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À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

Referência: Concorrência Pública/SES nº 02/2021  
          Concessão de uso de bem público imóvel 
          Processo SEI nº 1320.01.0023056/2021-32 

 

 

 

FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA, HOSPITAIS 

FILANTRÓPICOS E ENTIDADES DE FILANTROPIA E 

BENEFICÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 

FEDERASSANTAS, entidade civil de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº 21.943.733/0001-30, sediada na Rua Maranhão, 339, conjunto 903, bairro 

Santa Efigênia, CEP 30.150-330, município de Belo Horizonte/MG, por meio de 

seus procuradores, abaixo assinados, na condição de representante extraordinária 

dos hospitais e santas casas filantrópicos do Estado de Minas Gerais, vem, 

respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital de Concorrência Pública 

nº 02/2021, veiculado pela Secretaria da Saúde do Estado de Minas Gerais, pelas 

razões a seguir descritas. 

 

 

I. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE 

 

O conhecimento da presente impugnação está amparado nos termos do artigo 41, 

§2º da Lei Federal 8.666/93, bem como, item 4.1 do instrumento convocatório, que 

prevê:  

Qualquer pessoa poderá solicitar, por escrito, 
à Comissão Especial de Licitação, a impugnação 
a este ato convocatório da Concorrência até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de 01 e 02, devendo a 
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Administração julgar e responder à impugnação 
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1º do art. 113. 

 

Infere-se do edital que a data fixada para abertura dos envelopes contendo 

Documentação de Habilitação e Proposta de Trabalho é 06/08/2021. Assim, 

considerando-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis previstos no edital, entendendo-se 

como dia útil aquele em que há efetivo funcionamento do órgão promovente do 

certame, tem-se que o termo final para a interposição da impugnação ocorre em 

30/07/2021.  

 

Logo, tendo sido a presente impugnação apresentada em data igual ou anterior à 

supracitada, resta clara a sua tempestividade. 

 

II. DO EDITAL E DOS VICIOS QUE O MACULAM 

 

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, 

instaurou o processo de concorrência pública nº 02/2021, com o objetivo de concessão 

de uso de bem público do imóvel localizado na Rua Rachid Handere, 2450, Vila Betel, 

no município de Teófilo Otoni, na macrorregião Nordeste do Estado de Minas Gerais, 

vinculada a proposta de trabalho com finalidade exclusiva de prestação de serviços 

ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde. 

 

O critério de julgamento estabelecido para a concessão de uso do bem público 

imóvel para a finalidade exclusiva de prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares 

de assistência à saúde - a ser posteriormente contratualizada com o ente federado que 

detém a gestão dos prestadores, que no caso é o Município de Teófilo Otoni – 

determina como vencedora a entidade sem fins lucrativos que conceder o maior 

percentual de atendimento ao SUS, como também, se comprometer a oferecer serviços 

conforme estabelecido em edital/termo de referência e ainda, se comprometer a 

transformar o referido estabelecimento de saúde em hospital de ensino e qualidade. 
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Em análise do edital, a Federassantas, ora Impugnante, identificou que o 

instrumento convocatório contém irregularidades que merecem a devida correção, visto 

que atenta contra os princípios da eficiência, economicidade e motivação, além de 

deixar de apresentar informações relevantes, não sendo possível aos interessados inferir 

o custo do empreendimento, para formulação de uma proposta equilibrada, sem garantir 

ainda, por tal razão, a preservação dos bens públicos cedidos. 

 

O edital da forma como apresentado, limitando-se a concessão de uso de bem 

público do imóvel, sem qualquer aporte de recursos da Secretaria de Estado de Saúde 

para custeio das atividades exigidas (prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares 

de assistência à saúde, respeitado o percentual estipulado na proposta de trabalho, cujo 

mínimo é de 60%), com pagamento/financiamento dos serviços prestados ao SUS a ser 

definido em processo de contratualização e articulação regional futura, arcando a 

entidade vencedora com os custos iniciais acarretará: 

 

- impedimento a maior parte dos hospitais filantrópicos de participarem do certame 

considerando, além da realidade atual desses – de subfinanciamento dos serviços 

prestados ao SUS e dificuldades enfrentadas com a pandemia mundial (COVID-19), a 

falta de capital para inicialização do projeto de vultuoso valor financeiro e aguardar o 

recebimento da produção, visto a própria natureza jurídica destas instituições, cuja 

arrecadação de receitas retornam exclusivamente ao patrimônio próprio, sem finalidade 

de acumulação de capital; 

 

- risco a própria viabilidade do sistema de saúde local, visto que os serviços que 

envolvem o presente certame já estão, em sua maior parte, em pleno funcionamento na 

região e a possível exclusão das atuais entidades filantrópicas prestadoras de serviços ao 

SUS da estrutura do Sistema de Saúde Municipal de Teófilo Otoni e região, 

indubitavelmente, irá provocar um colapso no já combalido sistema público de saúde; 

 

 Neste contexto, ao licitar o mesmo serviço, o Estado de Minas Gerais está 

gerando concorrência entre o pretendido hospital regional e os demais hospitais e 

estabelecimentos de saúde do município e região; desvirtuando igualmente, os 
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fundamentos e atributos da Rede de Atenção à Saúde, tais como a disponibilidade de 

recursos para alocação mais custo-efetiva (quanto mais escasso o recurso, mais deve ser 

concentrado na rede), integração horizontal, etc.  

 

 É preciso, ainda, levar em consideração que há uma omissão grave por parte do 

Poder Público em definir bases de remuneração justas e que contemplem, minimamente, 

os custos diretos e indiretos dos serviços, sendo inevitável, ainda, que se mensure e 

garanta a sustentabilidade do serviço de saúde em questão, dentro da rede de 

atendimento SUS. Deste modo, para que seja apurada tal sustentabilidade há a 

necessidade de se apurar também se há viabilidade de escala, ou seja, se existe 

estimativa de volume de serviços suficientes para a unidade em questão bem como o 

impacto do seu funcionamento na região, tanto para o SUS como para a saúde no 

âmbito privado, posto que tais informações prévias são fundamentais, inclusive, para a 

elaboração do orçamento imprescindível ao regular funcionamento do hospital.  

 

 Observa-se ainda, que o edital requer a apresentação de proposta com 

porcentagem de atendimento ao SUS, contudo não especifica quais recursos serão 

disponibilizados para os serviços realizados, impossibilitando a formulação de proposta, 

inferência do custo do hospital, de maneira a operacionalizar uma proposta (receita x 

custos), impossibilitando até mesmo a própria análise de viabilidade de participação no 

certame.  

 

 Como se garantir a igualdade de participação dos interessados diante da visível 

assimetria de informações? Desta forma para se garantir a qualidade e segurança no 

atendimento hospitalar é fundamental o fornecimento de informações e dados que 

viabilizem o conhecimento prévio do ponto do equilíbrio econômico-financeiro do 

ajuste para o atendimento SUS. Importante aqui considerar que o equilíbrio econômico-

financeiro do ajuste SUS deve ser garantido pelo Poder Público e não pela expectativa 

de receita na saúde privada. Na verdade, qualquer pretensão equivocada neste sentido 

pode trazer graves riscos à assistência ao usuário, posto que o patrimônio público deve 

ser direcionado ao atendimento SUS com total prioridade.   
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 Frise-se, ainda, que a própria concessão do imóvel gera custos e, considerando a 

necessária prestação serviços que envolve o certame, e que no mínimo 60% dos 

recursos de manutenção do referido imóvel será obtida pela prestação de serviços ao 

SUS, fica evidente, assim, a necessidade de mensuração prévia dos custos e receitas do 

pretendido estabelecimento de saúde. 

 

 As irregularidades apontadas no Edital em questão, especialmente, a inexistência 

de dados claros e objetivos sobre a demanda de serviços que deverão ser prestados pelas 

entidades privadas e a forma lacônica de custeio, sem previsão específica e detalhada 

dos repasses municipais e possíveis incentivos federais e estaduais que farão jus a 

contratada, violam os preceitos constitucionais que regem as contratações pela 

Administração. 

 

III. DO PEDIDO 

 

 Ante o exposto, na salvaguarda dos interesses dos hospitais e santas casas 

filantrópicos do Estado de Minas Gerais. a Impugnante pede e espera seja a presente 

recebida e conhecida, para ajustes necessários ao instrumento convocatório, extirpando-

se os vícios acima identificados. 

  

Cópia do presente documento será encaminhado ao Ministério Público de Minas 

Gerais.  

 

 Nestes termos, pede deferimento. 

Belo Horizonte, 29 de julho de 2021. 

 
 

Kátia Regina de Oliveira Rocha 
OAB/MG 80.734 

Leonardo Justino Martins 
OAB/MG 117.349 

 
  

Flávia Maria Freitas Figueiredo 
OAB/MG 120.284 

Mirella Vargas Lorentz 
OAB/MG 151.097 
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