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COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO  

 

 

Processo de Seleção Pública de organização da sociedade civil para celebração de 

Termo de Colaboração, com vistas à gestão, operacionalização e execução dos serviços 

de saúde de Média e Alta Complexidade no Hospital Oceânico Ltda., para atender às 

demandas de internação de pacientes com necessidade de suporte avançado de vida 

decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19). 

 

  

Julgamento da Impugnação ao  

Edital de Chamamento Público n.º: 002/2020. 

 

 

Impugnante: Target Engenharia Clinica Eirelli 

Impugnação INDEFERIDA 

 

 

 A Organização da Sociedade Civil Impugnante requer, em síntese: (i) a 

uniformização da nomenclatura utilizada no Edital para se referir ao Hospital Oceânico 

Ltda.; (ii) a inclusão da exigência de comprovação da qualificação técnica para fins de 

habilitação das organizações da sociedade civil; (iii) a revisão dos prazos para 

apresentação das propostas, com o estabelecimento de prazo mínimo de 5 (cinco) dias 

úteis e previsão da possibilidade de visitação à unidade hospitalar; (iv) a republicação 

do Edital, após realizadas as modificações solicitadas. 

 

 Os argumentos expostos na Impugnação que ora se analisa não merecem 

prosperar, pelos fundamentos que se passa a expor. 

 



 
 
 

 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

 

 

1. SOBRE A NOMENCLATURA UTILIZADA NO EDITAL PARA SE 

REFERIR AO HOSPITAL OCEÂNICO LTDA. VARIAÇÃO NOMINAL 

QUE NÃO COMPROMETE A IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DO 

PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 

PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Alega a Impugnante que o Edital é impreciso, na medida em que em alguns 

tópicos é feita referência ao estabelecimento de saúde objeto do presente Chamamento 

Público como “Hospital da Região Oceânica” ou “HRO” e, em outros tópicos, ele é 

denominado “Hospital Oceânico Ltda.” ou apenas “Hospital Oceânico”. Dessa forma, 

solicita a uniformização da nomenclatura utilizada, com a posterior republicação do 

Edital.  

A utilização de diferentes nomenclaturas no Edital para se referir ao 

estabelecimento de saúde cuja gestão se pretende transferir ao terceiro setor, objeto 

do Edital ora impugnado, não é capaz de gerar qualquer prejuízo para a 

competição/disputa, na medida em que não atrapalha ou inviabiliza a compreensão 

exata dos termos do Edital e, por conseguinte, a apresentação de propostas pelas 

organizações da sociedade civil interessadas. A despeito das pequenas variações de 

nomenclatura, todas elas fazem referência ao Hospital Oceânico LTDA., não havendo 

qualquer dúvida com relação ao estabelecimento hospitalar objeto do presente 

processo de seleção. Trata-se simplesmente de diferentes formas de se referir ao 

mesmo hospital. 

É fato notório e de amplo conhecimento público que o Hospital Oceânico Ltda. 

(denominação social) é o estabelecimento de saúde que será destinado com 

exclusividade para o tratamento dos acometidos pela COVID-19 cujo quadro clínico 

demande internação no Município de Niterói. Como vem sendo amplamente divulgado 

nos meios de comunicação social1, inclusive no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal  

 
1 Vide https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/niteroi-tera-primeiro-hospital-
exclusivo-para-tratamento-do-coronavirus-do-pais-1-24319590. 
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de Niterói, o Hospital Oceânico Ltda. será utilizado pelo Município de Niterói para o 

tratamento de pacientes diagnosticados com COVID-19, tendo o Município se 

aproveitado da estrutura predial e das instalações já existentes e ociosas do referido 

Hospital com vistas à ampliação da oferta de leitos à população e da capacidade 

hospitalar instalada da Rede de Atenção à Saúde Municipal. 

 Considerando a urgência na abertura dos novos leitos para assegurar a 

assistência necessária e adequada ao universo de pacientes com COVID-19 que 

necessitem de internação, o Poder Executivo Municipal optou por entabular parceria 

público-privada com entidade de terceiro setor, a fim de viabilizar o início imediato das 

operações/atividades no Hospital, dada a agilidade e expertise das organizações da 

sociedade civil que atuam na área da saúde na gestão hospitalar e a sua maior 

flexibilidade na efetivação de contratações, mercê da sua natureza privada não estatal.  

Ademais, consta claramente, tanto no Extrato n.º 21/2020, publicado no veículo 

de comunicação dos atos oficiais do Poder Executivo do Município de Niterói no dia 28 

de março de 2020, quanto nas fls. 01/02 do Edital, que o objeto do Chamamento Público 

é a gestão do Hospital Oceânico Ltda. e não de outras unidades de saúde. 

A mera referência à “Hospital da Região Oceânica” ou “HRO” em  certos pontos 

do Edital não é suficiente para gerar dúvidas acerca do estabelecimento de saúde objeto 

do presente Chamamento Público, sobretudo por ser "HRO" uma simples abreviação de 

"Hospital da Região Oceânica", não tendo a pequena variação nominal importado em 

qualquer prejuízo para a exata compreensão dos termos do Edital, em especial do 

objeto do Chamamento Público e, por conseguinte, para a ampla competitividade e a 

elaboração das propostas. Tanto é assim que a FMS recebeu propostas de outras duas 

interessadas, as quais em momento algum suscitaram dúvida com relação ao 

estabelecimento de saúde objeto do presente Edital. Aliás, nem mesmo a própria 

Impugnante afirma ter dúvidas a respeito do hospital a que se refere o Edital, 

afirmando apenas constar no instrumento convocatório diferentes nomenclaturas 

para o hospital, o que, data maxima venia, não é motivo bastante para uma 

republicação de edital e reabertura de prazos, máxime considerando o estado de 

emergência em saúde pública que motiva a presente seleção.  
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Ademais, deve-se ressaltar que na região oceânica de Niterói o único hospital 

desativado é o Hospital Oceânico LTDA., sendo que os demais estabelecimentos de 

saúde localizados na referida região ou são públicos ou não se enquadram como 

hospital, possuindo perfis assistenciais outros, ou ainda encontram-se em pleno 

funcionamento.    

Por fim, cabe destacar que foi disponibilizado no Edital endereço eletrônico para 

o encaminhamento por qualquer OSC interessada de eventuais dúvidas e/ou pedidos 

de esclarecimentos até as 9h do dia 1° de abril de 2020 (item 1.3.2 do Edital). Sendo 

assim, a Impugnante, caso tivesse realmente dúvida acerca do hospital objeto do 

presente Chamamento Público, poderia ter entrado em contato com a Comissão de 

Seleção via e-mail, que teria prontamente respondido o questionamento e divulgado 

tanto a pergunta quanto a resposta no sítio eletrônico oficial da FMS para 

conhecimento de todas as interessadas, como inclusive procedeu relativamente a 

outros pedidos de esclarecimento que lhe foram endereçados.  

Apesar disso, a Impugnante, mesmo ciente do estado de emergência em saúde 

pública e da imperiosa necessidade de simplificação e agilização dos trâmites e de 

cooperação entre todos os setores, optou, ao invés de buscar sanar a alegada 

imprecisão editalícia via e-mail, por apresentar a presente impugnação, solicitando a 

republicação do Edital e retardando desnecessariamente o presente procedimento, a 

pretexto de corrigir inexatidão que de modo algum compromete a participação de 

interessadas em igualdade de condições. 

 

 

 

 

2. DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

PARA FINS DE HABILITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL 
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A Impugnaste alega, ainda, que “não há nenhuma exigência de apresentação 

de atestados de capacidade técnica de prestação de serviços de qualidade similar, o que 

favorece a participação de aventureiros e põe mais uma vez em risco o interesse público 

envolvido na contratação”. Por esse motivo, solicita a inclusão no Edital da 

“comprovação de expertise/qualificação técnica através da obrigação de apresentar 

atestados de capacidade técnica referentes ao objeto da licitação”.  

 No entanto, a alegação da Impugnante de que o Edital seria omisso a propósito 

das exigências de qualificação técnica não procede, uma vez que o subitem 12.1.13 do 

instrumento convocatório, abaixo transcrito, trata justamente da documentação de 

qualificação técnica que deve ser apresentada pelas organizações da sociedade civil 

com vistas à sua habilitação, isto é, dispõe sobre os documentos que devem ser 

apresentados para fins de comprovação de aptidão das participantes para a execução 

do objeto: 

 

12.1.13. Comprovação de experiência prévia na realização do 

objeto da parceria na área de urgência e emergência ou de 

objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de 

capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem 

prejuízo de outros: a) instrumentos de parceria firmados com 

órgãos e entidades da administração pública, organismos 

internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade 

civil; b) relatórios de atividades com comprovação das ações 

desenvolvidas; c) publicações, pesquisas e outras formas de 

produção de conhecimento realizadas pela organização da 

sociedade civil ou a respeito dela; d) currículos profissionais de 

integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre 

outros; e) declarações de experiência prévia e de capacidade 

técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos 
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relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 

emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, 

organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas 

públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de 

políticas públicas; ou f) prêmios de relevância recebidos no País 

ou no exterior pela organização da sociedade civil. 

  

 Como se verifica, o Edital prevê claramente a documentação que deve ser 

apresentada pelas OSC's participantes com vistas à comprovação da sua capacidade 

técnica para executar o objeto do Chamamento Público.  

 

3. SOBRE A INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E 

DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

Outro ponto objeto de impugnação diz respeito à inviabilidade de realização de 

visita técnica à unidade hospitalar em função do prazo exíguo concedido para 

apresentação das propostas. Segundo alega a Impugnante, a visita técnica seria 

essencial para a elaboração da proposta, uma vez que as informações constantes no 

Edital, isto é, nele disponibilizadas, não permitiriam o conhecimento real da estrutura 

do Hospital. 

Primeiramente, deve ser esclarecido que, a partir das informações que constam 

no Edital, é perfeitamente possível a elaboração de proposta que atenda ao escopo 

visado com a presente seleção pública, já que é indiferente a disposição/configuração 

arquitetônica do Hospital para a consecução do objeto da parceria público-privada, que 

não tem por finalidade a realização de obras ou de investimentos pelo parceiro privado, 

mas apenas a gestão do Hospital e a execução dos serviços que lá serão 

prestados/oferecidos. O Hospital será todo equipado pela FMS. À OSC vencedora caberá 

apenas a sua administração e operacionalização. 

Por conseguinte, à luz do número de leitos que será aberto e do perfil de 

tais leitos, ambas informações que constam no Edital, é possível desenvolver uma 
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proposta de trabalho que satisfaça as exigências editalícias, sobretudo porque há 

toda uma regulamentação técnica aplicável ao funcionamento dos hospitais, a 

qual serve de orientação para a elaboração das propostas e que necessariamente 

deve ser conhecida pelas entidades que atuam na seara da saúde e que se 

propõem a gerir um hospital, a exemplo do perfil e do quantitativo de 

profissionais de saúde que deverão ser contratados para a operacionalização da 

unidade, bem como dos ambientes e serviços ancilares ao funcionamento do 

hospital. Destaque-se que, para facilitar o levantamento de custos pelas 

interessadas, a FMS predefiniu no Edital, dentre outros aspectos, o perfil e o 

quantitativo dos profissionais que deverão ser contratados para atuar na área-

fim e também a relação dos cargos de gestão (área-meio).    

Deve ser lembrado ainda que a visita técnica não é obrigatória, podendo 

ou não ocorrer, a critério da Administração Pública promotora do processo 

seletivo, e não por vontade ou iniciativa de eventual participante, mesmo em 

períodos de normalidade, o que poderia inclusive violar a isonomia. 

Evidentemente, se não há tal obrigatoriedade em situações ordinárias, com muito 

mais razão não pode haver tal imposição no atual momento, de grave crise 

sanitária, sob pena de se ampliar a duração do processo seletivo em curso, com 

consequente adiamento da data programada para a abertura do Hospital, o que 

poderá resultar na desassistência à população, pela ausência de leitos em 

número suficiente para atender a todos os enfermos.  

Frise-se: não há na Lei 13.019/2014 ou ainda no Decreto que a 

regulamenta qualquer imposição de realização de visita técnica como etapa 

necessária do processo de seleção de OSC.     

Logo, não é necessária visita técnica como condição inafastável 

para apresentação das propostas, as quais aliás devem e podem ser 

elaboradas a partir tão somente do que está posto no edital, argumento 

que é corroborado pelo fato de terem sido recebidas duas outras 

propostas pela FMS DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. 
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Em outras palavras, no presente caso, a visita técnica não é fator 

determinante para a elaboração das propostas pelas OSCs. A partir das 

informações constantes no Instrumento Convocatório é possível verificar o perfil 

assistencial da unidade. A realização de visita técnica, portanto, não se revela 

essencial para a elaboração da proposta, bastando a leitura do edital.   

Em reforço ao que ora se afirma, convém reiterar que houve apresentação 

de proposta por duas outras entidades de terceiro setor, o que corrobora a 

afirmação de que o edital contém todas as informações indispensáveis para a 

integral compreensão do objeto da parceria pretendida e subsequente 

construção de um plano de trabalho a ser submetido à apreciação da FMS.         

Ademais, considerando que o objeto do presente Chamamento Público é 

a seleção de organização da sociedade civil para a gestão de hospital destinado 

exclusivamente à internação e ao tratamento de pacientes com COVID-19, não 

se revela razoável o estabelecimento de prazos superiores aos previstos no Edital. 

A perspectiva de aumento do número de casos de pessoas contaminadas já no 

curto prazo impõe a adoção de medidas excepcionais, dentre as quais inclui-se 

a previsão de prazos inferiores aos usualmente adotados, compatíveis com a 

urgência no atendimento da situação de emergência, desde que na prática não 

inviabilizem a participação de interessados. 

Aliás, fundamental o registro de que, dada a gravidade da situação, sequer 

havia necessidade de realização de processo de seleção de OSC, conforme prevê 

o art. 30, inciso II, da Lei n.o 13.019/2014. A despeito disto, vale dizer, mesmo 

sendo dispensável o chamamento público, a FMS optou por esse caminho, com 

a finalidade de conferir maior publicidade e transparência ao processo de escolha 

e, ainda, assegurar a ampla participação de interessados na disputa, com vistas 

a obter a proposta mais vantajosa possível. Ora, se a Administração está 

autorizada por lei a não realizar processo seletivo algum, deve também ter a 

faculdade de reduzir os prazos para a prática dos atos que compõe o 
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procedimento de escolha de OSC, na hipótese de optar pela sua realização, 

apesar da sua dispensabilidade, pois quem pode o mais deve poder o menos.     

O processo de seleção ora em curso é, como não poderia deixar de ser, 

mais célere e simplificado do que o normal. Restaram afastadas exigências que 

em situações normais seriam exigíveis e reduzidos os prazos, inclusive para 

apresentação das propostas. Apesar disso, não houve qualquer prejuízo à 

participação de interessadas e à competição, pois duas OSCs, atendendo à 

convocação, lograram apresentar proposta dentro do prazo estipulado 

no Edital, o que evidencia que era plenamente possível à ora Impuganante 

cumprir as mesmas exigências editalícias no mesmo período. Os prazos previstos 

no Edital, ressalte-se, são os mesmos para todas as eventuais 

interessadas/participantes, inexistindo diferenciação entre elas ou previsão de 

tratamento favorecido para quem quer que seja. Todas estão sujeitas às mesmas 

regras. 

A solicitação da Impugnante de republicação do Edital, com o 

estabelecimento do prazo 5 (cinco) dias úteis para a apresentação das propostas, 

não possui qualquer fundamento jurídico, tratando-se de prazo por ELA 

UNILATERALMENTE REPUTADO COMO SUFICIENTE PARA A ENTREGA 

DA SUA PROPOSTA, conforme a sua conveniência. 

Deve ser lembrado que a apresentação das propostas é apenas uma das 

muitas fases que compõe o processo de seleção. Entregues as propostas, deverá 

ocorrer, ainda, a análise e classificação de todas elas, a conferência dos 

documentos de habilitação, o julgamento de eventuais recursos, a assinatura do 

Termo de Colaboração, dentre outras providências. Apenas após a assinatura do 

Termo e a publicação do seu extrato no D.O., é que poderá haver o repasse de 

recursos financeiros para a OSC vencedora. A partir daí e somente depois de 

superadas todas essas etapas, é que o parceiro privado selecionado poderá 

deflagrar as contratações indispensáveis ao início efetivo das atividades no 

Hospital Oceânico Ltda., a exemplo da contratação de pessoal e de insumos para 
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o funcionamento dos leitos. Como se verifica, há inúmeras etapas a 

percorrer até que o Hospital possa finalmente começar a operar. 

Cumpre esclarecer que a data estimada para a abertura da unidade 

hospitalar em questão, conforme programação da FMS, é o dia 10 de abril de 

2020, dada a iminência de aumento abrupto de casos de pacientes com 

COVID-19 que demandarão internação imediata, com risco de morte. 

Caso houvesse, como pretende a Impugnante, a republicação do Edital com a 

previsão do prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação das propostas, 

estas muito provavelmente seriam entregues à FMS na data em que o Hospital 

deveria estar iniciando o atendimento ao público, o que deixa evidente a 

inviabilidade de ser deferida a solicitação da Impugnante. 

Ressalte-se que nem mesmo a Administração Pública gozou de prazo tão 

extenso, dadas as circunstâncias, para a construção do Edital, documento cuja 

elaboração é tão ou até mais complexa do que a de eventual proposta.  

Ora, o que se deve esperar minimamente de uma OSC que se dispõe a 

colocar em funcionamento um hospital com o perfil proposto em apenas alguns 

dias é que tenha capacidade, antes de mais nada, de apresentar proposta no 

prazo assinalado no edital. Se não consegue sequer apresentar proposta de 

trabalho dentro do prazo fixado, é muito provável que não reúna as condições 

para colocar em prática/implementar as ações necessárias à consecução do 

escopo visado no tempo desejado pela Administração e, portanto, não esteja 

preparada para enfrentar a situação de emergência com a celeridade necessária.     

Vale consignar que o Extrato do Edital de Chamamento Público (Extrato 

n.º 21/2020) foi publicado no veículo de comunicação dos atos oficiais do Poder 

Executivo do Município de Niterói no dia 28 de março de 2020, antes ainda da 

divulgação da íntegra do Edital, ocorrida em 30 de março de 2020. A 

Administração Publica preparou o edital em apenas 2 (dois) dias, prazo ainda 

menor do que o concedido para a apresentação das propostas pelas OSCs 

interessadas, tendo tido o cuidado ainda de antecipar a publicação do extrato, 

justamente a fim de dar ciência a todos da sua intenção de formalizar parceria 
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público-privada com entidade de terceiro setor para a gestão do Hospital 

Oceânico LTDA., permitindo assim que as eventuais interessadas, assim o 

desejando, pudessem adiantar ao menos em parte as providências de praxe em 

processos seletivos, enquanto o Instrumento Convocatório ainda estava sendo 

elaborado. 

Assim, a ora Impugnante poderia ter começado a adotar as providências 

cabíveis no próprio sábado, quando foi dada publicidade ao processo seletivo, 

inclusive buscando obter a documentação que é exigida em processos seletivos 

de entidades do terceiro setor por força de lei e que, por isso, inarredavelmente 

seria imposta no presente Chamamento Público.  

Destaque-se, uma vez mais, que duas organizações da sociedade civil 

conseguiram apresentar os envelopes contendo a proposta técnico-econômica e 

os documentos de habilitação dentro do prazo previsto no Edital, o que comprova 

que o prazo, apesar de curto, não impedia a participação de interessadas no 

certame e poderia, como na prática se verificou, ser atendido, não se constituindo 

em obstáculo à competitividade.   

   

  Por todo o exposto, resta INDEFERIDA a presente impugnação.  

 

Niterói, 01º de abril de 2020. 

             

 

.................…..........................................                      ...............................................................  

Ramon Farrell Lorenzo Sanchez                                        Maria de Fátima A.F. Junger  

                                                      

 

 

 

.................….......................................... 

      Luciana de Barros da Silva 

 


