
 

 

 

 

HOSPITAIS DE CAMPANHA DA COVID-19: UM CUSTO QUE A  

PREFEITURA DO RECIFE PRECISA DEMONSTRAR 

 

 

 

 

Nota Técnica Nº 02: Gastos Covid-19/PCR 

Mandato Vereador Ivan Moraes (Psol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, 25 de maio de 2020 



APRESENTAÇÃO 

Esta Nota Técnica apresenta a situação das contratações e gastos, explicita lacunas 

na transparência das informações e elenca questionamentos necessários à melhor 

compreensão dos procedimentos adotados, dos serviços contratados e prestados, além dos 

valores pagos pela Prefeitura do Recife na implantação dos 07 (sete) hospitais de 

campanha para a Covid-19. 

 Estão aqui apresentadas as razões que motivaram a elaboração do documento, sua 

referência jurídica e normativa, além da análise das insuficiências e inconsistências de 

informações disponibilizadas no Portal da Transparência da Prefeitura do Recife. Ao 

final, apresentam-se proposições de aperfeiçoamentos necessários à ampliação dos dados 

no Portal da Transparência e questionamentos resultantes da inexistência, da pouca 

clareza ou da aparente incoerência das informações.  

Nossas críticas e sugestões aqui apresentadas partem de uma série de perguntas 

que vem sendo feitas, pelos órgãos de controle e pela sociedade, quanto aos contratos e 

respectivos custos dos hospitais de campanha do Recife. Consideramos que o contexto de 

crescimento da demanda por leitos de enfermaria e, sobretudo, de UTI, com a rede pública 

no limite máximo de ocupação, apesar dos vultosos recursos públicos já comprometidos 

e gastos, impõe um esforço adicional de transparência e controle.  

É nesse esforço, que precisa ser conjunto entre governo, órgãos de controle e 

sociedade, ao qual nosso mandato se soma, entre outras formas, através da publicação de 

notas técnicas como esta. Buscamos, assim, promover mais transparência nas 

informações, para que a população possa melhor compreender os fatos e exercer o 

controle social. Do mesmo modo, exercemos nossa função parlamentar de fiscalização, 

de forma complementar a outros mandatos parlamentares, aos demais órgãos de controle 

e à ação da sociedade, para que tenhamos referências de boas práticas de gestão a serem 

replicadas, bem como para apontar questionamentos passíveis de negritamento, ajuste ou, 

em última instância, abertura de procedimentos administrativos e/ou judiciais de 

investigação. 

 

 



INTRODUÇÃO 

Nos últimos dias, ao passo em que os crescentes indicadores da Covid-19 no 

Recife alcançam as 12.523 pessoas contaminadas e 803 óbitos1, o debate público sobre 

os gastos da Prefeitura do Recife com o enfrentamento da pandemia se ampliou e 

aprofundou-se o interesse sobre os custos dos hospitais de campanha. O tema tomou conta 

das sessões do parlamento municipal, com cobranças de mais transparência, e ocupou 

promotorias públicas e auditorias de contas com a cobrança de clarificações e explicações 

ao prefeito Geraldo Júlio. Naturalmente, esses fatos reverberaram na imprensa, nas redes 

sociais e geraram muito debate na opinião pública, provocando uma corrida da gestão 

municipal para responder aos questionamentos e positivar os serviços prestados pelos 

hospitais de campanha. 

  Com a disponibilização, de forma precária e insuficiente, das informações 

referentes à contratação e pagamento dos serviços por parte da Prefeitura do Recife, muita 

desinformação vem sendo gerada, o que possibilita, muitas vezes, dificuldade de 

entendimento, dúvidas ou interpretações equivocadas por parte de pessoas e instituições 

que, de fato, querem fiscalizar os processos com a intenção de aperfeiçoá-los. Por outro 

lado, a dificuldade de acesso, a insuficiência e a falta de clareza das informações dá 

margem para interpretações, afirmações e propagações de números deturpados 

deliberadamente, para fins de promoção pessoal e/ou política por parte de quem menos 

se preocupa com a efetividade do gasto público e sua eficácia frente à Covid-19. 

Vale lembrar que o nível de transparência, amplo ou restrito, favorece mais às 

intenções de controle ou de autopromoção e uso político, conforme a figura a seguir: 

 

 
1 Dados do Painel CovidBR de 22 de maio de 2020. Disponível em https://covid.saude.gov.br/ 

https://covid.saude.gov.br/


Como as evidências de pouca transparência nos gastos da Prefeitura do Recife 

com os hospitais de campanha persistem, as dúvidas e questionamentos levaram a várias 

iniciativas por parte dos órgãos de fiscalização e controle dos gastos públicos. 

Na Câmara do Recife os debates sobre a veracidade ou não de dados divulgados 

sobre o montante geral de dispensas de licitações foi ampliado, direcionando-se para a 

falta de transparência dos gastos em geral com a Covid-19, mas focando em algumas 

contratações específicas, entre elas aquelas voltadas para os hospitais de campanha.  

Nosso mandato demarcou os pontos da ausência de transparência na nota técnica 

“A falta de transparência dos gastos da Prefeitura do Recife no enfrentamento da covid-

19”2, onde já chamávamos a atenção para o fato de que: 

“O levantamento mostrou que cerca de 1/3 do valor das dispensas do FMS são 

relativas ao GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E 

EXECUCAO DAS AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE NECESSÁRIOS 

PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA, 

DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NOS 

HOSPITAIS PROVISÓRIOS DO RECIFE: COELHOS, IMBIRIBEIRA E 

AURORA.” 

Fizemos representações, em 19 de maio, junto ao Ministério Público de 

Pernambuco (MPPE) e ao Ministério Público de Contas (MPCO/TCE) em relação à falta 

de transparência, com base nas evidências e dúvidas geradas a partir dos levantamentos 

realizados ao Portal da Transparência que resultou na Nota Técnica citada anteriormente.  

Durante as sessões virtuais da Câmara (20 e 21 de maio) ou da Comissão 

Parlamentar de Acompanhamento das Ações da Covid-19, com a presença do Secretário 

de Finanças do Recife, Ricardo Dantas, cobramos o detalhamento dos gastos com a gestão 

dos três hospitais de campanha, em função de sua expressividade diante das demais 

despesas previstas, conforme o gráfico a seguir.  

 
2 Disponível em: https://issuu.com/ivanmoraespsol/docs/nota_t_cnica_n__01_covid_pcr  

https://issuu.com/ivanmoraespsol/docs/nota_t_cnica_n__01_covid_pcr


 

Vale registrar que, também durante as sessões virtuais da Câmara e da Comissão 

Parlamentar da Covid-19, o vereador Jayme Asfora (sem partido) cobrou explicações à 

Prefeitura do Recife sobre os pagamentos totais das parcelas referentes ao contrato de 

gestão dos Hospitais Provisórios, sem a disponibilização de todos os serviços. Em um de 

seus pronunciamentos, disse o vereador3: 

“... queremos saber o porquê desse valor ser pago na sua totalidade, enquanto 

o número real de atendimentos é menor. Está se garantindo a quitação de um 

serviço que nem sabemos se será entregue.” 

No âmbito do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio da 

Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Capital e do Centro de Apoio 

Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público (Caop Patrimônio 

Público), em 19 de maio, foi expedida uma SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES à 

Prefeitura do Recife sobre a origem dos recursos que custearão as dispensas de licitação e 

procedimentos das dispensas onde não houver recursos federais. 

“A solicitação desses dados visa suprir a falta de informações necessárias ao 

acompanhamento das despesas públicas, que se coloca como um obstáculo 

para o trabalho de controle social dos órgãos de fiscalização, como o MPPE, 

Tribunal de Contas do Estado (TCE/PE) e Ministério Público de Contas 

(MPCO), e da própria sociedade”4 

 
3 Disponível em: https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2020/05/21/jayme-asfora-critica-gestao-de-

geraldo-julio-e-pede-explicacoes-sobre-leitos-no-recife/ 
4 Disponível em: https://tvjornal.ne10.uol.com.br/por-dentro-com-cardinot/2020/05/20/mppe-solicita-
ao-recife-informacoes-sobre-gastos-publicos-no-enfrentamento-ao-novo-coronavirus-188855 

https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2020/05/21/jayme-asfora-critica-gestao-de-geraldo-julio-e-pede-explicacoes-sobre-leitos-no-recife/
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2020/05/21/jayme-asfora-critica-gestao-de-geraldo-julio-e-pede-explicacoes-sobre-leitos-no-recife/
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/por-dentro-com-cardinot/2020/05/20/mppe-solicita-ao-recife-informacoes-sobre-gastos-publicos-no-enfrentamento-ao-novo-coronavirus-188855
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/por-dentro-com-cardinot/2020/05/20/mppe-solicita-ao-recife-informacoes-sobre-gastos-publicos-no-enfrentamento-ao-novo-coronavirus-188855


Segundo os promotores de Justiça, uma parte dos procedimentos de dispensa de 

licitação publicados pelo município do Recife na área dedicada à covid-19 do Portal da 

Transparência não apresenta dados como o objeto da licitação, justificativa da despesa, 

quantidade de produtos adquiridos, local da entrega dos bens ou prestação do serviço, 

prazo de entrega, razão da escolha ou justificativa do preço de aquisição dos itens. Tais 

ausências já havíamos apontado em nossa Nota Técnica.  

Já o Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco (MPCO), ainda em 

23 de abril de 2020, protocolou uma Representação junto ao Tribunal de Contas de 

Pernambuco (TCE/PE), com um PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE AUDITORIA 

ESPECIAL NA PREFEITURA DO RECIFE, para apurar mais de 20 irregularidades nos 

contratos de aquisição de 500 (quinhentos) respiradores para os hospitais de campanha, 

num total de R$ 11.550.000,00 (onze milhões quinhentos e cinquenta mil reais). 

Em 04 de maio, numa parceria entre o MPCO e o  Ministério Público Federal 

(MPF) foi expedida uma RECOMENDAÇÃO CONJUNTA, na qual constam 10 

recomendações de mais transparência nos gastos da Prefeitura do Recife com a Covid-

19, três dos quais referem-se aos contratos das Organizações Sociais de Saúde OSS’s 

contratadas para gestão dos hospitais de campanha: 

“2. assegurem a transparência ativa dos contratos de gestão ou quaisquer 

instrumentos congêneres celebrados, mesmo os autorizados pela Lei Ordinária 

Municipal 18.704/2020, junto a Organizações Sociais de Saúde – OSS’s, 

Hospitais de Ensino e Hospitais Filantrópicos, bem como se abstenham de 

suspender as obrigações relacionadas à prestação de contas dos recursos 

repassados às aludidas entidades e dos respectivos relatórios de metas e 

atividades desenvolvidas;  

9. exigir das Organizações Sociais de Saúde (OSS) a aplicação da Resolução 

nº 58/2019, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, concedendo 

publicidade aos itens descritos no Anexo IV da Resolução (execução das 

despesas realizadas), inclusive no portal da covid-19 da Prefeitura do Recife; 

10. comuniquem acerca do teor do presente instrumento recomendatório aos 

Dirigentes das Organizações Sociais de Saúde (OSS) eventualmente 

contratadas pelo Município do Recife/PE”. 

Em 12 de maio, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) emitiu 

um ALERTA DE RESPONSABILIZAÇÃO, no sentido de que fossem cumpridas as 



recomendações apontadas pelo Ministério Público de Contas (MPCO), como pode ser 

verificado no ofício enviado ao Prefeito Geraldo Júlio:   

 

Em 21 de maio, os detalhes da Representação protocolada em 23 de abril, pelo 

Ministério Público de Contas de Pernambuco, junto ao TCE, referente à aquisição de 500 

respiradores, vieram a público. Em entrevista à Radio Jornal, o procurador Cristiano 

Pimentel revelou diversas das acusações contidas na representação, como falta de 

condições da microempresa individual JUVANETE BARRETO FREIRE de fornecer os 

equipamentos, por ter capital social de apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

incompatível com o valor do contrato de R$ 11.550.000,00 (onze milhões, quinhentos e 

cinquenta mil reais). 

“A empresa é tão pequena e precária, que, na hora de cadastrar o nome, ela 

colocou no nome da empresa o número do seu CPF pessoa física” 

A Prefeitura do Recife, nas situações de maior cobrança por transparência ou 

questionamentos aos processos de contratação, recorrentemente assume uma posição 

defensiva, utilizando-se da publicidade para amplificar a ideia de que todas as 

informações estão no Portal da Transparência, ou que se trata de “uso político-eleitoral 

da pandemia”, conforme publicou, em 20 de maio, em seu sítio oficial5:  

“Tem quem prefira usar a maior crise de saúde dos últimos tempos como 

plataforma eleitoral. Nós não, preferimos salvar vidas, e não vamos medir 

esforços para isso, tudo dentro da legalidade, sob a orientação dos órgãos de 

controle e com transparência... A Prefeitura do Recife já construiu 7 hospitais 

 
5 Disponível em: http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/20/05/2020/esclarecimentos-sobre-contratacoes-e-

gastos-para-covid-19 

http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/20/05/2020/esclarecimentos-sobre-contratacoes-e-gastos-para-covid-19
http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/20/05/2020/esclarecimentos-sobre-contratacoes-e-gastos-para-covid-19


de campanha, que já atenderam mais de 7.000 pacientes, já fizeram 2.000 

internações e mais de 700 pacientes já tiveram alta hospitalar e voltaram para 

casa.”  

Além disso, busca dar maior luz aos resultados do funcionamento dos hospitais 

de campanha e outras ações de enfrentamento à Covid-19, na tentativa de superar o debate 

público sobre os processos e os custos. Recorre à publicidade de conteúdo difuso, através 

de anúncios televisivos e peças gráficas amplamente difundidas em meios digitais, como 

pode ser visto a seguir: 

 

No caso da publicização das investigações sobre o contrato dos 500 respiradores, 

a Prefeitura do Recife, através de nota oficial, buscou desqualificar a atuação do 

Procurador Cristiano Pimentel com acusação de vazamento de notícias sobre 

representação interna para a imprensa e propagação de postagens sobre o tema em suas 

redes sociais. E mais, atribuiu à atuação do TCE o cancelamento do contrato e a perda do 

fornecimento dos equipamentos: 

“O resultado de toda esta situação, é que os respiradores pulmonares que iriam salvar 

vidas de recifenses, agora vão salvar vidas em outras cidades. A Prefeitura lamenta 

muito que a situação criada por um comportamento duvidoso, tenha gerado esse 

prejuízo à nossa população.” 

O que está faltando à Prefeitura do Recife é vontade política para ampliar a 

transparência ativa dos contratos relacionados à Covid-19 e qualificar a publicidade das 

informações e processos relacionados, em condições que atendam à pluralidade dos 

interesses e às diferenças de condição de acesso e compreensão dos diferentes cidadãos, 

cidadãs, da mídia e das instituições de controle. 



É preciso que a gestão municipal reconheça como legítimas as críticas à falta de 

informações, às dificuldades de acesso, acessibilidade e navegação no Portal da 

Transparência. Que o nível limitado de transparência dos contratos da Covid-19 torna 

legítimas as interpretações das informações contratuais que insinuam indícios de 

irregularidades. É o ponto de partida, segundo Filgueiras (2011): 

“O respeito ao princípio de legitimidade democrática exige uma possibilidade de 

crítica social da política, que não se realiza, por sua vez, se não houver um governo 

transparente.”  

Portanto, cabe à Prefeitura do Recife o cumprimento de suas obrigações de manter 

a transparência ativa dos contratos e de responder, sempre que provocada pelos órgãos de 

controle e pela sociedade, de pronto, os questionamentos. É preciso superar a assimetria 

de informação entre a gestão, os instrumentos de transparência ativa e a sociedade, 

compreendendo que ela gera um aumento dos riscos de ampliação da corrupção e da 

ineficiência administrativa do Estado. 

 

CONTRATOS E CUSTOS DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA DO RECIFE 

 Diante do excesso de desinformação e da enxurrada de questionamentos por parte 

da opinião pública e dos órgãos de controle, inclusive da Câmara Municipal, urge a 

necessidade de se explicitar, na medida do possível, de acordo com as informações 

disponíveis, o que são os hospitais de campanha do Recife, bem como as dispensas de 

licitação, os contratos, empenhos e pagamentos resultantes de suas implantações. 

Também é necessário destacar as informações que não são possíveis de ser acessadas no 

Portal da Transparência do Recife, bem como questionar aquelas que se mostram 

insuficientes ou inconsistentes. 

  Antes de mais nada, é importante dizer que os 07 (sete) hospitais de campanha 

do Recife são, na verdade, de dois tipos, sendo 03 (três) “Hospitais Provisórios do Recife” 

- Aurora (Santo Amaro), Coelhos e Imbiribeira; e 04 (quatro) “Unidades Provisórias de 

Isolamento” (UPI), implantadas nas áreas externas do Hospital da Mulher do Recife - 

HMR (Curado) e  das Policlínicas Amaury Coutinho (Campina do Barreto), Barros Lima 

(Casa Amarela) e Arnaldo Marques (Ibura). 



 Trata-se de unidades de saúde para atendimento específico a pacientes da Covid-

19, com leitos para pacientes que evoluíram para a síndrome respiratória aguda grave 

(Srag). O acesso às unidades acontece através de encaminhamentos de outras unidades de 

saúde, como policlínicas municipais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 

estaduais, através da Central de Regulação de Leitos. 

 Os hospitais de campanha da Prefeitura do Recife vêm entrando em 

funcionamento, paulatinamente, desde o final do mês de março até o início de maio, 

quando entrou em operação o último deles. Trata-se de unidades com características 

distintas quanto ao tamanho e a número de leitos de UTI ou enfermarias, conforme pode 

ser verificado na tabela abaixo: 

 

 A implantação dos hospitais de campanha do Recife envolve a contratação de 

diferentes bens e serviços, aqui agrupados em 03 (três) diferentes categorias de objetos 

de contratação: 

1. Estruturação física  

2. Equipagem e mobiliário hospitalar  

3. Gestão hospitalar 

Os contratos dos diversos objetos que constituem as três categorias podem ser 

específicos para cada um dos hospitais de campanha, ou envolver mais de um delas.  

 

 

 



Estruturação Física dos hospitais de campanha 

 A estruturação física de uma unidade de saúde tem como condição inicial a 

disponibilidade de imóveis para instalação da infraestrutura necessária. Nesse sentido, a 

viabilização dos espaços físicos para os Hospitais Provisórios e para as Unidades 

Provisórias de Isolamento (UPI’s) aconteceu de forma diferente. Enquanto os hospitais 

necessitaram da contratação de aluguel de imóveis, as UPI’s foram implantadas nas áreas 

externas de unidades de saúde municipais, não necessitando de contratos de aluguel de 

imóveis. 

 O que chama atenção nesse quesito é o fato de que os processos de dispensa de 

licitação para contratação dos aluguéis dos três imóveis onde estão instalados os três 

hospitais provisórios não constam no demonstrativo dos  processos de aquisições de bens 

e serviços com base na Lei nº 13.979/2020, publicado no hotsite da Covid-19, no Portal 

da Transparência do Recife! 

É importante que seja explicada a razão pela qual a PREFEITURA DO RECIFE 

OMITE OS CONTRATOS DE ALUGUEL DOS HOSPITAIS PROVISÓRIOS NO 

PORTAL DA COVID-19. Afinal de contas, a Lei Nº13.979/2020 em seu Art. 4º, 

estabelece que: 

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações 

previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o 

nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, 

o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 O acesso aos contratos só é possível através do Portal de Compras da Prefeitura, 

a partir de uma busca discricionária, inacessível à maior parte da população e, como 

afirmado anteriormente, não constando como despesa da Covid-19. Desse modo, não 

explicita o processo de dispensa de licitação e os critérios de escolha dos referidos 

imóveis, suas vantagens comparativas e economicidade.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73


 

  

 

 

Trata-se de um volume significativo de recursos, que totaliza mais de R$ 2,5 

milhões, a serem pagos em 06 (seis) meses, conforme a tabela a seguir: 

 

 

 

 Outro aspecto relativo à estruturação física dos hospitais de campanha diz respeito 

à contratação das obras de adequação dos imóveis alugados, o que ocorreu em relação 

aos Hospitais Provisórios da Aurora, Coelhos e Imbiribeira. A contratação e o 

gerenciamento dos contratos esteve a cargo do Gabinete de Projetos especiais. Nesse 

caso, os três contratos encontram-se disponíveis no Portal de Compras da Prefeitura. O 

quadro a seguir mostra os valores ratificados nas dispensas de licitação e aqueles 

constantes nos contratos firmados com as empresas: 

 

 

 



CONTRATOS DE OBRAS NOS HOSPITAIS DE CAMPANHA 

Valores dispensados e contratados, por hospital  

Hospital 
Nº da 

Dispensa 
Empresa contratada 

Valor da 

dispensa (R$) 

Valor 

contratado (R$) 

AURORA 113/2020 
ALCA ENGENHARIA 

LTDA 
3.355.133,93 3.757.133,22 

COELHOS 112/2020 
PROCESSO 

ENGENHARIA LTDA 
5.631.003,48 5.631.003,48 

IMBIRIBEIRA 111/2020 
J.C.L. ENGENHARIA 

LTDA 
4.218.800,50 4.410.859,00 

TOTAL 13.202.937,91 13.798.995,70 
Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (Psol) 
Fonte: http://transparencia.recife.pe.gov.br/  

  

Ainda em relação à estruturação física dos hospitais de campanha, há um conjunto 

de 17 dispensas de licitação, ratificadas em nome de 08 empresas diferentes, cujos objetos 

dizem respeito às instalações dos hospitais de campanha.  

 

Dos R$ 39.209.861,92 (trinta e nove milhões, duzentos e nove mil, oitocentos e 

sessenta e um reais e noventa e dois centavos) totais, resultantes de dispensa de licitação 

para estruturação das instalações físicas dos hospitais de campanha, R$ 16.361.083,64 

(dezesseis milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos) foram contratados. Vale salientar que todos os contratos estão disponíveis no 

Portal de Compras da Prefeitura do Recife. 

 

 

http://transparencia.recife.pe.gov.br/


Equipagem e mobília dos hospitais de campanha 

 A equipagem e a mobília dos hospitais de campanha do Recife é a categoria de 

despesa que possui o maior número de objetos de contratação e de fornecedores. No total, 

foram 41 (quarenta e uma) dispensas de licitação para aquisição de equipamentos 

hospitalares, como ventilador de transporte, monitor multiparamétrico de transporte 

(ecg+spo2+pni+temp), escada clínica, poltrona hospitalar de assento, serviços de 

engenharia clínica, ventilador pulmonar adulto e pediátrico, concentrador de oxigênio 5l, 

aparelho de raio x móvel digital, umidificador de oxigênio, termômetro digital, 

termodesinfectadora, desfibriladores, entre outros.  

 Na aquisição de mobiliários hospitalares foram 09 (nove) dispensas, incluindo 

suporte para soro, cama hospitalar fawler, carro maca hospitalar (maca com rodízio), 

poltrona hospitalar, cadeiras - secretária fixa e cadeiras - secretaria executiva e colchões, 

entre outros.  

 A verificação da disponibilidade dos contratos relativos às 50 dispensas e a análise 

de seus termos ainda é uma tarefa por fazer, merecendo ser objeto de novos estudos. 

A dúvida que é gerada, de antemão, quando analisamos a quantidade e a 

diversidade de equipamentos adquiridos diretamente pela Prefeitura do Recife e 

verificamos que muitos equipamentos também são adquiridos pelas Organizações da 

Sociedade Civil (OSS’s) gestoras dos Hospitais Provisórios, como veremos mais adiante, 

é QUAIS EQUIPAMENTOS SÃO ADQUIRIDOS DIRETAMENTE PELA 

PREFEITURA E QUAIS AS OSS’s GESTORAS DOS HOSPITAIS ADQUIREM?  

 

Gestão Hospitalar dos hospitais de campanha do Recife 

Da mesma forma que a estruturação física, a gestão hospitalar dos sete hospitais 

de campanha do Recife ocorre de dois modos diferentes: os 03 (três) Hospitais Provisórios 

– Aurora, Coelhos e Imbiribeira, tem sua gestão e funcionamento realizados por 03 (três) 

diferentes Organizações Sociais de Saúde (OSS’s), escolhidas através de dispensa de 

licitação.  

Já as 04 (quatro) Unidades Provisórias de Isolamento – Hospital da Mulher e 

policlínicas Amaury Coutinho, Barros Lima e Arnaldo Marques seguem com a gestão 

que as “unidades-mãe” já possuíam. Nesse caso, o Hospital da Mulher segue com a gestão 

da  Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer e as 03 UPIS instaladas nas 



policlínicas municipais continuam sob gestão direta da Secretaria de Saúde, da ̀ Prefeitura 

do Recife. 

Destacaremos, portanto, os contratos e custos relativos aos 03 (três) Hospitais 

Provisórios. Esse tem sido um dos pontos mais polêmicos, mais debatidos e com mais 

dúvidas em relação aos gastos da Prefeitura do Recife no enfrentamento à Covid-19. Isso 

porque, por um lado, o próprio volume de recursos envolvidos já chama a atenção: as três 

dispensas de licitação - Nº 114/2020 (Aurora), Nº 115/2020 (Imbiribeira) e Nº 116/2020 

(Coelhos) - juntas, somam R$ 152.348.127,98 (cento e cinquenta e dois milhões, 

trezentos e quarenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), 

distribuídos, por hospital, da seguinte forma: 

 

HOSPITAIS PROVISÓRIOS DO RECIFE 

Organizações gestoras e valores dos contratos 

Hospital Gestora 
Valor da 

dispensa (R$) 

Valor do 

contrato (R$) 

AURORA 
SOCIEDADE PERNAMBUCANA 

DE COMBATE AO CANCER 
48.550.021,43  47.050.021,43 

COELHOS 

FUNDACAO PROFESSOR 

MARTINIANO FERNANDES IMIP 

HOSPITALAR 

73.269.452,48 71.269.452,48 

IMBIRIBEIRA 

INSTITUTO HUMANIZE DE 

ASSISTENCIA E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

69.178.066,48 34.028.654,07 

TOTAL 190.997.540,39 152.348.127,98 
Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (Psol) 
Fonte: http://transparencia.recife.pe.gov.br/ 

 

Como pode-se observar na tabela acima, houve uma REDUÇÃO DE MAIS DE 

50% NO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL PROVISÓRIO DA 

IMBIRIBEIRA (contrato Nº 4801.1015/2020), deixando dúvidas quanto às razões para 

tal redução, uma vez que o objeto previsto na dispensa não difere daquele definido no 

contrato.  

 

 

 



Os três contratos têm objetos semelhantes, uma vez que todos se dizem respeito 

ao:  

“gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde 

necessários para o enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância internacional, decorrente do novo corona vírus, em regime de 24h 

por dia no hospital provisório do Recife - unidade Imbiribeira, que assegure 

assistência universal gratuita à população, observados os princípios e 

legislação do SUS”6  

 Outro aspecto que assemelha os três contratos é o fato de terem em comum 81 

(oitenta e um) compromissos com os quais as contratadas assumem, referentes à 

organização, operacionalização e gerenciamento; o funcionamento 24 horas; salários, 

obrigações e encargos do pessoal contratado; disponibilização dos demonstrativos de 

gastos no Portal da Transparência; utilização de prontuário eletrônico; enviar relatórios 

gerenciais e de prestação de serviços até o 20º dia do mês subsequente ao recebimento; 

manter comissões clínicas; alimentar sistemas de informação, entre outros.  

 Apesar do acesso aos compromissos das contratadas, através dos contratos, não é 

possível identificar metas e indicadores de desempenho (quanti e qualitativos), uma vez 

que A PROPOSTA DE TRABALHO, O TERMO DE REFERÊNCIA,  O INVENTÁRIO 

E AVALIAÇÃO DE BENS NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA. Esses três documentos são anexos ao contrato e, portanto, devem 

estar disponíveis para elucidar as informações generalizadas constantes dos 

compromissos da contratada. 

 Outro aspecto que chama atenção é o compromisso da contratante, a Prefeitura do 

Recife, de repassar recursos no ato da assinatura dos contratos para aquisição de bens 

móveis para as unidades, com valores diferenciados, sendo de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais) para Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, 

segundo o inciso IV da Cláusula Quarta do contrato Nº 4801.01.10.2020 : 

 
6 Descrição dos objetos dos três contratos de gestão dos Hospitais Provisórios. Disponível em: 

http://www.recife.pe.gov.br/contratos-emprel/paginaspublicas/ConsultaContratoConsolidado.jsf  

http://www.recife.pe.gov.br/contratos-emprel/paginaspublicas/ConsultaContratoConsolidado.jsf


 

 

Do mesmo modo ocorre no contrato Nº 4801.01.14.2020, com a Fundação 

Professor Martiniano Fernandes - IMIP Hospitalar, onde é previsto, nesse caso, repasse 

de recursos no ato do contrato, no valor de   R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 

conforme o inciso IV da Cláusula Quarta: 

 

 
 

  

Do mesmo modo, é previsto o desembolso inicial de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais), para o Instituto Humanize de Assistência e Responsabilidade Social, para os 

mesmos fins, de acordo com o inciso e cláusula semelhante: 

 

 
 

 



Esses repasses geram dúvidas quanto à sua necessidade, uma vez que, como 

verificado anteriormente, há um significativo investimento da Prefeitura do Recife nas 

instalações (mais de R$ 16 milhões contratados e R$ 39 milhões com dispensa de 

licitação), e o questionamento vem à tona: QUAIS EQUIPAMENTOS SÃO 

ADQUIRIDOS DIRETAMENTE PELA PREFEITURA E QUAIS AS OSS’s 

GESTORAS DOS HOSPITAIS ADQUIREM? 

No caso de tais repasses realizados nos atos das assinaturas dos contratos, em 30 

de março, o disposto no inciso V da Cláusula Oitava, deixa dúvidas quanto ao prazo para 

prestação de contas, quando expressa que deve “ser entregue ao final da prestação”: 

 

 

 

Diante das informações acima evidenciadas, ficam os questionamentos quanto aos 

demonstrativos de prestação de contas previstos no contrato, uma vez que é preciso 

negritar que FALTA ESTABELECER O PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

REPASSE INICIAL PARA INVESTIMENTOS!  

Além dos repasses a título de investimentos, acima citados, a Prefeitura do Recife 

também efetuou o pagamento da primeira parcela dos três contratos, no ato de suas 

assinaturas, ainda em 30 de março, conforme previsto no Inciso II da Cláusula Oitava dos 

três contratos e que pode ser exemplificada com a imagem do contrato com a Sociedade 

Pernambucana de Combate ao Câncer, a seguir:  



 

 

Segundo os contratos, as parcelas recebidas deverão ter suas prestações de contas 

apresentadas à Prefeitura do Recife até o vigésimo dia do mês subsequente à prestação 

dos serviços, de acordo com o Parágrafo segundo, do Inciso II, da Cláusula Décima 

Terceira dos contratos, conforme imagem a seguir: 

 

 

 

 



No caso das prestações de contas das parcelas, os contratos exigem que seja dada 

transparência, no sítio eletrônico da respectiva OSS, bem como no Portal da 

Transparência da Prefeitura, conforme prevê em suas Cláusulas Décimas Terceiras, nos 

o Parágrafos quartos:  

 

 

 

 Portanto, é preciso que seja dada transparência aos pagamentos já efetuados em 

relação aos três contratos, desde 30 de março, considerando-se que já se passaram 20 dias 

do encerramento do mês da prestação dos serviços (abril) e que NÃO HÁ 

DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA NO PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA. 

 Ainda em relação à questão da prestação de contas dos pagamentos da primeira 

parcela de cada um dos três contratos, considerando-se que os três hospitais não operaram 

com a oferta de serviços prevista nos contratos e os pagamentos das parcelas foram 

“cheios”, compatíveis com 100% dos serviços prestados, é preciso REALINHAMENTO 

DE CUSTOS E ABATIMENTO DA DIFERENÇA NAS PRÓXIMAS PARCELAS. 

 

 

 

 

 

 



PROPOSIÇÕES PARA MAIOR TRANSPARÊNCIA E RACIONALIDADE NOS 

GASTOS COM OS HOSPITAIS DE CAMPANHA 

 

 Diante das diversas lacunas identificadas na demonstração dos custos previstos 

para a estruturação dos três hospitais provisórios do Recife, considerando o conjunto de 

aspectos narrados ao longo desta Nota Técnica, apresentamos as seguintes proposições: 

1. Que a Prefeitura do Recife, em seu Portal da Transparência crie uma “chave 

comum”, capaz de “associar” dados das dispensas de licitação (situados no hotsite 

da Covid-19), informações sobre os empenhos e pagamentos (disponíveis no 

Portal da Transparência e no Portal de Dados Abertos) e os contratos 

(disponibilizados no Portal de Compras); 

2. Que os contratos de aluguel dos três imóveis onde foram instalados os Hospitais 

Provisórios sejam disponibilizados no hotsite da Covid-19; 

3. Que seja apresentada a justificativa, as pesquisas de preço e demais comprovações 

que levaram à contratação dos aluguéis dos três imóveis onde foram instalados os 

Hospitais Provisórios; 

4. Que sejam disponibilizados os anexos dos contratos de gestão, onde constam a 

proposta de trabalho, o termo de referência; o inventário e avaliação de bens; 

5. Que seja justificada a razão pela qual o contrato de gestão do Hospital da 

Imbiribeira teve sua expectativa de custos reduzida em mais de 50%, entre a 

dispensa de licitação e o contrato;  

6. Que seja apresentado quadro demonstrativo dos equipamentos hospitalares 

adquiridos diretamente pela Prefeitura do Recife e aqueles viabilizados através 

dos contratos com as Organizações Sociais de Saúde gestoras dos hospitais; 

7. Que seja efetuado um realinhamento de custos, entre o valor pago na primeira 

parcela dos contratos de gestão e os serviços que ainda não foram ofertados, para 

gerar uma diferença a ser descontada nas próximas parcelas. 

8. Que seja realizada uma Audiência Pública Virtual, com a prestação de contas da 

primeira parcela e do repasse inicial para investimentos, com o intuito de dirimir 

dúvidas e acolher sugestões relativas à ampliação da transparência dos contratos 

e dos gastos com a Covid-19. 
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