
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA MPF/MPBA nº 02/2020

(Inquérito Civil nº 1.14.000.001139/2020-81)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por intermédio do Procurador da

República signatário, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por in-

termédio dos Promotores de Justiça signatários, no uso de suas atribuições constitucionais

e legais, com amparo nos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição da Repúbli-

ca, artigos 1º e 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/1993, e artigo 23 da Resolução

nº. 87/2007 do CSMPF, e ainda, no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem ju-

rídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e que o

Ministério Público tem como funções institucionais a proteção do patrimônio público e so-

cial, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127,

caput, e 129, VI, da Constituição Federal, e art. 5º da Lei Complementar n. 75/73;

CONSIDERANDO  que, conforme o art. 129, II, da Constituição Federal, é

função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promo-

vendo as medidas necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomen-

dações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o respeito aos in-

teresses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a ado-

ção das providências cabíveis (art. 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93 e art. 27, parág-

rafo único, inciso VII, da Lei nº 8.625\93);



CONSIDERANDO  o  quanto  consta  do  Inquérito  Civil  Conjunto  nº

1.14.000.001139/2020-81 instaurado pelo Ministério Público Federal e Ministério Público

do Estado da Bahia para fiscalizar o Contrato nº 051/2020, firmado entre o governo do es-

tado e o Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Públi-

ca (INTS) para a gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no

Hospital Espanhol;

CONSIDERANDO que o Contrato nº 051/2020 foi firmado após o procedi-

mento Dispensa Emergencial nº 012/2020, cujo edital de chamamento público foi divul-

gado em 19.03.2020, prevendo inicialmente  que a  abertura das propostas  ocorreria  em

20.03.2020, às 9:00, isto é, no dia seguinte à publicação;

CONSIDERANDO  que  o  termo final  para  apresentação  das  propostas  foi

prorrogado para o dia 24.03.2020, as 9:00h da manhã, apenas 4 dias após a divulgação do

termo de referência e dos detalhes da contratação;

CONSIDERANDO que dos 4 dias disponibilizados aos interessados para ela-

boração de proposta, 2 deles não eram dias úteis, pois os dias 21.03.2020 e 22.03.2020 se

tratavam de um sábado e domingo, respectivamente;

CONSIDERANDO que, portanto, os interessados tiveram apenas 2 dias úteis

para elaborar a proposta a ser enviada à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, período

que se revela insuficiente para a formalização adequada de oferta que seria julgada não só

por critérios de preço, mas também por critérios técnicos;

CONSIDERANDO que o termo de referência que serviu de base para o proce-

dimento de contratação estipulou, de plano, que a operacionalização das ações e serviços

de saúde voltadas ao enfrentamento à COVID-19 a serem desenvolvidas no Hospital Espa-

nhol se daria por meio de delegação a organização social, não sendo apresentado nenhum

fundamento concreto a justificar a conveniência e a vantagem, sob a perspectiva do custo-



efetividade, de ter-se elegido especificamente essa, dentre as diversas formas de execução

direta e indireta de ações e serviços de saúde normativamente previstas;

CONSIDERANDO, ademais, que o termo de referência integrante do edital da

Dispensa Emergencial nº 012/2020 não continha detalhamento suficiente do objeto a ser

contratado, faltando informações indispensáveis à elaboração da proposta de preços;

CONSIDERANDO  que,  conforme  constatado  pela  Controladoria-Geral  da

União na Nota Técnica nº 13/2020/CGU-REGIONAL/BA, não havia no termo de refe-

rência elementos mínimos para se dimensionar os serviços administrativos de apoio, equi-

pamentos exigidos e em que condições, entre outros itens essenciais para a elaboração da

proposta de preço, verbis:

 

“Entretanto, quanto às supracitadas atividades de apoio a cargo da fu-

tura contratada, não havia informações suficientes para que os interessados

pudessem ter uma noção razoável da dimensão e custo das mesmas. Não cons-

ta do Termo de Referência a devida qualificação dos equipamentos existentes,

mediante indicação da marca, características, tempo de uso, estado de conser-

vação etc.; o detalhamento sobre a situação da estrutura predial, consideran-

do que a unidade passou mais de 05 anos fechada.

Não há, também, informações mínimas contemplando os serviços de lim-

peza, higienização e conservação, tais como, tipos de área (interna, externa

etc.) e sua complexidade; bem como o serviço de vigilância e segurança patri-

monial, como: postos, turno e jornada. Frise-se que se trata de itens relevan-

tes do custo, que demandam informações mínimas para balizar a elaboração

de uma proposta comercial”

 

CONSIDERANDO que nem o edital de chamamento nem o contrato preveem

expressamente o quantitativo mínimo de profissionais de saúde ou postos de trabalho ne-

cessários para compor cada equipe vinculada a um determinado número de leitos de UTI e

Clínica, ficando ao alvedrio do contratado estabelecer tais quantitativos,



CONSIDERANDO que a ausência de um quantitativo mínimo de profissio-

nais de saúde ou postos de trabalho necessários para compor cada equipe vinculada a um

determinado número de leitos de UTI e Clínica constitui elemento prejudicial à administra-

ção pública, pois dificulta sobremaneira a fiscalização do regular cumprimento da avença,

sua economicidade e adequação aos preceitos técnicos normativos que regem os estabele-

cimentos de saúde pública;

CONSIDERANDO  que  os  aspectos  acima  mencionados  contribuíram para

um baixo interesse por parte das entidades capazes de assumir o serviço, o que acarretou

concorrência ínfima, mesmo para padrões de uma dispensa emergencial;

CONSIDERANDO que em razão do porte do contrato oferecido e da quanti-

dade de organizações sociais em atuação no Estado da Bahia era de se esperar um número

maior de interessados, o que não ocorreu provavelmente em razão dos elementos acima

mencionados, quais sejam, período exíguo de tempo para elaborar proposta e informações

insuficientes no termo de referência da Dispensa Emergencial;

CONSIDERANDO que apenas 3 (três) entidades manifestaram interesse me-

diante apresentação de proposta comercial no prazo determinado;

CONSIDERANDO que a pequena quantidade de interessados propiciou que o

certame ocorresse entre interessados de pouca qualidade técnica comprovada, conforme se

depreende da baixíssima pontuação recebida por todos os participantes na fase de avaliação

técnica da Dispensa Emergencial;

CONSIDERANDO que na fase de julgamento dos aspectos técnicos do certa-

me, o INTS obteve apenas 4,5 pontos dos 40 possíveis e os demais concorrentes obtiveram

nota zero;

CONSIDERANDO que, em razão da ausência de concorrentes minimamente

abalizados, o INTS sagrou-se vencedor do certame, mesmo obtendo nota 4,5 em um total

possível de 40 pontos;



CONSIDERANDO que é questionável a delegação de relevantes serviços de

saúde pública, em meio a grave crise sanitária derivada da pandemia de COVID-19, a uma

entidade que recebera avaliação técnica bastante desfavorável na fase pré-contratual;

CONSIDERANDO que a avaliação técnica desfavorável recebida pelo INTS

durante a Dispensa Emergencial nº 12/2020 tem repercutido na qualidade do serviço pres-

tado pela entidade na gestão da unidade, uma vez que em poucos meses de funcionamento

já foram noticiados na imprensa graves erros de gestão, organização e execução do serviço

por parte do instituto que gere o Hospital Espanhol;

CONSIDERANDO que em 3 de junho tornou-se público que a gestão do Hos-

pital Espanhol extraviou o corpo de paciente que faleceu na instituição, conforme veicula-

ção  na  mídia: “https://www.bahianoticias.com.br/noticia/249310-espanhol-reconhece-

falha-apos-familia-nao-encontrar-corpo-de-mulher-que-morreu-por-covid-19.html”,  que

se transcreve no essencial:

“Espanhol reconhece 'falha' após família não encontrar corpo de mulher que

morreu por Covid-19

O Hospital Espanhol, unidade reativada para o tratamento de pacientes com a

Covid-19 em Salvador, reconheceu a "gravidade" da "falha" ocorrida no siste-

ma de Liberação de Óbito, após um familiar da paciente Arlete Santos, que

morreu por Covid-19, não identificar o corpo disponível para reconhecimento

como o da mulher, na manhã desta segunda-feira (1).  A troca dos corpos só

foi percebida depois de a família de Arlete ter realizado todos os trâmites bu-

rocráticos e acionar o serviço funerário para remoção do corpo. A suspeita é

de que o corpo de Arlete foi liberado equivocadamente para outra família e já

havia sido enterrado.

Em nota, a diretoria do Espanhol afirmou que o fato já está sendo apurado e

medidas sendo adotadas para que a ocorrência não se repita. Por meio da as-

sessoria, a unidade hospitalar informou que “nos processos de rotinas hospi-
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talares, existe um protocolo de Liberação de Óbito, onde o procedimento con-

siste na conferência da identificação do óbito do paciente, por meio da guia de

sepultamento  e  das  etiquetas  que são fixadas,  tanto no corpo do paciente,

quanto na parte externa do saco envoltório que o guarda”. Acrescentou ainda

que “as etiquetas são conferidas pelo serviço de segurança e também por um

familiar do paciente que participa deste processo de reconhecimento do cor-

po”.

CONSIDERANDO que, em 12 de junho, o filho de um paciente internado na

instituição reclamou da dificuldade de obter informações sobre a situação de seu familiar, o

que lhe levou a acreditar que seu pai tivesse falecido;

CONSIDERANDO que, nesta oportunidade, o referido cidadão enfatizou des-

caso no atendimento à família dos pacientes e a necessidade de contratação de mais assis-

tentes sociais, conforme divulgado em sítio de notícias:“https://g1.globo.com/ba/bahia/no-

ticia/2020/06/12/filho-de-paciente-com-coronavirus-reclama-de-falta-de-acesso-a-bole-

tim-do-hospital-espanhol-so-dao-informacao-quando-querem.ghtml”:

CONSIDERANDO que no primeiro mês de funcionamento, a unidade hospi-

talar  já  havia registrado duas  fugas  de pacientes,  conforme noticiado no link  “https://

www.metro1.com.br/noticias/bahia/91539,hospital-espanhol-ja-registrou-duas-fugas-de-

pacientes-badaro-alerta-para-falta-de-estrutura”;

CONSIDERANDO que uma unidade de atendimento especializado em CO-

VID-19 deve possuir, em razão dos riscos relacionados ao contágio da doença, rigoroso

controle de acesso e saída;

CONSIDERANDO que, dentro dessa expectativa, o registro de duas “fugas”

no período de 30 dias de funcionamento revela a ausência de controles rigorosos e, portan-

to, deficiência na gestão e no serviço;



CONSIDERANDO, ainda, que um paciente internado na unidade ateou fogo

ao colchão de seu quarto e pulou pela janela do 4º andar do prédio, quebrando as pernas,

conforme noticiado no sítio da própria Secretaria de Saúde  (http://www.saude.ba.gov.br/

2020/05/06/paciente-provoca-principio-de-incendio-no-hospital-espanhol/”),  o  que  tam-

bém aponta para deficiências na gestão e organização do estabelecimento;

CONSIDERANDO que em 22 de junho, família de paciente que veio a óbito

no Hospital Espanhol reclamou que os pertences da pessoa falecida desapareceram, confor-

me se verifica no link  “https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/06/22/filho-denuncia-

sumico-de-pertences-apos-morte-da-mae-no-hospital-espanhol-constrangimento.ghtml”

CONSIDERANDO que, em todos os casos acima, a gestão do Hospital Espa-

nhol cingiu-se a emitir nota lamentando o ocorrido e prometendo apurar os fatos, sem apre-

sentar justificativa plausível para tantos eventos indesejados e tantos erros administrativos

no curto espaço de tempo;

CONSIDERANDO que em vistoria realizada em 22 de maio pelo Comitê de

Enfermagem para Enfrentamento da Covid-19 na Bahia, a entidade coletou as seguintes re-

clamações:

“Nessa inspeção na UTI os trabalhadores realizaram as seguintes denúncias:

•Sobrecarga de trabalho diante do dimensionamento insuficiente da equipe de

enfermagem; •Excessivo número e dobras de serviço  (grande número de faltas

de trabalhadores e abandonos de serviço – profissionais vão para o descanso

e não retornam ao trabalho depois do mesmo); •Ausência de treinamento antes

do ingresso no serviço; •Ausência  de  protocolos  assistenciais para  orientar

os  procedimentos  de assistência,  o  que  gera  dúvidas  quanto  às  atribui-

ções  de  cada  profissional na execução das ações e não permite a possibilida-

de de consulta para saná-las; •Técnicos de enfermagem relataram contrato de

trabalho com carga horária de 40h semanais superior às 36h acordadas em

convenção  coletiva;•Ausência  de  supervisão da  equipe  de  enfermagem (do

cumprimento  das atividades pelos trabalhadores e qualidade da assistência);

./http:%2F%2F%3F
./http:%2F%2F%3F
./http:%2F%2F%3F
./http:%2F%2F%3F


•Inexistência de materiais de higiene adequados para realização dos cuidados

dos pacientes;•Inadequação da qualidade e disponibilização de EPIs (dificul-

dade de acesso a máscaras cirúrgicas; orientação  para  uso  de  um  mesmo

avental na assistência a pacientes diferentes; qualidade das máscaras N95)”

CONSIDERANDO que dentre as reclamações acima listadas, são especial-

mente relevantes aquelas relacionadas à ausência de treinamento do pessoal contratado e à

ausência de protocolos sobre as atribuições de cada profissional, que revelam indícios de

falhas gerenciais e administrativas;

CONSIDERANDO que também na vistoria realizada pelo Comitê de Enfer-

magem para Enfrentamento da Covid-19 na Bahia verificou-se que a equipe encontrada no

local era inferior ao informado pela entidade gestora, conforme excerto do relatório produ-

zido pelo órgão, verbis:

“Nas Unidades de internação foi informado o quantitativo de 1 enfermeira por

turno de  trabalho  de  12h  e 3 técnicas  de  enfermagem  no  período  diurno

e 2 no noturno. Na UTI foi informado o quantitativo de 1 enfermeira para

cada 10 leitos por turno de trabalho de 12h e 1 técnica de enfermagem para

cada 2 pacientes por turno de trabalho de 12h. Ao longo da realização da ins-

peção nas unidades de internação não verificamos problemas quanto à distri-

buição, mas na UTI de 25 leitos encontramos apenas 2 enfermeiros e 7 técni-

cos de enfermagem, configurando, portanto, distribuição de profissionais de

enfermagem inferior ao que havia sido informado pela gestora.”

CONSIDERANDO que os fatos acima narrados, quais sejam, pontuação baixa

na fase de julgamento técnico do procedimento de dispensa, graves erros de gestão, atendi-

mento ruim aos familiares, ausência de treinamento e protocolo de atribuições dos funcio-

nários e indícios de subdimensionamento das equipes de UTI, caracterizam sinais de insu-

ficiente capacidade técnica do INTS para gerir um estabelecimento de saúde desse porte e

nas condições atuais;



CONSIDERANDO, ainda, que diversos outros modelos de gestão de unidades

de saúde sequer foram considerados quando da escolha sobre o tipo de contrato a ser fir-

mado por meio da Dispensa Emergencial nº 12/2020, não havendo registro de análise e jus-

tificativa para a escolha do modelo efetivamente executado;  

CONSIDERANDO que, diante dos dados estatísticos sobre a proliferação do

COVID-19 no município de Salvador/BA, é provável que a unidade hospitalar em apreço

continue em funcionamento após o termo final do Contrato nº 051/2020 (180 dias – 3 de

outubro de 2020);

CONSIDERANDO que  diante  dos  vícios  na  Dispensa  Emergencial  nº

012/2020, da baixa qualificação técnica do instituto contratado e dos graves problemas ad-

ministrativos amplamente noticiados na imprensa local, não se afigura razoável a prorroga-

ção do contrato em apreço mediante mero aditamento;

CONSIDERANDO outrossim, que existe tempo hábil para a realização de re-

gular procedimento licitatório para contratação de serviços de gestão e operacionalização

do Hospital Espanhol para período posterior a 3 de outubro de 2020, caso seja iniciado seu

planejamento desde já;

CONSIDERANDO que, a fim de evitar a repetição dos problemas ora noticia-

dos, nesse novo procedimento licitatório devem ser previamente consideradas e analisadas

as diversas modalidades de execução de serviços de saúde estabelecidas na Constituição

Federal e previstas no ordenamento jurídico, bem como deve ser elaborado termo de refe-

rência detalhado, no qual conste, inclusive, o quantitativo mínimo de postos de trabalho

exigido para cada equipe de profissionais de saúde e não apenas as especialidades exigidas;

RECOMENDAM, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar

n.º 75/93, e do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93,  ao Secretário de Saúde

do Estado da Bahia:



a) que não prorrogue o prazo de vigência do Contrato nº 051/2020, em razão

dos vícios identificados na Dispensa Emergencial nº 012/2020, da baixa qualificação técni-

ca do instituto contratado e dos graves problemas administrativos amplamente noticiados

na imprensa local;

b) que diante da provável necessidade de se manter em funcionamento o Hos-

pital Espanhol após o termo final do Contrato nº 051/2020, determine o início dos procedi-

mentos necessários à execução direta das correspondentes ações e serviços de saúde ou,

caso se opte pela sua delegação, a realização de regular licitação;

c) que se for considerada a possibilidade de delegação, sejam antecipadamente

consideradas e analisadas as diferentes formas de delegação da gestão hospitalar, a fim de

se estabelecer qual a que melhor atende ao interesse público, e 

d) determine, para esse novo procedimento licitatório, a elaboração de termo

de referência detalhado, constando informações suficientes para que os interessados pos-

sam ter amplo conhecimento da dimensão e custo do serviço a ser prestado, incluindo o

quantitativo mínimo de postos de trabalho exigidos para cada equipe de profissionais de

saúde e não apenas as especialidades exigidas.

Estabelece-se o prazo de 10 (dez) dias para que o Secretário de Saúde do Es-

tado da Bahia informe ao Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado

da Bahia sobre o acatamento ou não desta Recomendação, devendo informar no mesmo

prazo as providências adotadas no sentido de fazê-la cumprir, juntando-se cópia da docu-

mentação pertinente.

O decurso do lapso temporal acima consignado sem resposta será conside-

rado como recusa o acatamento da presente recomendação.

Em caso de não atendimento à presente recomendação, o Ministério Públi-

co Federal e Ministério Público do Estado da Bahia adotarão as medidas legais e judici-



ais para correção da situação ilícita identificada, no cumprimento das normas constitucio-

nais e legais aplicáveis ao caso concreto.

Encaminhe-se cópia da presente peça recomendatória à Egrégia 5.ª Câmara de

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, publicando-a no portal eletrônico

da PR/BA, em conformidade com o art. 23, caput, da Resolução nº. 87/2010, do CSMPF.

Encaminhe-se cópia da peça recomendatória para a Secretaria-Geral do Minis-

tério Público do Estado da Bahia, para publicação no Diário da Justiça eletrônico. 

OVÍDIO AMOEDO MACHADO       RITA TOURINHO

         Procurador da República                                 Promotora de Justiça

ADRIANO ASSIS          LUCIANO GHIGNONE

Promotores de Justiça


