
1) Hospital-Dia Centro de Apoio Psicossocial do HPM:  
R: Conforme reuniões com equipe técnica do Projeto, foi informado que o Centro de Apoio Psicossocial 
não está incluído no escopo do projeto, porém, se tiver condições de viabilidade para a inclusão do 
mesmo, poderá ser considerado.  

 
2) Contas de Utilidades do HPM (Energia elétrica, água, telefonia, internet, etc): 

R: As contas de utilidades ainda não foram disponibilizadas, pois o HPM não faz a gestão destas contas, e 
a Secretaria de Segurança Pública, que faz a gestão, foi acionada e ainda não retornou com respostas. 

 
a) Recursos tecnológicos do HPM:  

R: Entrar em contato com o Setor de Compras do HPM, falar com Ten. Beckert pelo telefone: 41-3218-
3575. 

 
b) Relação de Contratos de Serviços de Terceiros:  

R: Já disponível no site de CGC, conforme figura abaixo: 

 
 

3) Outros questionamentos: 
 

13) Há conhecimento da intenção do governo do estado estadual ou mesmo do governo 
municipal de construir equipamentos hospitalares na cidade de Curitiba, para atendimento à 
população em geral. Se há, favor indicar qual seria o perfil dos equipamentos a serem 
construídos e em que datas. 

R: Não há conhecimento do Estado de Construir novos equipamentos hospitalares.  
 

16) Solicitamos ao Conselho Gestor de Concessões que nos informe se há alguma restrição de 
participação na SPE da PPP de Organizações Sociais de Saúde (OSS) ou de algum outro tipo de 
entidade. 

R: Inicialmente destaca-se que não existe restrição legal na participação de uma Organizações Sociais de 
Saúde (OSS) na Sociedade de Propósito Específico (SPE). Entretanto, destaca-se que a OSS não possui fins 
lucrativos, diferente da SPE que tem entre outras características o exercício de atividade econômica e 
consequentemente a partilha, entre si, dos resultados. Portanto a participação da OSS deve ser avaliada 
e ter sua função explicitada, pois estando presente na SPE, teoricamente conclui que terá a participação 
na partilha dos resultados/lucros obtidos com a PPP. 


