperação, contrato de programa, etc.;

III - Análise dos fatores jurídicos, técnicos e procedimentais do Distrito Federal que
condicionam a publicação de editais de licitação;

IV - Análise dos aspectos tributários do modelo de contratação escolhido, diretrizes
regulatórias (distritais e federais), ambientais, de zoneamento e outros aspectos de
natureza jurídico regulatória aplicáveis ao projeto. 
 

6.0.2. Avaliação de impacto e risco:

I - Como parte dos Estudos, deverá ser apresentada matriz de riscos e respec�vos
mecanismos de mi�gação e penalizações;

II - Deverá também ser sugerida estrutura de garan�as a serem providas pelos
parceiros público e privado;

III - Ainda como parte da estratégia de mi�gação de riscos, deverá ser proposto um
Plano de Seguros a ser adotado pelo futuro concessionário;

IV - Por fim, a modelagem jurídica deverá detalhar as responsabilidades do parceiro
público e do futuro concessionário, deixando claro quais riscos serão assumidos pelas



partes. 
 

6.0.3. Sugestão de minutas de instrumentos licitatórios e demais documentos necessários à
implementação do projeto, incluindo:

I -          Minuta de leis, decretos, contratos, editais e seus anexos;

II -         Pareceres jurídicos que expressem a credibilidade do modelo; III - Indicação das
garan�as a serem exigidas na licitação;

III -        Indicação dos critérios de qualificação dos licitantes, de julgamento e de
estratégias de negociação até a contratação, conforme as condições da legislação
vigente;

IV -        Organização das tarefas e decisões em documentos para a publicação da
consulta pública;

V -         Mecanismos que deverão estar contratualmente presentes para disciplinar o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão

VI -        Os documentos deverão incluir o resultado ao menos da realização das
seguintes tarefas:

a)       Incorporação das diretrizes consolidadas nos relatórios mencionados acima
nos documentos para licitação;

b)       Iden�ficação dos requisitos a serem observados pela concessionária, como
a formação de uma Sociedade de Propósito Específico;

c)       Definição das garan�as de proposta e de execução contratual a serem
exigidas na licitação e no contrato de concessão;

d)       Indicação dos critérios de habilitação técnica, jurídica e financeira dos
licitantes;

e)       Indicação dos critérios de julgamento das propostas;

f)       Previsão dos mecanismos que deverão estar contratualmente presentes
para disciplinar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão;

g)       Definição dos índices de desempenho a serem considerados;

h)       Cláusulas de rescisão, indenização, penalidade, encampação e reversão dos
bens;

i)        Regulação e fiscalização do contrato;

j)        Penalidades para o inadimplemento das obrigações;

k)       Estabelecimento de regras de pagamento vinculadas ao desempenho na
execução do contrato, bem como outros aspectos jurídicos relevantes.

 

7. FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

Os ESTUDOS deverão ser disponibilizados em uma via impressa e outra em meio digital e
editável, nos formatos: .xls .doc .pdf .jpg, ou outro formato, desde que possua as mesmas caracterís�cas
citadas.

O material deve apresentar conteúdo e linguagem compa�veis com sua des�nação, em
língua portuguesa (pt-BR), devidamente digitado e formatado, contendo a relação de obras consultadas
(referências bibliográficas), de acordo com as recomendações norma�vas da ABNT.

Quadros e tabelas deverão conter a fonte e a fórmula dos dados apresentados.



Mapas e plantas deverão ser devidamente georreferenciados e apresentados em formato
editável: .dgn, .dwg, .shapefile, .kml, ou similar.

Recomenda-se que os estudos sejam apresentados com as seguintes formatações: fonte
Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens superior e esquerda de 2,5 cm e margens
direita e inferior de 2 cm.

Caso haja divergência entre as versões impressas e digitais, serão consideradas as versões
impressas.

Os ESTUDOS deverão ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias, a contar da divulgação
oficial do presente TERMO DE REFERÊNCIA, na Secretaria de Estado de Projetos Especiais, das 8h às 18h,
localizada na Praça do Buri�, Zona Cívico-Administrava, Palácio do Buri�, sala P50, Brasília - DF, CEP
70.075-900, dentro do prazo es�pulado e mediante protocolo.

Os ESTUDOS deverão ser apresentados em CADERNOS TEMÁTICOS, na ordem e com os
�tulos especificados a seguir:

Caderno Estudo

1 Modelo Técnico

2 Modelo Econômico-Financeiro

3 Modelo Jurídico

 

Pedidos de esclarecimentos e dúvidas poderão ser encaminhados à Secretaria de Estado
de Projetos Especiais na vigência do prazo estabelecido para entrega dos ESTUDOS, exclusivamente, para
o e-mail sepe.gab@buri�.df.gov.br, e serão respondidos em até 5 (cinco) dias úteis.

Perguntas e respostas serão publicadas no sí�o www.sepe.df.gov.br.

 

8. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS

Será cons�tuída uma COMISSÃO DE AVALIAÇÃO para a avaliação e seleção dos estudos,
formada por técnicos da Secretaria de Estado de Projetos Especiais – SEPE-DF e Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal – SES-DF.

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO poderá solicitar a par�cipação de técnicos especializados de
outros órgãos e en�dades do DISTRITO FEDERAL para avaliação dos estudos apresentados.

A avaliação e seleção dos estudos a serem u�lizados, parcial ou integralmente, para a
estruturação do Contrato de Parceria, somente se dará após a entrega dos estudos da úl�ma fase, e será
realizada segundo critérios específicos para cada �po de estudo, com base no Decreto n° 39.613, de 03
de janeiro de 2019.

Será avaliado o nível de atendimento do estudo às expectavas da Secretaria de Estado de
Projetos Especiais no que se refere aos critérios para avaliação do CADERNO 1, CADERNO 2 e CADERNO 3,
conforme metodologia de avaliação prevista no ANEXO ÚNICO deste Termo de Referência. 
 

9. VALOR NOMINAL MÁXIMO DE RESSARCIMENTO

Os custos de qualquer natureza serão de responsabilidade dos par�cipantes deste PMI e
não serão objeto de qualquer espécie de remuneração, ressarcimento ou indenização por parte do
Distrito Federal.

O presente PMI prevê ressarcimento aos PROPONENTES autorizados a realizar ESTUDOS
selecionados e efe�vamente u�lizados na estruturação de Contrato de Parceria, a serem ressarcidos pelo
licitante vencedor do futuro certame, observados o teor do art. 28 do Decreto nº 39.613/2019.

mailto:sepe.gab@buriti.df.gov.br
http://www.sepe.df.gov.br/


Os dispêndios com os Estudos apresentados deverão ser jus�ficados pelos AUTORIZADOS e
serão objeto de ressarcimento aos respec�vos autores pelo vencedor da licitação, até o limite de 2,5%
(dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor total es�mado para os inves�mentos necessários à
implementação do empreendimento, observados o teor do art. 21 do Decreto nº 39.613/2019.

A indicação do valor de ressarcimento pretendido, deverá estar acompanhada de
informações e parâmetros u�lizados para sua definição, indicando os itens de custos inerentes a cada um
dos modelos apresentados (Técnico, Econômico-Financeiro e Jurídico), fundamentados em dados
obje�vos, margem de lucro compa�vel com a natureza do serviço e riscos envolvidos, e ainda.

Os seguintes itens abaixo deverão ser apresentados de forma individualizada para cada
Caderno (Modelos Técnico, Econômico-Financeiro e Jurídico):

I - gastos com pessoal (inclusive encargos);

II - despesas gerais (inclusive com diárias e a passagens);

III - custos administra�vos (exceto diária e passagens); e

IV - demais custos não especificados.

Os respec�vos montantes orçados deverão ser apresentados em reais (R$) e serão
ressarcidos na seguinte proporção:

DESCRIÇÃO %

Caderno 1 (Modelo Técnico) 40

Caderno 2 (Modelo Econômico-Financeiro) 30

Caderno 3 (Modelo Jurídico) 30

 

O ressarcimento dos ESTUDOS (projetos, levantamentos, inves�gações e estudos) ficará
condicionado à necessidade de atualização e de adequação deles até a abertura da licitação do
empreendimento, em decorrência, entre outros aspectos:

I -       da alteração de premissas regulatórias e de atos norma�vos aplicáveis;

II -      das recomendações e determinações dos órgãos de controle; ou

III -     das contribuições provenientes de consulta e audiência pública.

Em nenhuma hipótese, será atribuída à administração pública dívida pecuniária em razão
da realização de projetos, levantamentos, inves�gações e estudos de autoria de pessoa autorizada.

 

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Da Decisão que declarar o estudo vencedor, bem assim que fixar o valor de ressarcimento,
caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da divulgação oficial do ato recorrido, em
primeira instância ao Subsecretário de Estruturação e Gestão de Projetos e, por igual prazo, em segunda
e úl�ma instância, ao Secretário de Estado de Projetos Especiais.

Interposto o recurso, os demais autorizados no âmbito do presente Procedimento de
Manifestação de Interesse serão in�mados para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentarem
contrarrazões recursais.

Os Recursos e Contrarrazões Recursais deverão ser entregues das 08h às 18h, na Secretaria
de Estado de Projetos Especiais, localizada na Praça do Buri�, Zona Cívico-Administra�va, Palácio do
Buri�, sala P50, Gabinete da Secretaria de Estado de Projetos Especiais, Brasília-DF – CEP 70.075-900,
mediante protocolo.



Recursos e Contrarrazões recursais não serão conhecidos quando interpostos:

I - Fora do prazo;

II - Perante órgão incompetente; e

III - Por pessoa sem legi�midade. 
 

ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE

Secretário de Estado

 

ANEXO I

No processo de avaliação de cada item serão atribuídas quatro notas, cada uma referente
a um aspecto específico observado pela comissão técnica.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO ITENS AVALIADOS ASPECTOS
ESPECÍFICOS

Consistência e coerência das
informações e adoção das

melhores técnicas de
elaboração;

Caracterização da área de influência da rede de
saúde na região Centro-Sul;

I- Suficiência e
confiabilidade

dos dados
u�lizados;

II- Adequação
das

metodologias
empregadas;

III- Nível de
detalhamento
das soluções

apresentadas;
e

IV-
Rastreabilidade
dos resultados.

Estudo de demanda;

Estudo de engenharia;

Modelo técnico (conforme item 5.1, do Termo de
Referência);

Modelo econômico-financeiro (conforme item 5.2,
do Termo de Referência);

Modelo jurídico (conforme item 5.3, do Termo de
Referência);

Observância do melhor interesse
público;

Garan�a da prestação adequada de serviços aos
usuários;

Organização da atenção às urgências e
emergências no hospital, de modo que atenda à

demanda espontânea ou referenciada;

Garan�a da retaguarda nos atendimentos de
média e alta complexidade, procedimentos
diagnós�cos e leitos clínicos, cirúrgicos e de
terapia intensiva para a rede de atenção às

urgências e emergências;

Garan�a da atenção hospitalar nas linhas de
cuidado prioritárias, em ar�culação com os

demais pontos de atenção.

Universalidade, equidade e integralidade no
atendimento;

Humanização da atenção, garan�ndo a efe�vação



de um modelo centrado no usuário e baseado nas
suas necessidades de saúde;

Atendimento priorizado, mediante acolhimento
com classificação de risco, em função da urgência,

gravidade do caso, grau de sofrimento,
prognós�co e perspec�va de bene�cio com a

intervenção;

Regionalização do atendimento às urgências e
emergências, com ar�culação dos diversos níveis

de atenção e acesso regulado aos serviços de
saúde;

Atenção mul�profissional, ins�tuída por meio de
prá�cas clínicas cuidadoras e baseada na gestão

de linhas de cuidado;

Sustentabilidade e economicidade do projeto
apresentado;

Compa�bilidade com a
legislação aplicável ao setor;

Cons�tuição Federal;

Normas aplicáveis:

às concessões de serviços públicos;

ao sistema único de saúde – SUS;

ao planejamento, programação, elaboração
e avaliação de projetos �sicos de

estabelecimentos assistenciais de saúde;

Demonstração compara�va de
custo e bene�cio da proposta do
empreendimento em relação a

opções funcionalmente
equivalentes;

Resultado de análise qualita�va e quan�ta�va
pelo método "Value for Money" (a ser

apresentado na modelagem econômico-
financeira);

Impacto socioeconômico da
proposta para o projeto;

Evolução temporal e comparação de cenários
socioeconômico com a implantação do projeto;

 

 

O quadro a seguir representa os critérios de pontuação u�lizados na avaliação:

SUFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE DOS DADOS – N1:

0,00 – Item não abrangido pelo estudo de viabilidade;

0,25 – Dados em quan�dade insuficiente ou de fonte não confiável, comprometendo os resultados ou a
precisão desejada.

0,50 – Dados em quan�dade insuficiente ou de fonte não confiável, sem comprometer, no entanto, de
forma irreparável os resultados ou a precisão desejada.

0,75 – Dados em quan�dade suficiente e de fonte confiável.



1,00 – Riqueza de dados, contribuindo de forma significa�va para o aprimoramento do estudo além do
esperado.

ADEQUAÇÃO DAS METODOLOGIAS EMPREGADAS – N2:

0,00 – Item não abrangido pelo estudo de viabilidade. 0,25 – Metodologia inadequada.

0,50 – Metodologia ques�onável. 0,75 – Metodologia adequada.

1,00 – Metodologia inovadora, contribuindo de forma significa�va para o aprimoramento do estudo
além do esperado.

NÍVEL DE DETALHAMENTO DAS SOLUÇÕES – N3:

0,00 – Item não abrangido pelo estudo de viabilidade.

0,25 – Nível de detalhamento impossibilita análise conclusiva. 0,50 – Nível de detalhamento dificulta
análise conclusiva.

0,75 – Nível de detalhamento adequado.

1,00 – Nível de detalhamento ó�mo, contribuindo de forma significa�va para o entendimento do estudo
além do esperado.

CONFIABILIDADE E RASTREABILIDADE DOS RESULTADOS – N4:

0,00 – Item não abrangido pelo estudo de viabilidade.

0,25 – Resultados não confiáveis ou de di�cil rastreabilidade.

0,50 – Dúvidas quanto à confiabilidade ou rastreabilidade dos resultados. 0,75 – Resultados confiáveis e
rastreáveis.

1,00 – Demonstração dos resultados de forma didá�ca e concisa, contribuindo de forma significa�va
para a confiabilidade do projeto além do esperado.

                                                                                                                                                                              

ANEXO II

Plano de Necessidades Hospital de São Sebas�ão.

Documento SEI/GDF nº 88231379.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE - Matr.1691642-
5, Secretário(a) de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal, em 29/06/2022, às 17:33,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
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