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RESUMO
Trata-se de relatório de inspeção que tem por objetivo verificar irregularidades
nos contratos emergenciais de aquisição de ventiladores pulmonares para
combate à pandemia da Covid-19, constatadas a partir do controle
concomitante das contratações estaduais justificadas na Lei Federal n°
13.979/20, conforme autorizado nos autos do processo TCE-RJ nº 304.8888/19

PAAG2020.

Esse controle concomitante está sendo operacionalizado no âmbito da
auditoria de acompanhamento incluída para esse fim, a ser relatada no
processo TCE-RJ TCE nº 101.739-9/201.
Como resultado da aplicação dos procedimentos desse acompanhamento,
foram identificados três contratos referentes a aquisição de 1000 (mil)
ventiladores pulmonares num valor total de R$183,6 milhões, com as seguintes
empresas:
ID

Nº
Contrato

Contratada

CNPJ

Qtd

Valor Total

1

014/2020

ARC FONTOURA INDÚSTRIA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
EIRELI

16.599.555/0001-31

400

R$ 67.920.000,00

2

29/2020

A2A COMERCIO SERVIÇOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

22.682.915/0001-67

300

R$ 59.400.000,00

3

30/2020

MHS PRODUTOS E SERVICOS
EIRELI

29.233.652/0001-58

300

R$ 56.268.000,00

1.000

R$ 183.588.000,00

TOTAL

Esses contratos mereceram tratamento individualizado neste processo de
inspeção, em razão das irregularidades graves descritas na forma dos
seguintes achados:

1

Fiscalização 269/2020 Processo TCE-RJ nº 101.739-9/20 Incluída com vistas à realização de
controle concomitante das contratações e atividades executadas no âmbito do Poder Executivo do Estado
do Rio de Janeiro por órgãos e entidades jurisdicionados, ao longo do período de situação de emergência
de saúde pública de que trata a Lei Federal nº 13.979 de 06.02.2020, em consonância com o disposto no
item 8.6 do Manual de Auditoria Governamental MAG do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro TCE-RJ, que define tal instrumento de fiscalização.
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ACHADO 01 Contratação de empresas inaptas ao fornecimento emergencial
pretendido
ACHADO 02 Direcionamento Ilícito da Contratação
ACHADO 03 Pagamento antecipado sem a prestação de garantia
ACHADO 04 Ausência injustificada de estimativas de preço
ACHADO 05 Ausência injustificada de estimativas de quantidade
ACHADO 06 Sobrepreço

injustificado

das

contratações

emergenciais

realizadas para combate da pandemia do COVID-19
ACHADO 07 Liquidação

irregular

de

despesa,

pelo

recebimento

de

equipamentos inservíveis para os fins a que se destinava a
contratação
Foram encontrados ainda fortes indícios de fraude e conluio na condução do
processo dessas contratações que reforçaram a gravidade das irregularidades
descritas nos achados do presente relatório e requereram a imediata ciência do
Ministério Público Estadual, no âmbito do acordo de cooperação assinado para
fiscalização conjunta dos atos destinados ao enfrentamento da pandemia de
COVID-19.
Com base nos achados desta auditoria, foram formuladas propostas de
CITAÇÃO para ressarcimento do erário estadual, NOTIFICAÇÃO para
apresentação de razões de defesa pelas irregularidades graves apuradas, além
de COMUNICAÇÃO para cumprimento de determinações, visando à melhoria
da gestão pública e CIÊNCIA ao MPE do conteúdo do presente relatório, para
que adote as providências que entender pertinentes.
Por fim destaque-se que o presente relatório materializa dois processos de
auditoria, conforme a Portaria SGE nº 07, de 28 de agosto de 2019: os
Processos TCE-RJ 102.199-0/20 e 102.605-9/20. O primeiro contém as
propostas de encaminhamento da auditoria, inclusive a proposta de conversão
do segundo em tomada de contas ex-officio, onde será procedida a citação dos
responsáveis para ressarcimento do erário de forma apartada.
22/05/2020 11:36:23 AM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
SUBSECRETARIA DE CONTROLE ESTADUAL
3ª COORDENADORIA DE AUDITORIA ESTADUAL

TCE-RJ
Processo nº 102.605-9/2020
Rubrica
Fls. 8

1. INTRODUÇÃO

1.1 Visão Geral
Com as declarações de emergência em saúde pública de importância
internacional
2020

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de

e nacional

pela Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020 , em

decorrência das pandemia de Covid-19, vieram ao ordenamento jurídico regras
especiais de contratação pública e, portanto, excepcionantes das já insculpidas
na Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal n° 8.666/93).
Essas regras, ao mesmo tempo que podem permitir maior agilidade à
Administração no escopo de promover o tempestivo enfrentamento dos efeitos da
pandemia, trazem riscos significativos à economicidade das contratações
públicas, sobretudo no aspecto de valor.
Com efeito, a Lei Federal n° 13.979/20, de 06 de fevereiro de 2020, com as
alterações das Medidas Provisórias nos 926 (20/03/2020), 927 (22/03/2020), 928
(23/03/2020) e 951 (15/04/2020), conferiu à Administração a possibilidade de: (a)
realizar pesquisa simplificada de preços; (b) celebrar contratação sem prévia
pesquisa de preços; e, por fim, (c) contratar por preços superiores aos estimados.
Nesse sentido, o controle concomitante das contratações emergenciais
especiais da Lei Federal n° 13.979/20 torna-se imprescindível, não só pelo
risco associado à simplificação das regras de contratação emergencial já
previstas na Lei Geral de Licitações (Lei Federal n° 8.666/93), mas também
pelo cenário global da emergência de saúde pública, que coloca a
Administração em potencial situação de lesão ao celebrar esses negócios
jurídicos.2
2

Conforme a Nota Técnica TCE-RJ 01/2020, aprovada no Processo TCE-RJ 101.353Administração Pública, premida diante da necessidade de adotar medidas céleres para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, foi conferida a
possibilidade de: (a) realizar pesquisa simplificada de preços (item 4.3); (b) celebrar contratação sem
prévia pesquisa de preços (item 4.5); e, por fim, (c) contratar por preços superiores aos estimados (item
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Materializando esse controle concomitante, a Subsecretaria de Controle
Estadual

SUE

programou uma auditoria de acompanhamento, com o

objetivo de acompanhar as contratações emergenciais relacionadas à
pandemia do COVID-19, sob os aspectos da transparência, motivação e
economicidade,

de

forma

a

inibir

eventuais

abusos

decorrentes

da

simplificação dos procedimentos de controle das contratações públicas trazida
pela Lei Federal n° 13.979/20/20, para possibilitar a tempestiva e eficaz
atuação do gestor público de boa fé no combate à pandemia3.
Conforme os procedimentos do acompanhamento vão sendo realizados, pode
ser conveniente dar tratamento a alguma irregularidade grave constatada, o
que oportuniza a abertura de processo apartado de fiscalização, na modalidade
inspeção, como no presente caso, em que foram identificados três contratos
referentes a aquisição de 1000 (mil) ventiladores pulmonares, num valor total
de R$183,6 milhões, conforme quadro a seguir:
TABELA 01
ID

Nº
Contrato

1

014/2020

2

29/2020

3

30/2020

CONTRATOS FUNDAMENTADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.979/20 PARA
FORNECIMENTO DE VENTILADORES PULMONARES
Contratada
ARC FONTOURA INDÚSTRIA
COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES EIRELI
A2A COMERCIO SERVIÇOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
MHS PRODUTOS E SERVICOS
EIRELI
TOTAL

CNPJ

Qtd

Valor Total

16.599.555
/0001-31

400

R$ 67.920.000,00

22.682.915
/0001-67

300

R$ 59.400.000,00

29.233.652
/0001-58

300

R$ 56.268.000,00

1.000

R$ 183.588.000,00

Registre-se que ingressaram neste Tribunal diversos expedientes dando conta
de eventuais irregularidades na aquisição de ventiladores pulmonares por parte
4.6). Em aplicação analógica do art.157, do Código Civil, a Administração celebra negócio jurídico sob
3

Fiscalização 269/2020 Processo TCE-RJ TCE nº 101.739-9/20 Incluída com vistas à realização de
controle concomitante das contratações e atividades executadas no âmbito do Poder Executivo do Estado
do Rio de Janeiro por órgãos e entidades jurisdicionados, ao longo do período de situação de emergência
de saúde pública de que trata a Lei Federal nº 13.979 de 06.02.2020, em consonância com o disposto no
item 8.6 do Manual de Auditoria Governamental MAG do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro TCE-RJ, que define tal instrumento de fiscalização.
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SES/RJ, cujos dados encontram-se

sintetizados no quadro a seguir:
TABELA 02 PROCESSOS NO TCE/RJ QUE APONTAM EVENTUAS IRREGULARIDADES
NAS AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PULMONARES PARA ATENDIMENTO À
PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19
PROCESSO
TCE-RJ

ORIGEM

NATUREZA

208.562-6/2020

SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE

008.568-4/2020

CÂMARA DOS
DEPUTADOS

008.419-7/2020

ALERJ

Denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas na
aquisição de respiradores.
Informa todos os procedimentos já em curso no âmbito desta
Corte de Contas com vistas ao acompanhamento/fiscalização
das contratações realizadas pelo ERJ em relação às ações
emergenciais de combate ao novo Coronavírus.
Comunica possíveis irregularidades praticadas na compra de
respiradores pela Secretaria de Estado de Saúde conforme
noticiado no blog do Berta no dia 07/04/20.

Fonte: SCAP

1.2 Objetivo da Auditoria
O

objetivo

dessa

auditoria

é

verificar

irregularidades

nos

contratos

emergenciais de aquisição de ventiladores pulmonares para combate à
pandemia da Covid-19, constatadas a partir do controle concomitante das
contratações estaduais justificadas na Lei Federal n° 13.979/20.
1.3 Metodologia
A metodologia desta inspeção é parte da metodologia aplicada a todas as
contratações estaduais acompanhadas no âmbito do processo TCE nº
101.739-9/20, acrescida de procedimentos para aprofundamento das questões,
consistindo basicamente nos seguintes procedimentos:
(i)

Planejamento das atividades que compreende extração dos elementos

colhidos por intermédio do acompanhamento, adaptação dos critérios aos
casos específicos das contratações tratadas nesta inspeção e elaboração da
matriz de planejamento desta inspeção;
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Execução, que se refere ao desenvolvimento dos procedimentos

utilizando técnicas de auditoria de análise processual, análise das respostas
dos termos de solicitação de informações encaminhados, cruzamento de
dados, relatórios de inteligência e circularização; e
(iii)

Relatório, que compreende a confecção da informação que relata os

resultados apurados na inspeção.
Com base na Matriz de Planejamento, foram formuladas as seguintes questões
de auditoria:
QUESTÃO 1.

As contratações observaram os parâmetros de legalidade
mínimos estabelecidos na Lei 13.979/20 com relação à
motivação, objeto, prazo e regularidade da empresa
contratada?

QUESTÃO 2.

Os preços das contratações podem ser considerados
adequados em vista das condições do mercado durante a
pandemia do COVID-19?

O trabalho foi organizado em 3 (três) papeis de trabalho, quais sejam: 2 (duas)
Listas de Verificação e 1 (um) Formulário de Auditoria, que detinham as
seguintes funções:
LVF 01 (examinar as contratações diretas para aquisições diversas
destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública, de
importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), sob a
ótica da legalidade (motivação, objeto, prazo e regularidade da empresa
contratada);
LVF 02 (examinar as contratações diretas para aquisições diversas
destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública, de
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importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), sob a
ótica da economicidade);
FRM 01 (verificar se o preço corresponde à média dos preços das
compras dos outros entes, com o devido tratamento estatístico).
Com relação à comparação de preços documentada no Formulário 01, foram
pesquisadas contratações realizadas no âmbito da Administração Pública de
diferentes entes federados a partir de março de 2020 que apresentavam
correspondência de especificações, objetivando a adequação da pesquisa às
circunstâncias pelas quais ocorreram as contratações firmadas entre a SES/RJ.
Os dados obtidos foram objeto de tratamento estatístico, a fim de que fossem
excluídos elementos com valores demasiadamente extremos (outliers), de
forma a evitar que esses valores influenciassem sobremaneira nos cálculos,
por meio do método da média saneada, já ratificado no âmbito desta Corte de
Contas (processos TCE-RJ nº 108.164-2/14 e TCE-RJ nº 114.379-1/18).4
Procedeu-se assim, de forma a obter um conjunto homogêneo, que
representasse adequadamente a prática de preços pelo mercado durante as
medidas adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente da pandemia do Coronavírus, por meio de critérios objetivos,
afastando a subjetividade na escolha dos preços referenciais, conforme sugere
a jurisprudência do TCU (Acórdão 3.403/2013

Plenário).

4

heterogênea, na exclusão dos valores muito discrepantes desse conjunto de elementos, obtendo-se um
novo conjunto de dados, mais homogêneo, bem como uma nova média menos enviesada.
Segundo Reis e Reis (2002), uma maneira de avaliar se a amostra está suficientemente homogênea é
utilizando o Coeficiente de Variação (CV). Este, segundo a doutrina matemática, constitui uma maneira
segura de definir se uma amostra é razoavelmente homogênea. Ele é calculado como a razão entre o
Desvio Padrão e a Média de um conjunto de dados. Quanto menor o CV, mais homogênea a amostra,
considerando-se como indicativo de homogeneidade um CV de até 25%.
Usando o CV como parâmetro de homogeneidade do conjunto de dados, pode-se expurgar os extremos
inferiores e superiores, até que se obtenha um CV menor que 25%. Para delimitar esses extremos, optouse pelo uso do seguinte cálculo: média mais (+) um desvio padrão (limite superior) e a média menos (-)
um desvio padrão (limite inferior). O que estiver fora dessa faixa é eliminado.
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Destaque-se que, para a determinação do valor que servirá de referência para
fins de avaliação comparativa e, consequentemente, valor de corte para o
cálculo de eventual sobrepreço, escolheu-se o maior preço pesquisado, no
caso de a amostra inicial já se mostrar homogênea, ou o maior valor do novo
conjunto de dados, na hipótese de a amostra inicial se mostrar heterogênea.
Cabe ressaltar que tal criteriosa e conservadora metodologia se alinha ao
aquele que não representa claro viés em relação ao contexto do mercado, ou
seja, abaixo do limite inferior ou acima do maior valor constante da faixa
Deliberação TCE/RJ nº 279, art. 9º, II, o que confere robustez e razoável
certeza do valor apurado como sobrepreço e se adequa ao atual contexto
extraordinário de calamidade.

1.4 Limitações
Durante a realização desta auditoria, verificaram-se algumas limitações
impostas ao desenvolvimento dos trabalhos, precipuamente, em razão do
cenário de crise decorrente da pandemia do COVID-19.
Na condição de órgão responsável pela gestão da política de crise no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro, a SES sofreu impactos significativos em sua
rotina a fim de atender as demandas emergenciais requeridas no combate ao
novo Coronavírus, Tal realidade ocasionou entraves administrativos cujos
reflexos impactaram diretamente no fornecimento, em tempo hábil, das
informações e documentos solicitados pela Equipe de Auditoria.
Outro aspecto que impactou diretamente a execução dos trabalhos diz respeito
à estratégia adotada pela Equipe de Auditoria no sentido de evitar a realização
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de procedimentos in loco. Tal medida buscou resguardar a saúde e a
integridade física dos técnicos deste Tribunal, bem como atender a orientação
das autoridades sanitárias quanto à necessidade de se observar o isolamento
social e evitar aglomerações, medidas importantes no combate à disseminação
do vírus.
Outrossim,

parte

considerável

dos

documentos

necessários

aos

desenvolvimentos dos trabalhos, a exemplo dos processos administrativos de
contratação das aquisições dos ventiladores pulmonares, foi extraída do
Sistema Eletrônico de Informações (SEI), cujas informações se revelaram, por
vezes, ausentes ou incompletas, sendo observadas lacunas pela Equipe,
notadamente quanto ao Contrato nº 30/2020 (SEI-080001/007407/2020).
As características técnicas e a especificidade do objeto contratado, cuja
natureza não se revela comum quando comparada às aquisições cotidianas
efetuadas pelo Poder Público, contribuíram para elevar o nível de dificuldade
na realização dos procedimentos de pesquisa por parte da Equipe de Auditoria.
Por fim, verificaram-se limitações no tocante às informações fornecidas pelo
Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de
Janeiro (SIAFE-Rio), cujos dados revelaram-se, por vezes, conflitantes com
outras fontes de consulta, como por exemplo, as informações fornecidas pelo
Portal de Transparência do Governo do Estado RJ.

22/05/2020 11:36:23 AM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
SUBSECRETARIA DE CONTROLE ESTADUAL
3ª COORDENADORIA DE AUDITORIA ESTADUAL

TCE-RJ
Processo nº 102.605-9/2020
Rubrica
Fls. 15

2. RESULTADOS DA AUDITORIA
ACHADO 01

Contratação de empresas inaptas ao fornecimento
emergencial pretendido

a) Critérios
Artigo 29, inc. III da Lei Federal n.º 8.666/1993;
Artigo 30, inc. II da Lei Federal n.º 8.666/1993;
Artigo 31, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993;
Artigo 4º-F, da Lei Federal nº 13.979/2020;
Acórdão nº 642/2014 - Plenário do TCU;
Parecer

Referencial

SEI-GDF

nº

002/2020-PGDF/PGCONS,

da

Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
b) Evidências
DOC_14_CAPITAL SOCIAL - A2A_MHS.pdf - Capital social das empesas
contratadas (A2A e MHS);
DOC_13_ATIVIDADE ECONOMICA -A2A_MHS.pdf - Atividade Econômica das
empresas contratadas (A2A e MHS);
Proc. SEI-080001/005899/2020 (Processo de contratação da ARC):
DOC_22_SEI_080001_005899_2020_4447765.pdf - Doc. 4447765 - Parecer
SES/SJ/AJ/FMF/DT 14/2020;
DOC_23_

SEI_080001_005899_2020_4617697.pdf

-

Doc.

4617697

-

Publicação da rescisão unilateral (ARC);
Proc. SEI-080001/007186/2020 (Processo de contratação da A2A):
DOC_34_SEI_080001.007186.2020_4421814.pdf - Doc. 4421814 - Parecer
SES/SJ/AJ/FMF/DT 10/2020;
DOC_33_SEI_080001_007186_2020_4347354.pdf - Doc. 4347354 (fls. 14)
Documentação

Habilitação (A2A);

DOC_37_SEI-080001_007186_2020_4600854.pdf - Doc. 4600854 - Publicação
da rescisão unilateral (A2A);
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Proc. SEI-080001/007407/2020 (Processo de contratação da MHS):
DOC_45_ SEI_080001_007407_2020_4421220.pdf - Doc. 4421220 - Parecer
SES/SJ/AJ/FMF/DT 09/2020;
DOC_43_ SEI_080001_007407_2020_4345801.pdf - Doc. 4345801, fls. 16 Documentação
DOC_48_

Habilitação (MHS);

SEI-080001_007407_2020_4617858.pdf

-

Doc.

4617858

-

Publicação da rescisão unilateral (ARC).

c) Situação Encontrada
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a licitação como regra para as
contratações públicas. Ao disciplinar o referido tema, a Lei geral de licitações
permitiu sua dispensa em determinadas circunstâncias especiais, tal fato,
porém, nunca significou que as contratações diretas prescindissem de
procedimentos administrativos prévios que garantissem a observância aos
princípios da Administração Pública.
A nova hipótese de contratação direta insculpida no art. 4º da Lei 13.979/20
veio ao ordenamento para excepcionar ainda mais a regra, simplificando
procedimentos com o nobre objetivo de combater a pandemia de Covid-19 e
salvar vidas. Posto isso, os procedimentos administrativos prévios, a despeito
de simplificados, tornaram-se ainda mais indispensáveis, na medida em que
devem ser suficientemente capazes de assegurar que o contrato seja eficaz
para atingir o fim urgente almejado

no caso, salvar vidas , confirmando as

presunções expressas no art. 4º-B, notadamente os incisos II e III:
II - necessidade de pronto atendimento da situação de
emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras,
prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares; e.
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Sobre a referida questão, recentíssima obra organizada pelo ilustre professor
Marçal Justen Filho assim discorre sobre a simplificação dos procedimentos
prévios à dispensa fundamentada na Lei 13.979/20:
A dispensa dos requisitos de habilitação não autoriza
contratações

com

sujeitos

destituídos

da

qualificação

necessária à execução satisfatória do contrato. Portanto, a
Administração deve adotar cautelas para avaliar a capacidade
do sujeito, ainda que por vias diversas do modelo da Lei 8.666.
É evidente que, em situações de efetiva urgência, essa
verificação poderá fazer-se de modo muito sumário. Mas essa
hipótese somente será legítima em vista das circunstâncias.
Em outros casos, caberá a Administração adotar algum
procedimento para verificar a capacitação do sujeito a ser
contratado.5

Ou seja, mesmo em situações de efetiva urgência, ainda há que se fazer a
verificação da capacidade do contratado para execução satisfatória do
contrato.
Em que pese o previamente exposto, as aquisições em análise foram
efetivadas

com

precária

averiguação

da

capacidade

contratadas, como demonstrado, de forma resumida, no

das

empresas

quadro a seguir,

implicando a contratação de empresas inaptas, com elevado risco de
inadimplemento do objeto contratado, principalmente no que se refere à MHS
Produtos e Serviços Ltda. e A2A Comércio Serviços e Representações
Ltda. - ME:

Situações:
1. Objeto social incompatível

5

MHS

A2A

X

X

Justen Filho, Marçal. Covid-19 e o Direito Brasileiro . Kindle Edition. Posição 634 de 3136.
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2. Capital social irrelevante frente ao valor dos contratos

X

X

3. Regularidade fiscal pendente de comprovação

X

X

4. Requisitos de habilitação previstos no Termo de
Referência pendentes de comprovação

X

X

X

Observa-se que, em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPJ das empresas MHS Produtos e Serviços Ltda. e A2A Comércio
Serviços e Representações Ltda. - ME, disponíveis no sítio da Receita
Federal

do

Brasil

RFB

e

reproduzidos

a

seguir,

foi

verificada

incompatibilidade entre as atividades econômicas registradas nos respectivos
cadastros e os objetos contratados (Doc. 14

Capital social das contratadas),

bem como capital social inconciliáveis com os valores das contratações (Doc.
13

Atividade econômica das contratadas), o que contraria o previsto no Art.

30, inc. II e Art. 31, § 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93:
TABELA 03

INCOMPATIBILIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA DAS EMPRESAS
CONTRATADAS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA PRINCIPAL

NOME EMPRESARIAL
A2A Comércio Serviços
e Representações
Ltda.-ME
MHS Produtos e
Serviços Ltda.

47.51-2-01 - Comércio varejista
especializado de equipamentos e
suprimentos de informática
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados
anteriormente

CAPITAL
SOCIAL
(R$)

VALOR DO
CONTRATO
(R$)

20.000,00

59.400.000,00

104.500,00

56.268.000,00

Evidencia-se, assim, que as empresas em questão se caracterizam como
sociedades empresárias atuantes em outros ramos de atividade econômica,
totalmente diversos daquele objetivado nas contratações, pois a A2A Comércio
Serviços e Representações Ltda.-ME é especializada em comercializar
equipamentos e suprimentos de informática e a MHS Produtos e Serviços Ltda.
em produtos alimentícios em geral, ou especializado em produtos alimentícios
não especificados anteriormente.
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Plenário, verifica-se o entendimento do

TCU sobre a matéria, no sentido de que, para fins de habilitação jurídica nas
licitações, faz-se necessária a compatibilidade entre o objeto do certame e as
atividades previstas no contrato social das empresas licitantes. Cumpre
ressaltar que o caso concreto trata de dispensa de licitação, mas tal fato não
muda o sentido daquela decisão, qual seja, assegurar o adimplemento do
contrato, seja em decorrência de procedimento licitatório ou de contratação
direta.
Quanto ao capital social, verifica-se que a empresa A2A Comércio Serviços
e Representações Ltda.-ME apresenta o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), correspondendo a 0,034% do total da Contratação (R$ 59.400.000,00),
enquanto a empresa MHS Produtos e Serviços Ltda. apresenta o valor de R$
104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), correspondendo a 0,186%
do total da contratação (R$ 56.268.000,00).
Sobre essa questão, há que se destacar que a Administração, a teor do que
dispõe o § 2º do artigo 31 do citado diploma legal, possuía a faculdade de
exigir capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo ou ainda as garantias
previstas no § 1º, do art. 56 da mesma legislação, como comprovação da
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado, o que não foi feito.
Uma avaliação superficial pode ensejar a ideia de que tais verificações iriam de
encontro à finalidade da Lei 13.979/20, tendo em vista que esta tem por
essência a flexibilização dos requisitos e parâmetros fixados para as licitações
e contratações públicas. Mas, tal entendimento se desconstrói ao se perceber
que a contratação não é finalidade, mas meio de se alcançar o interesse
público, no caso, salvar vidas, que somente será possível por meio do
cumprimento do objeto contratado.
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Significa dizer que o contexto atual de pandemia e calamidade não desobriga a
Administração de adotar medidas e instrumentos que mitiguem o risco de
inadimplemento contratual, muito pelo contrário, conforme já exposto no início
desta narrativa.
Voltando ao quadro resumo previamente exibido, é possível ainda observar
que, em consulta aos processos administrativos SEI-08/001/7407/2020
(Contrato nº 030/2020), contratação da empresa MHS Produtos e Serviços
Ltda., SEI-08/001/7186/2020 (Contrato nº 029/2020), contratação da empresa
A2A Comércio Serviços e Representações Ltda. e SEI-08/001/5899/2020
(Contrato nº 014/2020), contratação da empresa ARC Fontoura Indústria
Comércio e Representações Eireli, foi constatada a ausência de diversos
documentos exigidos pelos respectivos Termos de Referência, conforme
destacado a seguir:

Tais documentos, visavam garantir a capacidade técnica das eventuais
contratadas de entregar o objeto dos contratos, medida de grande relevo no
contexto atual de pandemia, conforme já reiteradamente ressaltado.
Em que pese o exposto, não há sinal da apresentação da referida
documentação, nem qualquer justificativa para a sua dispensa, conforme
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evidenciado nas análises efetuadas a posteriori pela Assessoria Jurídica da
SES/RJ (Processo Administrativo SEI-080001/005899/2020 (Doc. 4447765) Parecer

SES/SJ/AJ/FMF/DT

14/2020;

Processo

Administrativo

SEI-

080001/007186/2020 (Doc. 4421814) - Parecer SES/SJ/AJ/FMF/DT 10/2020 e
Processo Administrativo SEI-080001/007407/2020 (Doc. 4421220) - Parecer
SES/SJ/AJ/FMF/DT 09/2020), que, igualmente, assim dispuseram:

No que concerne, exclusivamente, aos processos administrativos referentes às
contratações da MHS Produtos e Serviços Ltda. e A2A Comércio Serviços e
Representações Ltda., também não consta documentação capaz de comprovar
a situação regular fiscal daquelas empresas junto à Fazenda Municipal, nos
termos do inc. III, artigo 29, da Lei Federal n.º 8.666/1993, fato indicado pela
própria Administração em lista de verificação constante daqueles autos
(Processo Administrativo SEI-080001/007186/2020, Doc. 4347354
Processo Administrativo SEI-080001/007407/2020, Doc. 4345801

fls.14; e
fls. 16).

Cabe ponderar, entretanto, que a dispensa de licitação em análise se
fundamenta na Lei Federal n.º 13.979/2020, tratando-se, portanto, de nova
hipótese de contratação direta, com finalidade, contexto e contornos diferentes
daquelas previstas na Lei nº 8.666/1993.
Nesse sentido, embora a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos
tenha aplicação subsidiária às contratações emergenciais destinadas ao
enfrentamento da pandemia pelo novo Coronavírus, não se pode permitir que a
essência da Lei Federal n.º 13.979/2020 seja comprometida, conforme muito
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bem apontado na Nota Técnica nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro:
1.4. Sob esse vetor interpretativo, muito embora as disposições
da Lei Federal n° 8.666/93 sejam subsidiariamente aplicáveis
às contratações derivadas da Lei n.º 13.979/2020, deve ser
obstada a incidência de preceitos que, de qualquer forma,
forem de encontro com a mens legis do novo regramento
ou imponham ao gestor obrigações desproporcionais ao
plexo de atribuições deles exigidas nesse momento.

A situação ora suscitada não é, porém, a do caso concreto. Tal entendimento
se depreende da própria Lei Federal n.º 13.979/2020 que estabelece em seu
art. 4º-F, que a autoridade competente, excepcionalmente e mediante
justificativa, somente poderá dispensar a apresentação de documentação
relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou
mais requisitos de habilitação, na hipótese de haver restrição de fornecedores
ou prestadores de serviço, ressalvados, ainda, a exigência de apresentação de
prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.
Ora, obviamente não se pode alegar que o contexto da atual pandemia seja
motivo para ignorar documentos que atestem a aptidão de eventuais
contratadas, se o próprio diploma legal que veio ao ordenamento jurídico para
justamente disciplinar as contratações públicas naquele contexto exige, em
regra, a sua observância, admitindo sua dispensa, apenas excepcionalmente,
diante da ocorrência de restrição de fornecedores.
Tal fato já havia sido ressalvado pelos pareceres jurídicos previamente
mencionados

(Processo

Administrativo

SEI-080001/007186/2020,

Doc.

4421814 - Parecer SES/SJ/AJ/FMF/DT 10/2020; e Processo Administrativo
SEI-080001/007407/2020,
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09/2020). Nessa mesma linha, o Parecer Referencial SEI-GDF nº 002/2020PGDF/PGCONS, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que dispõe sobre
orientações e diretrizes de dispensa de licitação para aquisição de bens,
serviços e insumos de saúde, destinados ao enfrentamento da pandemia da
doença do Coronavírus (COVID-19), teceu as seguintes considerações:
(...)
c) Habilitação jurídica, dispensada mediante justificativa da
autoridade

competente

em

caso

de

restrição

de

fornecedores ou prestadores de serviço (art. 28 da Lei
Federal n° 8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020);
d) Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista,
dispensada

mediante

justificativa

da

autoridade

competente em caso de restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço (art. 29, Lei Federal n° 8.666/93 c/c
art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020). A dispensa de apresentação
da documentação não poderá recair, no entanto, sobre a prova
de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição;
e) Documentação relativa à capacidade técnica, dispensada
mediante justificativa da autoridade competente em caso
de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço
(art.30, Lei Federal n° 8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº
13.979/2020);
f) Documentação relativa à qualificação econômico-financeira,
dispensada

mediante

justificativa

da

autoridade

competente em caso de restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço (art. 31, Lei Federal n° 8.666/93 c/c
art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020).

Destarte, observa-se claramente a necessidade de atendimento a requisitos
mínimo capazes de mitigar o risco de inadimplemento contratual, inclusive o
disposto nos artigos 28 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo dispensados
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apenas mediante justificativa da autoridade competente em caso de restrição
de fornecedores ou prestadores de serviços, algo inexistente nos autos das
contratações em exame, ferindo o art. 4º-F da Lei Federal n.º 13.979/2020.
Avaliando os fatos ora apontados, existem elementos suficientes para inferir
que as empresas MHS Produtos e Serviços Ltda.-ME, A2A Comércio Serviços
e Representações Ltda. e ARC Fontoura Indústria Comércio e Representações
Eireli, principalmente as primeiras, foram contratadas sem que tenham
apresentado condições mínimas de habilitação técnica e econômicofinanceira, considerando o objeto e os valores presentes nas contratações,
implicando provável risco de inadimplemento contratual.
Urge destacar que tal grave hipótese acabou por se confirmar, tendo em vista
que todos os referidos contratos foram, posteriormente, rescindidos
unilateralmente pela Administração, justamente por motivo de inexecução
contratual (Processo Administrativo SEI-080001/005899/2020, Doc. 4617697
Publicação

da

rescisão

unilateral;

Processo

Administrativo

SEI-

080001/007186/2020, Doc. 4600854 - Publicação da rescisão unilateral; e
Processo Administrativo SEI-080001/007407/2020, Doc. 4617858 - Publicação
da rescisão unilateral).
Importante esclarecer que esta equipe de auditoria reconhece as diversas
dificuldades e limitações impostas pela crise sanitária à Administração Pública,
devido à escalada da demanda por equipamentos e materiais médicos
necessários ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus
(COVID-19), com a escassez dos referidos produtos, não apenas no Brasil,
mas em todo mercado internacional.
Nesse sentido, esta análise vem sendo elaborada em total harmonia com o art.
22, caput e §1º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro LINDB,
que assim dispõe:
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Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública,
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do
gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo,
sem prejuízo dos direitos dos administrados.§ 1ºEm decisão
sobre

regularidade

de

conduta

ou

validade

de

ato,

contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão
consideradas

as

circunstâncias

práticas

que

houverem

imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

Ressalte-se, porém, mais uma vez, que, considerando o contexto narrado, era
ainda mais intensa e óbvia a necessidade de se efetivar uma contratação
amparada em criteriosa análise das contratadas, o que não foi feito.
A grave conduta adotada assevera-se diante de outros achados de auditoria,
como a total ausência de justificativa das contratadas, com indícios de
direcionamento ilícito das contratações e, inclusive, pesquisa de mercado
fraudulenta; a realização de pagamentos antecipados sem garantia; entre
outros, que serão detalhados no decorrer deste relatório, configurando, por
conseguinte, no mínimo, o erro grosseiro, previsto no art. 28 da LINDB, junto
com o dolo, como requisito para a responsabilização de agentes públicos.
No que concerne ao erro grosseiro, o Tribunal de Contas da União firmou
interpretação no sentido de que deve ser entendido como culpa grave, ou seja,
uma desmedida inobservância do dever de cuidado por parte do responsável,
ao atuar com inescusável imprudência, negligência ou imperícia (Acórdãos
2860/2019 e 2391/2018, ambos do Plenário), definição que se amolda
claramente ao caso concreto.
Por fim, verifica-se que o Subsecretário Executivo de Saúde, à época, Sr.
Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos, figurando na condição de
ordenador de despesas, foi quem autorizou as despesas relativas às
contratações das empresas MHS Produtos e Serviços Ltda., A2A Comércio

22/05/2020 11:36:23 AM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
SUBSECRETARIA DE CONTROLE ESTADUAL
3ª COORDENADORIA DE AUDITORIA ESTADUAL

TCE-RJ
Processo nº 102.605-9/2020
Rubrica
Fls. 26

Serviços e Representações Ltda.-ME e ARC Fontoura Indústria Comércio e
Representações Eireli, bem como celebrou os instrumentos contratuais
correspondentes, dando causa à irregularidade.
Vale ressaltar, todavia, o entendimento trazido no Boletim de Jurisprudência
305/2020 do TCU, que assim asseverou:
A delegação de competência não implica delegação de
responsabilidade, competindo ao delegante a fiscalização dos
atos de seus subordinados, especialmente em situações nas
quais, pela importância do objeto e pela materialidade dos
recursos envolvidos, a necessidade de supervisão não pode
ser subestimada.

Ainda mais claro o enunciado do Acórdão 1001/2018-Primeira Câmara daquela
Corte de Contas Federal, que diz o seguinte (grifos nossos):
O fato de a irregularidade, comissiva ou omissiva, não ter sido
praticada diretamente pelo gestor principal, e sim por outros
servidores ou por órgão subordinado ao seu, não o exime de
responder pela irregularidade, com base na culpa in eligendo
ou na culpa in vigilando.

Por todo exposto e considerando a decretação de estado de calamidade,
diante de uma crise sanitária de proporções jamais vistas, a materialidade das
contratações e a incontestável relevância dos objetos respectivos, não se pode
admitir que aquele ex-subsecretário executivo de saúde seja considerado o
único responsável pelos fatos apurados, excusando a grave omissão do Sr.
Edmar Santos, Secretário Estadual de Saúde, que também deve responder por
seus atos (e/ou omissões), com fundamento na culpa in eligendo e na culpa in
vigilando.
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d) Causas
Não investigada
e) Efeitos
Risco de inadimplemento contratual, fato que acabou se materializando;
f) Propostas de encaminhamento
Notificação

ao

Sr.

Gabriell

Carvalho

Neves

Franco

dos

Santos,

Subsecretário Executivo de Saúde, à época, responsável pela autorização
das despesas e signatário dos contratos, para que apresente razões de
defesa pela contratação das empresas MHS Produtos e Serviços Ltda., A2A
Comércio Serviços e Representações Ltda.-ME e ARC Fontoura Indústria
Comércio e Representações Eireli, notoriamente inaptas ao cumprimento do
objeto contratual, nos termos deste relatório;
Notificação ao Sr. Edmar Santos, Secretário de Estado de Saúde, para que
apresente razões de defesa pela sua omissão ante a contratação das
empresas MHS Produtos e Serviços Ltda., A2A Comércio Serviços e
Representações

Ltda.-ME

e

ARC

Fontoura

Indústria

Comércio

e

Representações Eireli, notoriamente inaptas ao cumprimento do objeto
contratual, nos termos deste relatório.
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Direcionamento ilícito da contratação

a) Critério
Artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988

Princípio da

Impessoalidade;
Lei 8.666/93, artigo 26, inciso II.
b) Evidência
DOC_09_ARC FONTOURA_ANALISE NICE.pdf - Relatório NICE (composição
societária, grau de parentesco, endereço e contato);
Proc. SEI-080001/007407/2020 (Processo de contratação da MHS):
DOC_40_ SEI_080001_007407_2020_4017315.pdf - Documento SEI nº
4017315

Autorização do prosseguimento do feito;

DOC_41_ SEI_080001_007407_2020_4019171.pdf - Documento SEI nº
4019171

E-mail de Proposta de preços

MHS;

DOC_42_ SEI_080001_007407_2020_4032752.pdf - Documento SEI nº
4032752

Aprovação da contratação;

Proc. SEI-080001/007186/2020 (Processo de contratação da A2A):
DOC_30_SEI_080001_007186_2020_3994239.pdf
3994239

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

Nº

SEI

nº

SEI

nº

Autorização do prosseguimento do feito;

DOC_31_SEI_080001_007186_2020_4014873.pdf
4014873

-

Solicitação e apresentação da proposta;

DOC_32_SEI_080001_007186_2020_4023852.pdf
4023852 - Aprovação da contratação;

Proc. SEI-080001/007581/2020 (Processo de pagamento da A2A):
DOC_50_SEI_080001_007581_2020_4039237.pdf
4039237

-

Documento

Proposta da empresa A2A;

Proc. SEI-080001/005899/2020 (Processo de contratação da ARC):
DOC_19_SEI_080001_005899_2020_3855069.pfd
3855069

Proposta ARC FONTOURA;
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nº

-
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DOC_21_SEI_080001_005899_2020_3855073.pdf
3855073
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Proposta Jabel.

c) Situação Encontrada
A Constituição Federal de 1988 traz, no caput do art. 37, a Impessoalidade
como um dos princípios a serem observados pela Administração Pública,
impondo um dever de imparcialidade, que impede que sejam indevidamente
dispensados discriminações e privilégios aos particulares no exercício da
função administrativa.
Esse dever de imparcialidade, de tratamento isonômico, deriva da própria
finalidade essencial da qual está incumbida a Administração Pública, que é a
satisfação do interesse público, não de interesses privados, de forma que o
vício da pessoalidade implica desvio de finalidade.
Nesse sentido, ensina Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo6:
A impessoalidade como prisma determinante da finalidade de
toda atuação administrativa é a acepção mais tradicional desse
princípio e traduz a ideia de que toda atuação da Administração
deve visar o interesse público, deve ter como finalidade a
satisfação do interesse público.

Percebe-se que o Princípio da Impessoalidade é um dos fundamentos para a
regra

de

licitar,

impedindo

o

direcionamento

das

contratações

pela

Administração Pública.

6

Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2009, fls. 200.
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Há que se esclarecer, porém, que o fato de o ordenamento jurídico permitir, em
alguns casos, a dispensa de licitação, não significa que a Administração, no
uso de seu Poder Discricionário, estaria autorizada a escolher livremente com
quem contrata.
É o que se depreende da leitura do art. 26 da Lei 8.666/1993, que exige, para
as contratações diretas, além da justificativa do preço, a justificativa pela
escolha da contratada, que obviamente, deve estar pautada no atingimento do
interesse público.
Não foi o que ocorreu nas contratações em análise, entretanto, o que se
verifica pela presença de diversos indícios de direcionamento ilícito,
configurando flagrante desvio de finalidade.
No que concerne aos processos administrativos SEI-08/001/7407/2020
(Contrato nº 030/2020), referente à contratação da MHS Produtos e Serviços
Ltda. e SEI-08/001/7186/2020 (Contrato nº 029/2020), referente à contratação
da A2A Comércio Serviços e Representações Ltda., compulsando aqueles
autos, não foi possível identificar qualquer justificativa ou motivação para a
escolha de tais empresas.
O primeiro foi aberto em 31/03/2020 às 18:30h e, embora conste despacho de
Maria Ozana Gomes, Superintendente, informando à coordenação de compras
da aprovação do Termo de Referência

TR da contratação pelo então

Subsecretário Executivo, Sr. Gabriell Neves, autorizando o prosseguimento do
feito, às 13:59 de 01/04/2020 (Documento SEI nº 4017315), às 14:33 h. do
mesmo dia, a MHS Produtos e Serviços Ltda. já havia apresentado, em
resposta a e-mail enviado por Derlan Maia, proposta de preços, destaque-se,
datada de 31/03/2020 (Documento SEI nº 4019171):
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Mesmo que se considere a hipótese de que a data aposta na mencionada
proposta tenha sido mero erro material, surpreendentemente, apenas 30
minutos após a aprovação do TR no sistema, aquela empresa foi contatada
pela Administração, analisou as especificações indicadas e apresentou o seu
preço.
Ainda mais surpreendente, urge ressaltar, é que, pouco mais de quatro horas
depois do oferecimento da proposta, aquela compra já se encontrava finalizada
no sistema, com aprovação pelo Sr. Gabriell Neves (Documento SEI nº
4032752).
Situação muito semelhante ocorreu na contratação da A2A Comércio Serviços
e Representações Ltda. O processo foi aberto em 30/03/2020 às 13:14 h. No
dia seguinte, 31/03/2020, às 13:06 h., Gabriell Neves aprovou o TR respectivo,
autorizando o prosseguimento do feito (Documento SEI nº 3994239). Logo em
seguida, às 14:59 h., Ariane Silva, analista de compras, enviou e-mail para
aquela empresa, que respondeu, em menos de vinte minutos, às 15:18, com
proposta datada de 31/03/2020 (Documento SEI Nº 4014873).
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Quanto ao último ponto, é de grande relevo destacar que no processo
financeiro SEI-080001/007581/2020, diverso do processo de contratação, há
cópia de outra proposta da A2a Comércio Serviços e Representações Ltda.,
esta datada de 30/03/2020 (Documento SEI nº 4039237). Ou seja,
coincidentemente, mais uma vez, estaríamos diante de proposta encaminhada
com erro de digitação, ou do fato de que as contratadas já conheciam o objeto
das contratações antes mesmo da aprovação dos termos de referência
correspondentes.

Por fim, cumpre informar que, neste caso, em menos de 24 (vinte e quatro)
horas depois do oferecimento da proposta, aquela compra já se encontrava
finalizada no sistema, também com aprovação pelo Sr. Gabriell Neves
(Documento SEI nº 4023852).
Acrescente-se que não há notícias de que a SES/RJ tenha feito chamamento
público ou divulgado os supramencionados processos de contratação por
qualquer meio ou mídia, ou sequer tenha feito contato por e-mail com outras
empresas, além das próprias contratadas.
Extrai-se de todos os fatos previamente narrados os seguintes apontamentos:
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Aparentemente não foi dada publicidade aos processos de contratação,
sendo realizado contato direto com as contratadas, sem que tenha sido
apresentada qualquer justificativa ou motivação para as escolhas;
Ainda que tivesse sido feito contato com outras empresas, o exíguo
tempo entre a aprovação dos termos de referência e do encerramento
das contratações não teria permitido a manifestação de outros
interessados;
Aparentemente,

as

empresas

contratadas

já

conheciam

as

especificações do objeto e apresentaram proposta previamente a própria
aprovação dos termos de referência respectivos.
Em conjunto, todos esses indícios apontam para o direcionamento ilícito das
contratações da MHS Produtos e Serviços Ltda. e da A2A Comércio Serviços e
Representações Ltda.
Já no caso da ARC Fontoura Indústria Comércio e Representações Eireli,
embora também não se tenha notícia da condução de chamamento público, o
processo que suporta a sua contratação (SEI-080001/005899/2020) contém
cotações com 3 empresas, nos termos da exigência prevista no Artigo 4º-E, §
1º, inciso VI, da Lei Federal nº 13.979/2020, que define, como um dos
parâmetros para a estimativa de preço, a pesquisa realizada com potenciais
fornecedores, conforme exposto a seguir:
TABELA 04 - COTAÇÕES (PROCESSO SEI-080001/005899/2020)
FORNECEDOR
ARC FONTOURA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO LTDA.
ATACADAO FARMACEUTICO
COMERCIO DE MATERIAL
MEDICOS HOSPITALAR E
ALIMENTOS LTDA
JABEL MARKETING E
REPRESENTACOES LTDA
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TIPO

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

DATA

AQUISIÇÃO

300

169.800,00

50.940.000,00

19/03/2020
assinada

AQUISIÇÃO

400

177.930,00

71.172.000,00

20/03/2020
assinada

AQUISIÇÃO

300

183.500,00

54.930.000,00

19/03/2020
assinada
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LOCAÇÃO

300

13.500,00
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4.500.000,00

19/03/2020
assinada

Fonte: Documentos SEI nos 3855069, 3855072 e 3855073

Destaque-se que a Administração apresentou, então, como justificativa para a
escolha da contratada, o menor preço proposto, dando uma aparência de
regularidade à contratação.
Em que pese o exposto, uma série de indícios apontam para a ocorrência de
fraude na pesquisa de preços conduzida, no intuito de, novamente, direcionar a
contratação.
Na verdade, verificou-se, conforme demonstrado no relatório do Núcleo de
Informações Estratégicas

NICE, solicitado pela equipe de auditoria, que

essas 03 (três) propostas foram apresentadas por empresas com evidentes
ligações entre si, fato que, por si só, já desqualifica a consulta a tais
fornecedores.
FIGURA: RELAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS CONSULTADAS

No caso da Jabel Marketing e Representações Ltda. e da Atacadão
Farmacêutico Comercio de Material Medico Hospitalar e Alimentos Ltda., foi
constatada a presença de sócios em comum, conforme tabela a seguir:
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EMPRESAS COM SÓCIOS EM COMUM

Além disso, cabe destacar que outro sócio da Atacadão Farmacêutico
Comercio de Material Medico Hospitalar e Alimentos Ltda. e os previamente
citados possuem relação de parentesco entre si, nos seguintes termos:
TABELA 06
NOME

ANTONIO
RIBEIRO DA
FONTOURA

ANTONIO
RIBEIRO DA
FONTOURA

MARIA
MONTEIRO
DA
FONTOURA

MARIA
MONTEIRO
DA
FONTOURA

QUALIFICACAO

RELAÇÕES DE PARENTESCO ENTRE EMPRESAS

NOME
EMPRESA
ATACADAO
FARMACEUTICO
SOCIOCOMERCIO DE
ADMINIS MATERIAL
TRADOR MEDICOS
HOSPITALAR E
ALIMENTOS LTDA
ATACADAO
FARMACEUTICO
SOCIOCOMERCIO DE
ADMINIS MATERIAL
TRADOR MEDICOS
HOSPITALAR E
ALIMENTOS LTDA
ATACADAO
FARMACEUTICO
COMERCIO DE
SOCIO
MATERIAL
MEDICOS
HOSPITALAR E
ALIMENTOS LTDA

SOCIO

RELACAO
PARENTESCO

NOME

QUALIFICACAO

MARIA
CÔNJUGE/
MONTEIRO
SOCIO
COMPANHEIRO DA
FONTOURA

NOME
EMPRESA

JABEL MARKETING E
REPRESENTACOES
LTDA

PAI

MAURICIO
SOCIOMONTEIRO
ADMINIS
DA
TRADOR
FONTOURA

JABEL MARKETING E
REPRESENTACOES
LTDA

MÃE

MAURICIO
SOCIOMONTEIRO
ADMINIS
DA
TRADOR
FONTOURA

JABEL MARKETING E
REPRESENTACOES
LTDA

JABEL MARKETING
E
MÃE
REPRESENTACOES
LTDA

MAURICIO
SOCIOMONTEIRO
ADMINIS
DA
TRADOR
FONTOURA

ATACADAO
FARMACEUTICO
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICOS
HOSPITALAR E
ALIMENTOS LTDA

Quanto à ARC Fontoura Indústria Comércio e Representações Eireli, embora
pudesse ser mera coincidência o sobrenome (Fontoura) dos sócios das outras
duas empresas constar daquela razão social, urge informar que o Sr. Maurício
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Monteiro da Fontoura aparece em reportagem de junho de 2016, inaugurando
filial da primeira em Paracambi7.
Acrescente-se que a ARC Fontoura Indústria Comércio e Representações Eireli
e a Atacadão Farmacêutico Comercio de Material Medico Hospitalar e
Alimentos Ltda. possuem o mesmo telefone de cadastro no sítio da RFB, fatos
que, em conjunto, evidenciam que as empresas intencionalmente consultadas
pela Administração pertencem ao mesmo grupo econômico/familiar, possuindo
assim convergência de interesses, desqualificando a pesquisa de mercado e a
justificativa para a escolha da contratada.
Por todo exposto, é possível concluir que as contratações da MHS, A2A e
ARC foram ilicitamente direcionadas, em flagrante desvio de finalidade,
com vistas à satisfação de interesses privados, em detrimento do
interesse público, o que se corrobora pelo Achado 01, tendo em vista que as
referidas empresas foram contratadas sem qualquer justificativa, ou, no caso
da última, com base em suposto menor preço obtido em decorrência de
pesquisa de mercado fraudulenta, mesmo diante da evidente inaptidão de
todas elas para cumprir o objeto dos respectivos contratos, resultando no
inadimplemento contratual, conforme já demonstrado.
Destaque-se que, no prosseguimento deste relatório, serão apresentadas
outras irregularidades que também robustecem e confirmam o presente achado
de auditoria, principalmente a prática de sobrepreço e a realização de
pagamentos antecipados sem garantia.
Reitere-se que o Subsecretário Executivo de Saúde à época, o Sr. Gabriell
Carvalho Neves Franco dos Santos, figurando na condição de ordenador de
despesas, foi quem autorizou as despesas relativas às contratações das
empresas MHS Produtos e Serviços Ltda., A2A Comércio Serviços e
7

https://www.linkedin.com/pulse/mais-avan%C3%A7o-para-paracambi-aldano-cesar-santiago,
consultado em 20.04.20.
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Indústria

Comércio

e

Representações Eireli, bem como celebrou os instrumentos contratuais
correspondentes, dando causa à irregularidade.
Percebe-se, de forma ainda mais evidente, que a grave conduta adotada, se
não é capaz de evidenciar, até mesmo, o dolo, configura, certamente, ao
menos, o erro grosseiro.
Por fim, mais uma vez, considerando a decretação de estado de calamidade,
diante de uma crise sanitária de proporções jamais vistas, a materialidade das
contratações e a incontestável relevância dos objetos respectivos, não se pode
admitir que aquele ex-subsecretário executivo de saúde seja considerado o
único responsável pelos fatos apurados, excusando a grave omissão do Sr.
Edmar Santos, Secretário Estadual de Saúde, que também deve responder por
seus atos (e/ou omissões), com fundamento na culpa in eligendo e na culpa in
vigilando.
d) Causa
Não investigada
e) Efeito
Eventual sobrepreço do objeto contratado
f) Proposta de Encaminhamento
Notificação

ao

Sr.

Gabriell

Carvalho

Neves

Franco

dos

Santos,

Subsecretário Executivo de Saúde, à época, responsável pela autorização
das despesas e signatário dos contratos, para que apresente razões de
defesa pelo direcionamento ilícito nas contratações das empresas MHS
Produtos e Serviços Ltda., A2A Comércio Serviços e Representações Ltda.ME e ARC Fontoura Indústria Comércio e Representações Eireli, com
flagrante desvio de finalidade, nos termos deste relatório;
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Notificação ao Sr. Edmar Santos, Secretário de Estado de Saúde, para que
apresente razões de defesa pela sua omissão ante o direcionamento ilícito
na contratação das empresas MHS Produtos e Serviços Ltda., A2A
Comércio Serviços e Representações Ltda.-ME e ARC Fontoura Indústria
Comércio e Representações Eireli, em flagrante desvio de finalidade, nos
termos deste relatório.
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Pagamento antecipado sem a prestação de garantia.

a) Critérios
Acórdão TCU nº 4143/2016-Primeira Câmara, Relator: Benjamin Zymler;
Proc. nº 100163/2020-TC

TCE-RN;

Artigos 62/63 da Lei Federal nº 4.320/1964;
Artigos 1º e 2º da Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020.
b) Evidências
DOC_11_CONTRATO_029_20_A2A.pdf - Contrato nº 29/2020;
DOC_12_CONTRATO_030_20_MHS.pdf - Contrato nº 030/2020;
Proc. SEI-080001/007186/2020 (Processo de contratação da A2A):
DOC_35_SEI_080001_007186_2020_4557936.pdf

-

Documento

SEI

nº

Documento

SEI

nº

Documento

SEI

nº

4557936 - Rescisão Unilateral do Contrato nº 29/2020;
DOC_37

SEI_080001_007186_2020_4600854.pdf

-

4600854 - Publicação da Rescisão do Contrato;
DOC_36_SEI_080001_007186_2020_4583171.pdf
4583171

-

Encaminhamento do Processo à PGE;

Proc. SEI-080001/007407/2020 (Processo de contratação da MHS):
DOC_44_ SEI-080001_007407_2020_4348998.pdf
4348998

- Documento SEI nº

Apólice de Seguro-Garantia;

DOC_46_ SEI_080001_007407_2020_4571301.pdf - Documento SEI nº
4571301- Rescisão Unilateral do Contrato nº 30/2020;
DOC_48_ SEI_080001_007407_2020_4617858.pdf - Documento SEI nº
4617858 - Publicação da Rescisão do Contrato;
DOC_47_SEI_080001_007407_2020_4582728.pdf
4582728

-

Documento

SEI

nº

SEI

nº

Encaminhamento do Processo à PGE;

Proc. SEI-080001/007581/2020 (Processo de pagamento da A2A):
DOC_49_SEI_080001_007581_2020_4038101.pdf
4038101

Antecipação de Pagamento;
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-

Documento

SEI

nº

4618658 Ordem bancária 2020OB05049;
Proc. SEI-080001/007593/2020 (Processo de pagamento da MHS):
DOC_53_SEI_080001_007593_2020_4039041.pdf
4039041

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

Antecipação de Pagamento;

DOC_54_SEI_080001_007593_2020_4617912.pdf
4617912

-

Ordem Bancária 2020OB05048;

DOC_70_OB03801_2020_A2A.pdf - Ordem Bancária 2020OB3801, no valor de R$
9.900.000,00;
DOC_71_OB03703_2020_MHS.pdf - Ordem Bancária 2020OB03703, no valor de
R$ 9.193.320,00;
DOC_72_OB03704_2020_MHS.pdf - Ordem Bancária 2020OB03704, no valor de
R$ 9.000.000,00;
DOC_66_SEI_080017_002492_2020_4288624.pdf - Documento SEI nº 4288624,
Processo SEI-080017/002492/2020.

c) Situação Encontrada
Verificou-se a efetivação de pagamentos antecipados às empresas A2A
Comercio, Serviços e Representações Ltda-ME e MHS Produtos e Serviços
Ltda., sem que houvesse sido prestada a devida garantia, com vistas à
preservação do erário público.
Quanto ao contrato firmado com a empresa A2A Comercio, Serviços e
Representações Ltda ME (Contrato nº 029/2020), o Sr. Gabriell Carvalho
Neves Franco dos Santos, Subsecretário Executivo de Saúde, à época,
autorizou a antecipação do pagamento, conforme documento acostado às fls.
03 do Processo SEI-080001/007581/2020, nos seguintes termos:
É notório que o cenário de crise demanda por parte de todas as
Unidades Federativas brasileiras a contratação de objeto
idêntico ao pretendido no presente caso, promovendo um
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-o escasso e
sensível aos olhos da emergencialidade que se apresenta.
Considerando a entrega da documentação referente à
regularidade jurídico-fiscal,
Ante ao exposto, considerando a necessidade de se promover
práticas urgentes para se garantir a execução do objeto,
AUTORIZO a antecipação do pagamento, conforme proposta
da empresa no processo administrativo.8

Por meio da ordem bancária 2020OB3801, datada de 06/04/2020, a empresa
recebeu em adiantamento o valor de R$ 9.900.000,00. Esta ordem bancária,
que apresentava como fonte de recursos o código 225 (SUS), acabou sendo
substituída pela 2020OB05049 (Documento SEI nº 4618658), em 11/05/2020,
SUBSTITUIÇÃO DA PD 2020PD03393 PAGA MANUALMENTE PELO BANCO
(Ordinários provenientes de impostos).
Destaque-se, preliminarmente, que consta, das condições de pagamento do
contrato (Cláusula Nona), a possibilidade de haver antecipação de pagamento,
mediante autorização e justificativa do Ordenador de Despesas, em
excepcionalidade à regra disposta nos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº
4.320/64.
Acerca da possibilidade de a Administração, de forma extraordinária, realizar
pagamentos antes da efetiva execução do objeto contratado, o TCU vem
admitindo tal feito, desde que cumpridas certas condicionantes. O Acórdão
4143/2016

1ª Câmara

enumera os seguintes requisitos para a realização

de pagamentos antecipados:
1) previsão no ato convocatório;

8

Documento SEI nº 4038101, Processo Administrativo SEI-080001/007581/2020
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2) existência, no processo licitatório, de estudo fundamentado
comprovando a real necessidade e economicidade da medida;
e
3) estabelecimento de garantias específicas e suficientes,
que resguardem a Administração dos riscos inerentes à
operação. (grifo nosso)

Relativamente à situação específica de combate à Covid-19, o Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte decidiu, em resposta à consulta
formulada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nos autos do
Proc. nº 100163/2020-TC, que os gestores públicos podem realizar a compra
de itens com pagamento antecipado e entrega somente após a quitação, em
situações de emergência, desde que respeitada a jurisprudência firmada sobre
a matéria no Acórdão 4143/2016 do TCU.
Contudo, não se verifica nos autos do processo relativo ao Contrato n°
029/2020

(SEI-080001/007186/2020)

o

estabelecimento

de

garantias

específicas e suficientes, que resguardem a Administração, como disposto no
item 3 do acórdão supra.
Ressalte-se que a Cláusula Contratual Décima prevê apenas a prestação de
garantia da ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, contemplando a
cobertura para os seguintes eventos:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes
de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela
CONTRATADA.

Tal garantia, de praxe nas contratações públicas, refere-se tão somente ao
adimplemento do objeto contratado. No caso de pagamentos antecipados,
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além da garantia relativa ao adimplemento do objeto, necessário se faz a
prestação de garantia relativa ao adiantamento efetuado antes do recebimento
do objeto avençado.
Não se verificou nos autos do processo SEI-080001/007186/2020 (relativo ao
Contrato n° 029/2020) a apresentação de qualquer outra garantia por parte da
contratada.
Da mesma forma, no caso do contrato firmado com a empresa MHS Produtos e
Serviços Ltda. (contrato nº 030/2020), o Sr. Gabriell Carvalho Neves Franco
dos Santos, Subsecretário Executivo de Saúde, à época, autorizou a
antecipação do pagamento, conforme documento acostado às fls. 03 do
Processo SEI-080001/007593/20209, valendo-se da mesma justificativa, citada
anteriormente, aposta nos autos do Processo SEI- SEI-080001/007581/2020.
Por meio das ordens bancárias 2020OB03703 (R$ 9.193.320,00) e
2020OB03704 (R$ 9.000.000,00), datadas de 02/04/2020, a empresa MHS
recebeu em adiantamento o valor de R$ 18.193.320,00. Estas ordens
bancárias apresentavam como fonte de recursos o código 225 (SUS), sendo
substituídas pela 2020OB05048 (Documento SEI nº 4617912), em 08/05/2020,
para acerto de fonte de recursos, conforme documento SEI nº 4495020, mas a
despesa foi liquidada baseada na solicitação dos documentos SEI Nº 4040586
e

4142873.

SUBSTITUIÇÃO

DA

2020PD03254

(2020OB03703)

E

apresentar a fonte de recursos retificada para o código 100 (Ordinários
provenientes de impostos).
Nos autos do processo SEI-080001/007407/2020, verifica-se a Apólice de
Seguros 014142020000707750136636, emitida pela seguradora Berkley

9

Documento SEI nº 4039041, Proc. Administrativo SEI-080001/007593/2020
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International do Brasil Seguros S.A, tendo por tomador a empresa MHS
Produtos e Serviços Ltda e por segurado a Secretaria de Estado de Saúde
SES, no valor de R$500 mil, equivalente a 0,9% do valor do contrato, não
cobrindo sequer a garantia de 2% convencionada ordinariamente. 10
Não se verificou nos autos do processo SEI-080001/007407/2020 (relativo ao
Contrato n° 030/2020) a apresentação de outra garantia por parte da
contratada.
Em 07/05/2020, foi editada a Medida Provisória nº 961 que, dentre outras
coisas, autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos,
aplicando-se aos atos realizados e contratos firmados durante o período de
estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de
20/03/2020 (art. 2º, caput e parágrafo único).
A Medida Provisória autoriza à administração pública de todos os entes
federativos o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos, desde que:
prestação do serviço; ou b) propicie significativa e
II, a e b). As justificativas apresentadas nos autos dos processos SEI080001/007581/2020 (fls.3) e SEI-080001/007593/2020 (fls. 3) convergem para
a primeira das hipóteses de pagamento antecipado elencadas na Medida
Provisória.
Em seu art. 1º, §2º, a Medida Provisória oferece à Administração a
possibilidade de prever cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento
contratual, apresentando, em seu incisos, um rol exemplificativo, como, por
o de parte ou de etapa inicial do objeto
a

10

Documento SEI nº 4348998, Proc. Administrativo SEI-080001/007407/2020
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prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei nº 8.666,
de 1993, de até tri
Apesar de o normativo dar à aplicação de medidas assecuratórias um viés de
discricionariedade, estabelecendo que o Administrador pode prever cautelas
aptas a reduzir o risco de inadimplemento, entende-se que, mesmo diante de
uma situação emergencial, o Administrador Público prudente deve buscar as
melhores soluções com o propósito de diminuir os riscos de eventuais prejuízos
decorrentes de inadimplemento contratual em sede dos contratos por ele
autorizados/firmados, representando verdadeiro poder-dever de agir.
O poder-dever de agir do administrador público é hoje pacificamente
reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, significando que as
competências administrativas implicam ao mesmo tempo um poder para
desempenhar as correspondentes funções públicas e um dever de exercício
dessas funções11.

Essa vertente de atuação do gestor público se torna ainda mais evidente e
necessária diante do caso em concreto, tendo em vista os vultosos valores das
contratações e as condições menos rígidas de habilitação exigidas pela
legislação que rege as contratações firmadas durante o estado de calamidade
em

saúde

pública.

Merecem

destaque

as

proposições

já

traçadas

anteriormente neste relatório de auditoria, quanto à inaptidão das empresas
contratadas.
Acrescente-se que os contratos da A2A e da MHS não foram adimplidos,
terminando por acarretar na rescisão unilateral dos contratos, com assinatura
dos termos de rescisão em 06/05/2020 (A2A)12 e 08/05/2020 (MHS)13 e
publicação no Diário Oficial de 11/05/2020 (A2A) e 12/05/2020 (MHS).
11

Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, fls. 268.
12
Documento SEI nº 4557936, Proc Administrativo SEI-080001/007186/2020
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Diante dos acontecimentos, resta materializada a ocorrência do efeito advindo
do risco da assinatura dos contratos sem a adequada cobertura por garantia,
qual seja, o dano ao erário correspondente aos consideráveis valores
antecipados às duas empresas, o que traz à tona, de forma imediata, o
questionamento acerca das medidas tomadas pela SES para buscar seu
ressarcimento.
Seguindo a lógica, a Medida Provisória nº 961 estabelece que, em caso de
realização de pagamento antecipado, a
(art. 1º, §1º, II).
Compulsando os autos relativos às contratações, percebe-se a caracterização
da adoção de medidas tomadas pela SES nesse sentido. Nas notificações de
rescisão dos contratos nos 029/2020 e 030/2020 há cláusula em comum (art.
públicos, a
processo à Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), para
14

Antes mesmo da expiração do prazo concedido de 10 dias, a SES, por meio de
despachos de 11/05/2020, assinados pela Sra. Danielle Tufani Alonso, Chefe
da Assessoria Jurídica
judiciais para reaver os valores pagos em adiantamento, no montante de R$
A2A15 e no montante de R$18.193.320,00 à empresa
MHS16.

13

Documento SEI nº 4571301, Proc. Administrativo SEI-080001/007407/2020
Documentos SEI nos 4571301 (proc. 07407_2020) e 4557936 (proc. 07186_2020)
15
Documento SEI nº 4583171, proc. administrativo SEI-080001/007186/2020
16
Documento SEI nº 4582728, proc. administrativo SEI-080001/007407/2020
14
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As últimas medidas adotadas, quais sejam a rescisão dos contratos e as
providências no sentido de reaver os valores pagos em antecipação,
inegavelmente se tornaram necessárias e adequadas ao momento, objetivando
mitigar ou reverter grave prejuízo financeiro aos cofres públicos.
Porém, não amenizam a conduta pretérita de pagamento antecipado sem a
necessária obtenção de adequada garantia, demonstrando-se de antemão a
falta de zelo na realização das contratações, com a infringência de preceitos
normativos e contrariedade ao preconizado em recente jurisprudência.
Acrescente-se, também não garantem o ressarcimento aos cofres públicos,
tendo em vista que, conforme a própria essência deste achado, a
Administração deliberadamente abriu mão de mecanismos capazes de
assegurar a rápida reposição de eventuais prejuízos, como o ocorrido no caso
concreto.
De todo o exposto, verifica-se que, ainda que seja admitida a possibilidade de
realização de pagamentos antecipados às contratadas, tendo em vista a
situação extraordinária e urgente de combate à pandemia da Covid-19, não se
poderia prescindir da prestação de garantia específica relativa a tais
adiantamentos, posto o risco de inadimplemento do objeto contratual, o qual
acabou se configurando nos contratos nos 029/2020 e 030/2020, implicando o
dano total de R$ 28.093.320,00 (R$ 9.900.000,00 e R$ 18.193.320,00,
respectivamente), valor que deve ser restituído aos cofres públicos,
principalmente diante do contexto atual de crise sanitária e fiscal, exigindo que
seja efetuada a

cobrança de todos os solidariamente responsáveis pelo

resultado danoso, com vistas à maior probabilidade de ressarcimento.
Nesse sentido, ressalte-se que, conforme visto nos autos dos processos
referentes às contratações, o Subsecretário Executivo de Saúde, à época, Sr.
Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos, figurando na condição de
ordenador de despesas, foi quem autorizou a realização dos pagamentos
22/05/2020 11:36:23 AM
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antecipados, dando causa ao dano ao erário. E, diante dos motivos já expostos
na redação do achado 1 (culpa in eligendo e na culpa in vigilando), o Sr. Edmar
Santos, Secretário Estadual de Saúde e ordenador de despesas principal do
Órgão, também deve responder solidariamente pelo débito.
d) Causas
Não investigada
e) Efeitos
Dano ao erário público da ordem de R$ 28.093.320,00, diante do
inadimplemento do objeto contratual.
f) Propostas de encaminhamento
CITAÇÃO dos responsáveis elencados na matriz de responsabilização
(DOC_04), para que apresentem defesa ou promovam o ressarcimento ao
erário do valor dos débitos respectivos, que totalizam 7.902.481,01 UFIR-RJ,
equivalente nesta data a R$ 28.093.320,00, em face das irregularidades
apontadas no presente achado.
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Ausência injustificada de estimativas de preço.

a) Critério
Artigo 4º-E, § 1º, inciso VI, da Lei Federal nº 13.979/2020;
Artigo 4º-E, § 2º, da Lei Federal nº 13.979/2020;
Artigo 1º, § 2º, do Decreto Estadual n.º 46.991/2020;
Promoção Conjunta BBS/CCF/MFC/PE nº 01/2020;
Nota Técnica nº 01/2020 (Processo TCE-RJ nº 101.353-1/20).
b) Evidências
Proc. SEI-080001/007407/2020 (Processo de contratação da MHS):
DOC_38_SEI_080001_007407_2020_4005656.pdf
4005656

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

Justificativa para dispensa da estimativa;

DOC_39_SEI_080001_007407_2020_4014090.pdf
4014090 - Termo de Referência nº 082/2020;
DOC_41_SEI_080001_007407_2020_4019171.pdf
4019171

E-mail de Proposta de preços

MHS;

Proc. SEI-080001/007186/2020 (Processo de contratação da A2A):
DOC_29_SEI_080001_007186_2020_3993277.pdf

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

3993277 - Termo de Referência nº 77/2020 ;
DOC_31_SEI_080001_007186_2020_4014873.pdf
4014873

E-mail de Proposta de preços

A2A;

c) Situação Encontrada
Os contratos 29/2020 (A2A) e 030/2020 (MHS) para aquisição de respiradores
pulmonares foram celebrados, injustificadamente, sem as estimativas de
preços.
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Conforme disposto no inciso VI, artigo 4º-E da Lei Federal nº 13.979/20, as
contratações destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente

do

Coronavírus,

poderão

apresentar

termo

de

referência

simplificado. Todavia, o referido documento deverá conter estimativa de preços
obtida por meio de pelo menos um de cinco parâmetros, conforme a seguir
transcritos:
Art. 4º-E, §1º O termo de referência simplificado ou o projeto
básico simplificado a que se refere o caput conterá:
(...)
IV - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um
dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos;
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores

Apenas excepcionalmente e, mediante justificativa da autoridade competente, a
pesquisa de preços poderia não ser realizada, conforme previsto no parágrafo
2º do mesmo artigo 4-E da lei, como segue:
§

2º

Excepcionalmente,

mediante

justificativa

da

autoridade competente, será dispensada a estimativa de
preços de que trata o inciso VI do caput. (grifo nosso)

Na mesma linha, e fortalecendo ainda mais o entendimento acerca da
importância de tal procedimento o Decreto Estadual nº 46.991/2020, em seu
art. 1º, § 2º estabeleceu, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que a
estimativa de preços tratada na Lei Federal deverá ser obtida, sempre que
possível, mediante 3 fontes de referência:
Art. 1º (...)
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§2º - A estimativa de preços de que trata o art. 4º-E, §1º, inciso
VI, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, deverá
ser obtida, sempre que possível, mediante 3 (três) fontes de
referência.

No processo SEI-080001/007186/2020, referente ao contrato 29/2020 (A2A),
não se vislumbra nenhuma menção a qualquer pesquisa ou justificativa para
sua ausência. Já no processo SEI-080001/007407/2020, referente ao contrato
030/2020 (MHS), verifica-se que no despacho que o inaugura, em 31/03/2020,
o então Subsecretário Executivo, Sr. Gabriell Neves, autoriza a contratação
sem a realização de pesquisa de mercado:

Ou seja, percebe-se que ambos os processos contêm a irregularidade da
ausência injustificada da estimativa de preços, já que a única justificativa
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encontrada foi a própria circunstância emergencial (destaque acima), sendo
certo que é logicamente inconcebível utilizar como justificativa para
incidência da exceção a mesma que ensejou a edição da própria regra
geral.
As contratações de nos 029/2020 e 030/2020 foram firmadas com base em
aceitação, sem a realização de qualquer ponderação, dos preços oferecidos
pelas próprias empresas contratadas.
Essa prática já foi censurada pela Procuradoria Geral do Estado, conforme se
extrai da Promoção Conjunta BBS/CCF/MFC/PE nº 01/2020:
Em verdade, dispositivos nacional e estadual convergem na
proposição de que a obrigatoriedade da estimativa de preços
somente pode ser superada em razão de impossibilidade
comprovadamente demonstrada de se aceder a, pelo menos,
um dos parâmetros de aferição de preços para os objeto e
contratação específicos.
O que se observa, todavia, nos contratos firmados pela SES
parece subverter as noções acima expostas. Em relevantes
e custosas contratações, verifica-se a dispensa da estimativa
de preços mediante o uso de justificativas claramente
insuficientes e sem qualquer liame causal com as
circunstâncias fáticas constatadas no momento, com as
caraterísticas do objeto pretendido ou do mercado em que
ele se insere. O que se pretende como justificativa se
limita, então, a uma declaração genérica e estéril de que o
Estado, assim como o País e o resto do mundo, encontrase sob as constrições de um estado de emergência e que,
por isso, tudo estaria autorizado. (grifo nosso)
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Releva destacar que a mesma interpretação restritiva com relação às
estimativas de preço

ou sua ausência

já havia sido exposta e comunicada

aos gestores estaduais por meio da Nota Técnica nº 01/2020 editada por este
Tribunal em decisão de 30/03/2020, no processo TCE-RJ 101.353-1/20, cujo
trecho de destaque se transcreve a seguir:
4.5. A Lei n.º 13.979/2020 também admite, em casos
excepcionais, mediante justificativa da autoridade competente,
a dispensa da estimativa de preços. Diante da menor
complexidade da pesquisa de preços preconizada no item
antecedente, recomenda-se que essa faculdade somente seja
utilizada na absoluta premência da contratação que, de
qualquer modo, deve estar devidamente demonstrada no
processo

administrativo

correlato.

Com

as

devidas

adaptações, a ideia inserida no item acima (4.4) se aplica ao
presente caso.

Esta Nota Técnica foi comunicada ao então Secretário Estadual de Saúde,
Edmar José Alves dos Santos, por meio do ofício 007430/2020CSO, recebido
em 07/04/2020.
No dia anterior, em 06/04/2020, a imprensa começara a noticiar possíveis
sobrepreços no contrato 29/2020 (A2A):
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Um dos possíveis efeitos da ausência da estimativa de preços nas
contratações aqui tratadas foi constatado no achado 6 do presente relatório de
auditoria, que aponta sobrepreços em média de 200% em comparação a
contratações públicas semelhantes realizadas no mesmo período.
Conforme as evidências apresentadas, o Subsecretário Executivo de Saúde, à
época, Sr. Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos, figurando na condição
de ordenador de despesas, foi quem autorizou o prosseguimento dos feitos
sem a realização das estimativas de preços. Além disso, o Sr. Edmar Santos,
Secretário Estadual de Saúde à época, no cerne de sua conduta omissiva
(culpa in eligendo e culpa in vigilando), que mesmo diante da ciência em
07/04/2020 quanto ao teor da Nota Técnica nº 01/2020 deste Tribunal não
adotou medidas no intuito de sanear os processos de contratação, também
será chamado aos autos para apresentação de razões de defesa quanto à
irregularidade.
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d) Causa
Não investigada.
e) Efeito
Sobrepreço injustificado da contratação (achado 6).
f) Proposta de Encaminhamento
Notificação

ao

Sr.

Gabriell

Carvalho

Neves

Franco

dos

Santos,

Subsecretário Executivo de Saúde, à época, responsável pela autorização
da despesa sem a estimativa de preços, para que apresente as seguintes
razões de defesa:
Pela Contratação da empresa A2A Comércio Serviços e Representações
Ltda. - ME sem a adequada estimativa de preços, sendo aquela empresa
a única consultada para apresentar cotação, fato que feriu o disposto no
artigo 4º-E, § 1º, inciso VI e § 2º, da Lei Federal n.º 13.979/2020.
Pela Contratação da empresa MHS Produtos e Serviços Ltda. sem a
adequada estimativa de preços, sendo aquela empresa a única
consultada para apresentar cotação, tendo a administração apresentado
uma frágil justificativa sem nenhum detalhamento dos motivos impeditivos
para o devido cotejamento de preços, fato que feriu o disposto no artigo
4º-E, § 1º, inciso VI e § 2º, da Lei Federal n.º 13.979/2020.
Notificação ao Sr. Edmar Santos, Secretário de Estado de Saúde, à época,
para que apresente razões de defesa pela sua omissão ante:
A Contratação da empresa A2A Comércio Serviços e Representações
Ltda. - ME sem a adequada estimativa de preços, sendo aquela empresa
a única consultada para apresentar cotação, fato que feriu o disposto no
artigo 4º-E, § 1º, inciso VI e § 2º, da Lei Federal n.º 13.979/2020.
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A Contratação da empresa MHS Produtos e Serviços Ltda. sem a
adequada estimativa de preços, sendo aquela empresa a única
consultada para apresentar cotação, tendo a administração apresentado
uma frágil justificativa sem nenhum detalhamento dos motivos impeditivos
para o devido cotejamento de preços, fato que feriu o disposto no artigo
4º-E, § 1º, inciso VI e § 2º, da Lei Federal n.º 13.979/2020.
Comunicação ao atual Gestor para que, ao realizar aquisições com
fundamento na Lei Federal nº 13.979/20, realize estimativa de preço nos
moldes do artigo 4º-E, § 1º, inciso VI e § 2º, da Lei Federal n.º 13.979/2020.
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Ausência injustificada de estimativas de quantidade.

a) Critério
Artigos 15, §7º, II c/c 38, VI e parágrafo único, da Lei 8.666/93;
Artigo 4º-B, IV c/c 4º-E, §1º, III, da Lei 13.979/2020;
Artigo 1º, §2º, do Decreto Estadual 46.991/2020;
Resolução nº 7/2010 da Anvisa.
b) Evidências
Proc. SEI-080001/007407/2020 (Processo de contratação da MHS):
DOC_39_ SEI_080001_007407_2020_4014090.pdf - Documento SEI nº
4014090 - Termo de Referência nº 082/2020;
Proc. SEI-080001/007186/2020 (Processo de contratação da A2A):
DOC_29_SEI_080001_007186_2020_3993277.pdf

-

Documento

SEI

nº

SEI

nº

3993277 - Termo de Referência nº 77/2020 ;
Proc. SEI-080001/005899/2020 (Processo de contratação da ARC):
DOC_18_SEI_080001_005899_2020_3844597.pdf

-

Documento

3844597 - Termo de Referência nº 038/2020 c/ acréscimo de 100 itens;
DOC_15_PLANO DE RESPOSTA_02.03.2020.pdf - Plano de Resposta de
Emergência ao Coronavírus no ERJ, atualização de 02.03.2020;
DOC_16_PLANO DE RESPOSTA_01.04.2020.pdf - Plano de Resposta de
Emergência ao Coronavírus no ERJ, atualização de 01.04.2020;
Proc. SEI-080017/002492/2020 (Resposta ao TSID Nº 002.269.2020):
DOC_68_SEI_080017_002492_2020_4381756.pdf

-

Documento

SEI

nº

4381756 - Resposta às 1ª e 2ª reiterações do TSID02;
DOC_69_PLANILHA ANEXA AO DESPACHO SEI_4381756_29.04.2020.pdf Planilha 4393486, anexo do despacho SEI nº 4381756;
DOC_66_ SEI_080017_002492_2020_4288624.pdf - Documento SEI nº
4288624

Informação sobre destinação dos equipamentos;

DOC_64__SEI_080017_002492_2020_4256941.pdf
4256941 - Informação - destinação dos equipamentos;
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SEI

nº
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DOC_67_SEI_080017_002492_2020_4355387.pdf
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-

Documento

Encaminhamento à área finalística;

DOC_73_PLANILHA COMPARATIVO DE LEITOS-PLANO-CNES.xlsx - Planilha
comparativa de quantitativo de Leitos

Plano de Resposta/CNES;

Proc. SEI-080001/006806/2020 (Contratação - Hospital Zilda Arns):
DOC_24_SEI_080001_006806_2020_3943800.pdf
3943800

-

Documento

SEI

nº

Termo de Referência;

Ofício OP/TCE/SUBCG nº 097/2020 e anexos

Resposta ao TSID08

DOC_74_OF-OP-TCE-SUBCG 097.2020.pdf;
DOC_75_OF-OP-TCE-SUBCG 097.2020_DOC1_ANEXO.pdf;
DOC_76_OF-OP-TCE-SUBCG 097.2020_PLANILHA ANEXA.xlsx.

c) Situação Encontrada
Os contratos nos 014/2020 (ARC), 029/2020 (A2A) e 030/2020 (MHS) foram
celebrados sem a estimativa do quantitativo necessário para atender a
demanda.
Nos processos SEI-080001/005899/2020, SEI-080001/007186/2020 e SEI080001/007407/2020, referentes respectivamente aos contratos 014/2020
(ARC) , 29/2020 (A2A) e 030/2020 (MHS), não se vislumbra nenhuma menção
a qualquer apontamento capaz de indicar que as quantidades previstas foram
estimadas com base em informações suficientes ao entendimento de uma
demanda estimada, além de não demonstrar a viabilidade técnica de instalação
dos mesmos na rede pública de saúde.
Destaca-se a seguir uma linha cronológica dos trâmites dos processos citados
acima, durante os procedimentos preparatórios que culminaram na celebração
dos contratos:
1. Processo SEI-080001/005899/2020:
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Despacho de 17/03/2020, previu inicialmente um quantitativo de 600
respiradores, sendo 300 por locação (Documento SEI nº 3765695);
Em 20/03/2020, o então Subsecretário Executivo Gabriell Neves
solicitou, sem justificativas, a alteração do termo de referência para
acréscimo de 100 unidades, totalizando naquele momento 700
respiradores, 400 para aquisição e 300 para locação (Documento SEI nº
3843318);
Despacho de 21/03/2020 autorizou a continuidade do procedimento
apenas para a aquisição dos 400 (Documento SEI nº 3855045);
Em 24/03/2020 o então subsecretário executivo autorizou a despesa
para aquisição de 400 ventiladores apenas, nada mencionando acerca
dos outros 300 para locação. (Documento SEI nº 3879828);
2. Processo SEI-080001/007186/2020:
No dia 30/03/2020 foi inaugurado o processo que cuidou da contratação

despacho do então Subsecretário Executivo Gabriell Neves. (Documento
SEI nº 3981727);
3. Processo SEI-080001/007407/2020:
No dia seguinte, em 31/03/2020, foi inaugurado o processo que ensejou
na contratação da MHS, prevendo a aquisição de mais 300 respiradores.
(Documento SEI nº 4005656). Na mesma data o processo foi
encaminhado para fins de adoção das medidas necessárias para as
(Documento
SEI nº 4005669).
A descrição cronológica ajuda a perceber que já em 17/03/2020, havia a
intenção de contratar 600 respiradores, quantitativo elevado para 700 em
20/03/2020 e para 1000 em 31/03/2020, sempre com a justificativa de
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De fato, a análise dos dados disponibilizados pelo Centro de Informações
Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS

RJ) demonstra que

houve um crescimento exponencial de casos de infectados por Coronavirus no
mês de março.

17/mar - 600 ventiladores

Fonte: elaboração própria a partir do dados abertos publicados em
http://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html

Mas esse crescimento por si só não justifica o quantitativo de 700 (setecentos)
ventiladores pretendidos já em 20/03/2020.
Apesar de a Lei Federal nº 13.979/2020, em seu art. 4º-B, inciso IV,
presumem-se atendidas as condições de limitação da
contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
o Decreto Estadual nº

além das

presunções estabelecidas no art. 4º-B e 4º-E da Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, presumir-se-á justificado o quantitativo descrito no Termo de
Refe
prescindido.
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O que essas normas buscam é conferir à Administração um procedimento
administrativo célere, passível de fundamentação simplificada, mas que precisa
abordar também a motivação das quantidades demandadas, por meio de
algum parâmetro de estimação, mesmo que não dotadas de todas as técnicas
exigidas nas das contratações regidas pela Lei 8.666/1993.17
Diante da inexistência de estimativa dos quantitativos pretendidos nos
processos administrativos das contratações, a equipe tentou obter junto à SES
essa estimativa.
O primeiro questionamento a esse respeito foi em 15/04/2020, quanto à
destinação dos 1.000 ventiladores pulmonares, a SES/RJ se pronunciou em
despacho de 17/04/2020, por intermédio do Superintendente Caio freire Leal,
que no momento da celebração dos contratos não havia previsão específica
de destinação para unidades de saúde, corroborando o presente achado:
Não havia, no momento da celebração dos três contratos,
contudo, ainda, previsão específica para as unidades de saúde
para os quais serão direcionados os ventiladores pulmonares
em tela.18

Não satisfeita com a ausência de previsão de destinação para essas vultosas
aquisições de equipamentos tão importantes para o atendimento da população,
a equipe reiterou o questionamento por duas oportunidades, em 20/04/2020 19
e em 27/04/202020; até que, finalmente, em 29/04/2020, veio a resposta da
Subsecretária de Regulação e Unidades Próprias, Renata Carnevale Carneiro
17

Lei 8.666/93, art. 15, §7º,inciso II.
Documentos 4256941 e 4260742 do processo SEI-080017/002492/2020.
19
Documento 4288624 do processo SEI-080017/002492/2020. Resposta da SES por intermédio do
18

sob posse da CGA, um mapa de distribuição às unidades de saúde para o tema abordado. Certamente que,
20

Nova resposta do Superintendente de Logística, Suprimentos e Patrimônio: Sugerindo encaminhamento
a area finalistica da SES.
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Chermont de Miranda, afirmando que o Estado ainda precisaria de 800
ventiladores mecânicos para suprir os leitos de UTI previstos em tabela
aprovada na Deliberação CIB/RJ de 14/04/2020, atualizada, que também
anexou.
Considerando a 4ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada
em 16/04/2020.
Considerando a planilha de leitos em anexo4393486 que
integra o Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus no
Estado do Rio de Janeiro, onde a SES indica a necessidade de
85 kits de CTI, o que se traduz em 850 leitos de CTI para
assistência aos pacientes COVID-19;
Considerando o número de pacientes em fila no estado,
aguardando

por

leito

de

terapia

intensiva,

que

vem

aumentando diariamente, em velocidade crescente;
Considerando que os municípios enviaram solicitações à
SES/Subsecretaria de Gestão da Assistência Integral à Saúde
(SGAIS), por meio de ofícios e mensagens eletrônicas, onde
informam a necessidade de apoio para operacionalização dos
leitos;
Considerando que o Estado do Rio de Janeiro só recebeu,
até a presente data, 4 KITs de CTI do Ministério da Saúde e
mais 40 respiradores, o que é insuficiente para suprir a
necessidade do estado;
Considerando

a

necessidade

de

800

ventiladores

mecânicos, 800 monitores paramétricos (sendo 1/3 com
Módulo de Pressão Invasiva) e 80 desfibriladores para que
o Estado apoie os leitos de terapia intensiva dos
municípios conforme solicitação realizada por ofício e
pactuação em CIB.
Informamos que os respiradores solicitados serão distribuídos
conforme a chegada e necessidade por região. A planilha
4393486 em

anexo

servirá

como

base

para

esta

distribuição, ressalta-se que a mesma é dinâmica podendo
sofrer alteração ao longo da pandemia.
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Encaminha-se o p.p. para ciência das informações prestadas
por essa Subsecretaria.
Não grifado no original.21

Porém, essa resposta se refere à suposta necessidade de 800 ventiladores
para suprir os leitos previstos na planilha aprovada na reunião do CIB em
16/04/2020, planilha esta elaborada na atualização do Plano de Resposta
datado de 01/04/2020, datas posteriores às contratações, como já ilustrado no
gráfico apresentado no início deste tópico.
Nota-se também que segundo a resposta, em 29/04/2020 já se sabia que só 4
(quatro) dos 85 (oitenta e cinco) Kits de UTI solicitados ao Ministério da Saúde
haviam sido recebidos, sendo que cada Kit equipa 10 (dez) leitos de UTI.
Informação esta, que na época das contratações, não se poderia prever, pois
as solicitações estavam sendo realizadas.
Durante as contratações, no mês de março, vigorava o Plano de Resposta de
Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro, de 02/03/2020, que
não continha previsão de compra de ventiladores pulmonares, nem quantitativo
de leitos a serem disponibilizados. Havia apenas uma previsão genérica de
compra de insumos e equipamentos, abertura de leitos em hospitais com
capacidade ociosa e mapeamento de locais para instalação de hospitais de
campanha, caso o nível de resposta fosse elevado ao nível 3.

21

Documento 4381756 do processo SEI-080017/002492/2020.
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A previsão específica de aquisição de ventiladores só veio a ser mencionada
em 01/04/2020, quando os processos de contratação já estavam em
andamento, com a inserção de uma linha específica na tabela do nível 2, do
Plano de Resposta datado de 01/04/2020.
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conforme
necessidade e disponibilidade declarada pelos municípios
consonante com a resposta encaminhada à equipe em 29/04/2020 22, pela
Subsecretária de Regulação e Unidades Próprias, Renata Carnevale Carneiro
Chermont de Miranda, anteriormente transcrita, mas ainda sem a informação
sobre quais desses leitos eram preexistentes.
Em

resposta

ao

Ministério

Público,

disponível

no

processo

SEI-

080002/000890/202023, a respeito de quantos leitos previstos no plano eram
preexistentes, a Secretaria de Saúde assim respondeu:

22

Documento 4381756 do processo SEI-080017/002492/2020.
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Cabe ressaltar que, inicialmente, houve a previsão de abertura
de novos leitos, bem como a mudança na tipologia de leitos já
existentes, ou seja, leitos de enfermaria para leitos de CTI e
leitos de cirurgias eletivas para enfermaria COVID, nas
unidades de saúde sob gestão federal, estadual e municipal,
conforme planilha já anexada (anexo III).

Como se nota, a resposta dada ao MPRJ não especificou quantos leitos novos
foram previstos, pois a planilha a qual se refere é a mesma dos Planos de
Resposta, em que os leitos estão misturados entre novos e preexistentes.
Com vistas a tentar elucidar a questão, a equipe fez uma avaliação baseada
nas seguintes premissas:
Cotejando as informações constantes da primeira tabela publicada, que
é a de 01/04/2020, com a aprovada na reunião do CIB em 16/04/2020 e
a encaminhada na resposta em 29/04/2020, não se observa variação
significativa dos leitos de UTI fora dos hospitais de campanha, que
continuaram em torno de 1.400 (mil e quatrocentos). Os aumentos se
deram nos hospitais de campanha que passaram de 350 para 790
(trezentos e cinquenta para setecentos e noventa). O expurgo dos
hospitais de campanha se deve ao fato de que serão equipados pelas
Organizações Sociais de Saúde (OSS) contratadas ou pelo agente
privado responsável;
De outro lado, consulta à base de dados do CNES (Datasus) permite
verificar que na competência de fevereiro de 2020, existiam 566 leitos de
UTI adulto e pediátrica dos tipos II e III disponíveis para o SUS, nos
hospitais previstos no Plano de 01/04/2020;

23

Documento 4661532.
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Outro aspecto a ser considerado é que de acordo com a Resolução nº
07/2010 da Anvisa, cada UTI Adulto ou Pediátrica deve possuir
ventilador pulmonar mecânico microprocessado na proporção de 01
(um) para cada 02 (dois) leitos, com reserva operacional de 01 (um)
equipamento para cada 05 (cinco) leitos, devendo dispor, cada
equipamento de, no mínimo, 02 (dois) circuitos completos (artigo 58, XII
e 63, XV). Ou seja, a relação ventilador/leito é de 7/10 (cinco em uso e
dois de reserva para cada 10 leitos);
Ainda deve-se levar em consideração que no mesmo Plano, há a
informação dos Kits de UTI solicitados à União, que somavam 120 para
os hospitais que não são de campanha, sendo que cada Kit equipa 10
(dez) leitos de UTI, valendo dizer que foram solicitados à União os
equipamentos necessários para equipar 1.200 leitos de UTI. Esse
quantitativo foi atualizado para 85 Kits na planilha encaminhada em
29/04/2020.
Com essas premissas, pode-se tabular as necessidades de ventiladores para
leitos de UTI no período das contratações em análise, lembrando que o
primeiro pedido se deu em 17/03/2020 para 600 (seiscentas) unidades e o
último, em 31/03/2020, fechou a quantidade total em 1.000 (mil) unidades:
TABELA 07

SUPERFATURAMENTO QUANTITATIVO

Leitos de UTI, Ventiladores e Kits

Plano de
Resposta
(01.04.20)

Tabela
atualizada
(29.04.20)

Leitos de UTI fora dos hospitais de
campanha

A

1408

1444

(-) Leitos de UTI existentes (CNES fevereiro)

B

566

566

C=A-B

842 leitos

878 leitos

D=
C*(7/10)

589 vent.

615 vent.

Subtotal (acréscimo de leitos a serem
viabilizados, exceto campanha)
Quantidade de ventiladores para equipar
todos os leitos de acréscimo de acordo
com a RDC
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E

1000
vent.

1000 vent.

E-D

411 vent.

385 vent.

F

120 kits

85 kits

Kits solicitados ao Ministério da Saúde

G=
(F*10)*(7/1
840 vent.
595 vent.
0)
Fonte: Planilha elaborada pela equipe que compila dados do Plano de Resposta em suas versões de

Ventiladores equivalentes aos Kits solicitados
ao Ministério da Saúde pela RDC

01.04 e 29.04 com os dados de fevereiro dos leitos de UTI tipos II e III existentes no CNES
(DOC_73_PLANILHA COMPARATIVO DE LEITOS-PLANO-CNES.xls).

A análise da tabela acima permite concluir que houve um excesso de 411
ventiladores pulmonares, na medida em que bastariam 589 para equipar os
842 leitos novos que foram previstos em 01/04/2020 no Plano de Resposta
posteriormente referendado pela CIB em 14/04/2020.
Isso sem contar com a solicitação de 120 kits de UTI ao Ministério da Saúde,
que depois foram reduzidos para 85 Kits, o que deveria suprir a demanda para
os 842 novos leitos, sendo certo que no momento da elaboração do Plano de
Resposta datado de 01/04/2020 não havia motivos para imaginar que o
Ministério da Saúde não iria fornecer os Kits solicitados.
E também sem levar em consideração que o Termo de Referência elaborado
em 25/03/2020 para contratação de Organização Social de Saúde para o
Hospital Zilda Arns previa como itens de investimento das contratadas: 70
leitos CTI adulto (60 ventiladores); 10 leitos de UTI pediátrico (22 ventiladores);
70 leitos UCI-a (50 ventiladores); 10 leitos UCI-p (22 ventiladores), totalizando
154 ventiladores pulmonares.24
Diante dessa estimativa feita pela equipe, verificou-se a necessidade de
requisitar todos os ofícios, mensagens ou documentos enviados pelos
municípios à Secretaria de Saúde, já que segundo a última resposta

24

Processo SEI-080001/006806/2020, documento SEI 3943800.
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encaminhada, teriam sido esses pedidos que justificaram o quantitativo dessas
três contratações. Em resposta, foram finalmente encaminhados, em
17/05/2020, os documentos constantes dos anexos DOC_74, DOC_75 e
DOC_76, que apresentam uma planilha que indica os ofícios encaminhados.
Verifica-se que o total de leitos de UTI solicitados por esses ofícios é de 445
leitos. Número também distante dos 1.000 (mil) respiradores contratados.
Outro fato que merece destaque nesta última resposta é que, dos ofícios cujas
cópias constam da resposta, que referenciam 248 dos 445 leitos, todos são
datados posteriormente ao dia 17/03/2020, quando se iniciou o processo de
contratação de 600 ventiladores, conforme o quadro a seguir:
TABELA 08

OFÍCIOS ENCAMINHADOS À SES/RJ PELOS MUNICÍPIOS

Hospital Universitário - Fundão
Carapebus
São Gonçalo
Quissamã
Guapimirim
HSVP
Bom
Itabapoana
Campos
Cordeiro
Japeri
Petrópolis
Itaguaí

Jesus

16/03/2020 Ofício não considerado na planilha
17/03/2020 Município não contemplado na
planilha
18/03/2020
50
19/03/2020
12
23/03/2020
10
do 24/03/2020
20
24/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
31/03/2020
13/04/2020

Subtotal
Demais leitos com ofício
constantes da planilha
Total de leitos requeridos por
ofício dos municípios

80
10
40
16
10
248
197
445

Fonte: Resposta ao TSID.008 (DOC_74, DOC_75 e DOC_76)

Todo o exposto demonstra que os três processos administrativos para
aquisição dos 1.000 (mil) ventiladores pulmonares não apresentaram qualquer
motivação para o quantitativo pretendido, com o agravante de que as respostas
evasivas e contraditórias da Secretaria de Estado de Saúde a respeito da
destinação prevista para cada um desses equipamentos apontam, no mínimo,
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para um descompasso entre a demanda específica, à época, para os novos
leitos de UTI previstos no Plano de Resposta e as contratações, resultando em
um superdimensionamento de 70%, equivalente à contratação de 411
equipamentos a mais do que seria o necessário.
Conforme as evidências apresentadas, o Subsecretário Executivo de Saúde à
época, Sr. Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos, por meio de diversos
despachos, autorizou o prosseguimento dos feitos sem o cotejamento dos
quantitativos previstos e a real demanda pelos equipamentos. Além disso, o Sr.
Edmar Santos, Secretário Estadual de Saúde à época,

no cerne de sua

conduta omissiva (culpa in eligendo e culpa in vigilando), não adotou medidas
no intuito de sanear os processos de contratação, mesmo tendo participado
ativamente da edição do Plano de Resposta de Emergência, no qual configurou
como autoridade signatária em suas versões de 02/03/2020 e 01/04/2020.
Assim, ambos serão chamados aos autos para apresentação de razões de
defesa quanto à irregularidade.
d) Causa
Não investigada
e) Efeito
Risco de superfaturamento, caso o quantitativo adquirido seja muito superior
à necessidade dos novos leitos previstos para serem criados, o que parece
ter sido o caso;
Risco de não atendimento da demanda urgente, caso o quantitativo
adquirido seja inferior à necessidade que a estimativa, se realizada, poderia
ter demonstrado.
f) Proposta de Encaminhamento
Notificação

ao

Sr.

Gabriell

Carvalho

Neves

Franco

dos

Santos,

Subsecretário Executivo de Saúde, à época, responsável pela autorização
da despesa, para que apresente as seguintes razões de defesa pela
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contratação da empresa MHS Produtos e Serviços Ltda.; A2A Comércio
Serviços e Representações Ltda.

ME e ARC Fontoura Indústria, Comércio

e Representações Ltda. sem que fossem demonstradas as reais demandas
do quantitativo a ser adquirido, por meio de técnicas de estimação, ainda
que não dotadas da complexidade exigida pelo artigo 15, § 7º, inciso II, da
Lei Federal, fato que não atende integralmente às disposições contidas no
artigo 4º-B, inciso IV, da Lei Federal n.º 13.979/2020.
Notificação ao Sr. Edmar Santos, Secretário de Estado de Saúde, à época,
para que apresente razões de defesa pela sua omissão ante a contratação
da empresa MHS Produtos e Serviços Ltda.; A2A Comércio Serviços e
Representações Ltda.

ME e ARC Fontoura Indústria, Comércio e

Representações Ltda. sem que fossem demonstradas as reais demandas do
quantitativo a ser adquirido, por meio de técnicas de estimação, ainda que
não dotadas da complexidade exigida pelo artigo 15, § 7º, inciso II, da Lei
Federal, fato que não atende integralmente às disposições contidas no artigo
4º-B, inciso IV, da Lei Federal n.º 13.979/2020.
Comunicação ao atual Gestor para que, ao realizar aquisições com
fundamento na Lei Federal nº 13.979/20, faça constar, do processo
administrativo, a metodologia adotada para a estimativa do quantitativo
pretendido, ainda que seja simplificada em relação às técnicas mais
apuradas exigidas pelo artigo 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93, mas que
seja suficiente para demonstrar claramente as premissas adotadas e a
memória de cálculo, de modo a satisfazer a presunção relativa do artigo 4ºB, inciso IV, da Lei 13.979/2020.
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Sobrepreço injustificado das contratações emergenciais
realizadas para combate da Pandemia do COVID-19.

a) Critérios
Artigo 70, da Constituição Federal;
Artigo 4º-E, § 3º da Lei Federal nº 13.979/2020;
Artigo 1º, da Lei Estadual n.º 8.769/2020;
Itens 4.7 e 6.1 a 6.7 da Nota Técnica n.º 001/2020, emitida pela SGE e
aprovada pelo Plenário Virtual em 30.03.2020 no processo TCE-RJ n.º
101.353-1/20.

b) Evidências
Proc. SEI-080001/005899/2020 (Processo de contratação da ARC):
DOC_19_SEI_080001_005899_2020_3855069.pdf
3855069

-

Documento

SEI

nº

Proposta ARC FONTOURA;

DOC_10_CONTRATO_014_20_ARC.pdf - Contrato 014/2020

ARC;

Proc. SEI-080001/007407/2020 (Processo de contratação da MHS):
DOC_41_SEI_080001_007407_2020_4019171.pdf
4019171

E-mail de Proposta de preços

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

MHS;

DOC_42_SEI_080001_007407_2020_4032752.pdf
4032752

-

Aprovação da contratação;

DOC_12_CONTRATO_030_20_MHS - Contrato nº 30/2020

MHS;

Proc. SEI-080001/007186/2020 (Processo de contratação da A2A):
DOC_31_SEI_080001_007186_2020_4014873.pdf
4014873

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

Nº

Solicitação e apresentação da proposta;

DOC_32_SEI_080001_007186_2020_4023852.pdf
4023852 - Aprovação da contratação;

DOC_11_CONTRATO_029_20_A2A.pdf - Contrato 029/2020 - A2A;
Pesquisa de preços junto a outros Entes da Federação
DOC_06_FRM.Q03.01.VENTILADOR_A2A.pdf;
DOC_07_FRM.Q03.01.VENTILADOR_ARC.pdf;
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DOC_08_FRM.Q03.01.VENTILADOR_MHS.pdf.

c) Situação Encontrada
A Lei Federal 13.979/2020, conforme já exaustivamente exposto, veio
flexibilizar requisitos e exigências, em regra, fixadas para as contratações
públicas, com vistas a fornecer a segurança jurídica necessária, para que
gestores pudessem enfrentar a pandemia do Covid-19 de forma célere,
oportuna e efetiva.
Não se pode esquecer, porém, a finalidade daquela norma, qual seja, o
combate à crise sanitária, nem confundir sua permissividade, que deriva
daquele fim, com um cheque em branco na mão dos agentes públicos, que
permanecem

responsáveis

por

sua

conduta

comissiva

ou

omissiva,

considerado, obviamente, o contexto em que se encontram.
Nesse sentido, cabe ainda lembrar que, mesmo aquele normativo, estabelece
parâmetros mínimos a serem seguidos, ainda que mais simplificados do que
seu paralelo na Lei 8.666/1993. Por exemplo, em seu art. 4º-E, que admite, nas
contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata, a apresentação de termo de
referência simplificado ou de projeto básico simplificado, é exigida, em regra, a
realização de estimativa de preços, nos termos a seguir:
Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e
insumos necessários ao enfrentamento da emergência que
trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de
referência simplificado ou de projeto básico simplificado.
§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico
simplificado a que se refere o caput conterá:
(...)
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VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um
dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores;
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade
competente, será dispensada a estimativa de preços de que
trata o inciso VI do caput.
§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o
inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder
Público por valores superiores decorrentes de oscilações
ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá
haver justificativa nos autos.

Verifica-se que os preços praticados nas aquisições efetuadas com
fundamento na Lei 13.979/2020 permanecem carecendo de um balizamento
mínimo, por meio de estimativa prévia, salvo justificativa razoável exarada nos
autos do processo.
Urge ressaltar que a excepcionalidade contida no parágrafo 3º do dispositivo
previamente transcrito, não admite que sejam praticados quaisquer preços, ou
que estes se encontrem acima dos preços vigentes no mercado atual. Apenas
reconhece que, no atual contexto, são possíveis oscilações de preços com
maior frequência e intensidade do que em condições ordinárias do mercado,
devendo, porém, mais uma vez, ser apresentada justificativa razoável, que
consigne e evidencie os fatores causadores, como abrupta elevação na taxa de
câmbio, restrição da oferta, etc.
No mesmo sentido, a Lei Estadual nº 8.769/2020, em seu art.1º, veda a
majoração, sem justa causa, do preço de produtos ou serviços, durante o
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período em que estiver em vigor o Plano de Contingência do Novo Coronavírus
da Secretaria de Estado de Saúde.
Em que pese o exposto, verificou-se que os preços praticados no âmbito dos
Contratos nºs 014/2020, 029/2020 e 030/2020 são superiores ao preço de
referência apurado com base nos valores de aquisições similares praticadas
por outros Entes da Federação, também realizadas sob a égide da Lei Federal
nº 13.979/2020, conforme metodologia descrita no tópico 1.3 deste Relatório,
indicando a prática de sobrepreço, apontando para um dano potencial na
ordem

de

R$ 123.588.000,00,

em

flagrante

afronta

ao

Princípio

da

Economicidade insculpido no artigo 70, da Constituição Federal de 1988.
Frise-se, a metodologia aludida, que serviu de base para a elaboração do
Formulário de Auditoria

(FRM.Q3.01.VENTILADOR), foi definida de forma a

permitir a obtenção de um Preço de Referência, a partir de uma faixa de preços
de mercado na mesma época das contratações, tendo sido utilizado o limite
superior, daquela faixa, como corte, em face do conservadorismo, para se
adequar ao contexto de volatilidade e insegurança, indo ao encontro do
previsto no inciso II do art. 9º da Deliberação TCE-RJ nº 279/2017 e no art. 22
da LINDB.
A tabela a seguir apresenta, de forma sintética, os parâmetros utilizados na
construção do preço de referência:
TABELA 09

METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO DE MERCADO
Estimador
Valor da Amostra Final
Média
R$54.562,33
Mediana
R$54.691,66
Desvio Padrão
R$4.463,73
Coeficiente de Variação
8% (amostra homogênea)
Máximo
60.000,00
Preço de Referência
60.000,00

Com base nos resultados expostos previamente e efetuada a comparação com
os preços contratados, apurou-se o sobrepreço nos seguintes termos:
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TABELA 10

Nº
CON
TRA
TO

014/
2020

029/
2020

030/
2020

FORNECE
DOR

ARC
FONTOURA
INDÚSTRIA
COMÉRCIO E
REPRES.
LTDA
A2A
COMERCIO
SERVIÇOS E
REPRES.
LTDA
MHS
PRODUTOS E
SERVIÇOS
LTDA
TOTAL
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SOBREPREÇO APURADO NOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE
VENTILADOR PULMONAR

QUAN
TI
DADE

VALOR
TOTAL

(A)

(B)

PERC.
VALOR
PREÇO DE SOBREPREÇO SOBREPREÇO
SOBREUNIDADE REFERÊNCIA
UNIDADE
TOTAL
PREÇO
UNIDADE
(C)

(D)

(E)=(C)-(D)

(F)=(E)x(A)

(G)=
(E)/(D) x
100

400

67.920.000,00 169.800,00

60.000,00

109.800,00

43.920.000,00

183%

300

59.400.000,00 198.000,00

60.000,00

138.000,00

41.400.000,00

230%

300

56.268.000,00 187.560,00

60.000,00

127.560,00

38.268.000,00

212,6%

1.000 183.588.000,00

123.588.000,00

Observa-se que os respiradores foram contratados a preços que equivaliam,
aproximadamente, em média, ao triplo do valor adotado como referência para o
mercado, implicando um sobrepreço médio aproximado de 200%:
ARC Fontoura: sobrepreço de 183%;
A2A: sobrepreço de 230%; e
MHS: sobrepreço de 212%
Assim, o sobrepreço total apurado nas aquisições provenientes das três
contratações para aquisição de 1.000 ventiladores pulmonares foi de
R$ 123.588.000,00.
De acordo com o item 4.7 da Nota Técnica nº 001/2020, eventual contratação
por preços acima dos do mercado se resolve em responsabilização, inclusive e
principalmente do fornecedor. Já o item 6.3, informa que ao particular caberá o
ônus de comprovar, ainda que posteriormente à realização da contratação, que
os preços ofertados à Administração são compatíveis com os praticados no
mercado.
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A ótica do parágrafo anterior se baseia no ambiente de potencial lesão que o
gestor público de boa-fé encontra ao tentar satisfazer as legítimas
necessidades da Administração, podendo ser obrigado a contratar mesmo por
valores abusivos, quando os fornecedores se aproveitam da calamidade
pública para praticá-los.
Porém, esse, certamente, não parece o caso das contratações em análise, haja
vista o extraordinário sobrepreço aproximado médio de 200% ter ocorrido em
processos de compra conduzidos sem estimativa de preços, sem que fosse
apresentada justificativa adequada para sua dispensa (achado 3), ou mediante
pesquisa de preços desqualificada (achado 2).
Há que se considerar, ainda, as demais irregularidades evidenciadas neste
relatório, sobretudo as relacionadas ao direcionamento da contratação para
empresas sem nenhuma capacidade de fornecer os equipamentos nas
condições e prazo acordados

culminando no inadimplemento contratual

,

em meio, inclusive, a robustas evidências de fraude, conforme descrito no
achado 2, fatores que atraem a responsabilidade pelo sobrepreço para os
gestores que conduziram a contratação.
Reitere-se que o Subsecretário Executivo de Saúde à época, o Sr. Gabriell
Carvalho Neves Franco dos Santos, figurando na condição de ordenador de
despesas, foi quem autorizou as despesas relativas às contratações das
empresas MHS Produtos e Serviços Ltda., A2A Comércio Serviços e
Representações

Ltda.-ME

e

ARC

Fontoura

Indústria

Comércio

e

Representações Eireli, bem como celebrou os instrumentos contratuais
correspondentes, dando causa à irregularidade.
Por fim, mais uma vez, considerando a decretação de estado de calamidade,
diante de uma crise sanitária de proporções jamais vistas, a materialidade das
contratações e a incontestável relevância dos objetos respectivos, não se pode
admitir que aquele ex-subsecretário executivo de saúde seja considerado o
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único responsável pelos fatos apurados, excusando a grave omissão do Sr.
Edmar Santos, Secretário Estadual de Saúde, que também deve responder por
seus atos (e/ou omissões), com fundamento na culpa in eligendo e na culpa in
vigilando.
d) Causa
Não realização de estimativa de preços para os Contratos n.ºs 029/2020 e
030/2020, referentes à A2A e MHS, respectivamente (Achado 04);
Direcionamento ilícito das contratações e indícios de fraude na pesquisa de
preços que justificou a contratação da ARC (Achado 02).
e) Efeitos
Dano potencial ao erário.
f) Propostas de encaminhamento
Notificação

ao

Sr.

Gabriell

Carvalho

Neves

Franco

dos

Santos,

Subsecretário Executivo de Saúde, à época, responsável pela autorização
da despesa e signatário dos Contratos nºs 14/2020, 29/2020 e 30/2020, para
que apresente razões de defesa em virtude do sobrepreço total apurado de
R$123.588.000,00 na aquisição de ventiladores pulmonares, nos termos
deste relatório.
Notificação ao Sr. Edmar Santos, Secretário de Estado de Saúde, à época,
para que apresente razões de defesa pela sua omissão ante a contratação
das empresas MHS Produtos e Serviços Ltda., A2A Comércio Serviços e
Representações

Ltda.-ME

e

ARC

Fontoura

Indústria

Comércio

e

Representações Eireli, com sobrepreço total apurado de R$123.588.000,00,
nos termos deste relatório.
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Liquidação irregular de despesa, pelo recebimento de
equipamentos inservíveis para os fins a que se destinava a
contratação.

a) Critérios
Artigos 58, III; 67; 69; 70; 73, II e 76; todos da Lei 8.666/1993;
Artigo 4-B, II, da Lei 13.979/2020.
b) Evidências
Proc. SEI-080001/005899/2020 (Processo de contratação da ARC):
DOC_18_SEI_080001_005899_2020_3844597.pdf

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

3844597 - Termo de Referência nº 038/2020;
DOC_19_SEI_080001_005899_2020_3855069.pfd
3855069

Proposta ARC FONTOURA;

DOC_10_CONTRATO_014_20_ARC.pdf - Contrato 014/2020

ARC;

Proc. SEI- 080001/006910/2020 (Processo de Pagamento da ARC):
DOC_25_SEI_080001_006910_2020_3907034.pdf

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

3907034 - Nota Fiscal 136;
DOC_26_SEI_080001_006910_2020_3907068.pdf
3907068 - Atestado de Recebimento de Materiais;
DOC_27_SEI_080001_006910_2020_3907228.pdf
3907228 - E-mails de autorização de recebimento;
DOC_28_SEI_080001_006910_2020_4754522.pdf
4754522

Ordem Bancária 2020OB05315;

Proc. SEI-080001/007785/2020 (Processo de pagamento da ARC):
DOC_61_SEI_080001_007785_2020_4070339.pdf

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

4070339 - Nota Fiscal 140;
DOC_62_SEI_080001_007785_2020_4070342.pdf
4070342 - Atestado de Recebimento de Materiais;
DOC_63_SEI_080001_007785_2020_4657125.pdf
4657125 - Ordem Bancária 2020OB05149;
Proc. SEI-080001/007784/2020 (Processo de pagamento da ARC):
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-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

4070287 - Nota Fiscal 143;
DOC_59_SEI_080001_007784_2020_4070292.pdf
4070292 - Atestado de Recebimento de Materiais;
DOC_60_SEI_080001_007784_2020_4657548.pdf
4657548

Ordem Bancária nº 2020OB05148;

Proc. SEI-080001/007783/2020 (Processo de pagamento da ARC):
DOC_55_SEI_080001_007783_2020_4070250.pdf

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

-

Documento

SEI

nº

4070250 - Nota Fiscal 141;
DOC_56_SEI_080001_007783_2020_4070253.pdf
4070253 - Atestado de Recebimento de Materiais;
DOC_57_SEI_080001_007783_2020_4657366.pdf
4657266

Ordem bancária nº 2020OB05147;

DOC_17_IT 460_2020_MPERJ.pdf - Informação Técnica nº460, de 08/05/2020,
feito pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado do MPRJ

GATE.

c) Situação Encontrada
A empresa ARC Fontoura entregou ventiladores pulmonares inaptos para
atender pacientes de COVID-19 internados em UTI, em desacordo com o
termo de referência do contrato 014/2020.
Por sua vez, a SES/RJ recebeu os equipamentos fora das especificações, em
desacordo com a motivação da contratação, pois os equipamentos se
destinavam ao tratamento de pacientes de Covid-19 e deveria seguir as
especificações mínimas para suporte avançado de pacientes internados em
UTI.
Embora o termo de referência previsse a entrega imediata dos 400
(quatrocentos) ventiladores na data da assinatura do contrato, foram entregues
apenas 52 ventiladores e todos fora das especificações, conforme as datas e
processos de pagamento descritos na tabela a seguir:
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TABELA 11

RELAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS

Data da
atestação

NF

25/03/2020

136

03/04/2020

140

03/04/2020

143

03/04/2020

141

Ventilador
Recebido
Astral 100/
RESMED
Varesp
Trilogy 100
Astral 100/
RESMED
Varesp
Trilogy 100

Total
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PAGAMENTOS À EMPRESA ARC

Qtd
.

Ordem
bancária

Data
Pagament
o

Valor (R$)

Processo
SEI

30

2020OB03381

26/03/2020

5.094.000,00

006910/20

17

2020OB04084

08/04/2020

2.886.600,00

007785/20

1

2020OB04085

08/04/2020

169.800,00

007784/20

4

2020OB04093

08/04/2020

351.905,64

007783/20

52

8.502.305,64

Obs.: As ordens bancárias listadas foram substituídas posteriormente pelas OBs n os 2020OB05315,
2020OB05149, 2020OB05148 e 2020OB05147, respectivamente, para fins de mero acerto contábil
quanto à fonte de recursos, passando a apresentar o código 100 (Ordinários Provenientes de Impostos).

Os ventiladores entregues

Astral 100 e Trilogy 100

não atendem as

especificações do Termo de Referência. Pior, tratam-se de ventiladores
inadequados ao tratamento dos pacientes acometidos pela Covid-19, conforme
minucioso relatório constante da Informação Técnica nº 460, de 08/05/2020,
feito pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado do MPRJ

GATE,
os

equipamentos entregues não são adequados para o longo e difícil
acompanhamento de pacientes com insuficiência respiratória grave por
Covid-

:
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As circunstâncias em que esses equipamentos foram atestados e recebidos
pela SES/RJ podem ser averiguadas no Processo SEI 080001/006910/20, que
trata da primeira liquidação.
Em 25/03/2020, às 12:14h, a comissão de recebimento atestou que os
materiais foram recebidos de acordo com as especificações do Termo de
Referência,

conforme

080001/006910/2020,

Documento
assinado

3907068,

eletronicamente

do
pela

processo
comissão

SEIde

recebimento:

Porém, a Nota Fiscal fazia referência a 30 (trinta) ventiladores modelo Astral
100

do

fabricante

080001/006910/2020):
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Essa diferença foi percebida pelo funcionário da empresa Pvax, que presta
serviços de logística para a SES/RJ, como consta da troca de e-mails
explicitada no Documento 3907228, tendo sido esse fato, inclusive, objeto de
reportagens nos meios de comunicação.
Com efeito, em 24/03/2020, às 16:53h, o funcionário Jonatan, da Pvax,
encaminhou um e-mail para vários servidores da SES, dentre eles os membros
da comissão de recebimento e o então superintendente de logística Gustavo
Borges, apontando as divergências entre o material que estava sendo entregue
e as especificações do processo:
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Mas, no dia seguinte, 25/03/2020, às 7:44, consta que o servidor Tiago Matos
comunicou ao funcionário da empresa Pvax, que poderia proceder com a
entrada urgente dos ventiladores, pois o então Superintendente, Gustavo
Borges, iria acertar os contratos para troca de marca:

Ora, todos os responsáveis pela tomada de decisão estavam cientes, pelo email, de que os equipamentos estavam divergentes.
Mesmo assim, o processo seguiu seu curso. A entrada em estoque da
Coordenadoria Geral de Armazenagem

CGA, ocorreu em 25/03/2020, às

11:25h (Doc. 3907252). A atestação da Nota Fiscal foi feita às 12:14h, como já
comentado e às 14:18h, o Sr. Gustavo Borges encaminhou o processo ao
então Subsecretário Executivo, Gabriell Neves, para liquidação e pagamento
da despesa (Doc. 3907628), que ato contínuo, o encaminhou para a
Superintendência de Orçamento e Finanças da SES, para o mesmo fim (Doc.
3912053), implicando o dano ao erário no valor total de R$ 8.502.305,64
(conforme OBs discriminadas na tabela 11), tendo em vista que os pagamentos
foram efetivados em contraprestação a equipamentos divergentes das
especificações do TR da contratação, inadequados ao atendimento das
necessidades da Administração.
Posteriormente, em resposta ao segundo termo de reiteração encaminhado
pela equipe em 27/04/2020, o Sr. Gustavo Borges tentou justificar as diferentes

22/05/2020 11:36:23 AM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
SUBSECRETARIA DE CONTROLE ESTADUAL
3ª COORDENADORIA DE AUDITORIA ESTADUAL

TCE-RJ
Processo nº 102.605-9/2020
Rubrica
Fls. 86

especificações dos termos de referência que havia feito com base em um
suposto parecer técnico-médico que nunca trouxe aos autos, mesmo depois de
questionado pessoalmente sobre esse parecer, por meio do TSID005

(Doc.

4355387 e documento anexo DOC_05_TSIDs, fls. 8/11) .
Verifica-se, portanto que quem deu causa ao recebimento irregular dos
ventiladores pulmonares que não correspondiam ao termo de referência do
contrato SES 014/2020 e, pior, não atendiam à finalidade urgente da
contratação, com o consequente dano ao erário pelo posterior pagamento,
foram o Superintendente de Logística, Suprimentos e Patrimônio Gustavo
Borges e os membros das comissões de recebimento, conforme a seguir:
TABELA 12

RELAÇÃO DE RECEBIMENTOS DE RESPIRADORES ENTREGUES PELA
EMPRESA ARC FONTOURA

Processo de
Comissão de recebimento
pagamento
080001/006910/20 Fátima Maria Prince Fernandes ID 4199169-9.

Nota
Valor
Fiscal
136
5.094.000,00

080001/007785/20 Tiago Rodrigues de Matos ID 5001805-1.

140

2.886.600,00

080001/007784/20 Tiago Rodrigues de Matos ID 5001805-1.

143

169.800,00

141

351.905,64

Jorge Alves de Carvalho
Jorge Alves de Carvalho
Jorge Alves de Carvalho

080001/007783/20

ID
ID
ID

3009397-0.
3009397-0.
3009397-0.

Tiago Rodrigues de Matos ID 5001805-1.
Jorge Alves de Carvalho ID 3009397-0.

Total

8.502.305,64

Além dos agentes públicos previamente mencionados, responsáveis diretos
pela irregularidade e seu resultado danoso, há que se ressaltar que o Sr.
Gabriell Neves, nas datas de recebimento dos objetos e dos correspondentes
pagamentos, ainda se encontrava exercendo a função de Subsecretário
Executivo, tendo, inclusive, encaminhado o processo à Superintendência de
Orçamento e Finanças para liquidação e pagamento da despesa conforme já
relatado, restando evidente sua responsabilidade solidária pelo prejuízo
causado aos cofres públicos.
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Merece destaque a gravidade das condutas de cada um dos responsáveis
aludidos, considerando que deliberadamente admitiram o recebimento, com o
consequente pagamento, de equipamentos em flagrante desconformidade às
especificações técnicas necessárias, não apenas acarretando dano ao erário,
mas colocando em risco a saúde de toda a população fluminense, tendo em
vista o objeto contratado e o contexto em que se insere, mais uma vez
indicando se não o dolo, uma culpa grave (erro grosseiro).
Não se pode esquecer, porém, que, conforme e-mail previamente exposto, os
membros da comissão receberam os respiradores de marca diversa à prevista
por determinação do Sr. Gustavo Borges, que, aparentemente, estaria
adotando providências com vistas à regularização do processo. Tal fato pode
ser considerado uma circunstância atenuante, para fins de gradação de
eventual

multa

a

responsabilidade,

ser
tendo

aplicada,
em

vista

embora
se

não

tratar

os

exonere

claramente

de

de

sua

ordem

manifestamente ilegal. Por outro lado, destaque-se, configura circunstância
agravante, no que se refere ao Superintendente de Logística, Suprimentos e
Patrimônio.
Por fim, frise-se, mais uma vez, resta evidente a grave omissão do Secretário
de Estado de Saúde à época, o Sr. Edmar Santos, respondendo solidariamente
por culpa in eligendo e culpa in vigilando, pela fundamentação já exposta neste
relatório.
d) Causa
Não investigada.
e) Efeitos
Dano ao Erário de R$ 8,5 milhões, em face do pagamento indevido por
equipamentos inservíveis para o atendimento da população atingida pela
pandemia do Covid-19.
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f) Propostas de encaminhamento
CITAÇÃO dos responsáveis elencados na matriz de responsabilização
(DOC_04), para que apresentem defesa ou promovam o ressarcimento ao
erário do valor dos débitos respectivos, que totalizam 2.391.647,16 UFIR-RJ,
equivalente nesta data a R$ 8.502.305,64, em face das irregularidades
apontadas no presente achado.
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3. SÍNTESE CONCLUSIVA
O conjunto das irregularidades apontadas no presente relatório revela que os
responsáveis pelos procedimentos de contratação direta para aquisição de
1000 (mil) ventiladores pulmonares

equipamento imprescindível para o

tratamento dos casos graves do Coronavírus

direcionaram deliberadamente a

contratação para três empresas que não tinham condições mínimas de cumprir
satisfatoriamente o seu objeto, por um valor superior em média de 200% ao
das contratações que estavam sendo feitas no mesmo período por outros entes
públicos.
Mesmo diante do primeiro fornecimento da ARC, em 25/03/2020, de
ventiladores fora das especificações mínimas suficientes para tratar os
pacientes da Covid-19, os responsáveis pela Administração Superior da
SES/RJ não só autorizaram o recebimento desses equipamentos inservíveis,
liquidando e pagando irregularmente R$5 milhões à empresa, como também,
em 02/04/2020, autorizaram pagamentos adiantados de R$18 milhões à MHS e
de R$9,9 milhões à empresa A2A.
Logo em seguida começaram as denúncias na imprensa sobre essas
contratações, a primeira em 06/04/2020, quando o jornalista responsável pelo
ia denunciando a contratação da
empresa A2A.
O TCE-RJ, já havia publicado Nota Técnica sobre os cuidados que os gestores
públicos deveriam tomar ao aplicar as facilidades da Lei 13.979/2020 para
contratação direta de fornecedores, deixando claro que a simplificação dos
procedimentos de contratação normalmente exigidos deveria vir acompanhada
de uma fiscalização irrepreensível.
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5.7. A Lei n.º 13.979/2020, no escopo de promover o
tempestivo enfrentamento dos efeitos da pandemia de COVID19, simplificou o processo de contratação, inclusive minorando
episodicamente diversos princípios, normas e obrigações que
usualmente se exigem da Administração, justamente para que
a população usufrua, o quanto antes, dos bens e serviços
contratados. Nesse contexto, a escorreita fiscalização e
gestão do contrato administrativo é etapa fundamental e
que deve ser desincumbida de maneira irrepreensível.

Esse alerta visou justamente a prevenir o gestor de boa fé, pois na ausência
dos procedimentos ordinários de cautela, a escorreita fiscalização deveria
garantir que a agilidade proporcionada pela lei tivesse eficácia, ou seja, que o
produto ou serviço buscado fosse efetivamente entregue em condições e
prazos adequados para salvaguardar a população dos efeitos nefastos da
pandemia do Covid-19.
Cumpre destacar que essa Nota Técnica foi formalmente comunicada ao
Secretário Estadual de Saúde, Edmar José Alves dos Santos, por meio do
ofício 007430/2020CSO, recebido em 07/04/2020, um dia depois do início da
publicação de diversas matérias jornalísticas sobre as três contratações
tradadas neste relatório.
Cumpre também salientar que esta equipe buscou esclarecer desde o início
dos trabalhos sobre a destinação dos equipamentos recebidos e se eles
estavam de acordo com o fim a que se propunham, porém não logrou êxito em
razão das respostas evasivas do Secretário de Estado de Saúde, que as
fornecia sempre por intermédio do Subsecretário de Controle Interno, a quem
foi delegada a interlocução com o TCE-RJ, e que, por sua vez, repassava as
respostas dos setores subalternos da Secretaria, sobretudo da Subsecretaria
Executiva, como mostra o primeiro termo de reiteração, de 20/04/2020,
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chamando atenção para o fato de que havia grave risco associado a essas
contratações, inclusive já divulgado pela imprensa:

E como havia fundadas dúvidas da equipe sobre o recebimento dos
equipamentos, a reiteração englobou a pergunta objetiva que foi respondida
pela

SES/RJ,

no

mesmo

dia,

em

20/04/2020,

por

intermédio

do

Superintendente de Logistica, Suprimentos e Patrimonio Gustavo Borges da
Silva:
3. Onde se encontram armazenados e quantos, e/ou onde
foram entregues e quantos, os respiradores recebidos até o
momento desta resposta (locais e endereços)?
Todos os respiradores recebidos da Arc Fontoura foram
distribuídos para as unidades de saúde discriminadas a seguir
conforme

demanda

da

area

tecnica

da

Subsecretaria

Hospitalar.
25/03/2020

16 unidades para o Hospital Estadual de Anchieta

25/03/2020

04 unidades para o Instituto Estadual do Cérebro

09/04/2020

15 unidades para o Hospital da Região Oceânica

da SMS Niterói

22/05/2020 11:36:23 AM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
SUBSECRETARIA DE CONTROLE ESTADUAL
3ª COORDENADORIA DE AUDITORIA ESTADUAL

09/04/2020
Anchieta

TCE-RJ
Processo nº 102.605-9/2020
Rubrica
Fls. 92

17 unidades para o Hospital Estadual de

25

Note-se que, na data desta resposta, o Sr. Gustavo Borges já sabia que os
ventiladores entregues não serviam para o combate ao Covid-19, porque ele
próprio tinha autorizado o recebimento desconforme com o Termo de
Referência que ele próprio havia juntado ao processo, conforme descrito no
Achado 6.
A partir dessa informação, finalmente foi possível, com o auxílio do Grupo de
Apoio Técnico Especializado do MPRJ

GATE, verificar que, na verdade, os

ventiladores nem sequer chegaram a equipar o Hospital Anchieta, pois não
serviam para o tratamento da Covid-19, revelando a tentativa deliberada do exSuperintendente em dissimular a realidade dos fatos.
O mesmo se pode dizer da apuração sobre a ausência de justificativa para o
quantitativo de 1.000 (mil) equipamentos, cujas respostas desencontradas só
foram objetivamente respondidas em 29/04/2020, depois do segundo termo de
reiteração, mas mesmo assim, não vieram acompanhadas de comprovação do
alegado, conforme descrito no Achado 4.
Não se pode deixar de mencionar também o fato de que o Secretário de
Estado de Saúde delegou todas as funções referentes ao processo decisório
de contratação para o seu recém nomeado Subsecretário Executivo Gabriell
Neves, sustentando sua decisão mesmo diante das denúncias envolvendo tal
nomeação. Somente depois do episódio da censura ao portal do SEI, em
09/04/2020, é que o então subsecretário foi afastado do cargo, em 13/04/2020,
ficando em seu lugar o Senhor Gustavo Borges, então Superintendente de
Logística, Suprimentos e Patrimônio, o mesmo responsável pelo recebimento
irregular dos equipamentos relatado no Achado 6.
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Desde o início das denúncias da imprensa e da apuração do TCE-RJ e do
Ministério Público do Estado, houve hesitação do Secretário em tomar as
medidas corretivas necessárias para garantir fornecimento dos ventiladores ao
Estado. Apenas em 22/04/2020 foi finalmente nomeado um novo Subsecretário
Executivo para o lugar de Gabriell Neves e do interino Gustavo Borges.
Portanto, os achados descritos no presente relatório de maneira individualizada
devem ser avaliados à luz da omissão do Secretário de Estado de Saúde frente
a todos os indícios de fraude e conluio que foram sendo descobertos no
decorrer da realização dos procedimentos de apuração realizados em conjunto
com o Ministério Público do Estado. Indícios esses tão fortes que acabaram
resultando nas prisões preventivas do ex-Subsecretário Executivo Gabriell
Neves, do ex-Superintendente de Logística, Suprimentos e Patrimônio Gustavo
Borges e dos responsáveis pelas empresas A2A, MHS e ARC Fontoura, na
operação mercadores do caos.
Justamente por conta dessa omissão é que o Secretário está sendo chamado a
responder pelas irregularidades relatadas neste relatório de auditoria.
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4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando que, nos termos da Portaria SGE nº 07, de 28 de agosto de
2019, o ressarcimento do erário deverá ser perseguido em processo apartado
de tomada de contas ex-officio e que o Processo TCE-RJ 102.605-9/20 se
encontra apensado ao presente para esse fim;
Considerando as Matrizes de Achado e de Responsabilização (Anexos
DOC_03 e DOC_04), propõe-se que o Egrégio Plenário se pronuncie por:
I. CITAÇÃO dos responsáveis solidários a seguir elencados, com fundamento
Artigo 17, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 63/90, para que,
apresentem razões de defesa ou promovam solidariamente, com recursos
próprios, o ressarcimento do erário estadual no valor do dano apurado de
2.784.810,13 UFIR-RJ, equivalente nesta data a R$ 9.900.000,00, em
decorrência do pagamento antecipado sem prestação de garantia (achado 03).
I.1. Responsável 1: Sr. Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, Subsecretário Executivo da SES/RJ no período de 01/02/20 a
13/04/20;
I.2. Responsável 2: Sr. Edmar José Alves dos Santos, CPF xxx.xxx.xxx-xx,
Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro no período de 01/01/19 a
18/05/20;

I.3. Responsável 3: A2A Comércio, Serviços e Representações Ltda ME, CNPJ
22.682.915/0001-67, na pessoa de seu representante legal.

II. CITAÇÃO dos responsáveis solidários a seguir elencados, com fundamento
Artigo 17, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 63/90, para que,
apresentem razões de defesa ou promovam solidariamente, com recursos
próprios, o ressarcimento do erário estadual no valor do dano apurado de
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5.117.670,88 UFIR-RJ, equivalente nesta data a R$ 18.193.320,00, em
decorrência do pagamento antecipado sem prestação de garantia (achado 03).
II.1. Responsável 1: Sr. Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, Subsecretário Executivo da SES/RJ no período de 01/02/20 a
13/04/20;
II.2. Responsável 2: Sr. Edmar José Alves dos Santos, CPF xxx.xxx.xxx-xx,
Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro no período de 01/01/19 a
18/05/20;

II.3. Responsável 3: MHS Produtos e Serviços Ltda., CNPJ 29.233.652/000158, na pessoa de seu representante legal.

III. CITAÇÃO dos responsáveis solidários a seguir elencados, com fundamento
Artigo 17, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 63/90, para que,
apresentem razões de defesa ou promovam solidariamente, com recursos
próprios, o ressarcimento do erário estadual no valor do dano apurado de
1.432.911,40 UFIR-RJ, equivalente nesta data a R$ 5.094.000,00, em
decorrência da liquidação irregular da despesa, pelo recebimento de
equipamentos inservíveis para os fins a que se destinava a contratação
(achado 07).
III.1. Responsável 1: Sra. Fátima Maria Prince Fernandes, CPF xxx.xxx.xxxxx, servidora da SES-RJ e integrante da Comissão de Recebimento;
III.2. Responsável 2: Sr. Jorge Alves de Carvalho, CPF xxx.xxx.xxx-xx,
servidor da SES/RJ e integrante da Comissão de Recebimento;

III.3. Responsável 3: Sr. Gustavo Borges da Silva, matrícula ID 50976885,
Superintendente de Logística, Suprimentos e Patrimônio no período de
20/04/20 a 08/05/20 e Subsecretário Executivo Interino no período de 13/04/20
a 20/04/20;

22/05/2020 11:36:23 AM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
SUBSECRETARIA DE CONTROLE ESTADUAL
3ª COORDENADORIA DE AUDITORIA ESTADUAL

TCE-RJ
Processo nº 102.605-9/2020
Rubrica
Fls. 96

III.4. Responsável 4: Sr. Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, Subsecretário Executivo da SES/RJ no período de 01/02/20 a
13/04/20;
III.5. Responsável 5: Sr. Edmar José Alves dos Santos, CPF xxx.xxx.xxx-xx,
Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro no período de 01/01/19 a
18/05/20;

III.6. Responsável 6: ARC Fontoura Indústria Comércio e Representações
Eireli, CNPJ 16.599.555/0001-31, na pessoa de seu representante legal.

IV. CITAÇÃO dos responsáveis solidários a seguir elencados, com fundamento
Artigo 17, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 63/90, para que,
apresentem razões de defesa ou promovam solidariamente, com recursos
próprios, o ressarcimento do erário estadual no valor do dano apurado de
958.735,76 UFIR-RJ, equivalente nesta data a R$ 3.408.305,64, em
decorrência da liquidação irregular da despesa, pelo recebimento de
equipamentos inservíveis para os fins a que se destinava a contratação
(achado 07).
IV.1. Responsável 1: Sr. Jorge Alves de Carvalho, CPF xxx.xxx.xxx-xx,
servidor da SES/RJ e integrante da Comissão de Recebimento;

IV.2. Responsável 2: Sr. Tiago Rodrigues de Matos, matrícula ID5001805-1,
servidor da SES/RJ e integrante da Comissão de Recebimento;
IV.3. Responsável 3: Sr. Gustavo Borges da Silva, matrícula ID 50976885,
Superintendente de Logística, Suprimentos e Patrimônio no período de
20/04/20 a 08/05/20 e Subsecretário Executivo Interino no período de 13/04/20
a 20/04/20;

IV.4. Responsável 4: Sr. Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, Subsecretário Executivo da SES/RJ no período de 01/02/20 a
13/04/20;
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IV.5. Responsável 5: Sr. Edmar José Alves dos Santos, CPF xxx.xxx.xxx-xx,
Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro no período de 01/01/19 a
18/05/20;

IV.6. Responsável 6: ARC Fontoura Indústria Comércio e Representações
Eireli, CNPJ 16.599.555/0001-31, na pessoa de seu representante legal.
3ªCAE, 22/05/2020

ALESSANDRO FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA
Assessor
Matrícula 02/2758

RAFAEL DA SILVA SALVATI LOPES
Assistente
Matrícula 02/004417

Senhor Coordenador-Geral,
O presente relatório foi objeto de supervisão, conforme as disposições da
Portaria SGE n° 05, de 28.05.19 e material armazenado nos assentamentos
internos desta Coordenadoria, estando, portanto, APROVADO por esta
supervisão e encaminhado à sua apreciação para adoção das medidas
cabíveis.

3ªCAE, 22/05/2020

RAFAEL GOULART CERRONE
Assessor
Matrícula 02/4300
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Senhor Subsecretário-Adjunto da SUE,
Após revisão, ratifico a informação precedente, na forma proposta.

3ªCAE, 22/05/2020

FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CORREIA
Coordenador-Geral
Matrícula 02/004332

DE ACORDO.
Ao NDG, em prosseguimento.

SUE, 22/05/2020

JORGE EDUARDO SALGADO SALLES
Subsecretário-Adjunto
Matrícula 02/003691
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