
Ofício

Número de Referência: RI 311_2020
Interessado: SIALE - Casa Civil
Assunto: RI 311_2020 - informações sobre aquisição de respiradores para o
tratamento de pessoas com covid 19

Ofício G. S.  1563/2020

 

Excelentíssimo Senhor

Dr. ANTONIO CARLOS RIZEQUE MALUFE

DD. Respondendo pelo Expediente da Casa Civil.

 

Senhor Secretário,                          

 

 

Confirmo o recebimento da Mensagem Eletrônica (Processo ATL  311/2020), que encaminhou,
para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, o Requerimento de Informação  311, de
2020, de autoria da Deputada Marina Helou, solicitando informações sobre a aquisição de
respiradores para auxiliar o tratamento de pessoas com Covid 19.

 

Sobre o assunto, após consultar a Coordenadoria Geral de Administração (CGA)  órgão técnico
competente desta Pasta, venho informar o solicitado:

 

Quantos respiradores o Governo pretende adquirir para lidar com o aumento da1.
demanda por esses equipamentos causado pela pandemia?

 

No âmbito desta Coordenadoria Geral de Administração, o Plano de Contingenciamento do
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COVID-19 foi definido pelo Grupo Executivo, constituído pelo Decreto 64.887, de 26/03/2020 e
Resolução de 3-4-2020, publicada no DOE no sábado, 4 de abril de 2020, Volume 130, Número
67, Página 001, juntamente com o Grupo de Equipamentos de Saúde, à época dos levantamentos
das necessidades já existentes e com novos leitos a estimativa de 3.135 (OF. 203/2020/GES - fl.
268).

 

    2. Dentre os contratos que foram firmados pelo Governo, quantos respiradores foram
adquiridos?

 

O processo em que a Secretaria da Saúde objetiva adquirir ventiladores de anestesia e
ventiladores pulmonares por meio de compra internacional, ocorreu por dispensa de licitação n.º
50/2020, destinada ao enfrentamento da emergência novo coronavírus ("COVID-19"), instituída
pela Lei Federal nº 13.979/2020 (alterada pela Medida Provisória nº 926/2020).

 

Esta aquisição por importação visou inicialmente obter 1.000 unidades de Ventiladores
Pulmonares COMEN AX-400 e 2.000 unidades de ventiladores Pulmonares SH300 para
atendimento de Plano de contingência COVID-19, passando a análise da repactuação contratual
para 960 SH300 e 360 AX400.

 

   3. Quais são as características das compras desses equipamentos?

 

As características dos equipamentos adquiridos constam dos itens SIAFISICO n.º 412815-0 e
312231-0, com a seguinte especificação técnica:

 

SIAFISICO n.º 412815-0

Ventilador Pulmonar; Eletronico,microprocessado, Volumetrico. Adulto Ou Pediatrico;
C/monitor Grafico Lcd Colorido, Curvas Pxt,fxt,vxp e Loops, Celula de O2 Paramagnetica;
Vol.,pres.,tempo Assist/controlado,simv-v,simv-p,cpap,pressao Suporte,simv,cpap Fluxo
Continuo,aprv; Freq.(5-120bpm),vol.cor.(50-2000ml),pres.max(0-70mmh2o),ps(5-
50mmh2o),peep(1-35mmh2o); Fluxo Insp.(6-120l/min),trigger(1-5l/min),ciclagem Ps(10-
50%),fio2(21-100%),t.insp.(0,2-8s); Digital, 12 Polegadas; Desconexao Circuito,apneia,falha
Forn.gas,eneg.el.rs232 Ou Mib; Iec 60601-1, 60601-2-12 e 60601-1-2; Alimentacao 127/220
Volts, Com Bateria Recarregavel, Autonomia de 120 Min; Dimensoes: de Acordo Com a
Disponibilidade do Mercado; Acompanha: Circuito Respirat.completo,extens.de
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O2,conversorac/dc,suporte P/maca e Parede,bat.ext.12vdc; Inclui: Garantia 12 Meses, Instalacao,
Treinamento e Assistencia Tecnica;

 

SIAFISICO n.º 312231-0

Aparelho de Anestesia; Estrutura Em Polimero de Alto Impacto,p/ Pacientes Adulto, Pediatrico e
Neonatal; Com Rodas Com Freio; Composto de Gabinete Com 2 Gavetas e Bandeja; Rotametros
Digital(o2,n2o e Ar Comprimido) Escala Com Precisao para Baixo Fluxo; Servomaticos de
Sistema Servomatico de Pressao Que Impede Automati Camente a Adminstracao de N2o, Na
Falta de O2; Vaporizador(es) 2 Calibrados Capacidade 100 Ml; Ventilador Pulmonar
Microprocessado, Ventilacao Manual, Controlada a Volume e Limitada a Pressao, Espontanea,
Simv e Ps; Com Indicadores de Frequencia, Volume Corrente Por Sensor Distal e Volume
Minuto; Alarmes Pressao(max e Min), Apneia, Volume Minuto(max e Min) %agente
Anestes.,baixa Pres Ou Fluxo O2,s/energ; Conexoes Interface Rs 232, Testes de Calibracao e
Complacencia e Identificacao do Agente Anestesico; Valvula de Seguranca Contra Excesso de
Pressao Endotraquial; Filtro Valvar, Canister de Cal Sodada 800 G, Fechamento de Engate
Rapido; Ciruitos de Paciente Compostos de Silicone (3 Adultos, 1 Pediatrico e 1 Neonatal);
Acompanha 1 Conjunto de Extensoes Ar/o2/n2o e 3 Valvulas Reguladoras; Alimentacao
Compativel Com Local de Instalacao, Bateria de 30minutos; Inclui: Manuais de Operacao,
Treinamento e Garantia de 12meses;

 

3.1) Quais os modelos dos equipamentos adquiridos?

 

Os modelos de respiradores são os AX400 e SH300, respectivamente, tendo por fabricante as
empresa Shenzhen Cornen e Beijing Eternity Eletronics Technology Co Ltd.

 

3.2) Quem são os vendedores?

 

A aquisição emergencial efetivamente realizada até o momento, por esta Coordenadoria Geral de
Administração - CGA, da Secretaria de Estado da Saúde, para atender o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional em atendimento à Portaria n.º 356/20,
em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), foi a formalizada com
a empresa HICHENS HARRISON CAPITAL PARTENER LLC., mediante regular
procedimento realizado por dispensa de licitação sob o n.º 50/2020.
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3.3) Qual foi o preço pago em cada compra e por cada equipamento individualmente?

 

O valor desembolsado corresponde a aquisição de 920 unidades de SH300, pelo valor de USD
40.000,00 por cada um e 360 unidades de AX400, pelo valor de USD 20.000,00 por cada um.

 

3.4) Qual o prazo de entrega para os equipamentos em cada compra?

 

Com a análise de repactuação contratual o prazo final da entrega está previsto para 15/06/2020,
sendo que eventuais especificações de sanção será oportunamente averiguado.

 

4) As compras desses equipamentos respeitaram o previsto na Lei 8.666/93 ou houve alguma
das dispensas previstas no artigo 26 desta lei?

5) No eventual caso de dispensa mencionada na questão anterior, favor informar os elementos
que compuseram o processo de dispensa, previsto no parágrafo único do artigo 26 da Lei
8.666/93.

 

De início, cumpre esclarecer que a aquisição emergencial efetivamente realizada até o momento,
para o caso em tela, feita por esta Coordenadoria Geral de Administração - CGA, da Secretaria
de Estado da Saúde, por importação de ventilador mecânico para atender o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional em atendimento à Portaria n.º 356/20,
em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), foi a formalizada com
a empresa HICHENS HARRISON CAPITAL PARTENER LLC., por dispensa de licitação n.º
50/2020, conforme instrução no Processo n.º SES-PRC-2020/16884.

 

O fundamento legal se deu pelo art. 4º da Lei Federal n.º 13.979/2020, que reconheceu a situação
emergencial, e a necessidade de ações para a promoção, proteção, preservação e recuperação da
saúde pública, pressupondo-se os elementos condicionantes para a aquisição por dispensa.

 

De toda forma, vale consignar que é fato notório que a aquisição em questão encontra-se
formalizada única para atender prontamente a necessidade das Unidades Hospitalares para o
atendimento de pacientes com infecção humana confirmada decorrente do Novo Coronavírus, ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa: com insuficiência respiratória grave.
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Outro fato a ser levado em conta é a dificuldade na obtenção urgente (pronta entrega) desses
produtos no mercado interno ou externo. O cenário atual é estarrecedor, qual seja, é o de
escassez nacional e internacional do fornecimento de ventiladores/respiradores, devido à alta
demanda em todo o mundo por conta da pandemia.

 

O impacto na falta dos insumos ocasionaria, dentre outras hipóteses, em resumo, o seguinte:

afastamento dos profissionais da área da saúde;
foco de epidemia nas Unidades Hospitalares Públicas, frente às aglomerações de
pacientes, principalmente no Estado de São Paulo, que registrar um maior número de
infecções e mortes;
colapso na saúde pública, vez que inviabilizado de dar regular atendimento aos pacientes
infectados;
obtenção de insumos e equipamentos por preços exorbitantes, muito além dos disponíveis
para a demanda necessária.

Caso a aquisição inicial fosse feita pelo trâmite ordinário da Lei Federal n.º 8.666/1993, por
conta do tempo maior para finalização, os danos a toda a equipe médico-hospitalar seriam altos
demais, podendo responder com a própria vida, isso sem contar a quantidade de cidadãos que
ficariam sem o próprio atendimento médico.

 

6) Dos equipamentos já adquiridos, quais já foram entregues? Referentes a quais compras?

 

A compra referente a dispensa de licitação n.º 50/2020, por conta da calamidade pública, para
atendimento da situação emergencial ou calamitosa: infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), está sendo finalizadas e sua distribuição ocorrem para Hospitais da Rede,
Hospitais de Campanhas, isto é, para os locais os quais atendem aos pacientes que necessitem o
uso dos itens adquiridos, tais como HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SÃO
PAULO, Prefeitura Municipal de São Paulo, Hospital Ipiranga, Conjunto Hospitalar do
Mandaqui, Hospital Geral de Guaianases.

 

7) No caso de atraso na entrega dos equipamentos já adquiridos, quais providências estão
sendo tomadas para garantir a entrega e/ou recuperar o gasto efetuado pelo Governo?
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Para o caso, nos termos da lei, será oportunamente averiguada procedimento administrativo
visando a aplicação das sanções previstas nas Resoluções SS-92, de 10/11/2016 e CC-52, de
19/07/2005, em decorrência de inadimplemento de obrigações contratuais e eventual prejuízo ao
Erário.

 

8) No caso de atraso na entrega dos equipamentos já adquiridos, serão feitas novas compras?

 

Caso haja necessidade de compras, todas serão feitas por meio de pregão eletrônico.

 

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

São Paulo, 16 de junho de 2020.

 

Eduardo Ribeiro Adriano
Secretário Executivo
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