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 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 
 

PROCESSO: TCE-RJ n° 102.260-5/2020 

ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO                    

DECISÃO MONOCRÁTICA 
Art. 131-A do Regimento Interno – TCE-RJ 

(Introduzido pela Deliberação TCE-RJ nº 272, de 16.05.2017) 

 

REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA SECRETARIA 

GERAL DE CONTROLE EXTERNO DESTE TRIBUNAL 

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. 

CHAMAMENTO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE 

VENTILADORES PULMONARES E DE KITS PARA 

TESTES DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO 

CORONAVÍRUS. DEFERIMENTO DE TUTELA 

CAUTELAR.   COMUNICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO. REMESSA. 

 

 Cuidam os autos de REPRESENTAÇÃO com PEDIDO DE MEDIDA 

CAUTELAR, formulada pela Secretaria Geral de Controle Externo - SGE, na forma 

do art. 9º, V, da Deliberação TCE-RJ nº 266/16 c/c art. 84-A, § 9º, do Regimento 

Interno deste Tribunal, em virtude de fundado receio de grave lesão ao erário face 

ao irregular Chamamento Público, mediante inexigibilidade de licitação, promovido 

pela Secretaria de Estado de Saúde, visando à aquisição de ventiladores 

pulmonares para realizar atendimento aos pacientes suspeitos e diagnosticados com 

COVID 19, apontando que o aludido procedimento não foi elaborado e divulgado em 

consonância com a legislação de regência e com as orientações técnicas 

pertinentes. 
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 Em consulta aos Portais da Transparência dos Órgãos Jurisdicionados, 

municipais e estaduais, bem como em outros veículos oficiais, especialmente no que 

tange à realização de procedimentos de contratação direta ou mediante licitação, 

para aquisições diversas destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), 

conforme previsto no art.4º, da Lei 13.979/2020, com as alterações instituídas pela 

Medida Provisória 926/2020; e considerando o apurado pela 3ªCAE nos autos do 

Processo TCE-RJ n.º102.199-0/20, que trata de Relatório de Inspeção, em etapa de 

conclusão, relacionada aos contratos celebrados pela Secretaria de Estado de 

Saúde, para aquisição de ventilador eletrônico pulmonar, feito instaurado em 

decorrência do Processo TCE-RJ n.º101.739-9/20, o Corpo Instrutivo identificou que, 

nos meses de março e de abril do corrente ano, a Secretaria de Estado de Saúde, 

por intermédio dos processos administrativos SEI-RJ 08000100589920201, 

08000100718620202 e 08000100740720203, celebrou três contratações diretas, 

mediante dispensa de licitação, nos termos do art.4º, caput, da Lei 13.979/2020, 

visando à aquisição de ventiladores pulmonares para realizar atendimento aos 

pacientes suspeitos e diagnosticados com COVID 19. 

 

 Na ocasião, foram contratadas, respectivamente, as sociedades 

empresárias ARC Fontoura Indústria Comércio e Representações Ltda., inscrita no 

CNPJ sob o n.º16.599.555/0001-31 (400 ventiladores pulmonares), A2A Comércio 

Serviços e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º22.682-915/0001-67 

(300 ventiladores pulmonares) e MHS Produtos e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ 

sob o n.º29.233.652/0001-58 (300 ventiladores pulmonares). 

                                                           
1 Autos disponíveis em 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSk

bDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxwBbElbY_ZlTX7ZWWEf0WPNBW

bVXzN0gxIl4ar3qHJE 

2 Autos disponíveis em 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSk

bDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxgLCraLdbNloocMAi_LtaC0GIgEvr

UiE8oLix9wPqWf 

3 Autos disponíveis em 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSk

bDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQ1W_ul58y6XY9YPlLfjg8ShAvoaN3

k4OZATOENdSDcmC 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxwBbElbY_ZlTX7ZWWEf0WPNBWbVXzN0gxIl4ar3qHJE
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxwBbElbY_ZlTX7ZWWEf0WPNBWbVXzN0gxIl4ar3qHJE
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxwBbElbY_ZlTX7ZWWEf0WPNBWbVXzN0gxIl4ar3qHJE
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxgLCraLdbNloocMAi_LtaC0GIgEvrUiE8oLix9wPqWf
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxgLCraLdbNloocMAi_LtaC0GIgEvrUiE8oLix9wPqWf
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxgLCraLdbNloocMAi_LtaC0GIgEvrUiE8oLix9wPqWf
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQ1W_ul58y6XY9YPlLfjg8ShAvoaN3k4OZATOENdSDcmC
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQ1W_ul58y6XY9YPlLfjg8ShAvoaN3k4OZATOENdSDcmC
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQ1W_ul58y6XY9YPlLfjg8ShAvoaN3k4OZATOENdSDcmC
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 Tais contratações foram identificadas no Processo TCE-RJ n.º101.739-9/20, 

que versa sobre o acompanhamento, no âmbito da 3ªCAE/SUE, das contratações 

destinadas às medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus. 

 

 Foi tombado, então, o Processo TCE-RJ n.º102.199-0/20, que trata de 

Relatório de Auditoria versando especificamente sobre as aludidas contratações. A 

auditoria em questão, que está em etapa de conclusão da peça inicial, identificou 

diversas irregularidades nas contratações em questão, tema que será exposto 

naquele feito. 

 

               Ocorre que, a par das impropriedades acima aventadas, as sociedades 

empresárias contratadas, ao que indica a instrução, sequer demonstraram aptidão 

para efetuar o fornecimento de todos os equipamentos demandados pela Secretaria 

de Estado de Saúde. 

 

 Assevera-se nesse sentido, pois a Secretaria de Estado de Saúde publicou, 

no periódico “O Fluminense” de 17/04/20204 e no Portal5 do órgão, convocação que 

objetiva o Chamamento Público de “(...) empresas que possuem estoques para 

disponibilização imediata (...)” de testes rápidos para Covid-19 e de ventiladores 

pulmonares. Vale destacar o trecho inicial da referida convocação: 

 

Considerando que foram celebrados contratos de aquisições de 

respiradores e testes rápidos em função da Pandemia COVID 19; 

 

Considerando o atraso nas entregas de equipamentos e testes e a 

necessidade extrema em suas distribuições as unidades hospitalares do 

Estado do Rio de Janeiro; 

 

Considerando o declínio de empresas com contratos celebrados para 

os itens citados; 

                                                           
4 Disponível em https://coronavirus.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/O-Fluminense-chamamento-

COVID-17-04-20.pdf https://coronavirus.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/O-Fluminense-chamamento-

COVID-17-04-20.pdf - acesso em 27/04/2020. 

5 Disponível em https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/04/ses-rj-convoca-chamamento-publico-para-

compra-de-testes-rapidos-e-ventiladores-eletronicos – acesso em 27/04/2020. 

https://coronavirus.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/O-Fluminense-chamamento-COVID-17-04-20.pdf
https://coronavirus.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/O-Fluminense-chamamento-COVID-17-04-20.pdf
https://coronavirus.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/O-Fluminense-chamamento-COVID-17-04-20.pdf
https://coronavirus.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/O-Fluminense-chamamento-COVID-17-04-20.pdf
https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/04/ses-rj-convoca-chamamento-publico-para-compra-de-testes-rapidos-e-ventiladores-eletronicos
https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/04/ses-rj-convoca-chamamento-publico-para-compra-de-testes-rapidos-e-ventiladores-eletronicos
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  De acordo com as informações trazidas aos autos pela Secretaria Geral de 

Controle Externo, a tutela pleiteada tem por fim evitar potencial dano ao erário, de 

reparação incerta, uma vez que o chamamento público em questão não foi 

elaborado e divulgado em consonância com a legislação de regência e com as 

orientações técnicas pertinentes. 

 Nessa toada, o Corpo Instrutivo, reputando presentes o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, pleiteia que sejam adotadas as medidas pertinentes destinadas à 

instauração do processo administrativo relacionado ao Chamamento Público 

versado nestes autos; à edição de regulamento relacionado a tal Chamamento 

Público; e à ampla divulgação ao aviso do regulamento, nos termos do art.21, da Lei 

8.666/93 c/c arts.7º, VI e 8º, §1º, IV, da Lei 12.527/2011. 

 

 O presente processo foi distribuído à minha relatoria para análise da tutela 

requerida, sem ter havido prévia manifestação do Ministério Público de Contas. 

É o Relatório.  

Inicialmente, registro que atuo nestes autos em virtude de convocação 

promovida pela Presidência desta Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 

17/04/2018.   

 

  Em breve síntese, a presente Representação está fundamentada no inc. V do 

art. 9º da Deliberação TCE-RJ nº 266/16, que atribuiu ao Secretário-Geral de 

Controle Externo a possibilidade de representar ao Tribunal de Contas em face de 

irregularidades verificadas em decorrência de fiscalizações ou auditorias.   

 

  Neste sentido, a Coordenadoria de Análise de Consultas e Recursos - CAR 

em conjunto com a Coordenadoria de Exame de Editais - CEE, embasada em 

critérios de risco, materialidade, relevância e oportunidade definidos por esta Corte,  

formula proposta de concessão de tutela provisória, por meio da peça eletrônica de 

28/04/2020, cuja conclusão tem o seguinte teor:  

7. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 
7.1.Por todo o exposto, requer-se: 
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7.1.1. O CONHECIMENTO desta representação por estarem 
presentes os requisitos legais; 
 
7.1.2. A adoção de TUTELA PROVISÓRIA, sem a prévia oitiva da 
parte, nos termos do Art. 84-A do RITCERJ, a fim de que Secretaria 
de Estado de Saúde, órgão pelo qual o Estado do Rio de Janeiro 
opera e atua concretamente (art.6º, XII, da Lei 8.666/93), na figura do 
Sr. Edmar José Alves dos Santos, Secretário de Estado de 
Saúde, inscrito no CPF/MF sob o n.º004.634.797-69, e do Sr. Iran 
Pires Aguiar, Subsecretário Executivo da Secretaria de Estado 
de Saúde, inscrito no CPF/MF sob o n.º052.858.467-73: 
 
a)Instaure processo administrativo relacionado ao Chamamento 
Público versado nestes autos; 
 
b)Edite regulamento relacionado ao Chamamento Público versado 
nestes autos; 
 
c)Dê ampla publicidade ao aviso do regulamento do Chamamento 
Público versado nestes autos, nos termos do art.21, da Lei 8.666/93 
c/c arts.7º, VI e 8º, §1º, IV, da Lei 12.527/2011. 
 
7.1.3.A COMUNICAÇÃO à Secretaria de Estado de Saúde, órgão 
pelo qual o Estado do Rio de Janeiro opera e atua concretamente 
(art.6º, XII, da Lei 8.666/93), na figura do Sr. Edmar José Alves dos 
Santos, Secretário de Estado de Saúde, inscrito no CPF/MF sob o 
n.º004.634.797-69, e do Sr. Iran Pires Aguiar, Subsecretário 
Executivo da Secretaria de Estado de Saúde, inscrito no CPF/MF 
sob o n.º052.858.467-73, nos termos do § 1º do art. 6º da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a ser efetivada nos termos dos 
incisos do art.26, do RITCERJ, para que: 
 
a)Tome ciência da adoção da tutela provisória acima pleiteada, nos 
termos do art.84-A, §3º, do RITCERJ, cumprindo-a no prazo 
designado, sob pena de multa; 
 
b)Se pronuncie quanto ao mérito desta representação, no prazo 
legal. 
 
7.1.4.Seja, por fim, julgada PROCEDENTE esta representação, 
confirmando-se, em caráter definitivo, a tutela provisória postulada no 
item 7.1.2, reconhecendo-se, por fim, a imperiosa necessidade das 
medidas saneadores elencadas nesta exordial. 
 

  

            No caso em tela, constato a existência de graves irregularidades na 

formalização do Chamamento Público em análise, eis que não foi precedido do 

correlato processo administrativo, nem da edição de preliminar regulamento, além 

da ausência de sua regular publicidade.  
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 A ausência da instauração do processo administrativo pertinente fere os 

princípios da transparência, da publicidade, da ampla participação dos interessados, 

do interesse público e da economicidade, a luz do disposto no art.26, parágrafo 

único, da Lei 8.666/93, considerando que se trata de hipótese de inexigibilidade de 

licitação. 

 

  Por se tratar de excepcional credenciamento para aquisições, a prévia 

edição de regulamento se mostra ainda mais imprescindível, posto que fixará as 

condições de atendimento a quem se dispor a contratar com a Administração, de 

molde a afastar, objetivamente, tanto eventuais preferências entre os diversos 

particulares eventualmente interessados, como empresas que não possam cumprir 

tempestivamente as obrigações contratadas, notadamente no atual momento de 

primordial atenção à saúde pública.  

 

  Apesar de o Chamamento Público em testilha ter sido divulgado no periódico 

“O Fluminense” de 17/04/2020 e no Portal da Secretaria de Estado de Saúde, sua 

publicidade deveria equivaler a de um edital de licitação, uma vez que o regulamento 

(inobstante ausente) faz as vezes de verdadeiro instrumento convocatório, 

destinado, portanto, a alcançar o maior número de interessados.  

 

  Neste sentido, o Chamamento Público objeto deste processo deveria, a par 

das formas já efetivadas pelo órgão representado, ter sido divulgado no Diário Oficial 

do Estado do Rio de Janeiro.  

 

  Considerando que as irregularidades identificadas poderão acarretar graves 

danos ao erário, verifico a presença do fumus boni iuris, essencial à concessão da 

cautelar requerida.   

 

  A par da caracterização do fumus boni iuris, considerando que a ausência 

de regulamento denota que o Chamamento  Público em testilha não fixou as balizas 

das contratações, bem como diante da irregular publicidade da convocação, da 

indevida limitação no universo de potenciais interessados, o que vai de encontro não 

só com a amplitude inerente ao credenciamento, mas também, e principalmente, 

com o anseio da população fluminense no sentido de que o Poder Público conte, o 
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quanto antes – mas nos termos da legislação de regência – com todos os insumos e 

equipamentos imprescindíveis às medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus, reputo necessária, com fundamento no 

poder geral de cautela, que o jurisdicionado promova a instauração do 

processo administrativo relacionado ao Chamamento Público versado nestes 

autos; a edição de regulamento relacionado a tal Chamamento Público; e a 

ampla divulgação ao aviso do regulamento, nos termos do art.21, da Lei 

8.666/93 c/c arts.7º, VI e 8º, §1º, IV, da Lei 12.527/2011 inaudita altera pars.  

 

  Isto posto, em sede de cognição sumária e com fulcro no art. 84-A do 

Regimento Interno deste Tribunal, profiro: 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA: 

I-  Pelo DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA pleiteada, determinando-

se ao Secretário de Estado de Saúde e ao Subsecretário Executivo da Secretaria de 

Estado de Saúde para que, no prazo de 10 (dez) dias, adotem as seguintes 

providências: 

1. Instaurem o processo administrativo relacionado ao Chamamento Público 

versado nestes autos;  

2.  Editem o regulamento relacionado ao Chamamento Público versado 

nestes autos; e 

3.  Confiram ampla publicidade ao aviso do regulamento, nos termos do art. 

21, da Lei 8.666/93 c/c arts.7º, VI e 8º, §1º, IV, da Lei 12.527/2011. 

II-  Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Estado de Saúde e ao atual 

Subsecretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do § 1º do 

artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que adotem as seguintes 

providências: 

a) Tomem ciência da tutela provisória deferida no presente processo, nos 

termos do art.84-A, §3º, do RITCERJ, cumprindo-a no prazo designado, 

sob pena de multa; 
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b) Se pronunciem quanto ao mérito desta Representação, no prazo de 10 

(dez) dias. 

 

III-  Pela REMESSA dos autos à SGE, para que impulsione o feito e adote as 

demais providências cabíveis.                                                   

                                      

 

                                       GA-3, em    /     /2020. 
  

 

 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 

Conselheiro Substituto 
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