
DESPACHO DO CONSELHEIRO 
ANTONIO ROQUE CITADINI 

  

  

Vistos. 

1. Examino representação apresentada pelo Ministério Público de Contas, apontando 
supostas irregularidades praticadas pela Secretaria da Saúde, na contratação – por 
dispensa de licitação – de 100 mil frascos de higienizador antisséptico líquido, o 
que teria ocorrido, conforme publicação feita em 01 e 05 de maio, e com 
pagamento efetuado em 03/06/2020, no valor de $ 1.100.000,00 (um milhão e cem 
mil reais). 

2. Dos pontos levantados pelo Representante, pode-se sintetizar: 

a) nos orçamentos prévios estaria inadequada a descrição do item contratado, em relação à 
descrição do SIAFÍSICO. 

b) haveria divergência na cronologia dos fatos: as empresas teriam ofertado seus 
orçamentos, antes mesmo do pedido interno da área. 

c) ausência de dados importantes no documento (orçamento), como CNPJ, identificação da 
empresa ofertante e sem informação quanto à fabricante do produto oferecido. 
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d) estranheza de a empresa ofertar em seu site o mesmo produto por valor bastante inferior 
(R$ 13,99) ao do orçamento (R$ 16,50) e, isto, mesmo considerando a quantidade 
considerável pretendida pela Secretaria, fato que se presumiria conduzir à queda no preço. 

e) pesquisa no SIAFISICO indicaria preços praticados por mililitro (R$ 0,0123/ml) bem 
inferior ao dessa contratação (R$ 0,022/ml). Isto se mostraria mais assustador se 
comparado com o preço médio encontrado nos municípios – R$ 0,0090/ml. 

3. Considerando que a Secretaria da Saúde não se manifestou sobre os pontos impugnados, 
entendo importante dar-se ciência ao Senhor Secretário da Saúde, da Representação, 
possibilitando-se à Sua Excelência que tome conhecimento do conteúdo da petição, e do 
que contém no processo, e apresente as justificativas que tiver, comprovando-as. 
                    4. Para tanto, aguarde-se no prazo de 
até 15 (quinze) dias, a resposta de Sua Excelência, o Senhor 
Secretário de Estado da Saúde, Dr. Jean Carlo Gorinchteyn, para 
todos os questionamentos do Representante. 

PULIBQUE-SE. 
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