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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO  

 

Belo Horizonte, 17 de junho de 2021. 

 

REFERÊNCIA: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA/SES Nº 01/2021  

INTERESSADO: BENEFICÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO 

 

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel localizado na Av. Minas Gerais, encontro com Km 

407 da BR-116, perto do trevo de Guanhães, no município de Governador Valadares em Minas Gerais, na 

macrorregião Leste do Estado de Minas Gerais, vinculada a proposta de trabalho com finalidade exclusiva 

de prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde. 

 

1 – DAS PRELIMINARES  

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa BENEFICÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO, 

com fundamento nas Leis 8.666/93, bem como, jurisprudência assente do TCE/MG conforme fatos e 

fundamentos a seguir expostos. 

 

2 - DAS FORMALIDADES  

Registre-se que a resposta foi devidamente encaminhada à impugnante, tempestivamente, pela mesma via do 

recebimento do instrumento impugnatório, qual seja, via e-mail. Tal impugnação e respectiva resposta serão 

devidamente autuados em apenso ao processo principal e levados ao conhecimento público, a partir de sua 

disponibilização no “Portal de compras MG” (www.compras.mg.gov.br). 

 

3 - DA ANÁLISE 

Insurge-se a impugnante contra termos do edital de responsabilidade da área técnica competente. Destarte, 

apresentamos resposta aos termos impugnatórios apresentados por essa empresa, em conformidade com o 

posicionamento técnico desta Secretaria de Estado de Saúde - SES: 

 

3.1 Primeiro apontamento: 

“Ora, como apresentaremos proposta de preços sem saber o custo real das atividades? (...). Como é possível 

ofertar uma proposta de execução de atividade ao SUS se, sequer, o órgão licitante tem ciência do que 

necessita? “. 

Resposta: Como já reforçado pela resposta ao pedido de esclarecimento enviado pela Beneficência Social 

Bom Samaritano, a tratativa da gestão não compõe a finalidade do edital supracitado, ou seja, trata-se de um 

contrato de concessão do bem imóvel e da permissão de equipamentos para prestação de serviços 

hospitalares, e não de um contrato de gestão.  
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A apresentação de um custeio do empreendimento por parte do Estado é inexequível por dois motivos: 

Primeiramente, porque a mensuração do custo depende diretamente da maneira como se dará a gestão do 

hospital, uma vez que a gestão dos recursos humanos, dos leitos, da administração, dos serviços de apoio, 

dos medicamentos e insumos, e das demais esferas intrínsecas à gestão hospitalar, serão de responsabilidade 

da proponente vencedora. 

E segundo, porque o custeio do hospital depende das especialidades que serão escolhidas pela proponente 

para serem prestadas. Sabe-se que os serviços prestados pelo SUS serão definidos em um momento de 

contratualização posterior entre a proponente vencedora e os municípios da região, no entanto, as 

especialidades que são de maior interesse da região, e consequentemente, que são mais suscetíveis de serem 

contratualizadas, foram apresentadas no edital. Já os serviços destinados à particulares e à saúde suplementar 

resultam apenas dos interesses da proponente. Inclusive, a porcentagem de atendimento entre SUS e privados 

que seria oportuno para o empreendimento também dependem de uma análise da proponente. 

A Secretária de Estado de Saúde poderia apresentar uma estimativa de custeio caso estivesse sendo realizado 

um certame para a celebração de contratado de gestão, o que não representa o caso em cena. 

 

“Por que não realizar o caminho inverso? Promover as discussões com os municípios da região sobre a 

necessidade, receita e despesas que eivará o respectivo imóvel, para então, deflagrar um edital de licitação 

amparado em segurança jurídica e assertividade?” 

 

Resposta: Destaca-se que as articulações regionais podem e já estão sendo feitas no território, no entanto, 

estas só podem ser concretizadas após definição de uma entidade vencedora que assumirá o empreendimento 

por meio do processo de contratualização dos serviços. Desta forma, não é possível que a contratualização 

ocorra em um momento anterior ao edital de concessão.  

 

“Notem que o edital de licitação é contraditório com o esclarecimento acima, já que, conforme disposto 

nos itens 10.3 e 20 do edital, é taxativo ao expor que não haverá aportes, contudo, leva a crer que, nesse 

momento não há previsão, podendo tal fato modificar com o tempo.” 

 

Resposta: Em relação ao financiamento do custeio de inicialização das atividades por parte do Estado de 
Minas Gerias, reforça-se o já exposto pelo Termo de Referência:  

 

17.2. Não há previsão de aporte de recursos da Secretaria de Estado de Saúde 
para custeio da inicialização das atividades, como o de contratação de pessoal, 
compra de materiais, medicamento e pagamento de serviços. 

Entretanto, o Estado de Minas Gerais e sua Secretaria de Estado de Saúde, como Gestor Estadual do SUS 

poderá disponibilizar incentivos financeiros direcionados para os hospitais que compõem a rede de atenção 

em seu território, podendo a PROPONENTE se beneficiar desses recursos. 

 

3.2 Segundo apontamento: 

“Caberia ao Estado de Minas Gerais apresentar a relação mínima de equipamentos que deverão ser 

adquiridos de acordo com cada linha de cuidado, já que, necessário que o proponente tenha plena ciência 
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das obrigações assumidas, como também, verificação da possibilidade de cumprir a demanda da aquisição 

de acordo com o valor financeiro que será disponibilizado.” 

 

Resposta: A definição dos equipamentos e dos seus quantitativos depende diretamente das especialidades a 

serem ofertadas pela proponente, uma vez que o perfil assistencial apresentado no edital demonstra apenas 

possibilidades de especialidades que ainda não estão totalmente assistidas na região. Desta forma, a descrição 

dos equipamentos só pode ser feita junto com a entidade vencedora, após a contratualização no território.  

 

3.3 Terceiro apontamento: 

“Nessa toada, a licitação em questão é contraditória com as regras estabelecidas no instrumento 

convocatório, ao passo que, pretende conceder a uma entidade sem fins lucrativos o Hospital, contudo, 

não custeará a inicialização das atividades, impondo a obrigação aos entes que não possuem capital para 

a inicialização de projeto de vultuoso valor financeiro.”. 

Resposta: Destaca-se que, entre a definição de uma entidade vencedora do certame até o momento de início 

de funcionamento do hospital, há que se considerar o prazo de finalização da obra, observando período de 

tempo suficiente para as discussões quanto a contratualização dos serviços, logo, a PROPONENTE terá 

tempo suficiente para que pactue os serviços com os municípios da região antes do início do funcionamento. 

Além disso, o edital prevê que com a abertura do hospital, os serviços poderão ser implantados 

gradativamente, de forma modular, não sendo obrigada a concessionária a iniciar as atividades em sua 

capacidade instalada total logo após a assinatura do termo de concessão, o que permite minimizar, 

consideravelmente, os custos iniciais para a entidade filantrópica vencedora. 

 

“ Importante lembrar que as propostas dos hospitais regionais sempre foram pensadas com financiamento 

tripartite, ou seja, 50% financiada pelo Ministério da Saúde, 25% financiada pelo Estado de Minas Gerais 

e 25% pelos Municípios do Território. Sobre tal questão, tais apontamentos vão de encontro com a 

Resolução nº 10 de 8 de dezembro de 2016 que dispõe complementarmente sobre o planejamento integrado 

das despesas de capital e custeio para os investimentos em novos serviços de saúde no âmbito do Sistema 

único de Saúde (SUS).” 

Resposta: No caso em cena, é fato que o Estado de Minas Gerais está participando do planejamento integrado 

do Hospital Regional de Governador Valadares, uma vez que está financiando uma obra que custará mais de 

R$ 200 milhões e que será entregue totalmente finalizada, além de aportar também recursos para a compra 

de parte dos equipamentos, no valor de até aproximadamente R$40 milhões.  

Além disso, o Estado também possui programas de incentivos hospitalares, nos quais a entidade vencedora 

poderá se enquadrar após início do funcionamento do hospital. 

 

3.4 Quarto apontamento 

“A exigência de que seja emitido atestado de capacidade em favor do Responsável Técnico (médico) com 

o devido registro perante ao CRM/MG. (...). “O que se entende por médico Responsável Técnico em quadro 

diretivo funcional? ” 

Resposta: Ao se falar em “médico Responsável Técnico em quadro diretivo funcional”, o edital se refere ao 

médico responsável pela área assistencial da proponente, mas não necessariamente este médico teria que 
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fazer parte da diretoria ou do conselho, podendo apenas ter vínculo empregatício com a proponente ou seja 

um médico contratado como prestador de serviços.  

Devido à ausência de motivação, e a ausência de pertinência, por se tratar de um contrato de concessão e não 

de gestão, a Secretaria de Saúde fará as devidas alterações no edital.  

 

3.5 Quinto apontamento 

“A Secretaria de Estado da Saúde se desobriga de apresentar cronograma físico-financeiro, como 

também, estimativa de preços e preços referenciais, sob o argumento de que não haverá repasse 

financeiros, contudo, exige que os proponentes apresentem cronograma na proposta de trabalho. Ora, se 

não se aplica ao presente caso ao Estado o oferecimento de planilhas de custos, tampouco, orçamentos 

estimativos, não há que se exigir o mesmo dos proponentes.” 

Resposta: Ressalta-se que não há vinculação entre a pontuação da melhor técnica e a planilha de despesas de 

custeio e investimentos solicitada na Proposta de Trabalho para as proponentes. Este elemento foi solicitado 

às proponentes apenas para que a Secretaria de Estado de Saúde possa acompanhar a implementação dos 

serviços e garantir que a cessão do imóvel resultará na prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de 

assistência à saúde. 

No entanto, após analise, a Secretaria de Estado de Saúde decidiu que irá alterar a solicitação deste elemento 

dentro da proposta de plano de trabalho no edital.  

 

IV - DA DECISÃO  

Em face das considerações expendidas supra, em conformidade com o posicionamento de lavra da área 

técnica responsável, por entender que os requisitos e princípios que permeiam os atos da Administração 

Pública devem ser irrestritamente observados, resta conhecida a impugnação apresentada pela empresa, por 

sua regularidade, para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial, devendo ser procedida a alteração e 

republicação do instrumento convocatório, observada a legislação pertinente. 

 


