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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO  

 

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2021. 

 

REFERÊNCIA: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA/SES Nº 02/2021  

INTERESSADO: FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA, HOSPITAIS 

FILANTRÓPICOS E ENTIDADES DE FILANTROPIA E BENEFICÊNCIA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS – FEDERASSANTAS 

 

OBJETO: 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. 

 

1 – DAS PRELIMINARES  

Impugnação interposta tempestivamente pela FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE 

MISERICÓRDIA, HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E ENTIDADES DE FILANTROPIA E 

BENEFICÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FEDERASSANTAS, 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 

3.1 Das razões de Recurso 

A recorrente FEDERASSANTAS apresentou, em síntese, as seguintes argumentações e pedido: 

 

“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.  
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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. 

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 
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 
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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. 

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.”. 

 

3.2 Das contrarrazões de Recurso 

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: 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 

Primeiramente, destaca-se que o Edital de Concorrência nº 02/2021 tem como objeto:  

 

“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.”. 

 

Dessa forma, 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. 

 

PERFIL ASSISTENCIAL 
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O perfil assistencial apresentado no edital foi realizado a partir do estudo dos vazios assistenciais, 

gerados pelas informações de necessidade x produção, que demonstram espaços em determinadas 

especialidades para inserção de novos serviços, ou aumento dos já existentes. 

Foram utilizados os dados do ano de 2019 para construção do perfil assistencial, uma vez que toda 

a produção no tocante à saúde, a partir de março de 2020, foi subestimada pela ocorrência da pandemia de 

COVID-19: todos os serviços de saúde foram impactados, fluxos assistenciais modificados e leitos clínicos 

e cirúrgicos reduzidos para garantir assistência aos pacientes infectados. 

 Destaca-se que as indicações apresentadas pelo perfil assistencial servem apenas como orientações 

para que as proponentes possam vislumbrar as possibilidades de custeio. A efetivação das especialidades a 

serem ofertadas pela proponente serão validadas durante as discussões territoriais e nas futuras 

contratualizações. 

As articulações regionais já estão sendo feitas no território por meio do processo de 

contratualização dos serviços, no entanto, estas só podem ser concretizadas após a definição de uma 

entidade vencedora que assumirá o empreendimento. 

Importante frisar que, entre a definição de uma entidade vencedora do certame e o momento de 

início de funcionamento do hospital, há que se considerar o prazo de finalização da obra, ou seja, observa-

se um período de tempo suficiente para as discussões quanto à pactuação dos serviços com a região antes 

do início do funcionamento do Hospital. 

 

CUSTO HOSPITALAR 

 

A apresentação de um custeio do empreendimento por parte do Estado é inexequível, 

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. 

Além disso, o custeio do hospital depende dos serviços que a proponente se comprometer em 

prestar, apontadas no plano de trabalho. 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, já foram apresentadas no edital.  

Por fim, os serviços que serão prestados aos pacientes particulares e aos pacientes da saúde 

suplementar também resultam apenas dos interesses e das pactuações feitas entre a proponente e as 

empresas de operação de planos e seguros privados de assistência médica à saúde. Inclusive, o percentual 

de atendimento SUS e de atendimento Privado, oportuno para o empreendimento, dependem de uma 

análise da proponente. 

 

FINANCIAMENTO 

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:  
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“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.”.  

 

Ou seja, a entidade vencedora terá que arcar com os custos e aguardar o recebimento da produção, 

como ocorre habitualmente nos processos de habilitação de novos serviços. 

O pagamento/financiamento dos serviços prestados aos SUS será definido no processo de 

contratualização e articulação regional, ou seja, o recurso poderá ser fruto da repactuação de PPI, como 

também do aporte dos municípios da região. Além disso, o Estado também possui programas de incentivos 

hospitalares, nas quais a entidade vencedora poderá se enquadrar após início do funcionamento do hospital.  

Outro ponto relevante é que com a abertura do hospital, os serviços poderão ser implantados 

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

sua capacidade instalada total logo após a assinatura do termo de concessão, o que permite diminuir os 

custos iniciais para a entidade filantrópica vencedora. 

 

IV - DA DECISÃO  

Isto posto e preenchidos os requisitos legais, 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 são observados pelo edital, resta improcedentes 

as razões recursais apresentadas pela FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA, 

HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E ENTIDADES DE FILANTROPIA E BENEFICÊNCIA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS – FEDERASSANTAS, sendo mantido o edital que conduz esse processo licitatório. 


