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RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Intensivecare Assistência em saúde Ltda, inscrita no CNPJ 06.227.527/0001-30, 

sediada à Rua Engenheiro Alfredo Capelache, 124, bairro Aparecida, Santos/SP, 

CEP: 11035-230, vem através de seu representante legal Fernanda Rodrigues 

Martins Masteguim, Médica, RG 24.682.437-2, CPF 245.673.048-88, apresentar 

seu recurso administrativo. Assim passa a tecer seus questionamentos em face 

do chamado de contratação número 005/2023 – Edital número 070/2021 

publicado em 20/01/2023. Conforme publicação ata de 28/02/2023 segue para 

apreciação os questionamentos elencados e suas justificativas, em ordem e com 

as justificativas abaixo: 

 

1- Fomos orientados equivocadamente, conforme comprovação abaixo de 

mensagens de whatsapp e áudio desconsiderando a necessidade  do 

envio de todos os documentos solicitados no edital, apesar de insistirmos 

na necessidade desta ação descrita no edital. Com a falsa orientação de 

que não era necessário o envio pois não havia outras empresas 

concorrendo, fomos induzidos a distoar do correto cumprimento do edital. 

 

2- A partir desta premissa, e da ausência de notificação negativa que 

desabone nossa atuação frente ao serviço de terapia intensiva no HGA, 

questiono a pontuação dada que nos é cabida pelo equívoco acima 

evidenciado. As documentações existem. É do conhecimento CEJAM 

nossa atuação em vários itens e que cabe recurso administrativo. 

 
3- INTENSIVECARE tem profissionais atua como preceptor residência 

médica dentro Hospital Regional Jorge Rossmann e no HGA conforme 

documentos anexos e contrato de prestação de serviços 

número1090/2020, aditivo números 02-2020, 03-2021, 04-2021, 05-2022, 

anexos abaixo e contrato entre Hospital Guilherme Álvaro e CEJAM que 

prevê atividade acadêmica em suas unidades de terapia intensiva, 

conforme documentos abaixo. 

 

4- A responsável técnica Intensivecare Dra Fernanda Masteguim é a 

criadora e preceptora do programa de residência médica em terapia 



intensiva com duração de 3 anos no Hospital Regional Jorge Rossmann- 

Itanhaém, São Paulo, conforme documento da COREME anexo, e 

Intensivecare foi empresa prestadora de serviço naquela unidade desde 

22/08/2017, conforme contrato anexo. 

 

5- INTENSIVECARE atua com docentes Faculdade Medicina UNAERP no 

próprio HGA, Dr Rodolfo Leite Arantes, doutor em cardiologia, 

responsável pelo estágio para alunos do quinto ano Medicina Faculdade 

UNAERP, Dra Fernanda Masteguim e Dr Marcelo Masteguim, conforme 

declarações anexas.  

 

6- INTENSIVECARE atua em sustentabilidade social através de ações 

sociais voltadas para a saúde e bem estar da comunidade Associação 

filhos da baiana, inscrita no CNPJ 11.206.714/0001-77 com atendimento 

médico mensal, ações caridade e auxílio financeiro àquela comunidade 

desde julho 2020 até a presente data, conforme documento anexo. 

 
7- INTENSIVECARE privilegia plantonistas mulheres dando-lhes amparo 

inclusive jurídico e social durante gestação e amamentação. 

 
8- INTENSIVECARE atua no mercado há 19 anos sem qualquer processo 

administrativo ou desabono no período. 

 
9- Temos atuação em outros hospitais com até 20 km. Hospital Ana Costa, 

Rua Pedro Américo, 60, Santos- São Paulo, Hospital Casa de Saúde de 

Praia Grande, Hospital Municipal Irmã Dulce-  

 
10- Temos menos de 50% da equipe com mestrado ou doutorado. Seguem 

os títulos de mestre e doutor dos profissionais Thiago Bueno e Rodolfo 

Leite Arantes. 

 
11- Dra Fernanda Masteguim, em sua atuação em terapia intensiva foi médica 

contratada pela Universidade Metropolitana de Santos e responsável pelo 

estágio em terapia intensiva no Hospital Jorge Rossmann como 

professora especialista de 01/03/2019 até 23/01/2023, conforme 

documento CTPS anexo, mesma data em que fui contratada para a 

docência na UNAERP, conforme documentação em anexo, juntamente 

com Dr Marcelo Masteguim, sob supervisão Dr Rodolfo Arantes, todos 

membros da equipe Intensivecare. 

 
12- Temos mais de 51 a 80% da equipe com experiência profissional 

comprovada em terapia intensiva, conforme declaração diretores clínicos 

e técnicos dos hospitais, e pelo contrato social das empresas CT ITA 

Assistência em Saúde Ltda, CTI PG Assistência em Saúde Ltda que 

contemplam esses profissionais em seu quadro societário, uma vez que 



nos contratos de prestação de serviço entre os hospitais participantes 

devem conter os profissionais atuantes em seu quadro societário 

obrigatoriamente. Fortaleço que Intensivecare está em processo de 

inclusão dos sócios com o mesmo fim. Além disso, desde março 2020 

temos contrato com próprio CEJAM (contrato anexo) na unidade de 

terapia intensiva adulto Hospital Guilherme Álvaro, o que por si só, de 

posse das escalas e de todos os documentos da equipe, comprova os 

quase três anos de experiência profissional de todos. 

 
13- Somos parceiros já contratado do Cejam acima de 2 anos, conforme 

contrato anexo. 

 
14- Desta forma entendemos claramente caber o recurso reiterando o áudio 

e o questionamento sobre o envio dos documentos.  

 
15- Intensivecare atuou como prestadora de serviços em pronto socorro, 

cardiologia (ambulatório e hospitalar) ao longo do contrato com Grupo 

Notre Dame Intermédica, de 2006 à 2009.  

 

16- Intensivecare atuou com equipe de médico hospitalista no hospital 

municipal Irmã Dulce sob gestão Fundação ABC entre 2009 e 2013, 

conforme contrato anexo. 

 

Diante de todas as evidências acima expostas, aguardamos resposta do recurso 

administrativo solicitado. 

 

 

No aguardo de um retorno breve, 

 

Aguardo decisão no prazo do edital de credenciamento. 

 

Sem mais, despeço-me certa de vossa habitual cordialidade. 

 

Dra Fernanda Rodrigues Martins Masteguim 

Responsável técnica Intensivecare assistência em Saúde Ltda. 

 


