
 
 

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 – Bairro: Serra Verde – Belo Horizonte – Minas Gerais – Ed. Minas/13º andar 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO  

 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2021. 

 

REFERÊNCIA: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA/SES Nº 01/2021  

INTERESSADO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE 

 

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 entidade SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO 

HORIZONTE, 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 – DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

A recorrente SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE apresentou, em síntese, as 

seguintes argumentações e pedido: 

 

“Ocorre que, o Alvará Sanitário não pode ser considerado como um requisito 

imprescindível a comprovar a qualificação da Santa Casa de Misericórdia de Belo 

Horizonte para a concessão do Hospital Regional de Governador Valadares, vinculada a 

proposta de trabalho com finalidade exclusiva de prestação de serviços ambulatoriais e 

hospitalares de assistência à saúde, na medida que a Santa Casa vem prestando regulamente 

os serviços assistenciais para o Sistema Único de Saúde (SUS), e procedeu com o protocolo 

tempestivo do pedido de licença sanitária junto à Secretaria Municipal de Saúde, por meio 

da Subsecretaria de Promoção e Vigilância à saúde, nos ermos do documento em anexo, 

sendo que, por questões alheias à instituição, o referido pedido ainda tramita na Secretaria 

Municipal de Saúde.” 
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3.2 DA ANÁLISE 

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

apresenta-se resposta aos termos impugnatórios apresentados por essa empresa, em conformidade com o 

posicionamento técnico desta Secretaria de Estado de Saúde - SES: 

O Edital de Licitação de Concorrência Pública SES n° 01/2021, referente a concessão de uso de bem público 

do imóvel referente ao Hospital Regional de Governador Valadares, dispõe no Item 7.2 os documentos que 

deverão ser entregues para habilitação jurídica da proponente:  

 

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

7.2.1 Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das Propostas 

de Trabalho e das declarações constantes no Anexo III - Modelos de Declarações.  

7.2.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(is) pela 

entidade para praticar atos junto à Administração Pública.  

7.2.2. Ato constitutivo ou estatuto e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, 

devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício;  

7.2.3. Ato de registro ou autorização para funcionamento (Alvará Sanitário ou congêneres) 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

7.2.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

Existe um consenso no entendimento desta comissão, principalmente neste cenário de pandemia em que os 

serviços de Vigilância Sanitária estão assoberbados pelas próprias demandas geradas pelo Covid-19, de que 

os protocolos e declarações que ensejam a solicitação da renovação de tal item, equivalerá ao documento de 

Alvará Sanitário, enquanto houver o estado de calamidade pública causada pela pandemia vivida no curso 

atual. 

Reforçando tal consenso, o edital já descreve o aceite de documentos congêneres no item 7.2.3, o que inclui 

o protocolo tempestivo do pedido de licença sanitária, documento informado pela Santa Casa de Misericórdia 

de Belo Horizonte em seu pedido de impugnação. 

Além disso, ressalta-se que na ausência do Alvará Sanitário ou de Congêneres (protocolo), há a alternativa 

para apresentação do “Ato de Registro”. 

 

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 improcedente o 

pedido de impugnação apresentado pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO 

HORIZONTE, sendo mantido o edital que conduz esse processo licitatório. 

 


