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ILMA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS. 

 

Referência: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA/SES Nº 01/2021 

Concessão de uso de bem público imóvel 

Tipo de Licitação: MELHOR TÉCNICA 

Critério de Julgamento: MAIOR PONTUAÇÃO 

 

Licitação exclusiva para entidades de direito privado sem fins lucrativos de cunho filantrópico 

 

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. 

 
 

BENEFICÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO, pessoa jurídica de direito privado 

sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ sob o nº 22.709.109/00001-35, com sede na Rua Ranulfo 

Alvares, n.º 1620, Vila Isa, Governador Valadares-MG, CEP: 35.044.220, por sua procuradora in 

fine, vem perante V.Exa., com fulcro no art. 301 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais, apresentar, com fulcro no art. 41, §2º da Lei Federal nº 8.666/93, bem 

como, item 4.1 do edital, vem, tempestivamente, à presença de V. S.ª, apresentar IMPUGNAÇÃO 

AO EDITAL, pelas razões descritas abaixo. 

 

1- DA TEMPESTIVIDADE 
 

Nos termos da norma do artigo 41, §2º da Lei Federal 8.666/93, bem como, 

item 4.1 do edital, “8 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 Administração julgar e 
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responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º 

do art. 113.” 

Portanto, o termo final para oposição da presente impugnação findará em 

15/06/2021, assim, tempestiva. 

 

2- DOS FATOS  
 

A impugnada instaurou procedimento licitatório na modalidade Concorrência 

Pública de nº 01/2021, cujo objeto compreende:  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. 

O objetivo principal da presente licitação é conceder a entidades sem fins 

lucrativos o Hospital Estadual de Governador Valadares em Minas Gerais, com a finalidade de 

prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde, no qual, sagrará 

vencedora a entidade que conceder maior percentual de atendimento ao SUS, como também, 

se comprometer a oferecer serviços conforme estabelecido em edital e ainda, se comprometer 

a transformar o referido estabelecimento de saúde em hospital de ensino e qualidade. 

Contudo, o edital é falho, já que, deixou de apresentar informações 

importantes que eivam a avaliação dos custos e, por consequência, o oferecimento da proposta 

de preços. De igual modo, detectada também impropriedade na solicitação de certos 

documentos que não se adequam ao objeto licitado, conforme será adiante demonstrado. 

Diante a tal fato, a Impugnante promoveu esclarecimentos junto ao Estado de 

Minas Gerais, no qual, todas as respostas foram superficiais, não gerando solução para as dúvidas 

apresentadas, como também, parâmetro para o oferecimento da proposta. 

Somados aos esclarecimentos promovidos, conforme será apresentado 

adiante, outras respostas formalizadas pela Impugnada geraram irregularidades que assolam o 

presente processo licitatório. 

Desta feita, a Impugnante pugna a correção de falhas constantes no edital de 

licitação Concorrência Pública/SES nº 001/2021, já que afronta diretamente a Lei Federal 
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8.666/93, bem como, jurisprudência assente do TCE/MG conforme fatos e fundamentos a seguir 

expostos. 

3- DAS IRREGULARIDADES QUE ASSOLAM O PROCESSO LICITATÓRIO 
EM QUESTÃO. 

 

Conforme exposto inicialmente, com vistas a participar do certame licitatório 

promovido pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, a requerente solicitou os 

seguintes esclarecimentos acerca de pontos omissos estabelecidos no edital: 

 

PERGUNTA 01 
O edital de licitação visa a concessão de uso do Hospital situado no 
município de Governador Valadares. Tal estabelecimento, em vias de 
finalização das obras visa atender, conforme exposto no Perfil 
Assistencial (Anexo I), sugere-se como serviços a serem ofertados pelo 
Hospital Regional de Governador Valadares, Rede de Urgência e 
Emergência, potencializando as linhas de cuidado do AVC e IAM, 
Oftalmologia, Neurologia/Neurocirurgia, podendo ainda, ser explorada 
outras especialidades, sendo elas: cirurgia plástica, cirurgia vascular, 
cirurgia pediátrica, ambulatórios de cardiologia e endocrinologia, 
atenção especializada em doença renal crônica. 
Dito isso, o primeiro ponto que merece destaque refere-se ao perfil 
assistencial constante aos autos do processo licitatório. Denota-se que 
tal estudo utilizou como base o ano de 2019, ou seja, 2 (dois) anos 
anteriores da data do processo licitatório, não refletindo a realidade 
enfrentada em 2021 na região. 
Isso porque, a região, já é atendida na oferta de serviços de Maternidade, 
AVC, IAM, Cirurgias Cardíacas etc. Como dito atendimento, o edital de 
licitação gera a duplicidade de oferta de serviços consoante aos já 
existentes, supondo que o repasse de valores de PPI e produção (fls. 
43/46) serão integrais, contudo, não, já que tais valores já são destinados 
para a execução de serviços já ofertados ao SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
SUS 
Seguindo a mesma linha, o edital de licitação selecionará o licitante que, 
dentre vários quesitos, ofertarem um percentual de serviços destinados 
ao SUS, sendo que tal percentual não poderá ser inferior a 60%, vejamos: 
1.1.5. A CONCESSIONÁRIA, em contrapartida pelo uso da área cedida, 
durante o período da concessão, deverá prestar serviços ambulatoriais e 
hospitalares de assistência à saúde, aos usuários do SUS, respeitando o 
percentual estipulado na proposta de trabalho enviada pela 
PROPONENTE. A proposta de trabalho é tratada com mais detalhes no 
Item 7 deste Termo de referência. 
Importante frisar que a referida licitação é taxativa ao informar que não 
haverá repasse do Estado para a manutenção das atividades e, por tal 
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motivo, deixa de apresentar cronograma físico-financeiro das atividades 
e custos do empreendimento, vejamos: 
10.3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: 
Não se aplica, pois não há repasse financeiro da CONCESSIONÁRIA para 
a CONCEDENTE e nem da CONCEDENTE para a CONCESSIONÁRIA. 
20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
As indicações de estimativas de preços e preços referenciais não se 
aplicam neste caso, pois não é previsto nesse termo de referência 
nenhum repasse de recursos financeiros da CONCESSIONÁRIA para a 
CONCEDENTE e nem da CONCEDENTE para a CONCESSIONÁRIA. 
Ocorre que, para que seja possível propor percentual de destinação dos 
serviços ao SUS, é imprescindível saber, no mínimo, qual o custo do 
empreendimento, bem como, o real e atualizados importes de receitas 
provenientes da PPI e a produção. 
Propor percentual de atendimento ao SUS sem, sequer, saber qual o 
valor do custo fixo do hospital nada mais é que “dar um tiro no escuro”, 
é formular a proposta de preços subjetivamente, sem dados reais das 
receitas e despesas. 
Eis que, ainda que não previsto repasse pelo poder concedente, nos 
termos da norma do artigo 40, §2º da Lei 8.666/93, é imprescindível que 
o órgão licitante apresente o projeto básico e/ou executivo, com todas 
as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos, bem 
como, orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários e, ainda, as especificações complementares e as normas de 
execução pertinentes à licitação. 
Diante ao relatado, requer sejam disponibilizados todos os documentos 
necessários à formulação da proposta, incluindo, mas não se limitando 
ao orçamento de custos do hospital em planilhas de quantitativos e 
preços unitários, bem como, especificações complementares e as 
Pleiteia também, a atualização do perfil assistencial para o atual 
momento enfrentado pela região de que será atendida no Hospital 
Regional de Governador Valadares. 
 

Por sua vez, em resposta, assim informou o órgão licitante: 

 

PERFIL ASSISTENCIAL 
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. 

O perfil assistencial 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. As indicações 
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apresentadas pelo perfil assistencial são apenas nortes 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. 

Em relação à solicitação pelo “projeto básico e/ou executivo, com 
todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos, 
bem como, orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários e, ainda, as especificações complementares e as normas de 
execução pertinentes à licitação”, ressalta-se, mais uma vez, que o 
processo licitatório trata de um edital para concessão do imóvel e não 
para estabelecer um vínculo contratual de gestão. 

 

Notem, conforme esclarecimento aviado que a impugnante apresentou 

informações importantes ao órgão licitante que, sequer, foram alvo de debate. 

Partindo da premissa maior, cumpre expor que, independentemente de se 

tratar de uma concessão de local físico e não gestão, cabe ao órgão público licitante apresentar 

todos os documentos necessários que possibilite a realização de uma proposta. 

Ora, sem informações quanto aos custos do hospital, como poderá uma 

licitante apresentar proposta de percentual de atendimento ao SUS? 

O edital de licitação é taxativo ao expor que não haverá qualquer contrapartida 

financeira de custeio pelo Estado de Minas Gerais, sendo assim, a partir do momento que a 

licitante se comprometer que atenderá, por exemplo, 70% ao SUS, sua proposta estará 

vinculada, sendo certo que as receitas serão correspondentes a execução, por outro lado, 

ausente no edital a informação do custo do hospital, o que impossibilita a formulação da 

proposta. 

Ora, como apresentaremos proposta de preços sem saber o custo real das 

atividades?  

Somado a isso, o edital de licitação não discorre de maneira OBJETIVA quais 

serão os recursos alocados do SUS, apresenta tão somente valores de PPI e produção do 

Município de Governador Valadares e da Macrorregião, deixando claro que tais aportes 

financeiros já estabelecidos não são passíveis de remanejamento, vejamos: 

 

Parte significativa dos aportes federais alocados compreende os incentivos ou 
recursos macro alocados. Os incentivos são carimbados para prestadores, não 
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sendo passíveis de remanejamento. Os recursos macro alocados demandam 
análise técnica para alocação, com base nas linhas de cuidado. 
Recursos alocados na alta complexidade hospitalar demandam habilitação 
específica do Ministério da Saúde, sendo, portanto, pré-requisito para início da 
oferta à rede SUS. 
Entende-se que análises assistenciais sobre a programação x produção possa 
ser melhor indicativo para auxiliar na definição do perfil assistencial a ser 
traçado para o hospital, se este for balizado por potenciais recursos financeiros 
federais e estaduais a serem alocados no município de Governador Valadares. 
Edital de licitação fls. 46. 

 

 

Ora, o edital, requer seja apresentada proposta de preços sem que consistirá 

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

inseridos, ao contrário, informa que estes já estão comprometidos. 

Há de se notar, portanto, que as informações apresentadas no edital de 

licitação impossibilitam a formulação da proposta, já que não especifica os recursos que serão 

disponibilizados para os serviços realizados, como também, o custo do hospital, de maneira a 

operacionalizar uma proposta de preços (receita x custos), independentemente se é a concessão 

de um imóvel. 

Prezados, a concessão de imóvel gera custos e, considerando que mais da 

metade dos recursos de manutenção do referido imóvel será obtido pela prestação de serviços 

ao SUS, por óbvio que é necessário saber os custos e as receitas do dito estabelecimento de 

saúde. 

De igual forma, via de consequência, considerando que os serviços que 

englobam a licitação já estão em pleno funcionamento na região, ao licitar o mesmo serviço, o 

Estado de Minas Gerais está gerando concorrência entre o referido hospital e os demais hospitais 

e estabelecimentos de saúde municipal. 

Pois bem. Se o recurso já é escasso para a manutenção dos estabelecimentos 

municipais existentes, imaginemos se tais importes forem divididos. Certamente nenhum 

hospital municipal sobreviverá, tampouco o hospital estadual. 

Noutro giro, diante as respostas aviadas aos questionamentos, denota-se que 

a presente licitação não está sustentada de liquidez e certeza. Notem que o Estado, apenas após 

a conclusão das obras e consequentemente convocação de assinatura do contrato com o 
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licitante declarado vencedor fará “as discussões territoriais e nas futuras contratualizações” de 

modo a efetivar as “especialidades a serem ofertadas pela proponente serão validadas”. 

Ora, se depois da conclusão das obras é que serão definidas de fato as 

especialidades a serem ofertadas pela proponente, conclui-se que os serviços que foram 

apresentados no edital como linha de cuidado são irreais, que as receitas apresentadas podem 

sofrer oscilações, seja para acréscimo, seja para decréscimo, o que influencia diretamente na 

proposta a ser apresentada na licitação. Mais uma vez, portanto, o cerne da questão é: Como é 

possível ofertar uma proposta de execução de atividade ao SUS se, sequer, o órgão licitante tem 

ciência do que necessita. 

Ademais, ainda que limitássemos a questão estrutural do imóvel e sua cessão, 

a finalização das obras que será de responsabilidade da licitante vencedora diz respeito ao que 

for definido em plano de gestão, isso porque, a depender das especialidades e linhas de cuidados 

que serão adotadas, os ambientes hospitalares a serem finalizados deverão estar adequados e 

preparados, de acordo com as normatizações do tratamento a ser desenvolvido no local. 

Inclusive, em resposta a esclarecimentos promovidos em 31/05/2021, a 

ausência de definição real dos serviços que serão prestados no Hospital, como também, os 

recursos, os aportes dos municípios e outros fatores importantes que influenciam na proposta a 

ser apresentada resta mais evidente, vejamos: 

 

 

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. 

Ora, se isso acontecer, a proposta de preços e os proponentes mudam 

consideravelmente, viabilizando, talvez, a referida contratação, reafirmando que as regras do 
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jogo, as regras da concessão, as regras da licitação não se encontram devidamente definidas, 

influenciando na competitividade e abrangência da presente licitação. 

Ademais, uma discussão um pouco mais abrangente então é: 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? 

Pontua-se, o Hospital em questão está em fase de obra, a presente licitação 

requer como validade de proposta, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ou seja, um ano para 

que ocorra a contratualização, portanto, realizar os procedimentos adequados e com 

assertividade não causará qualquer prejuízo, ao contrário, gerará maior vantagem para a 

administração e consequentemente, maiores interessados na disputa. 

Eis a primeira irregularidade. 

 

Seguindo a mesma linha, o edital de licitação prevê na necessidade de equipar 

o hospital, contudo, não especifica quais serão os equipamentos mínimos necessários ao 

estabelecimento hospitalar. Nesse norte, foi produzida a pergunta a seguir: 

 

Pergunta 02 

 

Ainda no que se refere a parte econômica da presente licitação, notamos 

que o edital arrola o importe de R$ 41.257.073,51 (quarenta e um 

milhões duzentos e cinquenta e sete mil e setenta e três reais e 

cinquenta e um centavos) para fins de aquisição de equipamentos. 

Cabe salientar que tal valor será proporcional à oferta de serviços a ser 

proposta pela licitante, em linhas gerais, se a licitante propuser 60% 

destinado ao SUS, receberá apenas R$ 24.754.244,10 (vinte e quatro 

milhões setecentos e cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e 

quatro reais e dez centavos) para fins de aquisição dos equipamentos. 

Ocorre que o edital de licitação, assim como anteriormente informado é 

omisso ao expor quais equipamentos deverão ser adquiridos. De igual 

forma não apresenta projeto básico e/ou executivo, com todas as suas 
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partes, desenhos, especificações e outros complementos, bem como, 

orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários e, 

ainda, as especificações complementares e as normas de execução 

pertinentes à licitação, inviabilizando a averiguação da suficiência do 

recurso, o que influencia diretamente na proposta a ser ofertada. 

Diante ao relatado, requer sejam disponibilizados todos os documentos 

necessários à formulação da proposta, incluindo, mas não se limitando a 

relação de equipamentos que deverão ser adquiridos, com seus 

respectivos orçamentos de custos em planilhas de quantitativos e preços 

unitários, bem como, especificações complementares e as normas de 

execução pertinentes aos equipamentos. 

 

Em resposta, assim manifestou o órgão licitante: 

EQUIPAMENTOS 
A definição dos equipamentos e 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. 

Ressalta-se que de acordo com o Termo de Referência: 
 
“1.2.3. A definição do tipo e do quantitativo dos equipamentos que serão 
disponibilizados será realizada em até 8 (oito) meses antes da data de 
finalização das obras do imóvel. 
1.2.3.2. A lista de equipamentos permitidos para uso, vinculadamente ao 
imóvel da unidade hospitalar, será discriminada e inventariada junto com 
a entrega do imóvel. Os demais equipamentos, considerados necessários 
para a composição da unidade hospitalar, deverão ser adquiridos pela 
PROPONENTE vencedora contratada.”. 

 
Ou seja, a definição dos equipamentos será feita em conjunto 

com a proponente vencedora, após a contratualização dos serviços na 
região. Já os equipamentos destinados para atendimentos particulares 
ou para a saúde suplementar serão custeados pela entidade vencedora. 

 

Notem, mais uma vez que, ausente no edital de licitação documentos básicos 

que direcionará a formulação da proposta de preços. Sem nenhuma dúvida, caberia ao Estado 

de Minas Gerais apresentar a relação mínima de equipamentos que deverão ser adquiridos de 
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acordo com cada linha de cuidado, já que, necessário que o proponente tenha plena ciência das 

obrigações assumidas, como também, verificação da possibilidade de cumprir a demanda da 

aquisição de acordo com o valor financeiro que será disponibilizado. 

Este é um fator fundamental para formulação da proposta que, por sua vez, 

encontra-se indefinido no edital de licitação. 

Eis a segunda irregularidade. 

 

Ainda sobre as irregularidades que assolam o edital de Concorrência Pública 

SES nº 001/2021, a denunciante promoveu o seguinte esclarecimento: 

Outro ponto fundamental é a incoerência do edital com a concessão que 
se pretende realizar. 
Pois bem. O Estado de Minas Gerais pretende conceder às entidades de 
direito privado sem fins lucrativos de cunho filantrópico o uso do bem 
público “Hospital Regional de Governador Valadares”, contudo, 
conforme depreende-se do item 17.2, não promoverá aportes de 
recursos para custeio de inicialização das atividades, vejamos: 
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. 
Ocorre que, a natureza jurídica das entidades sem fins lucrativos, implica 
na inexistência de disponibilidade financeira que gere caixa que sustente 
e custei uma atividade de tamanha responsabilidade e vultuoso valor 
financeiro. 
Ao deixar de aportar custeio de inicialização das atividades, além de 
contrariar o objetivo principal da licitação, qual seja, concessão de uso 
de bem público às entidades sem fins lucrativos, inviabiliza também a 
execução do projeto, já que, custear o início das atividades é tarefa que 
não compete as respectivas entidades, dada sua natureza jurídica. 
Desta feita, indaga-se: As disposições contidas no item 17.2 são 
equivocadas? 
Caso a resposta seja negativa, indaga-se: Foi realizada verificação de 
disponibilidade de atendimento ao dispositivo junto a entidades sem fins 
lucrativos? Se sim, gentileza especificar quais entidades foram 
consultadas. 
 

Em resposta, assim manifestou o órgão licitante: 

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. 

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. 

Importante frisar que foi realizado consulta pública em março de 
2021 e não houve nenhum questionamento ou apontamento sobre a 
questão do financiamento. 

 

Antes de adentrar no ponto, importante é tecer breve apontamento acerca da 

natureza jurídica de entidades sem fins lucrativos. 

 Entidades sem fins lucrativos, associações e fundações são instituições de 

natureza jurídica que tem o objetivo de realizar uma mudança social, e que, as arrecadações e 

receitas são destinadas única e exclusivamente ao patrimônio da própria instituição, no caso, 

sem a finalidade de acumulação de capital. Em outras palavras isto significa que empregam todo 

o seu superávit de volta na respectiva entidade. 

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. 

O debate ora levantado vai ainda mais além. Como se não bastasse a 

transferência de toda a obrigação financeira a entidades sem fins lucrativos, o Estado de Minas 

Gerais, por intermédio da Secretaria de Saúde impôs, conforme faz prova o esclarecimento 

abaixo, bem como, a íntegra juntada em anexo, que enquanto os serviços do Hospital não forem 

devidamente habilitados perante o Ministério da Saúde, deverá a entidade sem fins lucrativos, 

custear as atividades, concedendo serviço gratuito, ou seja, sem nenhum custeio, sem nenhuma 

receita: 
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http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1266:aviso-

de-licitacao--edital-de-concorrencia-publica-no-012021&catid=21&Itemid=112. 

 

Cumpre expor que a referida habilitação dos serviços junto ao Ministério da 

Saúde não é tarefa simples, tampouco, célere, estimando-se no mínimo 12 (doze) meses até a 

efetiva habilitação, portanto, em média, não bastasse ter que custear a inicialização das 

atividades, deverá a entidade sem fins lucrativos, repita-se, sem fins lucrativos, sustentar os 

serviços sem qualquer receita, inclusive, prevendo a morosidade, por interessados foi realizada 

o seguinte esclarecimento com a consequente resposta, vejamos: 

 

Vale pontuar que, inobstante os fatos apontados, já irregulares, salienta-se que 

não há qualquer garantia de habilitação de novos de leitos junto ao Ministério da Saúde, 

portanto, apresentar proposta comercial para esta licitação é contar com a sorte em relação ao 

financiamento. 

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. 
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No caso em questão, no mínimo, a Secretaria de Estado da Saúde de Minas 

Gerais precisa assumir o compromisso de buscar a fonte federal que é proporcionalmente o 

maior peso, sob pena de não ser atingido o objetivo maior, qual seja, a prestação de serviços 

públicos de saúde, 

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). 

Notem que o art. 2º da referida resolução é claro neste sentido, vejamos: 

 

Art. 2º São diretrizes para os processos de Regionalização, Planejamento 
Regional Integrado, elaborado de forma ascendente, e Governança das 
Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS: (Origem: Res. CIT 23/2017, 
art. 1º, caput) 
I - compromisso dos três entes federados na implementação de modelo 
de atenção à saúde que atenda às políticas pactuadas e às necessidades 
de saúde da população; (Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, I) 
II - implementação do processo de planejamento regional integrado 
visando a organização das RAS com a integração regional das ações e 
serviços de saúde, em conformidade com a Lei Complementar nº 
141/2012; (Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, II) 
III - a organização das RAS poderá envolver uma ou mais regiões de 
saúde, inclusive em mais de um estado, na perspectiva de construção de 
uma macrorregião de saúde, onde se complementam e compartilham a 
oferta de ações e serviços de saúde, integrados por sistemas logísticos; 
(Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, III) 
IV - a macrorregião de saúde, onde se organiza a RAS, requer a definição 
dos limites geográficos e base populacional, bem como a definição do 
conjunto de ações e serviços, garantindo acessibilidade e 
sustentabilidade operacional; (Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, IV) 
V - atenção básica/atenção primária à saúde como ordenadora das RAS 
e coordenadora do cuidado, considerando ainda os demais conceitos, 
fundamentos, atributos e elementos constitutivos das RAS descritos no 
Anexo I, da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro 
de 2017, sem prejuízo de outros que venham ser definidos pela CIT; 
(Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, V) 
VI - estabelecimento e disponibilização de parâmetros nacionais e 
regionalizados para orientar o planejamento e a programação das ações 
e serviços de saúde, considerando a diversidade socioeconômica, 
geográfica, epidemiológica e sanitária das regiões de saúde brasileiras; 
(Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, VI) 
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VII - implementação de gestão de custos em saúde, como componente 
do processo de gestão e planejamento no SUS; (Origem: Res. CIT 
23/2017, art. 1º, VII) 
VIII - o planejamento regional integrado, elaborado de forma 
ascendente, deve sistematizar a definição das responsabilidades de cada 
ente federado no âmbito das RAS e do financiamento compartilhado, 
sem prejuízo das demais definições presentes na legislação vigente; 
(Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, VIII) 
IX - a alocação de recursos de capital e custeio pelas três esferas de 
gestão deve respeitar a regionalização e a organização das RAS; (Origem: 
Res. CIT 23/2017, art. 1º, IX) 
X - a CIB deverá instituir, nas macrorregiões de saúde, onde se organizam 
as RAS, observadas as realidades locais, Comitês Executivos de 
Governança das RAS, de natureza técnica e operacional, com o objetivo 
de monitorar, acompanhar, avaliar e propor soluções para o adequado 
funcionamento das RAS, contemplando a participação dos diversos 
atores envolvidos no seu funcionamento e resultados, incluindo os 
prestadores de serviços, o controle social e representantes do Ministério 
da Saúde; (Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, X) 
XI - a CIB definirá a composição, atribuições e funcionamento dos 
Comitês Executivos de Governança das RAS; (Origem: Res. CIT 23/2017, 
art. 1º, XI) 
XII - os Comitês Executivos de Governança das RAS deverão subsidiar a 
CIB nas tomadas de decisões acerca do seu espaço regional, no que se 
refere à implementação das RAS, bem como contribuirão para a 
efetivação dos acordos pactuados na CIB e CIR; (Origem: Res. CIT 
23/2017, art. 1º, XII) 
III - a Secretaria de Estado da Saúde fornecerá os meios necessários para 
o desenvolvimento das atividades dos comitês vinculados às CIB; 
(Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, XIII) 
IV - no caso das macrorregiões, onde se organizam as RAS, que envolvam 
mais de um estado, os comitês instituídos pelas CIB terão sua 
coordenação compartilhada; (Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, XIV) 
XV - as CIB garantirão mecanismos de comunicação, visando à 
transparência dos processos de Regionalização, Planejamento Regional 
Integrado e Governança das RAS; (Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, XV) 
XVI - as CIB deverão fortalecer as CIR como espaço de governança 
regional e de gestão, envolvendo os três entes federados para a 
implementação do processo de planejamento regional integrado visando 
a organização das RAS; (Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, XVI) 
XVII - cabe à CIT definir diretrizes para a revisão da regionalização da 
saúde com vistas à conformação de regiões resolutivas, que busquem 
assegurar acessibilidade, integralidade e sustentabilidade operacional 
das RAS. (Origem: Res. CIT 23/2017, art. 1º, XVII) 

 

Eis a terceira irregularidade. 
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Seguindo, a impugnante promoveu a indagação a seguir, acerca da qualificação 

técnica exigida: 

 

Dispõe o item 7.5.1.1 do edital: 
7.5.1.1. Comprovação, através da documentação legal, de que a 
licitante (entidade de direito privado sem fins lucrativos de cunho 
filantrópico) possui, no seu quadro diretivo funcional, Responsável 
Técnico (médico), detentor de atestado(s) emitido(s) por 
pessoa(s)jurídica(s) de direito público ou privado registrado(s) no 
Conselho Regional de Medicina, que comprove(m) ter realizado ou 
participado da administração e gerenciamento de Unidades de 
Saúde equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente 
licitação; 
Depreende-se do item acima que o edital requer, assim como 
comum em licitações de engenharia, Atestado de Capacidade 
emitido em nome do Responsável Técnico da entidade sem fins 
lucrativos, sendo imprescindível o registro no Conselho Regional 
de Medicina, contudo, tal exigência não é comum no meio da 
saúde junto ao CRM, sendo assim, para evitar a restrição à 
competitividade, requer seja a cláusula 7.5.1.1 revisada. 
Na oportunidade, indaga-se: O que se entende por médico 
Responsável Técnico em quadro diretivo funcional? 

 

Em resposta, assim manifestou o órgão licitante: 

 

DOCUMENTAÇÃO 
Em relação ao item 7.5.1.1 do edital, tal documentação é exigida, uma 
vez que toda unidade hospitalar, independente de sua natureza jurídica, 
deve conter em seu quadro um responsável técnico médico para garantir 
seu funcionamento, portanto, não há como desvincular tal 
documentação, contando que busca-se entidades filantrópicas com 
expertise na oferta de serviços de saúde hospitalares. 
 
7.5.1.1. Comprovação, através da documentação legal, de que a licitante 
(entidade de direito privado sem fins lucrativos de cunho filantrópico) 
possui, no seu quadro diretivo funcional, Responsável Técnico (médico), 
detentor de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s)jurídica(s) de direito 
público ou privado registrado(s) no Conselho Regional de Medicina, que 
comprove(m) ter realizado ou participado da administração e 
gerenciamento de Unidades de Saúde equivalentes ou semelhantes ao 
objeto da presente licitação; 
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Conforme esclarecimento realizado, não deseja a impugnante se desvincular 

da necessidade apresentação de Responsável Técnico, mas sim a exigência de que seja emitido 

atestado de capacidade em favor do Responsável Técnico (médico) com o devido registro 

perante ao CRM/MG, já que tal procedimento é adotado em licitações de obras e engenharia, 

no qual, o engenheiro possui CAT – Certificado de Anotação Técnica perante ao CREA. 

 

Quanto a segunda pergunta, ou seja, “O que se entende por médico 

Responsável Técnico em quadro diretivo funcional?” o órgão licitante deixou de apresentar 

informações claras. 

Tal resposta é de suma importância, já que, se adotado o conceito de “quadro 

diretivo” na sua essência, deverá o Responsável Técnico Médico compor o quadro da Diretoria 

ou Conselho da entidade sem fins lucrativos, limitando a participação de interessados e violando 

jurisprudência assente do TCE/MG, vejamos: 

DENÚNCIA. PREFEITURA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL. EXIGÊNCIA 
DE 10 (DEZ) PROCESSOS DE ATUAÇÃO NA JUSTIÇA ELEITORAL COMO 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 
EXIGÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO PROFISSIONAL MEIO COM A 
LICITANTE POR SER IRRELEVANTE À PRESTAÇÃO DO OBJETO LICITADO. 
AUSÊNCIA DE PESQUISA DE MERCADO. PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. 
APLICAÇÃO DE MULTA AO RESPONSÁVEL. 
1 - A habilitação é a fase do procedimento licitatório que visa aferir se o 
candidato interessado em contratar com a Administração preenche as 
qualificações e os requisitos necessários para a adequada execução do 
objeto licitado, tendo o escopo de assegurar o adimplemento das 
obrigações futuramente firmadas em contrato. 
2 - Quanto à exigência de experiência de patrocínio de 10 (dez) processos 
na Justiça Eleitoral, essa não foi devidamente justificada pelos 
responsáveis, ou seja, os gestores não conseguiram demonstrar a 
necessidade de a Administração Municipal contratar uma sociedade de 
advogados que tenha atuação na Justiça Eleitoral. Tal exigência pode ter 
restringido a competitividade do certame, tendo em vista a 
especialidade da matéria eleitoral. 
3 - O regime contratual por meio do qual o responsável técnico deve se 
vincular à licitante pode ser qualquer um previsto em lei. Nenhuma das 
hipóteses legalmente possíveis confere ao vínculo o atributo de 
“permanente”, pois o contrato social pode ser alterado, modificando-se 
a composição do quadro societário. De outro lado, o contrato de 
trabalho e o contrato civil de prestação de serviço também podem ser 
rescindidos, desfazendo-se o vínculo entre as partes. 
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4 - O comando contido no inciso I do § 1º do art. 30 da Lei n. 8.666/93 é 
melhor atendido quando o conceito de “quadro permanente” admite 
que a vinculação entre responsável técnico (pessoa física) e licitante seja 
formalizada por meio de contrato. 
5 - Conforme previsto no art. 43, IV, da Lei n. 8.666/93 e no art. 3º, I e III, 
da Lei n. 10.520/02 é indispensável que se faça, na fase interna da 
licitação, cotação ampla e detalhada de preços do objeto a ser 
contratado, visando aferir a compatibilidade dos preços orçados com 
aqueles praticados no mercado. (Denúncia nº 896.405. Rel. Conselheiro 
Cláudio Terrão. Sessão de 29/3/2016.) 
Do exposto, considerando que o subitem 1.19 do edital da Tomada de 
Preços nº 01/2015 admitia a comprovação do vínculo profissional 
mediante a apresentação do contrato social, do registro na carteira 
profissional, da ficha de empregado, bem como do contrato de 
prestação de serviços, também considero improcedente a 
representação nesse ponto. 

 

Desta feita, demonstrada a quarta irregularidade, qual seja, exigência de 

Atestado de Capacidade desconforme para a área da saúde, como também, restrição à 

competitividade ao exigir que o Responsável técnico componha o quadro diretivo da entidade 

sem fins lucrativos. 

Por fim, e não menos importante, o edital de licitação em questão é 

contraditório. Isso porque, 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 os respectivos documentos, vejamos: 

EDITAL DE LICITAÇÃO: 
10.3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: 
Não se aplica, pois não há repasse financeiro da CONCESSIONÁRIA para 
a CONCEDENTE e nem da CONCEDENTE para a CONCESSIONÁRIA. 
20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
As indicações de estimativas de preços e preços referenciais não se 
aplicam neste caso, pois não é previsto nesse termo de referência 
nenhum repasse de recursos financeiros da CONCESSIONÁRIA para a 
CONCEDENTE e nem da CONCEDENTE para a CONCESSIONÁRIA. 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO (pg. 9): 
8.5.5. Especificação de orçamento por meio de apresentação da Planilha 
de Despesas de Custeio e Investimento para execução da Proposta de 
Trabalho.  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (PG. 22) 
7.1.2.5. Especificação de orçamento por meio de apresentação da 
Planilha de Despesas de Custeio e Investimentos para execução da 
Proposta de Trabalho.  
 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE TRABALHO (fls. 58) 
5. Especificação de orçamento por meio de apresentação da Planilha de 
Despesas de Custeio e Investimento para execução da 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, 

primeiramente porque, não há sequer, informações acerca dos custos do hospital, o que 

impossibilita a formulação de qualquer planilha e finalmente porque, restou bem estabelecido 

nos diversos esclarecimentos respondidos, que toda a contratualização e a execução dos 

serviços, os recursos e custos só serão estabelecidos após findada a construção do hospital. 

Eis a quinta irregularidade. 

 

4- DOS PEDIDOS  
Em face do exposto, e em observância aos princípios licitatórios requer seja a 

presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, alterando o edital, conforme acima exposto.  

 
Nestes termos,  
Pede e espera deferimento. 
 

Betim/MG, 15 de junho de 2021. 
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