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Rio de Janeiro, 05 de Outubro de 2020 

 

À Comissão Especial Instituída para 

Acompanhar a Situação Fiscal, 

Orçamentária e Financeira das 

Medidas Relativas à Saúde Pública 

de Importância Internacional 

Relacionadas ao Coronavírus 

(COVID-19)  

 

 

Assunto: RELATÓRIO FINAL  

     

Venho por meio do presente, com votos de estima e consideração, na 

condição de relator da Comissão Especial Instituída para Acompanhar a 

Situação Fiscal, Orçamentária e Financeira das Medidas Relativas à Saúde 

Pública de Importância Internacional Relacionadas ao Coronavírus (COVID-

19), daqui em diante denominada apenas Comissão COVID-19, apresentar 

RELATÓRIO FINAL, conforme passo a expor. 

 

 

 

RENAN FERREIRINHA 

Deputado Estadual 

Relator  
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Capítulo 1 
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1.1. Do Objeto sob Investigação 
 

A Comissão Especial Instituída para Acompanhar a Situação Fiscal, 

Orçamentária e Financeira das Medidas Relativas à Saúde Pública de 

Importância Internacional Relacionadas ao Coronavírus (COVID-19), 

doravante denominada apenas Comissão COVID-19, foi instaurada em 02 

de junho, com o objetivo de investigar denúncias de irregularidades nas 

contratações emergenciais realizadas pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro na área da Saúde1. 

 

Em sua vigência, entre 02 de junho a 05 de outubro, a Comissão 

COVID-19 realizou 22 reuniões públicas, com oitivas de 18 pessoas, 

incluindo 6 Secretários ou Subsecretários do Governo do Estado do RJ, 

expediu 66 ofícios, recebeu 42 respostas e analisou mais de centenas 

documentos recebidos dos órgãos de controle e governamentais. 

  

O universo de análise da Comissão COVID-19 abrange 196 contratos 

emergenciais da área da Saúde, firmados com 188 empresas ou 

Organizações Sociais, para contratação de serviços ou produtos 

sistematizados em 10 objetos diferentes, totalizando R$ 1,7 bilhão 

contratados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em pouco mais de 3 

meses. 

 

 

 
1 Prevista na Lei 8794, de 17/04/2020, que reconheceu a Calamidade Pública (art 3o), foi vetada por 
WITZEL, tendo sido aprovada apenas em 25 de maio, após a derrubada do veto pela ALERJ. 
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1.2 Execução Fiscal, Orçamentária e Financeira dos 
Contratos Emergenciais 

 

Do montante de R$ 1,7 bilhão contratado, foram empenhados 

quase R$ 700 milhões (40%) e a pandemia já custou efetivamente 

R$ 420 milhões para os cofres do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro na área da saúde, que foram pagos para as organizações sociais 

e empresas contratadas.  
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1.3 Irregularidades nas Contratações 
 

Praticamente TODOS estes contratos apresentaram suspeitas de 

irregularidades e de mau uso do dinheiro público, encontradas em 99,47% 

dos contratos pela própria Controladoria Geral do Estado. 

 

Foram 118 OSS ou empresas beneficiadas por contratos emergenciais 

irregulares, das quais pelo menos 31 delas estão sendo investigadas pelos 

órgãos de controle.  
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São muitos números trazidos aqui, mas estamos nos referindo às vidas 

que não foram salvas. Trata-se da Saúde do RJ, da falta de leitos em 

hospitais, de falta de atendimento médico, de equipamentos de proteção 

para os profissionais da saúde, de medicamentos que a população não 

recebeu. As irregularidades e denúncias de corrupção atingiram todos os 

objetos contratados: 

 
I. Hospitais de Campanha | OS Instituto IABAS 
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A construção dos Hospitais de Campanha foi a maior promessa e a 

principal estratégia de enfrentamento ao Coronavírus prometida pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, e fracassou de forma retumbante.  
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O plano de construção dos Hospitais de Campanha passou por mais de 

40 alterações ao longo da implementação. Após reiterados atrasos, as obras 

ficaram inconclusas 

 

Mesmo já tendo recebido R$ 256 milhões a OS Instituto IABAS 

entregou apenas 2 (dois), dos 7 (sete) hospitais de campanha 

contratados, ambos atrasados, com funcionamento parcial e repletos 

de irregularidades.  

 

As irregularidades na contratação foram inúmeras, desde o 

direcionamento do contrato para a OS IABAS, passando pela ausência de 

planejamento e indicadores para precificação, incluindo a precariedade nos 

serviços prestados.  

 

Após ser objeto de ações da Polícia Federal na Operação Favorito, que 

prendeu Mário Peixoto, e na Operação Placebo, que fez busca e apreensão 

em endereços do governador Wilson Witzel e sua esposa, o contrato foi 

cancelado, com a transferência e posterior demolição Hospitais de Campanha 

pela Fundação Estadual de Saúde. O saldo são dívidas com salários de 

funcionários e custos da demolição judicializados.  

 

 

 

 

 

 

II. Gestão das UPAS | Instituto UNIR Saúde 
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O caso do Instituto UNIR Saúde levou ao afastamento de WILSON 

WITZEL do cargo de governador, imputado a ele os crimes de 

CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA por revogar a desqualificação da OS 

UNIR Saúde, violando ato de ofício em favor de Mário Peixoto, apontado 

como chefe de organização criminosa e verdadeiro dono da UNIR Saúde. 

 

Com efeito, o contrato com o Instituto UNIR Saúde, firmado para 

gestão de 7 UPAS entre 2018 e 2019, foi cancelado, e o Instituto UNIR Saúde 

foi desqualificado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro da condição de 

Organização Social em razão da precariedade na prestação dos serviços 

prestados. O TCE identificou 52 irregularidades e a SES constatou 24 

diferentes tipos de irregularidades na prestação dos serviços nas UPAS e na 

execução dos contratos. 

 

Em março de 2020, o governador WILSON WITZEL 

discricionariamente, contrariando os órgãos técnicos competentes, 

optou por revogar a desqualificação da UNIR. 

 

Mas, no dia seguinte às denúncias no âmbito da Operação Favorito2, 

deflagrada em 14 de maio de 2020, WITZEL volta atrás em sua decisão, 

revoga a revogação, desqualificando novamente o Instituto UNIR Saúde da 

sua condição de Organização Social. Meses depois, Witzel seria afastado do 

cargo nos desdobramentos da Operação Favorito, da Operação Placebo e da 

Operação Tris in Idem. 

 

 
2  Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, 7ª Vara Federal Criminal. 
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III. Respiradores Pulmonares 

 

Os contratos emergenciais referentes à aquisição dos VENTILADORES 

PULMONARES foram alvo das operações que prenderam os integrantes do 

1º e 2º escalão do governo WITZEL. As empresas contratadas consideradas 

inaptas ao fornecimento comercial.  
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IV. SAMU | OZZ Saúde Eirelle 

  A OZZ saúde foi contratada para administrar 34 bases descentralizadas 

do SAMU, 35 UTIs móveis e mais de 1.700 colaboradores, com suspeita de 

direcionamento da contratação, dentre outras irregularidades. Mesmo 

recebendo adiantado, a prestação dos serviços restou comprometida, houve 

atraso no pagamento de funcionários e unidades ficaram inoperantes. 

 
V. Testes COVID- 19 
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A testagem em massa de profissionais de saúde e da população 

deveria ser estratégia prioritária, mas os testes adquiridos com sobrepreço, 

não eram suficientes, não foram entregues ou não eram adequados.  

 

 
VI. Leitos UTI 
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Com as taxas de ocupação de leitos de UTI no limite durante o auge 

da pandemia, as entregas não ocorreram no tempo pactuado. Foram 

também relatados serviços precários nas unidades, como a falta de 

funcionários. 

 
VII. EPIs E Insumos 
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O grupo de EPIs e INSUMOS reúne 72 credores, com 92 contratos 

emergenciais e teve o menor índice de pagamento (10% do contratado). A 

dúvida é se não foram pagos ainda ou se os profissionais da saúde e a população 

simplesmente não tiveram acesso. Os maiores contratos e suas respectivas 

empresas estão sob investigação. 

 
VIII. Obras e Infraestrutura 
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Esse objeto tem a soma de contratos de R$ 76,4 milhões e o empenho 

entre os mais altos das contratações avaliadas, 99% com o pagamento de 62% 

um total de R$ 47,6 milhões. 

 
IX. Medicamentos 
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Com 19 empresas contratadas para fornecer medicamentos, este 

objeto registra o maior número de processos sob investigação identificados 

pela Comissão COVID-19. São ao menos 49 procedimentos investigativos 

junto ao MPRJ, TCE e CGE. Pouco mais de 10% do contrato foi pago, então 

não se sabe a quantidade de medicamentos entregue pelas contratadas. 

 
 

X. Cestas Básicas 
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A aquisição de cestas básicas foi um dos objetos de maior percentual 

de pagamento (mais de 70%), com inconsistência na execução orçamentária 

(valor liquidado de R$ 24,7 milhões, maior do que o valor empenhado), 

dentre as demais irregularidades sob investigação. 

 
XI. Serviços 
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 Inclui serviços de manutenção, contratação de call center, contratação 

de serviços médicos, serviços de higienização especializada e limpeza, 

serviços gráficos e serviços de informática e dados entre outros e a principal 

irregularidade é relativa ao sobrepreço dos serviços contratados.  
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1.4 Investigações Policiais e Prisões 
 

Parte das investigações dos órgãos de controle, relativas aos contratos 

emergenciais realizados pelo governo do Rio de Janeiro, culminaram em 

investigações policiais e ações criminais. 
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Em conjunto, estas 4 operações policiais, expediram mais de 160 

mandados de busca e apreensão e 28 mandados de prisão. 
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A corrupção instalada na Saúde já culminou na prisão de 5 

(cinco) assessores do Governador WILSON WITZEL, do 1º e 2º escalão 

do governo, sendo dois Secretários de Estado, inclusive seu braço direito, 

o ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico Lucas Tristão, e 3 

subsecretários. Além da exoneração de mais de 20 assessores do governo 

Witzel, na área da Saúde. 
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1.5  Considerações sobre os Achados da Comissão COVID-
19 

 

Por toda a análise minuciosa empreendida, a Comissão COVID-19 

conclui que: 

 

● as AÇÕES de enfrentamento ao COVID-19 adotadas pelo governo 

WITZEL foram completamente ERRÁTICAS, sem qualquer 

planejamento;  

 

● As CONTRATAÇÕES foram inequivocamente eivadas de 

IRREGULARIDADES e repletas de indícios de CORRUPÇÃO; 

  

● As POLÍTICAS PÚBLICAS não foram implementadas e as 

ESTRATÉGIAS fracassaram, desperdiçando um montante 

significativo de dinheiro público e, o mais grave de tudo, custaram 

inúmeras vidas. 

 

Faltou ainda, TRANSPARÊNCIA na definição e implementação das 

políticas públicas adotadas, nas estratégias, ações e contratações do governo 

WITZEL durante a pandemia, bem como na PRESTAÇÃO DE CONTAS da 

execução orçamentária e financeiras destes contratos. 

 

Para completar o ‘mar de lama’, somam-se as DENÚNCIAS DE 

CORRUPÇÃO e as PRISÕES dos assessores de WITZEL e das 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS contratadas pelo governo WITZEL, além do indício 

de envolvimento destes com grupos de organizações criminosas. 
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1.6 Proposições da Comissão COVID-19 

 

I. Projeto de Lei n. | ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

  

 Em 2019, 15 Organizações Sociais receberam sozinhas R$ 1,7 bilhão 

do Governo do Estado do Rio de Janeiro, parte destas contratações está 

eivada de irregularidades e corrupção, além da precariedade na prestação 

dos serviços à população. 

 

Uma das principais conclusões da Comissão COVID-19 é a falência do 

modelo de contratualização de gestão das OSs no estado do Rio de 

Janeiro. As imprecisões na Lei das OSs (6043/2011) e os desafios de sua 

implementação permitiram espaço para irregularidades, sejam na seleção e 

no processo de contratação, seja na implementação dos contratos, quanto 

na prestação de contas, fiscalização e transparência. E a corrupção dá a 

tônica da relação entre Estado e iniciativa privada, via Organizações Sociais, 

atingindo governadores desde a promulgação da Lei n. 6.043, em 2011. 

 

Estes achados são corroborados por estudo técnico produzido por 

representantes dos órgãos de controle integrantes GT Saúde da Rede de 

Controle da Gestão Pública (Defensoria Pública, MPRF, TCE, dentre outros), 

que serviu de base para a elaboração do Projeto de Lei protocolado pelos 

parlamentares da Comissão COVID-19 (ANEXO 6), especificando os critérios 

para um melhor modelo de contratualização de gestão da Saúde, no sentido 

de preencher as lacunas que ainda persistem mesmo após a aprovação da 

Lei 8986/2020, complementando-a e aprimorando as próximas 

contratações, enquanto a lei estiver em vigor.  
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II. Proposta de Emenda Constitucional | TRANSPARÊNCIA DA 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro ignorou, em grande 

medida, as diretrizes estabelecidas em Notas Técnicas  pelo Conselho 

Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) e pela Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN), para uniformizar a contabilização e a 

prestação de contas e deixou de criar uma AÇÃO ESPECÍFICA para 

identificação orçamentária dos gastos estritamente relacionados 

com a pandemia na lei orçamentária (LOA) de 2020, dificultando 

e/ou impedindo a fiscalização e o monitoramento dos gastos com os 

contratos emergenciais de COVID-19.  

 

Além disso, relatórios de auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro, apontam outros problemas estruturais da 

execução orçamentária e financeira que comprometem a 

transparência e o controle social, fato agravado diante dos gastos 

emergenciais para enfrentamento à pandemia do Coronavírus. 

 

Visando organizar e dar plena transparência à gestão fiscal, 

orçamentária e financeira e à prestação de contas dos contratos de todos os 

Poderes e respectivos órgãos na esfera estadual, a Comissão COVID-19 

protocolou Proposta de Emenda Constitucional (ANEXO 8). 

1.7 Recomendações da Comissão COVID-19 
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 Ao final dos trabalhos, após toda a análise sistematizada no 

RELATÓRIO FINAL, a Comissão COVID-19 aprovou 5 (cinco) recomendações. 

 

Além do protocolo das duas proposições (PL e PEC), indicadas acima e 

da ciência aos órgãos de controles dos achados consolidados no Relatório 

Final, recomenda-se a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito 

COVID-19, para aprofundamento das investigações e continuidade do 

monitoramento dos contratos emergenciais. 

 

Finalmente, a Comissão COVID-19 recomenda a confirmação, com 

brevidade, do impeachment de WILSON JOSÉ WITZEL e seu 

afastamento definitivo do cargo de Governador do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 

 

Este Resumo Executivo integra o Relatório 

Final da Comissão COVID-19, como Capítulo 1. 

A análise pormenorizada das informações aqui 

apresentadas, encontra-se no inteiro teor do 

Relatório Final, a partir do capítulo 2 e Anexos. 
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Capítulo 2 

 

DA CONSTITUIÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DA 

COMISSÃO COVID-19  
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2.1 Da Criação da Comissão COVID-19 
 
 

a. Do Conhecimento dos Fatos 

 

A Comissão Instituída para Acompanhar a Situação Fiscal, Orçamentária 

e Financeira das Medidas Relativas à Saúde Pública de Importância 

Internacional Relacionadas ao Coronavírus (COVID-19) tem por objetivo 

investigar e identificar onde o Governo do Estado do Rio de Janeiro falhou e 

o porquê de suas ações não terem sido efetivas e nem eficientes no 

enfrentamento a COVID-19. Além disso, tem como objeto apurar o 

cumprimento da obrigação legal do Estado do Rio de Janeiro de manter a 

transparência das ações do poder público tendentes ao enfrentamento da 

pandemia do novo coronavírus de modo a viabilizar o controle social como 

instrumento de participação democrática. 

 

 As evidências principais que levaram à investigação dos gastos com 

ações de combate ao coronavírus foram: ausência de entrega dos hospitais 

de campanha, ausência de testes, ausência de materiais de proteção 

individual para os profissionais da saúde. Esta ineficiência e descaso por 

parte do Executivo estadual contribuiu para que os casos de contaminação 

por COVID-19 chegassem a 265 mil, com 18.487 mortes, até 01 de outubro 

de 2020, resultando nas mais altas taxa de letalidade do país. 
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b. Da Constituição  

 

A constituição da Comissão foi estabelecida pela Lei Nº 8.794 de 17 de 

abril de 2020, que teve seu art. 3º vetado inicialmente pelo Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, mas cujo veto foi derrubado pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sendo publicado no D.O. de 

25/05/2020, Parte II, página 01, transcrito abaixo:  

 

LEI Nº 8.794, DE 17 DE ABRIL DE 2020. 

 

Inicialmente vetado pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, vetos 

foram rejeitados e derrubados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro, do Projeto de Lei nº 2051, de 2020, que se transformou na Lei 

nº 8.794, de 17 de abril de 2020, que “RECONHECE O ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-2019), DECLARADO 

PELO DECRETO Nº 46.973, DE 16 DE MARÇO DE 2020, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

(...) 

 

Art. 3º Fica constituída comissão mista no âmbito da Assembleia Legislativa, 

composta por 5 (cinco) deputados e, com igual número de suplentes, com o 

objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e 

financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de 

importância internacional relacionada ao Coronavírus (COVID-19). 
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§ 1º Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos 

definidos pela presidência da Alerj. 

 

§ 2º A comissão realizará, mensalmente, reunião com o secretário de fazenda 

e de saúde, para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e 

financeira das medidas relacionadas a emergência de saúde pública de 

importância internacional relacionada ao Coronavírus (COVID-19). 

 

§ 3º Bimestralmente, a comissão realizará Audiência Pública para 

apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação fiscal e da 

execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência 

de saúde pública de importância internacional relacionada ao Coronavírus 

(COVID-19), que deverá ser publicado pelo Poder Legislativo antes da 

referida audiência. 

 

(...) 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 22 de maio 

de 2020. 

 

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO 

Presidente 
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c. Da Composição 

 

 A composição da Comissão foi estabelecida pelo Ato “E”/GP/Nº 

40/2020, publicado no D.O. de 01/06/2020, Parte II, página 07, transcrito 

abaixo:  

  

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os Artigos 20, inciso 

III, alínea “a” e 24, “caput”, do Regimento Interno, 

R E S O L V E: 

DESIGNAR, para a composição da COMISSÃO INSTITUÍDA para acompanhar 

a situação fiscal, orçamentária e financeira das medidas relativas à saúde 

pública de importância internacional relacionadas ao coronavírus (COVID-19), 

como membros titulares, os Senhores Deputados MARTHA ROCHA - PDT, 

LUIZ PAULO - PSDB, RODRIGO BACELLAR - SSD, JAIR BITTENCOURT - 

PP, DR. DEODALTO - DEM, MÁRCIO CANELLA - MDB, MÁRCIO PACHECO 

- PSC, RENAN FERREIRINHA - PSB, FLÁVIO SERAFINI - PSOL, ZEIDAN 

- PT, DR. SERGINHO - REP, PEDRO RICARDO - PSL, JORGE FELIPPE 

NETO - PSD, VALDECY DA SAÚDE - PHS. 

 

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2020. 

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO  

PRESIDENTE 

 

 

 

d. Da Reunião de Instalação 
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 Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 09:00 horas, na 

sala virtual utilizando a plataforma ZOOM, foi realizada a Reunião de 

Instalação da Comissão Especial. De acordo com o disposto no Artigo 30, 

Parágrafo 1º, assume a Presidência da CE a Senhora Deputada MARTHA 

ROCHA, eleita por unanimidade. 

 

 Em seguida, foi realizada a eleição com tomada nominal de votos, 

tendo sido eleitos o Senhor Deputado DR. SERGINHO para a Vice-

Presidência, e o Deputado RENAN FERREIRINHA para a Relatoria da 

Comissão, também por unanimidade. 

 

 Na sua instalação, a Comissão COVID-19 aprovou a integração da 

Comissão Permanente de Saúde aos trabalhos, de fundamental importância, 

em especial para viabilizar as convocações e oitivas realizadas, com 

destaque para a atuação intensa e propositiva das Deputada Enfermeira 

Rejane, Deputada Mônica Francisco e Deputada Lucinha que representaram 

a Comissão de Saúde com zelo e excelência.  

 

 Dada a importância e transversalidade do tema sob sua análise e 

escopo, a Comissão COVID-19 teve a honra de contar com a presença e 

participação também dos Deputado Carlos Macedo e Deputado Waldeck 

Carneiro, dentre outros, denotando o trabalho suprapartidário e cooperativo 

que marcou a atuação da Comissão COVID-19. 

 

 

 

 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
40 

2.2 Do Funcionamento da Comissão COVID-19 

 

a. Do Prazo 

 Esta Comissão Especial teve duração de 120 dias, iniciando seus 

trabalhos em 02 de junho de 2020 e concluindo em 05 de outubro de 2020, 

com a Reunião de Encerramento, restando apenas as proposições finais do 

relatório final e sua publicação.  

 

 

b. Dos Ofícios Expedidos e Documentação recebida 

No decorrer dos trabalhos desta Comissão COVID-19, foram expedidos 

66 (sessenta e seis) OFÍCIOS endereçados para órgãos do Executivo 

estadual, em especial para a Secretaria de Estado de Saúde; para órgãos de 

controle, dentre os quais Ministério Público Federal, Ministério Público RJ, 

Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, Ministério da Justiça, 

Conselho Estadual da Saúde, Controladoria Geral do Estado; e para algumas 

das contratadas, dentre outros.  

 

Dos quais, 46 ofícios foram respondidos, encaminhando centenas de 

documentos à esta Comissão COVID-19, dentre procedimentos 

administrativos da SES, autos de processos judiciais pelos órgãos de controle 

e informações acerca dos contratos COVID-19. A relação dos ofícios 

disparados pela Comissão COVID-19, contendo o detalhamento do assunto, 

destinatário e a data de envio, bem como, a lista das respostas recebidas, 

encontram-se disponíveis nos ANEXO 10 e ANEXO 11, deste relatório, 

respectivamente. 
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c. Das Reuniões e Oitivas 

 

 Devidamente instalada e estabelecida as normas gerais de seu 

funcionamento, a Comissão realizou 01 (uma) Reunião de Instalação, 20 

(vinte) Reuniões Ordinárias e 01 (uma) Reunião de Encerramento. Para as 

referidas reuniões, foram expedidos e publicados no Diário Oficial do Poder 

Legislativo, 22 (vinte e dois) Editais de Convocação. 

 

Durante as reuniões, 18 (dezoito) pessoas foram ouvidas, incluindo 6 

(seis) representantes da Secretaria de Estado da Saúde e a Secretária da 

Extraordinária COVID-19, 5 (cinco) representantes do Instituto UNIR Saúde, 

5 (cinco) da empresa OZZ Saúde e 2 (dois) representantes do Instituto 

IABAS, tendo o ex-Secretário de Saúde Fernando Ferry sido ouvido em duas 

ocasiões diferentes. Todas as oitivas realizadas e convocadas estão listadas 

a seguir, por assunto. 
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 Dentre as oitivas convocadas, houve 15 (quinze) ausências, a maioria 

delas em razão dos depoentes estarem presos nas ocasiões. Pretende-se que 

estas oitivas sejam realizadas no âmbito da Comissão Parlamentar de 

Inquérito proposta neste relatório, como se verá adiante.  

 

 A relação das Atas das Reuniões publicadas no Diário Oficial do Estado, 

com links para acesso às atas e vídeos, encontra-se disponível no ANEXO 12 

deste relatório. 

 

Cumpre destacar que a atuação da Comissão COVID-19 foi marcada 

pela cooperação, comprometimento, empenho e preparo técnico das 

deputadas e dos deputados que a integram, sempre conectada com as ações 

dos órgãos de controle e influenciando desdobramentos decisivos para o 

curso das investigações. 

 

Vale destacar momentos decisivos, tais como: 
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A. O pedido de exoneração apresentado pelo Secretário de Saúde 

Fernando Ferry dois dias úteis após seu 1º depoimento à 

Comissão. Quando retornou à 2ª oitiva que já estava 

previamente agendada, Ferry afirmou que havia deixado o cargo 

para não “sujar” seu CPF no mar de lama que encontrara na SES. 

B. A Comissão COVID-19 determinou a convocação da oitiva do 

Pastor Everaldo dois dias antes da sua prisão. O Relatório Parcial 

da UNIR foi entregue próximo à data do relatório da Comissão 

do Impeachment. 

C. Antonio Vanderler de Lima afirmou em seu depoimento que não 

sabia que seu filho, Antonio Vanderler de Lima Junior, advogava 

para o Instituto UNIR Saúde. 

D. Marcus Velhote de Oliveira, diretor-executivo do Instituto UNIR 

Saúde, revelou as relações familiares de 3 membros da OS 

UNIR: Luiz Claudio da Costa (Diretor-administrativo financeiro) 

é irmão de Ana Cristina Silveira da Costa, a qual é esposa de 

Jose Carlos Rodrigues Paes. 

E. Ana Cristina Silveira Costa, advogada contratada pelo Instituto 

UNIR Saúde, revelou que seu marido Jose Carlos Rodrigues Paes, 

ex-Presidente do Conselho do Instituto UNIR, era funcionário da 

Secretaria de Estado de Saúde. 

F. Roberto Pozzan, ex-Subsecretário Geral de Saúde confirmou que 

Wilson Witzel foi avisado em março por Ramon de Paula Neves 

de irregularidades na Saúde. 

G. Mariana Scárdua revelou que a equipe técnica da SES não 

validou o projeto de hospitais de campanha. 
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Capítulo 3 

 
DO OBJETO INVESTIGADO: 

CONTRATOS 

EMERGENCIAIS  

COVID-19 NA SAÚDE 
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3.1 Apresentação dos Contratos Emergenciais COVID-19 na 
Saúde 

 

Segundo dados divulgados no portal de compras do Estado do Rio de 

Janeiro3, 196 contratos emergenciais foram celebrados com amparo 

na Lei Federal n. 13.979/20, artigo 4°, que dispensa a realização de 

licitação, transcrito abaixo: 
 
Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei. 

 

Estes contratos envolveram a contratação de 118 organizações 

sociais ou empresas e totalizaram o valor de R$ 1,7 bilhão4.  

 
 

 

 
3 Dados realizados até agosto de 2020. Último acesso realizado em 08 de setembro de 2020. 
4 A relação de todos os contratos emergenciais sob análise desta Comissão COVID-19 encontra-se 
disponível para consulta no ANEXO 9 deste relatório. 
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Uma única empresa responde sozinha por 48% do total dos contratos 

emergenciais, é o Instituto de Atenção Básica e Avançada IABAS, contratado 

por aproximadamente R$ 835 milhões5 para construção e gestão dos 

Hospitais de Campanha. 

 

 

Os outros 2 maiores contratos, na casa dos R$ 100 milhões, referem-

se à OZZ Saúde, contratada para a gestão do SAMU, e à Log Health, 

contratada para a gestão e infra-estrutura de leitos de UTI. 

 

 

A soma dos 10 maiores contratos alcança R$ 1,5 bilhão. Todos estes 

contratos possuem suspeitas de irregularidades e estão, conjuntamente com 

as respectivas empresas ou OSS, sob investigação dos órgãos de controle, 

como detalhado adiante neste relatório.  

 

 

A relação de todas as contratadas, com respectivos montantes 

totais contratados, pode ser conferida nas 4 Tabelas a seguir. 

 

 
5 Valor alterado posteriormente por Termo Aditivo para R$ 770 milhões. Vale ressaltar, porém, que os 
dados extraídos do Portal de Compras Públicas não estão atualizados, o que dificulta ainda mais 
qualquer tipo de fiscalização e transparência. Para fins deste relatório, são considerados os valores do 
Portal da Transparência, sempre que nos referirmos à execução orçamentária e financeira dos contratos 
dos Hospitais de Campanha. 
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Estes 196 contratos emergenciais para enfrentamento ao coronavírus 

foram firmados por 18 (dezoito) Unidades Orçamentárias, 

contratantes pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, com destaque 

para o Fundo Estadual de Saúde FES, que sozinho concentra R$ 1,5 

bilhão, a partir de 52 contratos firmados, conforme observa-se na 

Tabela a seguir. 
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O valor total de 1,7 bilhão de reais refere-se à contratação de obras, 

serviços e produtos, classificados em 10 (dez) OBJETOS, apresentados a 

seguir. 
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Em primeiro lugar destacam-se os hospitais de campanha, como já foi 

dito, engloba 48% do total contratado.  

 

Outros 5 (cinco) objetos possuem contratos na ordem de R$ 110 

milhões a R$ 185 milhões (respiradores, SAMU, testes, leitos, EPIs) e juntos 

representam perto de 40% do montante contratado para a pandemia.  

 

Obras e Medicamentos somam 8,6%, com próximos à R$ 70 milhões, 

cada um.  

 

Finalmente, Cestas Básicas e Serviços constitui o montante residual de 

2,5%, ainda que os valores sejam consideráveis aos cofres públicos, de R$ 

25 milhões e R$ 17 milhões, respectivamente. 
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3.2 Situação Fiscal, Orçamentária e Financeira dos Contratos 
Emergenciais6 

 

 

 Dos 196 contratos firmados, 90 contratos são considerados 

ATIVOS e representam 93% do montante total contratado.  

 

 
 

Do montante de R$ 1,7 bilhão contratado, foram empenhados 

quase R$ 700 milhões (40%) e a pandemia já custou efetivamente 

R$ 420 milhões para os cofres do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro na área da saúde, que foram pagos para as organizações sociais 

e empresas contratadas.  

 

 

 

 

 
6 A fonte prioritária das informações acerca da execução orçamentária e financeira dos contratos foi  
Siafe-Rio, com execução até agosto de 2020 (última consulta realizada em 08.set.2020). 
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 A execução orçamentária e financeira do conjunto de OBJETOS 

contratados encontra-se na Tabela a seguir. 

 
 

 Como já foi dito acima, a contratação dos Hospitais de Campanha 

responde por 48% dos valores contratados e por 61% dos valores pagos 

pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para enfrentamento da pandemia. 

Hospitais que NÃO foram entregues e que estão sendo desmontados, com 

gastos não previstos e não contemplados nestas análises, inclusive. O caso 

dos Hospitais de Campanha foi detalhado nos Relatórios Parciais 01/2020 e 

02/2020, já deliberados por esta Comissão e integram este relatório final 

(ANEXO 1 e ANEXO 2, respectivamente). 

 

Em conjunto, os cinco primeiros objetos representam 82,5 % do total 

contratado, com empenho de R$ 436 milhões (62,8% do total dos 

empenhos). O valor pago por este conjunto foi de R$ 331 milhões (78,8% 

do total pago). 
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 O empenho e pagamento dos contratos variam conforme a execução 

de cada um, respectivamente, considerando inclusive as rescisões 

contratuais determinadas pela justiça em processos que investigam as 

irregularidades que assolam a quase totalidade destas contratações 

emergenciais. 

 

Como exemplo observamos que a SEGOV realizou compra de 30 mil 

frascos de álcool 70º e a CEASA contratou serviço de higienização do 

ambiente, ambas foram pagos na sua integralidade, nos valores de R$ 705 

mil e R$ 666 mil respectivamente.  

 

De outra parte, órgãos da segurança como FUNESBOM, SEAP, 

FUNESPOM, SEPOL apresentaram empenhos dos contratos firmados, porém 

não houve liquidação e nem repasse de verbas para custear elementos 

básicos de proteção individual de policiais (Toucas, Luvas, óculos, máscara 

e álcool em gel). 

 

O detalhamento da execução orçamentária dos contratos é apresentado 

no Capítulo 4 deste relatório adiante, associado ao histórico de cada OBJETO 

e/ou CONTRATADA sob investigação. 

 

 

a. Do Orçamento da Saúde: Fontes de Financiamento e Despesas 
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Complementarmente, esta seção analisa o panorama da ‘saúde’ do 

orçamento do Estado na área da Saúde, apresentando as principais fontes 

de financiamento e as despesas previstas7. 

 

 

i. Das Fontes que Financiam as Despesas com Saúde 

 

Primeiramente cabe enfatizar que se optou pela despesa empenhada, 

que caracteriza os compromissos de despesa assumidos pelo Estado, mas 

que historicamente, no caso das despesas com saúde, ao final do ano os 

valores estão sempre muito próximos dos efetivamente executados 

(liquidado) e até mesmo do pago. 

 

A tabela a seguir mostra que as despesas na função saúde no Estado 

são eminentemente financiadas com recursos do Tesouro Estadual (84%), 

isto é, com recursos de origem tributária. Os repasses do SUS representaram 

apenas 8% das fontes de financiamento da saúde no Estado em 2019. 

 

 
7 As informações foram extraídas a partir do filtro da “função” saúde nos Sistema Integrado de Gestão 
Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro (Siafe-Rio) e no sítio de transparência fiscal do Estado 
(transparência.rj.gov.br), atualizadas até 08.set.2020. 
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Para fins de comparação foram extraídas as mesmas informações 

relativas a 2020. Ao comparar os valores empenhados até junho verifica-se 

que os valores de 2020 (R$ 3,2 bilhões) estão 30% maiores que no mesmo 

período de 2019 (R$ 2,5 bilhões).  

 

Até maio este aumento é de 44% e muito provavelmente está 

relacionado com as ações de combate ao Coronavírus. Contudo, em agosto 

o montante das despesas empenhadas apresentou retração de mais de 40% 

quando comparado com o mesmo mês de 2019. 
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ii. Dos Gastos de Saúde por Natureza da Despesa 

 

Na área de saúde os gastos diretos com pessoal representaram 16% 

do total das despesas em 2019. Contudo, na essência reflete a realidade do 

perfil de prestação de serviços por meio de contratação de organizações 

sociais (OSs).  

 

Isso explica o elevado índice (82%) de despesas classificadas 

orçamentariamente como “outras despesas correntes”, rubrica onde são 

classificadas as despesas com manutenção das atividades. 

 

 
 

Em 2020 verifica-se o mesmo perfil de distribuição percentual das 

despesas, contudo observa-se que a elevação apontada de 30% nas 

despesas acumuladas até junho está concentrada em outras despesas 

correntes (+29%) e investimentos (+1.407%). O aumento de investimentos 
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talvez seja explicado em grande parte pela construção dos hospitais de 

campanha. 

 

 A tabela a seguir detalha as ações orçamentárias de Outras de 

Despesas Correntes por projeto/atividade: 

 

 
 

 

 

 

 

iii. Dos Gastos de Saúde por Subfunção 
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Quando se detalham as despesas com saúde por Subfunção verifica-

se que 78% ocorreu para atender assistência hospitalar e ambulatorial. O 

perfil da despesa por Subfunção se mantém em 2020. 

 

 
 

A partir dos dados da execução orçamentária e financeira pode-se 

verificar que as despesas empenhadas com serviços de saúde sofreram forte 

elevação a partir de março de 2020 quando comparadas com o mesmo 

período de 2019. Ao observar a execução do orçamento da área da saúde do 

Estado do Rio de Janeiro até maio de 2020, houve um incremento de 17% 

nos gastos da pasta se comparado ao mesmo período do ano anterior. Este 

aumento deveu-se ao fortalecimento dos programas de vigilância à saúde, 

assistência farmacêutica, atenção à saúde e estruturação das unidades de 

saúde. 
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Os recursos para fazer frente a este enorme desafio são insuficientes. 

O repasse das receitas do SUS tem apresentado queda e perda de 

participação no total do financiamento da saúde no estado. O repasse em 

2016 era de R$ 853 milhões, passando para R$ 476 milhões, queda de 

41,4%. Em contrapartida, o Tesouro Estadual passou a aportar mais 

recursos de impostos na área, de R$ 3,8 bilhões em 2016 para R$ 4,6 bilhões 

em 2019, aumento de 20,1%. 

 

Vale ressaltar que a queda de arrecadação, principalmente do ICMS 

após as medidas de isolamento social diminuem os recursos vinculados à 

saúde. Assim, considerando a situação fiscal do Estado e o perfil das 

despesas nessa área com forte concentração no custeio dos serviços, 

provavelmente o Tesouro terá que destinar outras fontes de financiamento, 

como os recursos do auxílio do governo federal para manter os gastos nesse 

setor. A tarefa de destinar mais recursos para saúde não será de fácil 

execução num cenário onde o próprio Secretário de Fazenda vislumbra 

atrasos de salários a partir de setembro deste ano. 

 

Diante da deterioração das receitas estaduais em função da retração 

econômica mundial, é importante que o Governo Federal tenha mais 

sensibilidade em relação ao repasse dos recursos do SUS aos estados e 

municípios. O Estado do Rio de Janeiro recebeu R$ 410,8 milhões até maio 

de 2020; isto representa 20% do total das despesas realizadas com a área 

da saúde. 
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CAPÍTULO 4 
 

ANÁLISE DOS 
CONTRATOS 

EMERGENCIAIS, POR 
OBJETO 
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4. ANÁLISE DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS, POR OBJETO 

 

Neste capítulo, são analisados TODOS os OBJETOS contratados pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro na área da saúde, a partir dos 196 

contratos emergenciais firmados com amparo na Lei Fed. 13.979/20, art. 4°, 

praticamente todos com suspeitas de irregularidades e risco de mau uso do 

dinheiro público, como já informado.  

 

 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
67 

Os quatro maiores objetos, em valor contratado, foram aprofundados 

pela relatoria e pela Comissão COVID-19, mediante análise dos 

procedimentos SEI respectivos, dentre outros documentos, como autos dos 

processos judiciais ou procedimentos dos órgãos de controle, incluindo a 

realização das OITIVAS e/ou visitas in loco, dentre outras ações.  

 

Estes casos são apresentados resumidamente neste capítulo, a seguir. 

Além deste resumo, contam ainda com relatórios parciais específicos, com 

análise pormenorizada de cada um deles, disponibilizados como Anexos 

neste relatório.  

 

Complementarmente, também contou com relatório parcial específico, 

o caso das UPAs (UNIR Saúde), cujos contratos embora firmados antes da 

pandemia de COVID-19, integram o rol dos contratos do governo WITZEL 

sob investigação e pela conexão com o tema das Organizações Sociais e do 

objeto da Comissão COVID-19, foi incluído na análise. 

 

Em suma, esta Comissão COVID-19 produziu os seguintes relatórios 

parciais pormenorizados8:  

4.1 Hospitais de Campanha (IABAS) | Relatório Parcial 01/2020 

(ANEXO 1) e Relatório Parcial 02/2020 (ANEXO 2) 

4.2 Gestão das UPAS (UNIR Saúde) | Relatório Parcial 04/2020 

(ANEXO 3) 

4.3 Respiradores | Relatório Parcial 05/2020 (ANEXO 4) 

4.4 SAMU (OZZ Saúde) | Relatório Parcial 06/2020 (ANEXO 5) 

  

 
8 Os Relatórios Parciais 01/2020, 02/2020 e 04/2020 já foram deliberados e aprovados pela Comissão 
COVID-19. Os demais foram apresentados e deliberados em conjunto com este relatório final. 
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A análise dos demais objetos encontra-se no corpo deste relatório, na 

íntegra, a seguir. Nestes casos, apresenta-se a execução fiscal, orçamentária 

e financeira dos contratos, bem as investigações em curso e irregularidades 

constatadas, além do contexto geral do caso e das respectivas empresas ou 

organizações sociais contratadas. Assim, foram incluídos nestas análises: 

4.5 Testes 

4.6 Leitos 

4.7 EPIs e Insumos 

4.8 Obras e Infraestrutura 

4.9 Medicamentos 

4.10 Cestas Básicas  

4.11 Serviços 

 

 

Cumpre DESTACAR que a análise de cada caso foi realizada a partir 

dos documentos e informações recebidos pela Comissão COVID-19, em sua 

maioria enviados pelos órgãos de controle, além de pesquisa ativa acessória 

e, dada a limitação de acesso às informações, documentos e de 

tempo, a análise apresentada neste relatório NÃO PRETENDE e NÃO 

ESGOTA a investigação de todos os aspectos e nem dos pormenores 

de todos os contratos e dos casos objetos da Comissão COVID-19. 

 

 

 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
69 

4.1 Hospitais de Campanha | Instituto IABAS  
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O caso dos Hospitais de Campanha foi previamente analisado e 

aprovado pela Comissão COVID-19 nos Relatórios Parciais: 

 

1) Relatório Parcial 01/2020 (Vistorias), que acompanha este 

relatório final, como ANEXO 1. 

 

2) Relatório Parcial 02/2020: que acompanha este relatório final, 

como ANEXO 2. 

 

Não obstante a entrega antecipada dos Relatórios Parciais detalhados, 

o resumo do caso Hospitais de Campanha é apresentado a seguir. 

 

A promessa de construção dos hospitais de campanha, anunciada pelo 

Governador Wilson WITZEL no final de março de 2020, foi a principal 

estratégia do Governo do Estado do Rio de Janeiro no combate ao 

coronavírus. O intuito era ampliar de forma célere e imediata a capacidade 

de atendimento da rede pública aos casos que cresciam de forma 

exponencial. 

 

O Instituto de Atenção Básica e Avançada em Saúde (IABAS) foi a 

organização social contratada emergencialmente pelo Governo do Estado do 

Rio de Janeiro para construção, manutenção, gestão e funcionamento de 7 

hospitais de campanha, inicialmente com 1.400 leitos previstos, no valor 

total contratado de R$ 835 milhões. Após críticas, o contrato foi aditado, 

tendo o número de leitos sido reduzido para 1.300 e o valor do contrato para 

R$ 770 milhões9.  

 
9 Após críticas, o contrato foi aditado, tendo o número de leitos sido reduzido para 1.300 e o valor do 
contrato para R$ 770 milhões. As análises da execução orçamentária e financeira continuam 
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No total apurado dos contratos relacionados ao combate ao COVID-19, 

esse contrato seria o de maior volume financeiro, representando 48,2%.  

 

A análise da execução orçamentária, de acordo com SIAFE, apresenta 

empenho de R$ 256,5 milhões (30%) e pagamento efetivado de R$ 256,5 

milhões à IABAS (30%). Se considerado o valor total do contrato de R$ 770 

milhões, conforme aditado, o montante empenhado e pago representam, de 

fato, 33% do contrato. 

 

Mas a contratação e a prestação de serviços foram marcadas por 

denúncias e irregularidades, a começar pelo fato de que a primeira proposta 

do IABAS é datada anteriormente ao Termo de Referência, o que por si só 

já é razão de abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

 

A seleção e o Termo de Referência apresentaram dentre outras, as 

seguintes irregularidades: 

 

● na justificativa da escolha da OS; 

● na ausência de estudo preliminar; 

● na falta de especificação mínima dos quantitativos; 

● na antecipação de pagamento sem garantias suficientes para a 

Administração; 

● na deficiência da medição de qualidade e quantidade de todo o objeto; 

● na ausência da estimativa de preços. 

 

 
considerando o valor original do contrato, conforme conta ainda hoje no portal SIAFE, dado que o valor 
do aditivo não foi atualizado até a data de 08 de setembro, último acesso.  
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O plano de construção dos Hospitais de Campanha passou por mais de 

40 alterações ao longo da implementação. E foi assim que a principal, senão 

única, estratégia do Governo RJ fracassou de forma retumbante.  

 

 

Mesmo já tendo recebido metade do valor contratado, após 

reiterados atrasos, a OS IABAS entregou apenas 2 (dois), dos 7 

(sete) hospitais de campanha contratados, ambos com 

funcionamento parcial e repletos de irregularidades. 

 

 

Constatei presencialmente todas estas irregularidades, vistoriando in 

locu cada um dos sete hospitais de campanha que eles não tinham condições 

de funcionamento. 

 

 

As irregularidades foram alertadas em diversos momentos tantos pelos 

órgãos internos à SES quanto pelos órgãos de controle e se mantiveram 

durante todo o processo, 

 

 

Diante da decisão do Tribunal de Contas do Estado determinando a 

suspensão dos pagamentos à OS IABAS, o governador Witzel decretou em 

02 de junho de 2020, seu afastamento da gestão dos Hospitais de Campanha 

(Decreto 47.103/2020)10, transferindo-a à Fundação Estadual de Saúde. 

 

 
10 Publicado do Diário Oficial do Estado no dia 03 de junho de 2020. 
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Desde a contratação do IABAS, inúmeros integrantes do governo 

WITZEL foram presos, incluindo o Secretário de Saúde Edmar Santos, 

responsável pela contratação de Gabriell Neves, apontado como principal 

articulador do esquema de corrupção em investigação. 

 

Após a troca de três Secretários de Saúde, já tendo adotado medidas 

de flexibilização do isolamento e sem que a principal estratégia na área da 

saúde tivesse sido concluída, e novamente sem apresentar estudo técnico 

de viabilidade, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou a suspensão 

das atividades e a transferência dos pacientes dos Hospitais de Campanha 

do Maracanã e de São Gonçalo para hospitais regulares. 

 

Em setembro, o último Secretário de Saúde Alex Bousquet anunciou o 

fechamento dos Hospitais de Campanha, novamente sem estudos de 

impacto, medida que está sendo discutida judicialmente. A SES e a IABAS 

disputam agora sobre a responsabilidade em relação à desmobilização dos 

hospitais. Ao invés de benefícios, os Hospitais de Campanha representaram 

prejuízos e desperdício de recursos públicos com a construção e desmonte. 

 

A Linha do Tempo (2 imagens) a seguir, resume o imbróglio no caso 

dos Hospitais de Campanha. 
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O grave atraso e a não entrega dos hospitais de campanha foram 

fatores determinantes para as consequências desastrosas no atendimento 

da saúde da sociedade fluminense, que já apresenta um quadro de mais 14 

mil mortos por esta doença (até o dia 11/08/2020).  

 

 

A precariedade dos serviços prestados pela Organização Social IABAS 

na construção e gestão dos hospitais de campanha, bem como, a 

incompetência da Secretaria de Saúde do Estado e do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro no combate à pandemia do COVID-19 e a crise instaurada na 

saúde neste Estado restaram inequívocas. 

 

 

Todo o recurso público, investimento de R$ 256 milhões, nos Hospitais 

de Campanha foi desperdiçado. 
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4.2 Gestão das UPAS | Instituto UNIR Saúde 
 

 

O Instituto UNIR Saúde teve sua desqualificação como Organização 

Social de Saúde revogada pelo governador Wilson WITZEL em março de 

2020 durante a pandemia do Coronavírus e, embora seus contratos tenham 

sido firmados em 2018, o caso está sob investigação em Operações Policiais 

e pela conexão com os grupos envolvidos e com demais objetos da Comissão 

COVID-19, foi incluído na análise. 

 

 

Assim, dada sua relevância, o caso das GESTÃO DAS UPAS, pelo 

INSTITUTO UNIR SAÚDE foi previamente analisado e aprovado pela 

Comissão COVID-19 no RELATÓRIO PARCIAL n. 04/2020 (ANEXO 3).  

 

 

Além da entrega antecipada do Relatório Parcial n. 04/2020, 

detalhando o caso UNIR Saúde, incluso no ANEXO 3 deste Relatório Final, 

breve resumo é apresentado a seguir.  

 

 

Entre 2018 e 2019, o total contratado com a UNIR para gestão de 9 

UPAS foi de R$ 189 milhões, dos quais 93% foram pagos até 2020. Ou seja, 

a UNIR recebeu o montante total de R$ 176,3 milhões do governo do estado 

do Rio de Janeiro. 
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Ocorre que a UNIR descumpriu reiteradamente os termos contratados. 

O TCE RJ identificou 52 irregularidades e a SES constatou 24 diferentes tipos 
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de irregularidades na prestação dos serviços nas UPAS e na execução dos 

contratos.  
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De fato, entre 2018 e 2019, tramitaram na SES 20 procedimentos 

administrativos relativos às irregularidades ocasionadas pela UNIR, 

culminando na aplicação de advertências e multa.  

 

Dentre as irregularidades, destacam-se: 

● Histórico questionável da OSS; 

● Desqualificação da OSS; 

● Requalificação sem justificativa pertinente; 

● Falta de profissionais da saúde e medicamentos; 

● Atraso nos pagamentos dos funcionários, equipamentos quebrados e 

infraestrutura precária; 

● Serviços precários, gerando risco de vida aos pacientes; 

● Falta de transparência na prestação de contas. 

 

Até que o procedimento administrativo n. E-08/001/1170/2019, diante 

de pareceres unânimes de 5 órgãos internos da SES que consideraram riscos 

à saúde e à vida de pacientes e colaboradores, culminou na 

DESQUALIFICAÇÃO do Instituto UNIR Saúde da sua condição de Organização 

Social, com o consequente cancelamento dos contratos.  

 

Entretanto, em março de 2020, o governador WILSON WITZEL 

discricionariamente, contrariando os órgãos técnicos competentes, 

optou por revogar a desqualificação da UNIR. 

 

Mas, no dia seguinte às denúncias no âmbito da Operação Favorito11, 

deflagrada em 14 de maio de 2020, WITZEL volta atrás em sua decisão, 

 
11  Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, 7ª Vara Federal Criminal. 
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revoga a revogação, desqualificando novamente o Instituto UNIR Saúde da 

sua condição de Organização Social  

 

De fato, a partir de interceptações telefônicas ocorridas no âmbito da 

OPERAÇÃO FAVORITO, o MPF denunciou haver atuação ilícita no ato de 

WITZEL, que teria revogado a desqualificação da UNIR a pedido da 

organização criminosa e que houve pagamento a agente público com esta 

finalidade. 

 

A denúncia a partir do Inquérito 1338/DF imputa a WILSON 

WITZEL os crimes de CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA ao revogar a 

desqualificação da UNIR, violando ato de ofício em favor de Mário Peixoto, 

apontado como verdadeiro dono da UNIR.  

 

Restou evidenciado que o caso UNIR Saúde extrapola irregularidades 

contratuais e na prestação dos serviços, explicitando a rede de organizações 

criminosas e a corrupção que assola a gestão da saúde no estado do Rio de 

Janeiro, expondo o envolvimento dos principais tomadores de decisão do 

governo WITZEL. 

 

A revogação da desqualificação da UNIR fundamentou o 

afastamento de WILSON WITZEL do cargo de governador, ocorrido no 

dia 28 de agosto de 2020, em decisão do Superior Tribunal de Justiça nos 

autos da Cautelar Inominada Criminal n. 35/DF.  

 

A Linha do Tempo (3 imagens) a seguir, ilustra os principais fatos 

ocorridos no caso UNIR, que encontram-se detalhados no Relatório Parcial 

n. 04/2020, no ANEXO 3. 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
83 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
84 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
85 

 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
86 

4.3 Respiradores Pulmonares12 
 

Os contratos emergenciais referentes a aquisição dos RESPIRADORES 

PULMONARES representam o 2° maior objeto sob análise da COMISSÃO 

COVID-19 e foi alvo da Operação MERCADORES DO CAOS, que prendeu os 

integrantes do 1° e 2° escalão do governo WITZEL e que foi, posteriormente 

desdobrada em outras duas operações, Placebo e Tris in Idem, que 

culminaram no afastamento de WILSON WITZEL do cargo de governador. 

Por sua importância, este caso foi analisado detalhadamente no Relatório 

Parcial n. 05/202013, constante no ANEXO 6 e encontra-se resumido a seguir.  

 

A contratação dos RESPIRADORES PULMONARES totalizou o valor de 

R$ 184,2 milhões, figurando como 2° grupo de objetos mais representativo 

dentre as contratações emergenciais de COVID-19.  

 

Os contratos foram firmados pelo Fundo Estadual de Saúde, pelo 

Hospital Universitário Pedro Ernesto e pelo Fundo Especial da Polícia Militar, 

com 6 empresas, sendo que 3 delas contratadas para fornecimento de 1.000 

respiradores pulmonares, responderam pela quase a totalidade do valor 

contratado, com exceção de R$ 700 mil remanescentes14. 

 

 

 

 
12 Agradecemos à equipe da Deputada Martha Rocha, em especial pelo apoio na elaboração do 
Relatório Parcial 05/2020 (ANEXO 4), deste caso dos Respiradores Pulmonares. 
13 O Relatório Parcial 05/2020, relativo aos RESPIRADORES PULMONARES foi apresentado à 
Comissão COVID-19 na data de 01/outubro, em conjunto com este Relatório Final, deliberado e 
aprovado na última reunião da Comissão COVID-19, ocorrida em 05 de outubro de 2020. 
14 A empresa MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, foi contratada para o fornecimento de 
ventiladores pulmonares para o HUPE (valor total de R$ 456,3 mil, com o tipo de aquisição de Dispensa 
Especial, portanto não faz parte do Escopo dos dados avaliados.  
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Quadro resumo dos 3 principais contratos de RESPIRADORES PULMONARES 
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Fonte: Auditoria TCE/RJ - Processo: 102.605-9/2020 

 

 Do total contratado, foram empenhados R$ 37,5 milhões (20%), e 

quase todo o valor empenhado foi efetivamente pago (R$ 36,9 milhões). A 

empresa MHS Produtos e Serviços Eirelli recebeu o dobro do valor pago às 

outras 2 contratadas, conforme pode ser observado na Tabela a seguir (em 

R$ milhões). 

 
 

A contratação dos Ventiladores Pulmonares é um exemplo muito claro 

da falta de transparência e compromisso com a sociedade fluminense. 

 

Num cenário do início da pandemia, os Ventiladores Pulmonares eram 

considerados item fundamental para salvar vidas, especialmente a baixa 

ofertas dos mesmos frente a enorme demanda de pacientes. Contudo, as 

empresas contratadas não possuem especialização e registro na agência 

reguladora (ANVISA) para vender este tipo de equipamento. A empresa A2A 

é especializada em comercializar equipamentos e suprimentos de 
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informática; a empresa MHS Produtos e Serviços EIRELI é especializada em 

venda de produtos alimentício. E por último, a empresa ARC Fontoura 

indústria, comércio e representações EIRELI é especializada em atividades 

de intermediação e gerenciamento de serviços e negócios em geral. 

  

A Comissão COVID-19 identificou, dentre os documentos recebidos dos 

órgãos de controle, ao menos 16 investigações em curso para apurar as 

irregularidades nos contratos de VENTILADORES PULMONARES, sendo 10 

em trâmite no TCE, 4 no MPRJ e 2 pela CGE. 

 

Com efeito, as empresas contratadas para fornecer os 

VENTILADORES PULMONARES são consideradas inaptas ao 

fornecimento comercial pretendido e estão sendo investigada pelo 

MPRJ, TCE e CGE por suspeitas de, dentre outras: 

● direcionamento ilícito da contratação; 

● superfaturamento dos preços praticados; 

● por falta de publicidade ao processo; 

● elevado risco de inadimplemento do objeto contratado; 

● e ausência injustificada de estimativa de preço e de 

quantidade. 

 

Vale lembrar que a prisão de GABRIELL NEVES, em 07 de maio, 

está diretamente ligada à compra dos respiradores pulmonares, 

tendo sido  

“motivada por um inquérito aberto para investigar a compra 

emergencial de 1 mil ventiladores pulmonares para o combate ao 

surto de coronavírus e foi autorizada pelo Judiciário depois de um 
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pedido do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção 

(GAECC) do MP do Rio. Neves foi o responsável pelas compras”15. 

 

No final de abril, o MPRJ abriu investigação para apurar a compra de 

1.000 ventiladores pulmonares por R$ 183 milhões, com a suspeita principal 

de superfaturamento nos contratos firmados com as empresas: ARC 

Fontoura Indústria, Comércio e Representações; MHS Produtos e Serviços; 

e A2A Comércio Serviços e Representação. Foi identificado na ocasião a 

antecipação de pelo menos R$ 18 milhões para a aquisição destes 

equipamentos, com sobrepreço entre os valores pagos às três fornecedoras 

e as cotações de mercado. 

  

A imprensa noticiou que, de acordo com os sites especializados em 

produtos hospitalares, os ventiladores pulmonares do mesmo modelo dos 

300 fornecidos pela MHS custam em torno de R$ 21 mil no mercado, quase 

nove vezes mais barato do que cobrado pela empresa.  

 

Além disso, a SES comprou 400 aparelhos fornecidos pela ARC 

Fontoura ao preço de R$ 169,8 mil a unidade, enquanto o preço firmado em 

contrato entre o Hospital Universitário Pedro Ernesto (Uerj) e a empresa 

Magnamed Tecnologia para a compra de 10 ventiladores semelhantes foi de 

R$ 37,4 mil a unidade. 

  

Diante dos indícios de fraudes nas contratações emergenciais, os ex-

subsecretários de Saúde Gabriell Neves e Gustavo Borges da Silva, e ainda 

Aurino Batista de Souza e Cinthya Silva Neumann foram presos em ação do 

 
15https://oglobo.globo.com/rio/entenda-as-investigacoes-em-fraudes-na-saude-do-rj-que-
levam-wilson-witzel-2-24446049  

https://oglobo.globo.com/rio/entenda-as-investigacoes-em-fraudes-na-saude-do-rj-que-levam-wilson-witzel-2-24446049
https://oglobo.globo.com/rio/entenda-as-investigacoes-em-fraudes-na-saude-do-rj-que-levam-wilson-witzel-2-24446049
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Ministério Público e Polícia Civil no dia 07 de maio de 2020. Eles são acusados 

de ter obtido vantagens na compra emergencial de respiradores para 

pacientes de Covid-19 no estado. 

 

Os principais atores investigados, vários deles presos na 1a etapa da 

Operação Mercadores do Casos, que investiga os contratos de aquisição de 

respiradores pulmonares para o combate à pandemia de COVID-19 foram: 

● Edmar dos Santos; Gabriell Neves e Gustavo Borges da Silva, da SES 

● A2A Comércio Serviços e representações Ltda. e seu sócio Aurino 

Batista de Souza Filho 

● Arc Fontoura Indústria Comércio e Representações Ltda. e sua 

representante Cinthya Silva Neumann 

● Atacadão Farmacêutico Comércio de Material Médico Hospitalar e 

Alimentos Ltda ME e seu Sócio e Administrador Antônio Ribeiro da 

Fontoura 

● Jabel Marketing e Representações Ltda. ME e seu  sócio e 

administrador  Maurício Monteiro da Fonseca 

● MHS Produtos e Serviços Ltda. e seu sócio Glauco Octaviano Guerra 

 

A proposta da MHS foi entregue menos de uma hora depois do 

documento de referência ser assinado por Gustavo Borges. De acordo com 

a decisão judicial que determinou as prisões, a agilidade na resposta gerou 

suspeita de direcionamento. 

 

Witzel anunciou o cancelamento dos contratos com as três empresas 

em maio, mas já havia pago parte do valor estabelecido no contrato16. 

 

 
16 Valor Econômico 
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Em 17 de junho, a Operação Mercadores do Caos prendeu mais 

pessoas: o superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual 

de Saúde, Carlos Frederico Verçosa Duboc, e o empresário Anderson 

Bezerra. Duboc foi nomeado para o cargo ainda na gestão do ex-secretário 

de saúde Edmar Santos. 

 

Em julho, Edmar Santos foi preso e assinou delação premiada. Na 

ocasião, a PGR apontou indícios da participação do governador no esquema: 

“as provas coletadas até esse momento indicam que, no seio do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro, foi criada uma estrutura hierárquica, 

devidamente escalonada a partir do governador, que propiciou as 

contratações sobre as quais pesam fortes indícios de fraudes.” 

 

WITZEL fora incluído desde maio nas investigações da Operação 

Mercadores do Caos, desdobrada em seguida na Operação Placebo que levou 

à busca e apreensão de documentos e contas de Witzel e, em seguida, 

desdobrada na Operação Tris in Idem, que levou ao seu afastamento do 

cargo de governador.   

 

A ARC Fontoura vendeu 400 aparelhos, mas durante as investigações 

só tinha entregado 52 unidades que não eram recomendados para o 

tratamento da COVID-19. O relatório do TCE determinou a devolução de todo 

o valor pago pelo governo, justamente porque nenhum respirador foi 

entregue. Apenas os 52 que não atenderam à finalidade. 

4.4 SAMU | OZZ Saúde 
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Os contratos emergenciais referentes à gestão do Serviço de 

Atendimento Móvel - SAMU firmados com a OZZ Saúde Eireli representam o 

3° maior objeto sob análise da COMISSÃO COVID-19 e foi marcado por 

denúncias de irregularidades, motivos pelos quais seu caso foi analisado 

detalhadamente no Relatório Parcial n. 6/202017, constante no ANEXO 5 

deste Relatório Final, assim como, encontra-se resumido a seguir.  

 

Em fevereiro de 2020, a SES lançou Termo de Referência para 

transferência da gestão do SAMU para a iniciativa privada, especificando a 

contratação de uma empresa especializada na: 

“gestão, operacionalização e execução de regulação e intervenção médica 

de urgência, através do atendimento pré-hospitalar móvel, nas áreas do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no Município do 

Rio de Janeiro, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 

semana, assegurando assistência universal e gratuita aos usuários do 

Sistema Único de Saúde – SUS, observando as diretrizes, regulamentos 

e orientações instituídas pelo Ministério da Saúde”. 

 

Em 23 de março, após a alteração do Termo de Referência para 

enquadramento na dispensa de licitação prevista na Lei 13.979/2020, foram 

firmados 2 contratos emergenciais com a empresa OZZ Saúde Eirelli, 

para gestão e operação do SAMU, no valor total de R$ 166,5 milhões, 

representando 9,6% do montante contratado para enfrentamento da 

pandemia do COVID-19. 

 

 
17 O Relatório Parcial 06/2020 (ANEXO 5), relativo ao SAMU foi apresentado à Comissão COVID-19 na 
data de 01/outubro, em conjunto com este Relatório Final, deliberado e aprovado na última reunião da 
Comissão COVID-19, ocorrida em 05 de outubro de 2020. 
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O serviço do SAMU 192 opera com 112 veículos, sendo 35 Unidades 

de Suporte Avançado (as USAs, também conhecidas como “UTIs móveis”), 

47 Unidades de Suporte Básico (USBs) e 30 motolâncias. Os custos da sua 

operação estão resumidos na Tabela a seguir. 

 

 
 

O efetivo do quadro de funcionários da empresa contratada inclui 

2.170 plantões médicos nas UTIs móveis, 620 plantões de médicos 

reguladores, 449 técnicos de enfermagem, 245 enfermeiros, 410 

condutores, 30 rádio-operadores e 77 técnicos auxiliares de regulação 

médica. 

 

Em suma, a empresa OZZ Saúde foi contratada para administrar 

34 bases descentralizadas do SAMU, 35 UTIs móveis e mais de 1.700 

colaboradores.  

 

À imprensa, a OZZ afirmou que o contrato com o  Rio tratava-se “(...) 

do maior projeto em andamento atualmente pela OZZ Saúde, que também 
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realiza a gestão parcial dos SAMUs Curitiba, Santa Catarina e Norte Pioneiro, 

além de outras operações nos setores público e privado”18. 

 

Mas a contratação e a prestação de serviços foram marcadas por 

denúncias e irregularidades. 

 

No processo de contratação, foram identificadas irregularidades 

quanto à: 

i. ausência de estudo preliminar; 

ii. dispensa indevida de licitação, dado que serviço rotineiro, 

independente da pandemia de COVID-19; 

iii. ausência de parâmetros e indicadores suficientes para garantir a 

qualidade do serviço; 

iv. ausência de delimitação do valor máximo a ser contratado; 

v. ausência de pesquisa de preço praticado no mercado de maneira 

satisfatória; 

vi. ausência de planilha detalhada de custos e de vínculos 

empregatícios; 

vii. ausência das obrigações da contratante no Termo de Referência; 

ix. ausência da declaração de disponibilidade orçamentária e 

financeira; 

x. a ausência da assinatura de um técnico especialista no Termo de 

Referência; 

xi. subcontratação de parte significativa dos serviços; 

xii. ausência de manifestação do Conselho Estadual de Saúde,; 

 
18 http://www.difundir.com.br/site/c_mostra_release.php?emp=6128&num_release=236562 

http://www.difundir.com.br/site/c_mostra_release.php?emp=6128&num_release=236562
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xiii. indícios de direcionamento da contratação, com expedição 

da Nota de Autorização de Despesa (NAD) antes mesmo do envio das 

propostas para as empresas; 

xiv. cadastramento da OZZ no sistema SIGA-RJ três dias antes 

da assinatura do contrato; 

xv. a proposta enviada pela OZZ não apresenta nenhum tipo de 

identificação de sua autoria; 

xvi. antecipação de pagamento sem garantias suficientes para a 

Administração. 

 

 

Tais irregularidades foram alertadas em diversos momentos, tantos 

pelos órgãos internos da SES, quanto pelos órgãos de controle, sem que os 

tomadores de decisão, em especial o Subsecretário Executivo GABRIELL 

NEVES ou o Secretário de Saúde EDMAR SANTOS adotassem providências 

para equacioná-las, ao contrário, deram causa a elas. 

 

 

A Linha do Tempo a seguir (3 imagens), ilustra as principais 

irregularidades na contratação da OZZ Saúde. 
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 Em sua OITIVA realizada pela Comissão COVID-19 na ALERJ, Mariana 

Scardua, ex-Subsecretária de gestão da Atenção à Saúde da SES, informou 

que tomou conhecimento da contratação da OZZ Saúde por notícia da 

imprensa, com espanto. Pois segundo ela, havia um processo em andamento 

para contratação de uma Organização Social para a administração do serviço 

do SAMU, em observância à parecer jurídico elaborado pela equipe técnica 

do governo. 

 

O edital para a contratação de OSS já estava pronto, mas ao assumir 

o cargo, o ex-Subsecretário Executivo Gabriell Neves, não deu 

prosseguimento, optando pela contratação de empresa privada com 

dispensa de licitação19.  

 

 No que se refere à execução orçamentária e financeira, o contrato 

firmado se deu no valor total de R$ 166 milhões, enquanto o capital 

social da empresa OZZ Saúde é de R$ 5,8 milhões, ou seja, um valor 

quase 29 vezes menor. Para suprir essa limitação, a OZZ Saúde 

apresentou uma carta fiança, no valor do contrato, assinado pela 

Montecristo Fiança LTDA, com capital declarado de R$ 900 milhões. 

No entanto, um dos sócios da financeira, o Ronaldo Costa do 

Nascimento, se cadastrou para receber auxílio emergencial de R$ 

600,00 (seiscentos reais) do Governo Federal20.  

  

 
19https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/07/09/em-depoimento-ex-subsecretaria-do-rio-
aponta-irregularidades-na-saude.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996 
20 https://blogdoberta.com/2020/07/11/empresa-samu-rj-166-milhoes-assinada-beneficiario-auxilio-emergencial/ 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/07/09/em-depoimento-ex-subsecretaria-do-rio-aponta-irregularidades-na-saude.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/07/09/em-depoimento-ex-subsecretaria-do-rio-aponta-irregularidades-na-saude.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996
https://blogdoberta.com/2020/07/11/empresa-samu-rj-166-milhoes-assinada-beneficiario-auxilio-emergencial/
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Houve suspeita de fraude e superfaturamento do contrato, que 

levaram inclusive ao cancelamento de Editais e Termos de Referência. Porém 

as evidências apontam direcionamento da contratação para empresa 

OZZ Saúde, especialmente pela expedição da Nota de Autorização de 

Despesa (NAD) em favor da OZZ Saúde ter sido realizada antes 

mesmo do envio das propostas para as empresas. 

 

Como resultado, a OZZ Saúde recebeu adiantado, mas atrasou o 

pagamento de seus funcionários e fornecedores, interrompendo o 

funcionamento de algumas unidades de atendimento, de frotas de 

ambulância e motolância, e na ausência de médicos, enfermeiros e 

demais funcionários. 

 

 A contratação da OZZ Saúde está sob investigação dos órgãos de 

controle Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público RJ, Defensoria 

Pública RJ, Controladoria Geral RJ, Procuradoria Geral RJ e Tribunal de 

Justiça RJ, que apuram irregularidades, ausência de planejamento, falta de 

obediência às prescrições legais e qualidade dos gastos.  

 

Em suma, da análise do caso da OZZ SAÚDE EIRELI constata-se 

graves irregularidades na contratação, na execução dos contratos e 

na prestação dos serviços; identifica-se reiterados equívocos pela 

Secretaria de Estado de Saúde e OZZ Saúde; aponta indícios de 

sobrepreço do contrato, que motivou a decisão judicial e a decisão 

do TCE em bloquear pagamentos à OZZ até o limite de 66 milhões, 

além de má fé, especialmente na conduta de determinados agentes 

governamentais do Executivo estadual, que negligenciaram as 

exigências legais durante todo o processo de contratação. 
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4.5 Testes COVID-1921 

 

Os 10 contratos relativos à aquisição de TESTES COVID-19 foram 

celebrados com 8 (oito) empresas, totalizando o montante de R$ 132,2 

milhões contratados. 

 

 
 

 
21 Estão inclusos nas análises desta seção, os três tipos de testes para identificação do COVID-19: o 
RT-PCR, o IgA, IgM e IgG e o antígeno (teste rápido). 
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Excluindo da análise o objeto mais representativo (Hospitais de 

Campanha | 48,2% do total contratado), a aquisição de Testes Covid-19 

representa 15% em relação aos demais objetos contratados. 

 

Um total de 10 contratos entraram em processo de celebração, as 

Unidades Orçamentárias responsáveis por ele são: FES - Fundo Estadual de 

Saúde, com 5 contratos; FUNESPOM - Fundo Especial da Polícia Militar, com 

2 contratos; e os demais com um contrato cada, são FUNESBOM - Fundo 

Especial do Corpo de bombeiros; HUPE- Hospital Universitário Pedro Ernesto; 

e UERJ - Universidade do Estado. Todos os contratos com execução 

orçamentária registrada foram os firmados pelo FES. 

 

 Tais contratos tiveram 77% do seu valor empenhado, incluindo 5 

(cinco empresas). Mas apenas houve pagamento, de fato, para (2) delas, 

efetuado até abril de 2020, totalizando pago apenas 8% do montante 

contratado. A tabela abaixo (valores em R$), ilustra essa situação: 

 

 
 

Observa-se uma diferença significativa entre o Empenhado e o Pago, 

aproximadamente 10% do empenho foi pago, supondo que alguns contratos 

foram, portanto, executados com o fornecimento dos testes. 
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Segundo especialistas, a melhor estratégia para monitorar a evolução 

da doença e indicar de que forma deveria ser realizado o processo de 

flexibilização das medidas de restrição era a testagem em massa da 

população. A testagem deveria ter sido, portanto, estratégia prioritária para 

o enfrentamento da pandemia do COVID-19. 

 

Em 03 de abril, a SES anunciou que havia zerado a fila de amostras de 

COVID-19 que aguardavam laudos no Lacen, ligado à Fundação Saúde, do 

Estado do Rio22. 

“(...) com o reforço de novos equipamentos, reorganização de 

recursos humanos e parcerias, a Secretaria de Estado de Saúde 

(SES) pôde ampliar a capacidade de testagem biomolecular de 

coronavírus do Laboratório Central Noel Nutel (Lacen) e, já no fim 

desta semana (início de abril), zerar a lista de amostras que 

aguardam laudos. Com isso, o Lacen, que passou a funcionar 

durante 24h por dia, aumentou a capacidade de analisar cerca de 

900 amostras diariamente, sendo 500 no próprio laboratório e o 

restante por meio de parcerias firmadas com o IBEX (Instituto de 

Biologia do Exército), a Fiocruz e a UERJ”. 

  

Não obstante, as contratações para aquisição de testes rápidos se 

iniciaram em 17 de abril, quando o governo do Rio fez chamamento público 

para comprar testes rápidos para detectar covid-19 e adquirir ventiladores23. 

Eles deveriam ser “Teste rápido imunocromatográfico para detecção 

 
22 https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/04/ses-zera-lista-de-testes-de-coronavirus-no-lacen 
23https://coronavirus.rj.gov.br/ses-rj-convoca-chamamento-publico-para-compra-de-testes-rapidos-e-
ventiladores-eletronicos/ 
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qualitativa específica de IGG e IGM do COVID – 19 em amostras de sangue 

total, soro e plasma.”  

 

Em abril, EDMAR SANTOS, então secretário de Saúde do RJ, anunciou 

que o estado tinha adquirido 1,2 milhão de kits de testagem rápida. 

 

Em maio a imprensa passa a denunciar as irregularidades nas 

contratações de TESTES COVID-19 pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. No dia 26 de maio, o UOL publicou que Governo Witzel pagou até 3 

vezes mais caro por testes de coronavírus24.  

 

Na matéria é informado que “as compras de testes rápidos para o 

diagnóstico da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, têm 

sobrepreço e indícios de irregularidades na seleção das fornecedoras, 

segundo mostram documentos públicos analisados pelo UOL. No 

total, três contratos firmados pela SES (Secretaria Estadual de Saúde do Rio) 

somam mais de R$ 113,3 milhões. O valor pago por testes é até três 

vezes maior do que o praticado em outros estados.  

 

Especialistas ouvidos pela reportagem apontaram indícios de 

superfaturamento na compra dos testes.  

 

O menor valor contratual de R$ 94,10/unidade foi realizado pelo Fundo 

Estadual de Saúde junto a empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA na compra de 150 

mil testes.  

 
24https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/26/governo-witzel-pagou-quase-4-
vezes-mais-caro-por-teste-de-coronavirus.htm 
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O maior preço de R$ 180,00/unidade foi realizado pelo Fundo Estadual 

de Saúde junto à empresa TOTAL MED COMERCIO E IMPORTACAO DE 

PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA – EPP na compra de 200 mil 

testes. A diferença de preço entre as empresas compreende a R$ 

51,00/unidade. 

 

Com efeito, três dos testes adquiridos apresentam preços bem acima 

dos valores de mercado à época. A empresa Total Med firmou dois contratos 

para fornecer, ao todo, 200 mil testes por R$ 36 milhões, a um custo 

de R$ 180 por cada exame (R$ 9 milhões já foram pagos). A empresa 

sediada em Niterói tem apenas R$ 80 mil de capital social e declara ter 

menos de dez funcionários.  

 

Já a Fast Rio foi contratada por R$ 77,3 milhões para fornecer 

600 mil exames (R$ 128,90 por unidade). Todos os testes comprados 

pelo Rio são sorológicos, ou seja, buscam anticorpos relacionados à doença. 

Esse tipo de exame é considerado mais barato do que os testes PCR, que 

encontram fragmentos do vírus no organismo do paciente. 

 

Busca feita pelo UOL em Diário Oficial localizou contratações de testes 

similares aos do Rio por valores muito menores. A Secretaria de Saúde do 

Ceará pagou R$ 47,46 por teste ao comprar 300 mil unidades diretamente 

de uma empresa chinesa —um quarto do valor pago pelo Rio em duas de 

suas contratações. Já o governo do Mato Grosso do Sul pagou R$ 73 por 

teste em lote de 30 mil unidades. 
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Dentre os documentos e informações recebidos dos órgãos de controle, 

a Comissão COVID-19 identificou pelo menos 11 procedimentos investigando 

os contratos de aquisição de TESTES COVID-19, sendo 8 (oito) promovidos 

pelo TCE e 3 (três) pelo MPRJ. 

 

As principais irregularidades constatadas pelo TCE e MPRJ nos 

contratos das aquisições de TESTES COVID-19 são: 

 

i. Inexistência de justificativa quanto ao quantitativo demandado pela 

SES. 

 

ii. A estimativa de preços foi baseada em consulta realizada com uma 

única empresa no dia 27 de março. A proposta da entidade eventualmente 

contratada foi apresentada menos de uma hora após o envio do e-mail e, na 

mesma data, foi inserida no Sistema Integrado de Gestão de Aquisições 

(SIGA) do Estado do Rio de Janeiro. Em 30 de março foi celebrado o contrato 

e solicitada pela Total Med a dilação do prazo de entrega, bem como a 

antecipação de 100% do pagamento do contrato, no valor de R$ 9 milhões. 

Até a data da representação, 28 de maio, os testes adquiridos não haviam 

sido entregues. 

 

iii. Dilação de prazo de entrega e antecipação de pagamento foram 

realizados sem observância de medidas de precaução recomendadas pela 

PGE-RJ e já assentadas em jurisprudência. 

 

A ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

movida pelo MPRJ contra o estado, o ex-secretário estadual de 

Saúde, Edmar Santos, o ex-subsecretário Gabriell Neves, dois outros 
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integrantes da pasta e mais quatro empresas, e que apura as fraudes 

nas compras dos testes está em trâmite na 6ª Vara de Fazenda. O MPRJ 

investiga processo fraudulento para a compra de 820 mil testes 

rápidos para Covid-19, feito pela antiga cúpula da Secretaria Estadual de 

Saúde, no início da pandemia e afirma ter constatado "graves ilegalidades" 

em cinco contratos25.  

 

Conforme noticiado, o MPRJ investiga graves vícios e ilicitudes nas 

contratações das empresas Fast Rio Comércio e Distribuição Eireli, Total 

Med Comércio e Importação de Produtos Hospitalares LTDA, 

Medlevensohn Comércio e Representação e Produtos Hospitalares 

LTDA e Health Supplies”, tendo as empresas sido escolhidas, sem prévio 

planejamento, sem competitividade e nenhuma pesquisa de preços26. 

 

As investigações foram iniciadas a partir de uma auditoria 

extraordinária instaurada por determinação da Subsecretaria da 

Controladoria Geral da própria Secretaria de Saúde do estado, que concluiu 

que a ordem para não realização de estimativa de preços antes das 

contratações e o direcionamento para as empresas partiu do ex-

subsecretário de Saúde Gabriell Neves, com a colaboração de Derlan Dias 

Maia, que atuava na Coordenação de Compras, e de Gustavo Borges, então 

superintendente da Subsecretaria Executiva, ambos órgãos da secretaria de 

Saúde27. 

 

 
25https://extra.globo.com/noticias/rio/mprj-mira-em-edmar-gabriell-mas-ainda-nao-ve-indicios-de-
irregularidade-de-witzel-em-fraude-com-testes-de-covid-19-24567908.html 
26https://extra.globo.com/noticias/rio/mprj-mira-em-edmar-gabriell-mas-ainda-nao-ve-indicios-de-
irregularidade-de-witzel-em-fraude-com-testes-de-covid-19-24567908.html 
27Idem 
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Segundo MPRJ, Gabriell, Derlan e Gustavo optaram pela contratação 

com empresas que apresentaram propostas superiores, mesmo sabendo da 

existência de proposta de preços mais vantajosas para o estado, tudo com 

autorização de Edmar Santos, que teria alterado a estrutura interna da 

secretaria para concentrar atribuições no Subsecretário Executivo28. 

 

A notícia afirma ainda que “a promotoria também teria encontrado 

sobrepreço e superfaturamento, estimado em R$ 2,4 milhões, 

decorrente da entrega imediata de testes. O contrato foi celebrado em 

27 de março com a Total Med, que recebeu de forma adiantada, logo após 

sua assinatura, o valor total do contrato de R$ 9 milhões, sem entregar os 

produtos.”29 

 

De acordo com a ação, a empresa entregou 70 mil testes sem 

registro na Anvisa à Secretaria Estadual de Saúde, no caso, considerado 

imprestáveis para uso, somente ocorrendo a troca dos produtos 

registrados na Anvisa no dia 22 de junho, após os escândalos na pasta. A 

Justiça determinou o bloqueio de bens dos réus e da quebra do sigilo 

bancário e fiscal da Total Med30. 
 

Em 8 de julho, o G1 informou que o “TCE diz ter identificado 

irregularidades na compra de testes rápidos pela Saúde do RJ”31. Segundo a 

matéria, “o Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE) identificou nove 

possíveis irregularidades na compra de 50 mil testes rápidos para 

 
28Ibidem 
29https://extra.globo.com/noticias/rio/mprj-mira-em-edmar-gabriell-mas-ainda-nao-ve-indicios-de-
irregularidade-de-witzel-em-fraude-com-testes-de-covid-19-24567908.html 
30https://extra.globo.com/noticias/rio/mprj-mira-em-edmar-gabriell-mas-ainda-nao-ve-indicios-de-
irregularidade-de-witzel-em-fraude-com-testes-de-covid-19-24567908.html 
31https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/08/tce-diz-ter-identificado-irregularidades-na-
compra-de-testes-rapidos-pela-secretaria-estadual-de-saude-do-rj.ghtml 
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detecção do novo coronavírus feita pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). 

A aquisição custou R$ 9 milhões.” 

 

De acordo com o TCE, depois de um pedido de aumento do prazo de 

entrega do material contratado, a SES antecipou o pagamento total do 

contrato e não observou as medidas de precaução recomendadas pela 

Procuradoria-Geral do Estado do Rio. 

 

O contrato previa a entrega imediata do material, mas a empresa 

demorou cerca de três meses para entregar os itens, que eram de marca 

diferente da negociada. 

 

Depois da entrega, a empresa fez uma doação ao estado de mais 20 

mil testes, porém, nas notas, o valor dos exames comprados (R$ 180 cada) 

é maior do que os doados (R$ 128 cada). 

 

O TCE decidiu que a SES deve apresentar a análise da economicidade 

dos testes que foram entregues e a aprovação técnica, além de informar as 

providências tomadas após o atraso na entrega e na diferente de marcas e 

valores.  

 

A Secretaria de Saúde deverá explicar ainda o motivo de não ter dado 

justificativa para o número de testes comprados, de ter feito apenas a 

estimativa de preço baseada em uma empresa, de não ter explicado a 

redução de percentual de garantia do contrato e a falta de parecer prévio 

jurídico anterior à contratação”. 
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Em 2 de agosto, o Diário do Rio publicou que “na rede pública do RJ, 

somente 5% da população foi testada”32. A reportagem informa que: “O Rio 

de Janeiro tem, atualmente, cerca de 17,2 milhões de moradores. Desse 

total, até o momento, apenas 860 mil – isto é, 5% – foram testados pelo 

Governo do Estado para averiguar a infecção ou não pela Covid-19. 

 

 

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a rede pública 

fez 813.560 testes no total. Destes, foram 736.960 testes rápidos e somente 

76,6 mil testes PCR, considerado por especialistas como o mais eficaz para 

averiguar a presença do Coronavírus no momento do exame. 

 

 

Do número total de testes realizados pelo Governo do RJ, 586.960 kits 

para exames foram distribuídos pelo Ministério da Saúde. Ou seja, não 

levando em consideração a ajuda federal, o estado comprou, com recursos 

próprios, apenas 226.600 testes. 

 

 

Como foi dito acima, Edmar Santos, então secretário de Saúde do RJ, 

havia anunciado em abril que o estado tinha adquirido 1,2 milhão de kits de 

testagem rápida. No entanto, o número atual de testes realizados não bate 

com o anúncio feito pelo ex-chefe da pasta, que, inclusive, está preso devido 

a suspeitas de irregularidades cometidas durante sua gestão. 

 

 

 
32 https://diariodorio.com/coronavirus-na-rede-publica-do-rj-somente-5-da-populacao-foi-testada/ 
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A investigação relativa à aquisição de TESTES COVID-19 deve 

continuar. A Secretaria de Saúde precisa esclarecer ainda, dentre outras 

questões: 

 

 

a. Quantos testes, de fato, foram adquiridos e utilizados pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro? Quantos estão pendentes 

de entrega, e por que? Qual a previsão das entregas? 

 

 

b. A empresa FAST RIO, cuja contratação representa mais da 

metade do total dos contratos de TESTES COVID-19, teve seus 

contratos empenhados na totalidade. Por que nada foi liquidado 

ou pago? 

 

 

c. Quais contratos continuam vigentes, e quanto custarão, de fato, 

aos cofres do estado? 
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4.6 Leitos UTI 

A aquisição de Leitos de UTI para pacientes COVID-19 é o quinto objeto 

mais relevante dentre os contratos emergenciais. Desconsiderando a 

contratação mais relevante dos Hospitais de Campanha, os 3 (três) contratos 

emergenciais de LEITOS UTI representam 14,6% em relação às demais. 

 
 

Os três contratos foram acordados com o FES - FUNDO ESTADUAL DE 

SAÚDE e duas empresas foram identificadas a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
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DOM ANDRÉ ARCOVERDE e LOG HEALTH LOGIST GESTÃO SAÚDE TERAPIA 

INTENS EIRELI, respondendo esta última pela grande fatia contratada, no  

montante total de R$ 106 milhões. 

 

Entretanto, esse objeto está entre os de menor execução 

orçamentária e financeira, nada foi pago sobre um empenho de R$ 

675 mil. 

 

  
 

As denúncias de irregularidades relativas à contratação de LEITOS de 

UTI analisadas neste capítulo estão diretamente relacionada às vagas 

abertas no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, e Hospital Anchieta, no 

Rio33.  

 

Em 24 de março, a Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

inaugurou 180 novos leitos no Hospital Regional do Médio Paraíba 

Zilda Arns, em Volta Redonda, para atender pacientes infectados pelo 

coronavírus. Com outros 44 já disponibilizados no Instituto Estadual do 

Cérebro (IEC), no Centro do Rio, e mais 75 (em processo de abertura) do 

Hospital Estadual Anchieta, no Caju, Zona Portuária da capital, o Governo do 

Estado previa 299 leitos abertos até o fim de março34. Mas não foi suficiente. 

 
33 As denúncias relativas à abertura de leitos de UTI em Hospitais de Campanha referem-se à contratos 
diversos e já foram tratadas em subcapítulo e respectivos relatórios parciais, conforme descrito acima.  
34https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/governo-do-rj-vai-abrir-299-leitos-em-dez-
dias-para-pacientes-com-coronavirus-24326591 
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Em 28 de abril, a imprensa noticiava que a taxa de ocupação de leitos 

na rede estadual de hospitais no Rio estava perto do limite, “com exceção 

do Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, no sul fluminense, e do 

Hospital de Campanha Lagoa-Barra, no Leblon, zona sul do Rio, todos os 

outros leitos destinados ao tratamento da covid-19 estavam ocupados35.  

 

Naquela altura, nenhum dos hospitais de campanha prometidos 

tinham sido inaugurados. O do Maracanã, que foi o primeiro a ser 

inaugurado, mas apenas parcialmente, só foi aberto com atraso em 9 de 

maio. 

 

Antes da inauguração de leitos, surgiram as denúncias de 

irregularidades. Em 8 de abril, o Blog do Berta36 já anunciava as 

irregularidades na seleção das OSs para oferta de LEITOS de UTI nos 

hospitais Zilda Arns e Anchieta, consolidadas em parecer da própria 

Subsecretaria Jurídica da SES37. 

 

O processo para contratar a Log Health, aberto no dia 25 de março, 

não teve pesquisa de preço, como manda a lei. Além disso, não houve 

levantamento de outras empresas que pudessem disponibilizar o mesmo 

serviço. A proposta da empresa foi feita antes de o processo ser aberto, em 

23 de março. 

 

 
35https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/ocupacao-de-leitos-por-covid-19-no-rio-esta-
perto-do-limite 
36https://blogdoberta.com/2020/04/08/coronavirus-procurador-selecao-oss-hospitais-estaduais-irregular/ 
37https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibX
MqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5RC679ojx5oKzoQsdEdxv-dyw96XiZmC_ski0QdNDfr-
HjWRAgw3VCda73BikPQMjm32Q4b_Ujk0Lski3FFyxLz 
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Em 1º de maio, a Secretaria de Saúde reconheceu que não houve 

estimativa de preços e determinou a suspensão dos pagamentos à Log-

Health. O secretário de Saúde, Edmar Santos, afirmou que o contrato foi 

cancelado, mas não explicou por que a empresa foi a escolhida para fornecer 

o serviço38. O cancelamento do contrato aconteceu em 09 de julho de 

202039. 

 

Em 12 de maio, a imprensa noticiou outras irregularidades 

diagnosticadas pelo TCE: o Governo do Rio de Janeiro pagou quase R$ 1 mil 

a mais que o que costuma pagar por leito, em mais de 200 leitos. De acordo 

com o TCE, a empresa contratada para fornecer vagas em hospitais 

particulares foi a única que mandou propostas. Situação semelhante aos 

contratos irregulares de respiradores e oxímetros. 

 

Enquanto isso, em 17/5, o Rio de Janeiro seguia com a ocupação de 

leitos próxima à lotação, com 85% dos leitos de UTI ocupados no SUS, no 

momento de pico da curva do COVID-1940. 

 

E nada dos leitos prometidos em Hospitais de Campanha. WITZEL 

prometeu 1300 leitos inaugurados até o dia 30 de abril. Ao final de maio, o 

Hospital do Maracanã dispunha de 120 leitos. Mas o Hospital de Campanha 

de São Gonçalo, que Witzel prometera para final de abril foi aberto em 18 

de junho, com 40 dos 200 leitos em funcionamento. Foi o segundo e 

último hospital de campanha a sair do papel. E seu fechamento foi decidido 

 
38https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/12/tce-ve-irregularidades-em-contrato-da-saude-
para-aquisicao-de-leitos-de-uti-na-rede-privada-do-rj.ghtml 
39 Fonte SIAFE. 
40https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2020-05/rio-de-janeiro-tem-85-
dos-leitos-de-uti-ocupados-no-sus 
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um mês após sua inauguração, anunciado em 17 de julho41 e o desmonte 

teve início em agosto42. 

 

 

Para agravar, em 3/6, o Iabas, responsável pela construção dos 

Hospitais de Campanha, foi afastado da construção e gestão dos sete 

hospitais de campanha do estado, em razão do atraso para a conclusão das 

obras43.  

 

 

Os sete hospitais de campanha foram projetados para ter 1.300 

leitos, ao custo de R$ 770 milhões. O governo pagou R$ 256 milhões, 

mas só abriu cerca de 120 leitos nos hospitais do Maracanã e São 

Gonçalo. A situação foi diferente na rede privada. Os dois hospitais de 

campanha financiados e construídos pela Rede D'Or, com 400 leitos 

somados, custaram R$ 122 milhões. 

 

 

 

 

 

 
41https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/blog/edimilson-avila/noticia/2020/07/17/governo-do-estado-
decide-fechar-os-hospitais-de-campanha-do-maracana-e-de-sao-goncalo.ghtml 
42https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/07/29/governo-do-rio-vai-fechar-
hospitais-de-campanha-ate-12-de-
agosto.htm#:~:text=Governo%20do%20Rio%20vai%20fechar%20hospitais%20de%20campanha%20at
%C3%A9%2012%20de%20agosto,-
3.jun.2020&text=A%20SES%20(Secretaria%20Estadual%20de,no%20estado%20justifica%20a%20me
dida. 
43https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/03/decreto-do-governo-do-rj-afasta-iabas-da-
gestao-dos-hospitais-de-campanha-do-estado.ghtml 
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Em 27/7, o UOL publicou que “Hospital de campanha: RJ pagou por 

leito 90% mais do que rede privada”44. Segundo levantamento do UOL, cada 

leito de campanha inaugurado pelo governo teve custo médio de R$ 581 mil. 

Já os dois hospitais de campanha financiados e construídos pela Rede D'Or 

em parceria com empresas tiveram custo médio de R$ 305 mil por leito. 

 

 

Em 8 de setembro, com expectativas de eventual 2a onda de COVID-

19, a imprensa alerta que a “Oferta de leitos para Covid-19 diminui no Rio; 

taxa de ocupação em UTI chega a 82%”. Médicos denunciaram que não há 

profissionais de saúde para cuidar dos pacientes e relatam aumento de casos 

de coronavírus na rede privada45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 EPIs e Insumos 

 

 
44https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/07/27/hospital-de-campanha-rj-
pagou-2-vezes-mais-por-leito-do-que-rede-privada.htm 
45https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/08/oferta-de-leitos-para-covid-19-diminui-no-rio-
taxa-de-ocupacao-em-uti-chega-a-82percent.ghtml 
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Para fins de análise, EPIs e INSUMOS diversos foram agrupados, 

incluindo a contratação de álcool, aventais, conjuntos cirúrgicos, 

descartáveis, máscaras, luvas, materiais para desinfecção, dentre outros 

EPI´s e outros insumos, englobando 72 credores, com 92 contratos 

emergenciais firmados.  
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Neste agrupamento, os contratos variam de até R$ 920,00 

(novecentos e vinte reais) até R$ 55 milhões, totalizando R$ 109 milhões 

contratados, com 74% do seu valor empenhado, dos quais apenas R$ 9,9 

milhões foram pagos. 

 

 

Diversas unidades orçamentárias entraram nos processos de aquisição 

dos EPI e insumos, com destaque para a FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 

e FUNESBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS, que 

contrataram perto de R$ 75 milhões e R$ 15 milhões, respectivamente. 

 

 

A Tabela a seguir apresenta a relação das empresas contratadas, 

organizadas por unidade orçamentária, com o resumo da execução 

orçamentária e financeira de cada uma delas.  
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Dentre os contratos para aquisição de EPIs e INSUMOS foram 

identificadas irregularidades com indícios de direcionamento de 

contratadas sem histórico de atuação na área, ausência de pesquisa 

de preço para o processo de compra, sobrepreço de mais de R$ 64 

milhões, produtos EPIs comprados inadequados para uso.  

 

 

Pela análise dos documentos recebidos, a Comissão COVID-19 

contabilizou ao menos 15 procedimentos investigativos em relação aos 

contratos que tiveram como objeto EPIs e INSUMOS, sendo 7 em trâmite 

pelo TCE, 4 no MPRJ e 4 pela própria Controladoria Geral do Estado, 

conforme descritos na Tabela a seguir. 
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Em relatório enviado à SES, noticiado pela imprensa em 10 de junho, 

a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), apontou sobrepreço de mais de R$ 

64 milhões em contratos firmados com empresas para a compra de 

equipamentos de proteção individual (EPIs), medicamentos e 

materiais descartáveis usados no atendimento a pacientes infectados com 

o novo coronavírus, num total de R$ 134 milhões 4647. 

 

No ofício, a PGE pede a suspensão imediata dos pagamentos de 35 

contratos firmados ainda na gestão de Edmar Santos, exonerado, e do ex-

subsecretário Gabriell Neves, preso — ambos investigados em inquéritos e 

alvos das operações Favorito e Placebo — entre 14 de março e 6 de abril, 

com as empresas Avante Brasil, Carioca Medicamentos e Material 

Médico, Sogamax, Speed Século XXI e Lexmed Distribuidora.  

 

A Procuradoria afirmou que foram encontrados preços acima da média 

do valor praticado pelo mercado em toucas, luvas, seringas, óculos de 

proteção, aventais e medicamentos diversos. Mais R$ 8,1 milhões já 

haviam sido pagos pelo governo. 

 

 
46https://oglobo.globo.com/rio/pge-aponta-sobrepreco-de-64-milhoes-na-compra-de-remedios-
materiais-para-covid-19-pelo-estado-do-rio-24471655 
47 https://exame.com/brasil/pge-aponta-sobrepreco-de-r64-milhoes-nas-compras-contra-covid-19-no-rj/ 
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Vale destacar que parte destas empresas forneceram também 

medicamentos com sobrepreço, em contratos específicos que serão 

detalhados neste relatório no item MEDICAMENTOS, adiante. 

 

As disparidades entre os valores das pesquisas de preços e os 

adquiridos também chamou atenção: “Entre os itens adquiridos (ou pré-

adquiridos) pela SES e contestados pelos procuradores, chama atenção a 

compra de 300 mil óculos de proteção junto à empresa Sogamax, por 

exemplo: a pasta comprometeu-se a pagar R$ 55 por unidade, totalizando 

R$ 16,5 milhões. Na pesquisa de preços feita pela PGE e pela Controladoria-

Geral do Estado (CGE), no entanto, a diferença foi gritante: R$ 4,36 por 

unidade, num total de R$ 1,3 milhão.” 

 

Vale dizer que não seria preciso fazer licitação, mas seria necessário 

fazer uma estimativa de preços - que normalmente é feito pelos portais de 

contratações e preços dos órgãos públicos, incluindo o sistema do próprio 

estado, o SIGA. De acordo com o relatório da CGE, esse processo não foi 

realizado.  

 

Outro ponto questionável é o fato de as cinco empresas citadas nunca 

terem ganhado uma licitação - apenas fornecido contrato por meio de 

dispensa desta. Apesar de existirem milhares de fornecedores cadastrados 

no SIGA e demais sistemas, ao que indica a pesquisa de preço foi restrita ao 

seleto grupo de empresas - podendo ser uma sinalização de tentativa de 

favorecimento das mesmas. 

  

Em 18 de junho, foi a vez de o TCE divulgar que determinou que a 

Secretaria de Estado de Saúde (SES) não realizasse pagamentos superiores 
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aos valores-base apurados em estudos recentes realizados pela 

Controladoria-Geral do Estado (CGE) e pela Procuradoria-Geral do Estado 

(PGE) sobre cinco contratos, sem licitação, para combate à covid-1948.  

 

Os dois órgãos apontaram fortes indícios de superfaturamento em 

contratos firmados entre o estado e as empresas Carioca Medicamentos e 

Material Médico EIRELI, Sogamax – Distribuidora de Perfumaria 

Ltda., Speed Século XXI Distribuidora de Produtos Médicos e 

Hospitalares Ltda. e Avante Brasil Comércio EIRELI para a compra de 

material médico necessário ao enfrentamento da pandemia de covid-19. 

 

Os cinco contratos celebrados por dispensa de licitação somam R$ 75 

milhões. Os dois firmados com a Carioca (007/2020 e 009/2020) têm valores 

de R$ 5 milhões e R$ 50 milhões, aproximadamente, totalizando R$ 55 

milhões.  

 

Os contratos com a Sogamax (008/2020), Speed (040/2020) e Avante 

(044/2020), por sua vez, têm valores de R$ 16,5 milhões, R$ 1,2 milhões e 

R$ 2,1 milhões, respectivamente. 

 

De acordo com o levantamento dos órgãos de controle interno e 

análises da SGE, o dano efetivado apenas nos contratos com a Carioca 

chega a R$ 1 milhão. Já o dano potencial, caso haja a execução 

completa dos contratos, chega a R$ 16,3 milhões. 

 

 
48https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/tribunal-de-contas-identifica-sobrepreco-em-
contratos-medicos-no-rj 
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Em 1 de julho, foi noticiado que a Justiça do Rio, na comarca da Italva, 

bloqueou, a pedido da PGE, mais de R$ 1,2 milhão da Sogamax, empresa 

investigada por sobrepreço na venda de insumos hospitalares para 

Secretaria de Estado de Saúde (SES), durante a pandemia da covid-19. É 

que ela deve dinheiro ao Estado49. 

 

O levantamento foi elaborado pelo Núcleo de Ações Estratégicas Fiscais 

(NAFE), através do cruzamento de informações sobre empresas inscritas em 

Dívida Ativa e a listagem das contratadas pela SES. Enquanto a empresa 

tinha créditos de, aproximadamente, R$ 30 milhões a serem recebidos do 

Estado e de cinco municípios, os débitos de ICMS junto ao Estado, além 

de inscritos em dívida ativa, já estavam em fase de execução fiscal.  

 

Em atuação conjunta com a Coordenadoria Geral das Procuradorias 

Regionais da PGE-RJ, a decisão judicial determinou que os cinco municípios: 

Petrópolis, São Gonçalo, Magé, Quissamã e Tanguá, que haviam contratado 

a mesma empresa, depositem em juízo 30% dos valores destinados a 

pagamentos em benefício da executada.  

 

Ainda segundo a Procuradoria, também foi determinada a intimação 

das Secretarias de Saúde e da Fazenda do Estado para que, igualmente, 

depositem em juízo quaisquer valores pertencentes a pagamentos a que a 

empresa contratada venha a fazer jus. 

 

 

 
49https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/07/5943617-pge-rj-bloqueia-mais-de-r--1-2-milhao-de-
empresa-contratada-pela-secretaria-de-estado-de-saude.html 
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A compra de máscaras N95 também foi alvo de suspeitas de desvios 

na cotação de preços e sobrepreço das contratações emergenciais. A 

Sysgraphic, uma empresa que tinha como atividade principal o 

comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial 

- atividade empresarial incompatível com o item de fornecimento 

emergencial - foi contratada sem licitação50.  

 

 

Dias depois de o MP pedir explicações, a empresa fez um novo CNPJ 

que alterou as atividades econômicas da empresa para que se adequasse ao 

contrato. Os investigadores descobriram uma troca de emails entre 

Marinaldo Lira Ponchet, dono da Sysgraphic, e um funcionário da SES um dia 

antes da abertura do processo de compra, no qual o servidor pede a 

descrição da máscara N95 ofertada por ele51. 

 

 

No dia 16 de julho o TJ-RJ suspendeu o contrato por suspeitas de 

irregularidades e “determinou que o Estado não realize novos ‘empenhos, 

liquidações ou pagamentos relativos ao contrato firmado com a empresa sob 

pena de multa de R$ 50 mil”.52 A contratação praticava sobrepreço em favor 

da empresa, que receberia R$ 2,8 milhões para fornecer ao Estado 150 mil 

máscaras tipo N95.  

 

 

 
50https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/17/justica-suspende-contrato-sob-suspeita-de-r-
28-milhoes-no-rj-para-compra-de-mascaras.ghtml 
51https://oglobo.globo.com/rio/justica-suspende-pagamento-empresa-que-vendeu-ao-estado-150-mil-
mascarascom-precos-57-acima-do-mercado-24537252 
52https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/tj-rj-suspende-contrato-da-saude-por-suspeita-de-
irregularidades-17072020 
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“A investigação ainda concluiu que a compra pode ter sido 

superfaturada e ter causado um dano de pelo menos R$ 830 mil aos 

cofres públicos. A Secretaria de Saúde encomendou cada uma das 150 mil 

unidades a R$ 19. Porém, em uma busca em dois bancos de dados, usando 

como parâmetro apenas as compras públicas realizadas com dispensa de 

licitação no Rio durante a pandemia, os promotores encontraram o preço 

médio de R$10,99 e R$ 13,47”.53  

 

 

Além do sobrepreço, as máscaras não eram adequadas para o 

uso dos profissionais de saúde. “Segundo a ANVISA, falharam em 

demonstrar uma eficiência mínima de filtragem de partículas, o que pode 

gerar risco de contaminação aos profissionais de saúde”.54  

 

 

Outra notícia que chamou a atenção se deu no âmbito da Operação 

Favorito, em maio de 2020, quando a Justiça identificou “o empresário 

Alessandro de Araújo Duarte, apontado pela PF como operador de 

Mário Peixoto, negociando a participação em uma compra da 

Marinha para o fornecimento de álcool em gel de forma direcionada 

para uma empresa ligada ao grupo.”55 

 

 

 
53https://oglobo.globo.com/rio/justica-suspende-pagamento-empresa-que-vendeu-ao-estado-150-mil-
mascarascom-precos-57-acima-do-mercado-24537252 
54https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/07/5953677-mprj-consegue-decisao-que-suspende-
pagamentos-de-contrato-irregular-para-a-compra-de-mascaras.html 
55https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-entenda-investigacao-quem-sao-os-suspeitos-no-
escandalo-da-saude-do-rio-24429606 
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 Para aprofundamento da investigação no caso de EPIs e INSUMOS 

diversos, importante que a SES informe e esclareça, ainda: 

 

 

a) Qual a quantidade de EPI´s adquiridos por cada Unidade 

Orçamentária? 

 

 

b) Se todas as contratações, com empenho, tiveram a entrega dos EPI´s? 

 

 

c) O baixo índice de pagamentos implicará na geração de restos à pagar 

para o próximo exercício, ou se pretende efetuar todo o pagamento 

das contratações ainda no ano de 2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Obras e Infraestrutura 

 

O objeto de contratação Obras e infraestrutura está relacionado à: 
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a) construção do Hospital de Campanha de Nova Iguaçu, em parceria com 

a prefeitura local, sob responsabilidade da empresa METALÚRGICA BIG 

FARM EIRELI.  

 

b) obras e manutenção no Hospital São Judas Tadeu em Itaboraí/RJ que 

estava desativado há mais de uma década, a empresa responsável foi 

a CRATER CONSTRUÇÕES LTDA; 

 

c) reforma do Hospital Central da Polícia Militar pela MPE ENGENHARIA; 

 

d) e a reforma dos geradores à diesel e climatizadores da SES. 

 

Esse objeto tem a soma de contratos de R$ 76,4 milhões e o empenho 

entre os mais altos das contratações avaliadas, 99% com o pagamento de 62% 

um total de R$ 47,6 milhões. 
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As contratações ficaram na responsabilidade da SEINFRA - Secretaria 

de Estado de Infra e Obras, para os Hospitais de Campanha, e da SECID - 

Secretaria de Estado das Cidades a conclusão da obra do Hospital em 

Itaboraí. 

 

O contrato da METALÚRGICA BIG FARM EIRELI para a construção do 

Hospital de Campanha de Nova Iguaçu teve seu empenho feito na totalidade 

e um pagamento de 74%, um dos mais altos registrados. 

  

Os critérios de seleção das empresas durante a pandemia pelo governo 

do estado do Rio de Janeiro são questionáveis. A Metalúrgica Big Farm é 

investigada pelo MP do Rio Grande do Sul por causa exatamente de um 

contrato feito sem licitação: 

“O MP afirma que não houve estudos técnicos para a contratação, 

que outras companhias poderiam ter feito o serviço e que o método 

de construção foi inadequado. Foi estimado um dano ao erário de 

R$ 1,6 milhão. O processo está em fase de depoimento das 

testemunhas”56. 

 

 
56 https://blogdoberta.com/2020/04/14/estado-rj-contrata-empresa-investigada-rs-hospital-nova-iguacu/ 
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A empresa MPE Engenharia e Serviços S/A foi declarada 

inidônea pelo Tribunal de Contas da União (TCU), ou seja, que não pode 

ser contratada pelo poder público por causa de infrações. “Na sessão da 

quarta-feira (21/05), então, os ministros acataram as recomendações e a 

MPE agora não pode mais ser contratada por qualquer entidade ligada a 

governos.”57. 

 

Outra obra realizada foi a revitalização do Hospital São Judas 

Tadeu em Itaboraí, que estava fechado há 10 anos, através de uma 

parceria entre a Prefeitura de Itaboraí e o Governo do Estado e teve 

investimento de R$11.620.104,0058.  

 

O hospital estava abandonado por apresentar problemas estruturais, 

elétricos e hidráulicos e a expectativa era que fosse totalmente revitalizado. 

A previsão era de funcionar em sua totalidade, com até 150 leitos, no fim 

deste ano. As expectativas e promessas eram de que “O hospital revitalizado 

terá os leitos regulados pelo Governo do Estado, que também repassou oito 

ambulâncias à prefeitura.”59 A unidade também iria contar com uma ala 

interligada que teria 30 leitos de UTI para pacientes com Covid-19. “A 

entrega dos leitos marca a primeira etapa das obras para a reabertura 

completa da unidade de saúde. A parte preparada para abrigar os leitos de 

tratamento intensivo para pacientes com coronavírus está interligada ao 

prédio.”60  

 

 
57https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/tcu-declara-inidonea-empresa-com-contrato-
milionario-renovado-por-guedes 
58 https://issuu.com/atribunarj/docs/a_tribuna_05__06__07_e_08_de_setembro_de_2020 
59https://www.ofluminense.com.br/cidades/74-itaborai/7781-apos-10-anos-hospital-sao-judas-tadeu-e-
reaberto-em-itaborai 
60 https://br.noticias.yahoo.com/prefeitura-itabora%C3%AD-inaugura-30-leitos-073002126.html 
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No entanto, reportagem do Jornal A Tribuna de 14 de julho afirma que 

o hospital já deveria estar funcionando na data com capacidade para atender 

135 pacientes com coronavírus “Em abril, o Juízo da 1ª Vara Cível 

determinou, a pedido do MPRJ, o repasse de R$ 4,1 milhões para viabilizar 

a reabertura do hospital na cidade. A ação tinha o objetivo urgente de 

atender as pessoas que contraíram a Covid-19. Para isso, a unidade de 

saúde já deveria estar funcionando com 135 leitos destinados a este 

fim.”61 

 

O prazo inicial para a entrega do hospital era 22 de maio. “Em 

18 de junho, a Prefeitura divulgou um vídeo no Facebook afirmando que 

faltavam poucos dias para entregar os 30 primeiros leitos, o que não 

ocorreu”62. Quase três meses depois, no dia 10 de agosto houve uma 

cerimônia de inauguração do hospital, com a presença do Governador 

Wilson Witzel e do secretário de Estado de Saúde, Alex Bousquet. Até o 

início de setembro, o Hospital São Judas ainda não estava aberto ao 

público.  A Prefeitura de Itaboraí afirmou “que em poucos dias (que 

acabaram se tornando meses) seria reinaugurado, com até 150 leitos, um 

grande força para a saúde do município, principalmente em época de 

pandemia”63.  

 

Apesar da "inauguração"64, com a presença do Governador afastado 

Wilson Witzel e do secretário de Estado de Saúde, Alex Bousquet, o fato é 

 
61https://www.atribunarj.com.br/mprj-fiscaliza-atraso-nas-obras-do-hospital-municipal-sao-judas-tadeu-
em-itaborai/ 
62https://www.atribunarj.com.br/mprj-fiscaliza-atraso-nas-obras-do-hospital-municipal-sao-judas-tadeu-
em-itaborai/ 
63https://www.atribunarj.com.br/mprj-fiscaliza-atraso-nas-obras-do-hospital-municipal-sao-judas-tadeu-
em-itaborai/ 
64https://odia.ig.com.br/itaborai/2020/09/5982371-prefeito-de-itaborai-prometeu-reabertura-do-hospital-
sao-judas-tadeu-e-ate-agora--nada.html 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
136 

que o  Hospital Municipal São Judas Tadeu não foi aberto regularmente. A 

prefeitura, por sua vez, afirmou que a ala para pacientes com covid já estaria 

funcionando e recebendo pacientes desde o mês de agosto: “O setor 

destinado ao tratamento da COVID-19 do Hospital Municipal São Judas 

Tadeu foi inaugurado dia 10 do último mês, agosto, com leitos equipados, 

exclusivo para pacientes contaminados pelo novo vírus”. Mas em relação ao 

restante do hospital ela não dá nenhuma previsão: “Sobre a continuidade 

das obras do HMSJD, o cronograma pertence exclusivamente ao governo do 

estado”65. 

 

No caso das OBRAS e INFRA ESTRUTURA, e tendo em vista o caso 

acima relatada, é necessário averiguar junto à SES: 

 

a) Detalhamento dos dados de execução orçamentária do contrato 
para obras no hospital de Itaboraí reformado pela CRATER 
CONSTRUÇÕES LTDA, já que esse contrato apresentou um 
inconsistência nos dados, onde a liquidação é superior ao 
empenho.  
 

b) No mesmo contrato não houve qualquer pagamento, esse 
pagamento será efetuado ou irá gerar restos à pagar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65 https://issuu.com/atribunarj/docs/a_tribuna_05__06__07_e_08_de_setembro_de_2020 
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4.9 Medicamentos 
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O grupo do objeto MEDICAMENTO teve 42 contratos divididos em 19 

credores. Esse grupo representa 4,2% (R$ 73,2 milhões) do total dos contratos 

emergenciais. Sua execução teve o empenho quase na totalidade, 97,8% de 

empenho, mas apenas 13,1% desses contratos foram pagos até o momento. 

 

TABELA. MEDICAMENTOS: CONTRATOS EMERGENCIAIS COVID-19 

 
 

Os contratos celebrados para a aquisição de medicamentos, foram 

requisitados por três unidades Orçamentárias do Estado, o Fundo Estadual 

de Saúde - FES, a Fundação Saúde do Estado do RJ - FSERJ e do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto - HUPE. O maior valor contrato foi com o Fundo 

Estadual de Saúde, que ficou com 96% do valor dos contratos. O HUPE, por 

sua vez, não teve, até o mês de agosto, nenhum pagamento efetuado. A 
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Fundação de Saúde celebrou a maioria dos contratos, dos 43 para aquisição 

de medicamentos 26 foram deles. 

 

Como podemos perceber, apenas sete empresas tiveram algum tipo 

de pagamento feito em contratos, de acordo com os dados apurados até o 

mês de agosto, e apenas a PROHOSP não teve nenhum empenho no 

contrato. 

 

No entanto, os contratos tiveram quase sua totalidade empenhada, 

isso indica que o serviço foi prestado, contudo não foi identificado se a 

solicitação foi atendida em igual proporção. A questão que nos colocamos é: 

qual a quantidade de medicamentos foi repassada para o Estado? 

 

Se os serviços contratados foram efetuados, o baixo percentual de 

pagamento pode significar um possível, e já tradicional, financiamento do 

Estado com restos a pagar, ou seja, "pendurar a conta" para o exercício 

seguinte. Por isso, é essencial que a Secretaria Estadual de Saúde informe 

como foi seguido o cronograma de pagamentos. 

 

As irregularidades envolvendo as contratações para aquisição de 

medicamentos foram recorrentes desde o início da pandemia do Coronavírus 

e amplamente divulgadas pela imprensa.  

 

As irregularidades apontadas pelos órgãos e controle vão desde o 

problema da falta de remédios nas unidades de saúde para tratamento de 

pacientes (medicamentos esses que, como mostraremos mais à frente, 

foram pagos), até problemas de sobrepreço e ausência de justificativa de 

preços. 
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Não por acaso, os contratos para aquisição de Medicamentos 

registraram o maior número de processos sob investigação identificados pela 

Comissão COVID-19, totalizando ao menos 49 procedimentos investigativos, 

tramitando 22 junto ao MPRJ, 22 junto ao TCE e 5 pela CGE.  

 

As empresas alvo desses processos foram: a) Avante Brasil; b) 

Carioca Medicamentos e Material Médico; c) Sogamax; d) Speed 

Século XXI; e, e) Lexmed Distribuidora.  

 

Destacamos as principais irregularidades levantadas pelos 

órgãos de controle nos contratos de aquisição de MEDICAMENTOS: 

● Ausência de quantitativo; 

● Ausência de estimativa de preço; 

● Ausência de prestação de garantia prevista em contrato; 

● Receio de grave lesão ao erário público; 

● Ausência de justificativa quanto à falta de definição das quantidades a 

serem adquiridas; 

● Ausência  de pesquisa de mercado que teria embasado a estimativa de 

preços; 

● Indícios de sobrepreço; 

● Indicação de superfaturamento (no valor de R$1,6 milhão no caso da 

empresa Carioca Medicamentos segundo avaliação da Auditoria da 

Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro). 
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Indicativos de sobrepreço nos contratos foram apontados em relatório 

da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), enviado à Secretaria estadual de 

Saúde66. 

 

Há indícios de sobrepreço na compra de 357 mil frascos de Amoxicilina 

combinada com Clavulanato de Potássio, que o governo adquiriu junto à 

empresa Speed: a diferença entre os orçamentos ultrapassa os R$ 9 milhões. 

 

A PGE requereu a suspensão dos pagamentos de 35 contratos 

firmados com as empresas Avante Brasil, Carioca Medicamentos e 

Material Médico, Sogamax, Speed Século XXI e Lexmed 

Distribuidora, que, entre outros objetos, incluíam medicamentos com 

preços acima da média.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66https://oglobo.globo.com/rio/pge-aponta-sobrepreco-de-64-milhoes-na-compra-de-remedios-
materiais-para-covid-19-pelo-estado-do-rio-24471655 
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4.10 Cestas Básicas 

 

A contratação de Cestas Básicas foi um dos objetos de maior 

percentual de pagamento, mesmo que o seu montante total fique abaixo 

de diversos outros objetos. Seu percentual de pagamento chegou em 71,4% 

do total da contratação. 

 

 
 

Uma importante inconsistência no levantamento dos dados do portal 

de compras foi identificada: no caso da contratadas CESTA de Alimentos 

Brasil Ltda, o valor liquidado do objeto (cf lançamento do SIAFE) é 

superior tanto ao seu empenho quanto ao valor total da contratação. 

Em busca no SIAFE-RJ tal dado não foi encontrado com as buscas disponíveis 

para identificar o problema da inconsistência. Como tal objeto está 

enquadrado na Lei de aquisição do COVID, descarta-se a possibilidade de 

liquidação anteriores. É preciso uma explicação pela SES para essa 

divergência. 
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Um dos dois contratos com o credor ALL IN ONE foi encerrado. Seu 

valor era de R$ 3.245.000 e apenas o contrato de R$ 545.250 foi executado 

com o seu total empenho. 

 

 
 

É preciso que sejam esclarecidos os motivos da inconsistência 

identificada (Liquidação maior que Empenho e valor total do contrato). 

 

A Comissão COVID-19 identificou pelo menos 7 processos abertos 

pelos órgãos de controle que tinham como alvo exclusivo os contratos de 

aquisição de cestas básicas, com 5 deles tramitando junto ao MPRJ, 1 do TCE 

e 1 da CGE. 

  

O contrato entre a Fundação Leão XIII e a empresa All In One 

Comunicação no valor de R$ 3,2 milhões para a "prestação de serviços 

de soluções de comunicação digital para auxiliar na logística de distribuição 

de cestas básicas que serão distribuídas (sic) à população em vulnerabilidade 

social em todo o estado."67 foi um dos 76 processos que existem somente 

em papel, ou seja, não foi digitalizado e está fora do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) do governo do estado.  

  

No dia 24 de abril foi firmado um contrato entre as partes, no valor de 

R$ 545 mil para apoio digital no processo de distribuição de cestas básicas 

 
67https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/compras-emergenciais-do-governo-do-rio-estao-fora-do-
sistema-digitalizado-24371610.html 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
145 

no projeto Mutirão Humanitário. O projeto previa a distribuição de cestas 

básicas a 200 mil moradores em situação de pobreza de 16 municípios da 

região metropolitana.  

 

Para a realização deste serviço, foi passado para a All in One um banco 

de dados com mais de 200 mil números de telefones para que pudessem 

contactar os possíveis beneficiários das cestas básicas. No entanto, a 

preocupação com dados pessoais deve ser rígida, principalmente em 

ano de eleição, para evitar o seu uso político.  

 

Neste sentido, o contrato também teve outro ponto questionável: a 

retirada de uma cláusula que previa “A contratada (All in One) irá se 

comprometer em devolver o banco de dados para a contratante (Leão XIII) 

dentro de sete dias, após o término do serviço, prestando inclusive 

declaração sobre a não utilização dos dados sob pena da Lei.” 

 

Inclusive já tiveram alguns casos de políticos se aproveitando da 

distribuição das cestas para autopromoção. No contrato havia, ainda um 

artigo que dizia “caso haja desejo de manifestar algum agradecimento 

nominal, deve-se citar o Governador Wilson Witzel; o vice-governador 

Cláudio Castro; a Secretária Estadual de Desenvolvimento Social Fernanda 

Titonel e a presidente da Fundação Leão XIII, Andrea Baptista.”68 

 

Outro contrato - entre a Fundação Leão XIII e a empresa Cesta 

de Alimentos Brasil Ltda - para a distribuição de cestas básicas também 

foi alvo de irregularidades,  “De acordo com a ação civil pública (ACP), o 

contrato, no valor de R$ 21,6 milhões, celebrado entre a fundação e a 

 
68 https://blogdoberta.com/2020/05/13/mudanca-contrato-afrouxou-controle-dados-cestas-basicas-rj/ 
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empresa para o fornecimento de 200 mil cestas básicas para o projeto 

Mutirão Humanitário, foi firmado com dispensa de licitação e foram 

identificadas ilegalidades graves, como o direcionamento da 

contratação, existência de sobrepreço e superfaturamento.”69 

 

Em decisão liminar, a Justiça do Rio determinou que a Fundação 

Leão XIII não efetue pagamento de R$ 2,85 milhões, dentre os R$ 

3,9 milhões pendentes - valor correspondente ao sobrepreço 

apurado pelo MPRJ70.  

 

A decisão também determina que a Fundação Leão XIII não realize 

novos processos de compra nem celebre novos contratos de aquisição de 

cestas básicas. 

 

Além disso, “o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou ação civil 

pública de improbidade administrativa contra a Fundação, dois 

dirigentes da entidade e a empresa Cesta de Alimentos Brasil”71.  

 

O processo para a contratação da Cesta de Alimentos Brasil foi tido 

como estranho: “a coleta de propostas de preços foi feita por meio de 

solicitação de cotação aos fornecedores cadastrados no Sistema Integrado 

de Gestão de Aquisições do Estado do Rio de Janeiro (Siga). Os documentos 

anexados à ação mostram que foram remetidos e-mails a 53 fornecedores 

cadastrados no Siga e a um fornecedor não cadastrado, com retorno de 

 
69https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-07/justica-determina-que-fundacao-suspenda-
pagamento-de-r-285-milhoes 
70https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-07/justica-determina-que-fundacao-suspenda-
pagamento-de-r-285-milhoes 
71 https://www.conjur.com.br/2020-jul-03/justica-proibe-rio-repasse-valores-empresa-cestas-basicas 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
147 

apenas três sociedades empresariais, entre elas, a que não estava 

registrada no sistema, causando estranheza o fato de que 51 

empresas não tenham respondido ao chamamento, mesmo que para 

manifestar o desinteresse em apresentar proposta”. 

 

Com esta estranheza das ausências de resposta, a Promotoria entrou 

em contato com algumas das empresas que, teoricamente, tinham recebido 

o chamamento da Fundação Leão XIII. O retorno delas corrobora a 

possibilidade de um processo fraudulento, pois afirmam não terem sido 

contactadas pela Fundação. “A 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

de Defesa da Cidadania da Capital contatou 34 destas sociedades 

empresárias e obteve retorno de apenas 11, que disseram não terem sido 

consultadas pela Fundação Leão XIII, fato que comprova a má-fé dos 

demandados em tentar conferir legitimidade para a contratação”, 

indicou a Promotoria em nota72. 

 

Outra possível irregularidade no processo de contratação da Cesta de 

Alimentos Brasil refere-se à empresa supostamente orçada. Dentre as três 

empresas citadas na pesquisa de mercado, uma delas, a Mega-Rio 

Comércio e Distribuição de Alimentos “afirma que nunca apresentou 

orçamento para vender as cestas básicas para o estado”73.  

 

Ela “não consta no cadastro de fornecedores do Governo do Estado. A 

empresa deveria funcionar em um centro comercial, na Barra da Tijuca, Zona 

Oeste do Rio. Mas o endereço informado no contrato social é de uma sala 

 
72https://www.istoedinheiro.com.br/juiz-barra-pagamento-de-r-28-mi-a-fornecedora-de-cestas-basicas-
no-rio/ 
73https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/27/governo-gastou-r-20-milhoes-em-cestas-
basicas-sem-aval-da-pge-mprj-investiga.ghtml 
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vazia, com o nome de outro estabelecimento”. Menos de um mês depois de 

ter aparecido nesta cotação do governo do estado ela encerrou suas 

atividades. De acordo com os documentos, a proposta apresentada da Mega 

Rio Comércio e Distribuição de Alimentos “não tem sequer assinatura ou 

carimbo”74 

 

 

A segunda empresa que respondeu ao chamamento foi a RCH 

Distribuidora, uma empresa de pequeno porte que tem como 

atividade principal o comércio de medicamentos. O jornal O Fluminense 

afirma que ela “não estaria apta a preencher os requisitos do Termo de 

Referência, porque, segundo os seus dados do CNPJ, a sua atividade 

econômica principal é a de ‘comércio atacadista de medicamentos e drogas 

de uso humano’ e a sua sede seria situada em local ainda em obras.”75 Ela 

nunca forneceu alimentos para o Governo do Estado ou Prefeitura do Rio, 

mas afirmou que teria capacidade para tal.76 

 

 

Viviane de Azevedo, especialista em direito administrativo, afirma - em 

reportagem da imprensa - que há evidências de fraude no procedimento 

licitatório: "Se uma proposta for falsa, o procedimento foi fraudulento, ele 

foi fraudado. Do ponto de vista jurídico, o procedimento está fraudado. E, 

portanto, sujeito aos efeitos da lei. (...) deve, merece ser suspenso, os 

pagamentos merecem ser suspensos. Colecionando essas provas todas, o 

 
74https://www.ofluminense.com.br/cidades/33-rio-de-janeiro/6005-justica-suspende-pagamento-de-
cestas-basicas-com-indicios-de-fraude 
75https://www.ofluminense.com.br/cidades/33-rio-de-janeiro/6005-justica-suspende-pagamento-de-
cestas-basicas-com-indicios-de-fraude 
76https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/27/governo-gastou-r-20-milhoes-em-cestas-
basicas-sem-aval-da-pge-mprj-investiga.ghtml 
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administrador deve instaurar um procedimento interno para apurar 

irregularidades e encaminhar ao Ministério Público para promover a denúncia 

ou a ação de improbidade administrativa"77 

 

 

Além disso, a reportagem ainda aponta que a compra das 200 mil 

cestas básicas foi feita sem o aval da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), 

em um processo no qual o Governo do Rio de Janeiro descumpriu um decreto 

estadual. 

 

 

Um outro processo de cotação das cestas básicas tinha sido 

iniciado, chegando a uma proposta cujo preço era R$ 10 mais barato, 

por cesta, do que o firmado com a Cesta de Alimentos Brasil. No entanto, 

o processo foi interrompido, sem aparente justificativa. “Um primeiro 

processo administrativo chegou a ser iniciado em 30 de março para a compra 

de 100 mil cestas. A proposta mais vantajosa cobrava R$ 98,00 por unidade. 

No entanto, sem motivação aparente, outro processo semelhante foi aberto 

no dia 9 de abril, resultando na contratação da Cesta de Alimentos Brasil, 

mediante pagamento de R$ 108,00 por cesta básica. E o primeiro 

procedimento acabou sendo interrompido”78 

 

 

 

 

 
77 Idem. 
78https://www.ofluminense.com.br/cidades/33-rio-de-janeiro/6005-justica-suspende-pagamento-de-
cestas-basicas-com-indicios-de-fraude 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
150 

 

A alteração do processo pode ter sido pela mudança de prazo de 

entrega para “entrega imediata”. No entanto, a entrega só foi feita após sete 

dias e, portanto, não havia necessidade de alterar o processo. A Promotoria 

alegou ainda que “os agentes públicos utilizaram a necessidade de entrega 

imediata das cestas para cancelar processo de compra com valores mais 

vantajosos, instaurar novo processo, realizar pesquisa de mercado dos 

mesmos itens com prazo de entrega imediata, alterar o TR quanto ao prazo 

de entrega e, ao final, contratar, pelo preço de entrega imediata, 

serviço a ser realizado em até 07 dias, de modo que poderiam ter, 

desde o início, mantido a tramitação do processo anterior”79. 

 

 Na estrutura do governo, a Fundação Leão XIII estava subordinada ao 

vice-governador, Cláudio Castro - atual governador em exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79https://www.istoedinheiro.com.br/juiz-barra-pagamento-de-r-28-mi-a-fornecedora-de-cestas-basicas-
no-rio/ 
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4.11 Serviços 

 

O grupo de objetos denominados serviços envolve 9 credores com 

contratações com 6 unidades orçamentárias. O valor da contratação deste 

objetos analisado é de R$ 16,9 milhões com aproximadamente 49% 

empenhados e 15% pagos. 

 
 

Foram enquadrados nesse objetos pequenos serviços de manutenção, 

contratação de call center, contratação de serviços médicos, serviços de 
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higienização especializada e limpeza, serviços gráficos e serviços de 

informática e dados entre outros. 

 

As unidades orçamentárias com contratações foram a FSERJ - 

Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e HUPE - Hospital Universitário 

Pedro Ernesto com 3 contratações cada; e CEASA, SEPLAG e FES, com uma 

contratação cada, conforme Tabela a seguir. 

 
 

Importante que a SES esclareça se o baixo índice de pagamento 

significa baixa prestação dos Serviços. Ou todos os pagamentos estão 

atrasados, ou não houve implementação de políticas públicas no 

enfrentamento ao COVID-19 na área da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Vale acrescentar que as irregularidades nas contratações de 

enfrentamento à pandemia do Coronavírus não se restringiram à área da 

Saúde, objeto desta Comissão COVID-19.  A contratação emergencial para 

sanitização das favelas, por exemplo, firmada pela CEDAE e pela empresa 

Truly Nolen no valor de R$ 30 milhões, custou até 60% mais caro do 

que propostas mais baratas oferecida ao Estado para serviço semelhante, 

segundo relatório da CGE.80 

 

 
80 https://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/documento-aponta-que-cedae-pagou-ate-60-mais 
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4.12 A Ineficiência da Política Pública de combate ao COVID 
-19 

 

A análise empreendida pela Comissão COVID-10 permite afirmar 

inequivocamente que as estratégias, ações e contratações para o 

enfrentamento ao COVID-19 realizadas pelo Governo do Estado do 

Rio de Janeiro foram marcadas pela AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO e 

por inúmeras e reiteradas IRREGULARIDADES. 

 

A política dos HOSPITAIS DE CAMPANHA foi a principal promessa 

de combate à pandemia. Ainda que se trate de uma situação emergencial, 

toda política pública desse porte requer estudos que justifiquem sua escolha 

como a mais apropriada, inexistentes no presente caso. 

 

Os hospitais de campanha são anunciados pelo Governo do Estado RJ 

primeira vez81 no dia 18 de março quando são prometidos três hospitais, que 

seriam instalados na Barra da Tijuca, na Baixada Fluminense e em São 

Gonçalo, com a promessa de 600 leitos, com a entrega de 100 deles no 1o 

mês e mais 200 nos 30 dias seguintes”82. Mas como essa importante 

decisão foi tomada? 

 

 Para responder a essa pergunta, voltamos para o início de março, 

quando foi publicizado o “Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus 

no Estado do Rio de Janeiro”83, elaborado em 31 de janeiro de 2020. O 

 
81https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/18/rj-tera-3-hospitais-de-campanha-para-tratar-pacientes-
infectados-pelo-novo-coronavirus-confirma-secretaria.ghtml  
82 IDEM. 
83 “Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro”. Disponível em: 
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MjkyNTg%2C   

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/18/rj-tera-3-hospitais-de-campanha-para-tratar-pacientes-infectados-pelo-novo-coronavirus-confirma-secretaria.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/18/rj-tera-3-hospitais-de-campanha-para-tratar-pacientes-infectados-pelo-novo-coronavirus-confirma-secretaria.ghtml
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MjkyNTg%2C
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documento que traçava uma resposta ao início da pandemia já previa os 

hospitais de campanha no nível 3, considerado o mais grave: 

84 

 Observa-se que os hospitais discriminados neste plano não são os 

mesmos anunciados pelo governo e pela SES em 18/03. O plano original 

previa a utilização dos hospitais de referência, estruturas já existentes 

das forças armadas e da SES e que serviriam de apoio aos hospitais da 

rede85. Quem mudou de ideia, quando e por quê? 

 

Em duas semanas a proposta foi complexificada, tal qual seus custos. 

Logo após prometer abrir 299 leitos em 10 dias nos hospitais estaduais já 

existentes, mediante contratação também eivada de irregularidades, 

WITZEL altera o planejamento, sem qualquer justificativa, e anuncia 

em 30 de março, a construção de 8 (oito) hospitais de campanha, com 200 

leitos em cada hospital86.  “Quem pariu o IABAS? Quem rasgou o plano 

de janeiro, tirou as forças armadas e incluiu hospitais de alta 

complexidade?”, questiona Octavio Guedes87. 

 
 

84 IDEM. 
85 https://globoplay.globo.com/v/8713904/programa/  
86 https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/03/estado-do-rj-tera-oito-hospitais-de-campanha 
87 IDEM. 

https://globoplay.globo.com/v/8713904/programa/
https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/03/estado-do-rj-tera-oito-hospitais-de-campanha
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 O “Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio 

de Janeiro” só é atualizado no dia 01/0488, completamente diverso do plano 

de 18/03, sem qualquer justificativa para a mudança na complexidade 

e magnitude da política pública.  

 

Na OITIVA realizada pela Comissão COVID-19 no dia 9 de julho, a ex-

Subsecretária de Estado de Saúde Mariana Scárdua, afirma discordar da 

estratégia de abertura dos hospitais de campanha89:  

 

“O SR. RENAN FERREIRINHA [deputado relator]  – Mas, desde o 

começo, então, a senhora discordava da estratégia desses hospitais 

de campanha. Isso era algo que pessoalmente, tecnicamente, a 

senhora já tinha uma posição formada com isso. 

 

A SRA. MARIANA TOMASI SCARDUA [ex-Subsecretária de Estado 

de Saúde] - Sim, sim. Com certeza.” 

 

 Segundo a ex-subsecretária o parecer técnico desenvolvido pela sua 

unidade para o enfrentamento a Covid-19 não foi cumprido.  

 

Mariana Scárdua esclarece para a Comissão COVID-19 que a principal 

frente de ação era a utilização dos leitos existentes e/ou ociosos na rede de 

saúde transferência “E nas UPAs que tinham terreno, espaço, a gente 

construiria leitos extras até que situação se normalizasse”. Os hospitais de 

 
88 Disponível em: http://www.cib.rj.gov.br/arquivos-para-baixar/boletins-cib/2342-plano-de-resposta-de-coronavi-
rus-ses-rj-atualizado-em-01-04-2020-co-pia/file.html  
89https://www.youtube.com/watch?v=pDQm49kVSu8&list=PLYm1WLzF8CZrdZvwuk2kXtcx0d52nK1gI&inde
x=14  

http://www.cib.rj.gov.br/arquivos-para-baixar/boletins-cib/2342-plano-de-resposta-de-coronavi-rus-ses-rj-atualizado-em-01-04-2020-co-pia/file.html
http://www.cib.rj.gov.br/arquivos-para-baixar/boletins-cib/2342-plano-de-resposta-de-coronavi-rus-ses-rj-atualizado-em-01-04-2020-co-pia/file.html
https://www.youtube.com/watch?v=pDQm49kVSu8&list=PLYm1WLzF8CZrdZvwuk2kXtcx0d52nK1gI&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=pDQm49kVSu8&list=PLYm1WLzF8CZrdZvwuk2kXtcx0d52nK1gI&index=14
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campanha eram o “último passo do plano”, posterior mesmo à contratação 

de leitos privados90.  

 

“O SR. RENAN FERREIRINHA [deputado relator] – Dra. Mariana, a 

senhora afirma que o parecer técnico, guiado pela senhora com a 

sua equipe, priorizava a reabertura de leitos já existentes na rede 

estadual - as centenas de leitos já existentes -, e só se não fosse 

suficiente com a saturação desses leitos, então uma abertura de 

eventuais hospitais de campanha? 

 

A SRA. MARIANA TOMASI SCARDUA [ex-Subsecretária de Estado 

de Saúde]- Sim, é isso que está no plano que foi o último plano de 

que eu participei, que foi entregue, se eu não me engano, em 17 

de março o último plano que a gente se inscreveu junto com a 

Vigilância e as secretarias municipais de Saúde”91 

 

O que ocorreu entre 18/03 e 01/04? Curiosamente, Mariana 

Scárdua foi exonerada no dia 02/04, um dia após a modificação 

substancial no plano de ação, instituindo hospitais de campanha com os 

quais ela não concordava. 

 

O equívoco em relação à estratégia dos hospitais de campanha é 

validado por especialistas: 

 

“o Rio de Janeiro sofre as consequências da adoção de uma 

estratégia equivocada de combate à doença que privilegiou a 

 
90 IDEM. 
91 IBIDEM. 
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montagem de hospitais de campanha em detrimento da utilização 

de leitos já existentes na rede pública mas fechados por falta de 

recursos humanos”. (...) construir do zero - num prazo exíguo - 

hospitais com capacidade para realização de procedimentos 

complexos seria uma missão impossível”92. 

 

No que diz respeito aos TESTES COVID-19, além das irregularidades 

presentes em todas as contratações de compras (sobrepreço, estimativa de 

preço baseada em uma empresa, atraso nas entregas) é preciso destacar 

que a quantidade de testes foi definida de forma equivocada. 

 

A aquisição foi feita sem a justificativa para o número de testes 

comprados. Em agosto, ponto alto da pandemia, apenas 5% da população 

havia sido testada93. Além disso, a proporção entre testes rápidos e PCR, 

sendo o segundo mais eficaz, não foi a mais eficiente e não contou com 

justificativa adequada. 

 

A testagem em massa da população foi recomendada como uma das 

políticas mais eficazes para o combate à pandemia e foi adotada em diversos 

países que tiveram sucesso na diminuição de números de casos e mortes. 

No entanto, essa política não foi adotada pelo estado do Rio de Janeiro, que 

optou por investir a maior parte dos recursos em hospitais de campanha. 

 
92https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/12/opcao-por-hospitais-de-campanha-no-rio-foi-um-erro-diz-
especialista.ghtml 
93 https://diariodorio.com/coronavirus-na-rede-publica-do-rj-somente-5-da-populacao-foi-testada/  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/12/opcao-por-hospitais-de-campanha-no-rio-foi-um-erro-diz-especialista.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/12/opcao-por-hospitais-de-campanha-no-rio-foi-um-erro-diz-especialista.ghtml
https://diariodorio.com/coronavirus-na-rede-publica-do-rj-somente-5-da-populacao-foi-testada/
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Em relação aos RESPIRADORES PULMONARES e 

MEDICAMENTOS, além das inúmeras irregularidades relativas às compras, 

diversos fatores contribuíram para a política pública não se dar de forma 

efetiva. 

No caso dos respiradores, os problemas foram de duas ordens: muitos 

dos respiradores comprados não eram apropriados para o tratamento do 

COVID-19, e nem todos foram entregues94. Além do sobrepreço, comum a 

todos os processos de compras. 

 

 Já sobre os medicamentos, além das irregularidades relativas ao 

sobrepreço dos contratos, os problemas foram a falta e o atraso nas 

entregas, relatados em inúmeros hospitais. Embora alguns medicamentos 

estivessem realmente em falta no mercado, muitos desses problemas dizem 

respeito diretamente à contratação das empresas fornecedoras.  

 

Em relação aos EPIs e INSUMOS, que também apresentaram 

irregularidades de sobrepreço, um dado que chama a atenção é o fato de 

terem sido contratadas para o fornecimento de máscaras N95, utilizadas 

pelos profissionais de saúde, empresas que não possuíam capacitação e 

experiência na produção de tais objetos. 

 

Uma das contratadas, a empresa Sysgraphic, por exemplo, tem como 

atividade principal o comércio atacadista de máquinas e equipamentos para 

uso industrial. Além disso, as máscaras não eram adequadas para o uso dos 

profissionais de saúde, segundo a ANVISA, que afirmou que as máscaras 

 
94https://www.metropoles.com/brasil/rj-maioria-dos-respiradores-nao-trata-covid-19-outros-nao-foram-
entregues  

https://www.metropoles.com/brasil/rj-maioria-dos-respiradores-nao-trata-covid-19-outros-nao-foram-entregues
https://www.metropoles.com/brasil/rj-maioria-dos-respiradores-nao-trata-covid-19-outros-nao-foram-entregues
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“falharam em demonstrar uma eficiência mínima de filtragem de partículas, 

o que pode gerar risco de contaminação aos profissionais de saúde”95. 

 

A falta de um cronograma para entrega das máscaras e de um estudo 

ou de uma justificativa plausível para a compra destas 150 mil unidades de 

máscaras tipo N95 são outros pontos problemáticos. Poucos dias depois 

desta compra, a SES fechou outro contrato de compra de mais 100 mil 

unidades de máscaras N95, “reforçando a ideia de que o quantitativo 

estimado foi aleatoriamente fixado por Gabriell [Gabriell Neves, 

subsecretário estadual de saúde] e Gustavo [Gustavo Borges, 

superintendente de logística, suprimentos e patrimônio da Secretaria de 

Saúde], diz trecho da petição do MP”96 

 

Ao fim e ao cabo, as PROMESSAS de WITZEL para enfrentamento da 

pandemia do COVID-19 não se concretizaram, e nenhuma política pública 

foi, de fato, minimamente implementada satisfatoriamente.  

 

Os Hospitais de Campanha não foram entregues, as obras inacabadas 

em remoção e o dinheiro público foi para o ralo. Além disso, as obras de 

hospitais e reformas de leitos foram inconclusas e a ainda há fila de espera 

de UTI de outras enfermidades, que foram preteridas para atendimento de 

pacientes com COVID-19. 

 

A população não foi testada em massa e não pode se proteger ou se 

tratar adequadamente. Respiradores pulmonares se tornaram uma lenda, 

 
95https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/07/5953677-mprj-consegue-decisao-que-suspende-
pagamentos-de-contrato-irregular-para-a-compra-de-mascaras.html 
96https://oglobo.globo.com/rio/justica-suspende-pagamento-empresa-que-vendeu-ao-estado-150-mil-
mascarascom-precos-57-acima-do-mercado-24537252 
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nunca chegaram em número suficiente e a situação não se tornou drástica 

apenas porque outros tratamentos da doença avançaram e prescindiram do 

uso de respiradores.  

 

Medicamentos, EPIs e Insumos não foram entregues. Como 

consequência, profissionais da saúde ficaram expostos, sem proteção e sem 

ferramentas de trabalho, se virando como podem para atender a população. 

 

Contratos milionários foram cancelados, suspensos ou interrompidos. 

Organizações Sociais foram desqualificadas ou declaradas inaptas e muitas 

outras ainda precisam ter o mesmo desfecho. A gestão do SAMU e a das 

UPAs retornaram aos cuidados diretos do Executivo, repletas de problemas. 

 

Foram R$ 420 milhões distribuídos às Organizações Sociais e empresas 

contratadas, que entregaram o quê e com qual qualidade? Há um passivo 

empenhado de R$ 275,3 milhões, a serem pagos. O orçamento de 2021 

provavelmente herdará mais de R$ 250 milhões de restos a pagar ou de 

dívidas da pandemia, sem nenhum legado decente para a rede de 

Saúde.  

 

Por toda a análise minuciosa, a Comissão COVID-19 é obrigada 

a concluir, portanto, que as AÇÕES de enfrentamento ao COVID-19 

adotadas pelo governo WITZEL na Saúde foram, em sua vasta 

maioria, ERRÁTICAS, sem diagnósticos, carentes de monitoramento de 

dados, sem planejamento, desprovidas de fundamentação técnica, repleta 

de ‘chutes’ na definição tanto das estratégias quanto na definição de 

quantitativos e escolha de produtos e serviços. 
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Assim como, as CONTRATAÇÕES de enfrentamento ao COVID-19 

adotadas pelo governo WITZEL foram inequivocamente eivadas de 

IRREGULARIDADES e repletas de indícios de corrupção, dentre os 

quais destacam-se o direcionamento de contratos para Organizações Sociais 

e Empresas, supostamente integrantes de grupos criminosos; sobrepreço; e 

baixa capacidade de execução dos serviços e/ou entrega dos produtos 

contratados. 

 

Faltou ainda, TRANSPARÊNCIA na definição e  implementação 

das políticas públicas adotadas, nas estratégias, ações e 

contratações do governo WITZEL durante a pandemia97. 

 

Para completar o ‘mar de lama’, as DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO 

e os indícios do envolvimento dos assessores de WITZEL e das 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS contratadas pelo governo WITZEL, com 

grupos de organizações criminosas. 

 

Por fim, além da AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO e de 

INEQUÍVOCAS IRREGULARIDADES,  o enfrentamento ao COVID-19 pelo 

governo WITZEL está marcado por DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO e 

PRISÕES, detalhadas no próximo capítulo. 

 

 

 

 
97 Vide Capítulo 7, sobre Transparência na Gestão Fiscal, Orçamentária e Financeira e na Prestação 
de Contas dos contratos emergenciais. 
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CAPÍTULO 5 

 

DOS CONTRATOS 

IRREGULARES E DAS 

INVESTIGAÇÕES 

POLICIAIS 

 

5.1 Irregularidades nas Contratações 
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O desafio em solo fluminense vai para além do combate à COVID-19 é 

necessário enfrentar a corrupção e os desvios de recursos de maneira eficaz 

de modo que as políticas públicas na área da saúde se efetivem e tragam 

qualidade de vida para população. 

 

 

 

a. Irregularidades apontadas pelos Órgãos de Controle 

 

Os 196 contratos emergenciais firmados na área da Saúde, que 

totalizaram R$ 1,7 bilhões contratados em pouco mais de 3 meses, estão 

sob investigação dos órgãos de controle (MPJR, MPF, TCE, Defensoria Pública 

RJ, CGE, PGE, Alerj), e praticamente TODOS os contratos apresentam 

suspeitas de irregularidades ou de mau uso do dinheiro público.  
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A Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro encontrou 

suspeitas de irregularidades em 99,47% do contratos98. Ou seja, 

quase todos os contratos possuem problemas, considerando ainda que 

“0,53% restante ainda está sob avaliação dos técnicos da CGE”.  

 

 

 

 

 
98https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/04/controladoria-do-rj-ve-suspeita-de-
irregularidade-em-9947percent-dos-contratos-da-secretaria-de-saude-durante-o-combate-a-covid-
19.ghtml  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/04/controladoria-do-rj-ve-suspeita-de-irregularidade-em-9947percent-dos-contratos-da-secretaria-de-saude-durante-o-combate-a-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/04/controladoria-do-rj-ve-suspeita-de-irregularidade-em-9947percent-dos-contratos-da-secretaria-de-saude-durante-o-combate-a-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/04/controladoria-do-rj-ve-suspeita-de-irregularidade-em-9947percent-dos-contratos-da-secretaria-de-saude-durante-o-combate-a-covid-19.ghtml


 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
165 

A Comissão COVID-19 acionou e recebeu informações e documentos 

dos diferentes órgãos de controle que investigam os contratos emergenciais 

na Saúde RJ, tendo identificado pelo menos 181 procedimentos abertos, 

sendo que a maioria tramitando junto ao MPRJ (79 procedimentos) 

e TCE (61 procedimentos). 

 

As investigações, levantadas dos documentos e informações 

compartilhadas pelos órgãos de controle com a Comissão COVID-19, foram 

compiladas na Tabela a seguir, por tipo de procedimento, quantificados em 

cada órgão de controle.  

 

 

 
 

Foram 118 OSs ou empresas beneficiadas por contratos 

emergenciais com evidências de irregularidades, das quais pelo 

menos 31 delas estão sendo investigadas pelos órgãos de controle.  
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Das 31 OSs ou empresas investigadas, quase metade possui mais de 

um tipo de procedimento instaurado. A Comissão COVID-19 já identificou 

pelo menos 23 processos contra a IABAS, gestora dos Hospitais de 

Campanha, 13 processos contra a Avante Brasil, 11 contra a Carioca 

Medicamentos, 9 contra a Speed Distribuidoras de Medicamentos, dentre 

outros processos que estão tramitando junto ao MPJR, ao TCE, à Defensoria 

Pública e em operações da Polícia Federal.  

 

As OSs e empresas investigadas, de acordo com documentos e 

informações enviadas pelos órgãos de controle com a Comissão COVID-19, 

estão listadas na Tabela a seguir, que indica a quantidade de procedimentos 

instaurados por cada órgão de controle.  
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Dos 181 procedimentos apurados pela Comissão COVID-19, a partir 

dos documentos e informações enviadas pelos órgãos de controle, 13 

procedimentos investigam as políticas públicas implementadas pelo 

governo WITZEL, questionando coerência e efetividade das decisões e 
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estratégias adotadas para enfrentamento da pandemia de COVID-19, 

enquanto outros 6 procedimentos apuram a falta de transparência nas 

contratações, prestação de contas e implementação das ações pelo 

governo do estado do Rio de Janeiro. Dada a relevância destes dois temas, 

são tratados em capítulos próprios, adiante neste relatório. 

 

Além destes temas, os principais objetos dos contratos emergenciais 

na saúde que estão sob investigação dos órgãos de controle, encontram-se 

relacionados na Tabela a seguir.  

 

 
 

 

As irregularidades nos contratos na área da Saúde do RJ descritas 

acima significam mais do que números, significam MORTES.  
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Os contratos irregulares e a corrupção que assolou o governo 

de Wilson WITZEL, são diretamente responsáveis pelas vidas 

perdidas por falta de vagas em leitos; responsáveis pelas sequelas do 

COVID-19 nas pessoas que não receberam atendimento médico; pelos  

medicamentos insuficientes; pelos hospitais de campanha não inaugurados; 

pelos respiradores não entregues; pelos profissionais da saúde acometidos 

de COVID-19, por trabalharem sem equipamentos de proteção adequados; 

pela disseminação de COVID-19 ante a ausência de testes suficientes. 

 

 

O retrato da precariedade da política pública de enfrentamento ao 

COVID-19 pelo governo WITZEL, evidenciado pelas investigações em curso, 

em cada área da saúde cujo atendimento foi precário, em virtude de 

superfaturamento, sobrepreços, direcionamento das contratações e não 

entrega dos serviços e produtos contratados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
171 

b. Operações Policiais: os presos e denunciados do governo Witzel 

 

 Parte das investigações dos órgãos de controle, relativas aos contratos 

emergenciais realizados pelo governo do Rio de Janeiro, destacadas pela 

mídia, culminaram em investigações policiais e ações criminais.  
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Dentre as operações policiais, quatro destacam-se investigando os 

contratos emergenciais de COVID-19 na área da saúde, e envolvendo o 

primeiro e/ou segundo escalão do governo do estado do Rio de Janeiro, 

inclusive o governador WILSON WITZEL, além de atores públicos do Poder 

Legislativo e Tribunal de Contas do Estado, quais sejam: Operação 

Mercadores do Caos, Operação Favorito, Operação Placebo e Operação Tris 

in Idem. 

 

 

As 4 operações policiais expediram mais de 160 mandados de 

busca e apreensão e a crise que as denúncias de corrupção instaurou na 

saúde do RJ já culminou na exoneração de 14 assessores do governo 

WITZEL. 

 

Foram expedidos ainda pelo menos 28 mandados de prisão, 

culminando na prisão de 5 (cinco) assessores diretos do Governador 

WILSON WITZEL, dentre os quais dois Secretários de Estado, inclusive 

seu braço direito, o ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico Lucas 

Tristão.  
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i. Operação Mercadores do Caos99 

 

  

 
99 Processo(s) n. 0116543-83.2020.8.19.0001, atualmente em trâmite na 1ª Vara Criminal Especializada 
da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e n. 0086230-
42.2020.8.19.0001, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 
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Trata-se de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro 

(GAECC - MPRJ) e da Polícia Civil do RJ que investiga, desde abril de 2020, 

suspeitas de superfaturamento na aquisição dos equipamentos de 

respiradores pulmonares para atendimento de casos de COVID-

19100. 

 

Compõe a denúncia, a compra de equipamentos junto à empresa A2A 

Comércio Serviços e Representações LTDA, que, segundo os 

investigadores, não é especializada na área. Cada equipamento custou R$ 

198 mil, "mais que o dobro de seu preço no mercado brasileiro"101. 

 

Este caso, anteriormente denunciado em abril pela imprensa, levou à 

exoneração do subsecretário executivo de Saúde, GABRIELL NEVES em 20 

de abril102. E no dia 07 de maio, GABRIELL NEVES foi preso, quando 

deflagrada a Operação Mercadores do Caos com cinco mandados de prisão 

preventiva contra os acusados de integrar uma organização criminosa 

envolvida na compra de respiradores pelo Estado e 13 mandados de busca 

e apreensão.  

 

Foram presos na primeira fase da Operação Mercadores do Caos os 

agentes públicos103: Gabriell Neves, ex-subsecretário executivo 

estadual de Saúde; Gustavo Borges da Silva, que havia substituído 

Gabriell Neves na subsecretaria executiva de Saúde; e, 

 
100https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-entenda-investigacao-quem-sao-os-suspeitos-no-
escandalo-da-saude-do-rio-24429606 
101 https://blogdoberta.com/2020/04/06/rj-compra-respiradores-dobro-preco-empresa-informatica/ 
102 https://blogdoberta.com/2020/04/06/rj-compra-respiradores-dobro-preco-empresa-informatica/ 
103https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/07/mprj-realiza-operacao-nesta-quinta-
feira.ghtml 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/07/mprj-realiza-operacao-nesta-quinta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/07/mprj-realiza-operacao-nesta-quinta-feira.ghtml
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posteriormente Carlos Frederico Verçosa Duboc (Superintendente de 

Orçamento e Finanças). 

 

Na sua decisão, o juiz Bruno Ruliére, da Vara Criminal Especializada da 

Capital, diz que GABRIELL NEVES e GUSTAVO BORGES DA SILVA atuaram 

nos processos administrativos dos contratos suspeitos.  

 

Em 17 de junho de 2020, foi desencadeada nova fase da Operação 

Mercadores do Caos104. Um dos alvos foi Carlos Frederico Verçosa Duboc, 

superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde, 

preso em casa. Nesta fase, foram cumpridos dois mandados de prisão 

preventiva e outros nove de busca e apreensão. 

 

DUBOC autorizava as despesas, caso da compra dos respiradores, e 

respondia ao ex-secretário de Saúde Edmar Santos, exonerado por conta do 

escândalo, e continuava na pasta na gestão do então Secretário de Saúde 

Fernando Ferry.  

 

Em 17 de junho de 2020, foi noticiado que a denúncia do MP contra 

os acusados foi aceita pela Justiça. Com isso, todos viraram réus105. Gabriell 

Neves e outros 10 investigados por fraudes em compra de respiradores serão 

julgados pela acusação de terem montado uma organização criminosa para 

desviar quase R$ 37 milhões dos cofres estaduais.  

 
104https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/06/5935056-operacao-mercadores-do-caos-
deflagra-nova-fase-com-cumprimento-de-mandados-no-rio-e-no-df.html#foto=1 
105https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/17/ex-sub-da-saude-e-outros-10-
acusados-viram-reus-por-fraudes-no-rj.htm 
 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/06/5935056-operacao-mercadores-do-caos-deflagra-nova-fase-com-cumprimento-de-mandados-no-rio-e-no-df.html#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/06/5935056-operacao-mercadores-do-caos-deflagra-nova-fase-com-cumprimento-de-mandados-no-rio-e-no-df.html#foto=1
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/17/ex-sub-da-saude-e-outros-10-acusados-viram-reus-por-fraudes-no-rj.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/17/ex-sub-da-saude-e-outros-10-acusados-viram-reus-por-fraudes-no-rj.htm
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Foram denunciados: Gabriell Neves, Gustavo Borges, Carlos Duboc, 

Cynthia Silva Neumann, Maurício Monteiro da Fontoura, Glauco Octaviano 

Guerra, Aurino Batista de Souza Filho, Paula Alessandra Rodrigues de 

Oliveira Ayres, José Domingos Ayres da Fonseca, Wagner Macedo de Souza 

e Anderson Gomes Bezerra. 

  

Há vários habeas corpus impetrados pelos réus que também estão 

em curso, com o objetivo de revogar e/ou relaxar as prisões. A maioria dos 

que já foram julgados pelo TJRJ, contudo, foi pela improcedência, ou seja, 

não houve reforma da decisão 

 

A Secretaria Estadual de Saúde contratou emergencialmente R$ 184 

milhões em respiradores para a pandemia do COVID-19, sem realizar 

licitação. O governo antecipou o pagamento de R$ 37 milhões pelos 

equipamentos. Mas eles não chegaram a tempo e em quantidade suficiente 

para salvar vidas: em abril, médico do Rio diz ter só um respirador para 

30 pacientes: ‘A gente acaba tendo que escolher'106. 

 

Em maio, Glauco Octaviano Guerra, administrador da MHS Produtos 

e Serviços, empresa que vendeu 300 respiradores ao governo do Rio de 

Janeiro, afirmou que parte dos equipamentos estava perdida e não 

sabia onde estavam os respiradores, que eram essenciais para leitos de 

UTI para tratar casos graves de coronavíruS107.  

 

 
106https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/22/medico-do-rio-diz-ter-so-um-respirador-para-
30-pacientes-a-gente-acaba-tendo-que-escolher.ghtml 
107 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/05/empresa-respiradores-rj.htm 
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Dos 66 contratos firmados por GABRIELL NEVES durante enfrentar a 

pandemia do COVID-19, 44 foram cancelados108. 

ii. Operação Favorito109 

 

 
108https://oglobo.globo.com/rio/entenda-as-investigacoes-em-fraudes-na-saude-do-rj-que-levam-wilson-
witzel-2-24446049 
109 Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. 
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A Operação Favorito, do MPF e da PF, uma nova etapa da Lava-Jato no Rio, foi 

desencadeada no dia 14 de maio de 2020. Ela apura desvios em contratos na área da 

saúde envolvendo organizações sociais e prendeu cinco pessoas. Entre elas, o ex-

presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Paulo Melo e o empresário MÁRIO 
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PEIXOTO110, principal alvo da operação. Foram expedidos 42 mandados de 

busca e apreensão em 38 endereços, 11 intimações para prestar depoimento 

e apreendidos 1,5 milhão de reais na casa de LUIZ ROBERTO MARTINS, 

operador de MÁRIO PEIXOTO. 

 

De acordo com o MPF, o grupo do empresário Mário Peixoto buscou 

usar a pandemia do novo coronavírus para expandir seus negócios. Os 

procuradores dizem que foram encontrados indícios  da movimentação da 

organização criminosa em relação a contratos para a instalação de hospitais 

de campanha. 

 

 A operação policial contra o grupo estava em curso desde o fim de 

fevereiro, mas a força-tarefa constatou indícios de que o grupo tentaria 

justamente lucrar com a pandemia do coronavírus, ampliando os prejuízos 

aos cofres públicos. Os investigadores apuraram que  o grupo se preparava 

para interferir nos contratos firmados pela Organização Social IABAS com o 

governo para implantar sete hospitais de campanha, que o estado prometeu 

para tratar as vítimas do Covid-19. Os alvos seriam as unidades montadas 

pelo estado (com dinheiro público) no Maracanã, São Gonçalo, Duque de 

Caxias, Nova Iguaçu, Campos e Casimiro de Abreu. Foram encontradas 

planilhas de custos que detalham como os R$ 876,4 milhões seriam 

empregados em equipamentos, obras físicas e pessoal em e-mails de dois 

integrantes do esquema de Mário Peixoto111. 

 

 
110https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-entenda-investigacao-quem-sao-os-suspeitos-no-

escandalo-da-saude-do-rio-24429606 
111https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-entenda-investigacao-quem-sao-os-suspeitos-no-
escandalo-da-saude-do-rio-24429606 

https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-entenda-investigacao-quem-sao-os-suspeitos-no-escandalo-da-saude-do-rio-24429606
https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-entenda-investigacao-quem-sao-os-suspeitos-no-escandalo-da-saude-do-rio-24429606
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Segundo a Polícia Federal, o nome da operação tem relação com o 

tempo de relacionamento do empresário Mário Peixoto com a administração 

pública: "pelo menos 10 anos sendo o 'favorito'".  

 

A organização criminosa comandada por MÁRIO PEIXOTO teria 

desviado recursos da saúde, em conluio e/ou mediante pagamento de 

propina a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, deputados estaduais 

e outros servidores e agentes públicos para manter contratos com o governo 

do Estado do Rio de Janeiro, seja por intermédio de empresas ou de 

Organizações Sociais, principalmente da área de Saúde.”112. 

 

“Segundo a inicial do Ministério Público Federal apresentada ao juiz 

Marcelo Bretas, o esquema envolveria mais de 100 pessoas e empresas de 

acordo com as investigações da PF. Entre as OSs suspeitas de participar do 

esquema estão: Instituto Unir Saúde, Inpcos e Associação de Saúde Social 

Humanizada e o Instituto Data Rio de Administração Pública (IDR).”113 

 

A operação também prendeu o empresário LUIZ ROBERTO MARTINS 

e esbarrou no Instituto UNIR SAÚDE. Esta organização social, que 

administrou nove UPAS no Rio e na Baixada, chegou a ser desqualificada 

pelo governo do Estado por irregularidades no fim do ano passado. A 

empresa entrou com recurso e ela foi reabilitada em março por decisão do 

governador Wilson Witzel. LUIZ ROBERTO MARTINS, operador de Mário 

Peixoto, que também foi preso, disse em um grampo telefônico ter pago 

propina a um agente público não identificado para reabilitar a empresa.  

 
112Idem. 
113https://pt.wikipedia.org/wiki/Desdobramentos_da_Opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato#Opera%C3
%A7%C3%A3o_Favorito 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desdobramentos_da_Opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato#Opera%C3%A7%C3%A3o_Favorito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desdobramentos_da_Opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato#Opera%C3%A7%C3%A3o_Favorito
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O Instituto UNIR SAÚDE recebeu cerca de R$ 180 milhões em recursos 

entre 2018 e 2019 é objeto detalhadamente analisado no Relatório Parcial 

n. 04/2020, parte integrante deste relatório da Comissão COVID-19 (Anexo 

3). 

 

LUIZ ROBERTO MARTINS foi presidente do Instituto DATA RIO, que 

segundo a PF, recebeu R$ 763 milhões entre os anos de 2012 e 2019, nas 

gestões dos ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão e teve os 

contratos facilitados mediante pagamento de propina inclusive ao ex-

deputado e ex presidente da Alerj, Paulo Melo, que seria o verdadeiro 

proprietário de duas coberturas em Miami compradas por offshores ligadas 

ao empresário Mário Peixoto114. 

Em 19 de julho, o MPF, com base na Operação Favorito, 

denunciou 17 pessoas115. Dentre os envolvidos na Operação Favorito, 

destacam-se os agentes públicos Paulo César Melo de Sá (ex-Deputado 

Estadual e ex-Presidente da ALERJ) e Gilson Carlos Rodrigues 

Paulino (Presidente da Fundação CECIERJ), além de Mário Peixoto, 

Vinícius Ferreira Peixoto, Alessandro de Araújo Duarte, Cassiano Luiz da 

Silva, Luiz Roberto Martins, Márcio Peixoto, Marco Antônio Peixoto, Juan Elias 

Neves de Paula, Osvaldo Elias Neves de Paula, Zali Silva, Adelson Pereira da 

Silva, Matheus Ramos Mendes, Marcos Guilherme Rodrigues Borges, Fábio 

Cardoso do Nascimento, Andreia Cardoso do Nascimento. 

 
114https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-entenda-investigacao-quem-sao-os-suspeitos-no-

escandalo-da-saude-do-rio-24429606 
115https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-mpf-denuncia-17-suspeitos-por-fraudes-na-saude-

que-superam-500-milhoes-em-esquema-de-mario-peixoto-24487730 

https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-mpf-denuncia-17-suspeitos-por-fraudes-na-saude-que-superam-500-milhoes-em-esquema-de-mario-peixoto-24487730
https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-mpf-denuncia-17-suspeitos-por-fraudes-na-saude-que-superam-500-milhoes-em-esquema-de-mario-peixoto-24487730
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Os danos superam o valor de R$ 500 milhões oriundos dos cofres 

públicos do Estado do Rio e prefeituras fluminenses. Além de Peixoto, 

apontado como o chefe da organização criminosa,  os demais foram 

denunciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, integrar 

organização criminosa e por obstrução à investigação. 

 

Foi a partir das investigações da força-tarefa da Lava Jato que se 

descobriu que o escritório de HELENA WITZEL, mulher do governador 

Wilson Witzel, teria contrato de advocacia com a empresa DPAD Serviços 

Diagnósticos Limitada, que possui como sócios Alessandro de Araújo 

Duarte e Juan Elias Neves de Paula. Os dois fazem parte do rol dos 17 

denunciados pelo MPF. Alessandro Duarte é apontado como operador do 

empresário Mário Peixoto, segundo as investigações. 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Operação Placebo116 

 
116 Inquérito 1338/DF e o deferimento da Medida Cautelar de Busca e Apreensão Criminal nº 27/DF, 
que tramitaram no Superior Tribunal de Justiça 
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A partir da troca compartilhada de informações entre o MPF e o 

Ministério Público do Rio (MPRJ), nasceu a Operação Placebo, deflagrada em 

26 de maio de 2020. Ela é derivada da Operação Favorito e investiga os 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
185 

desvios de dinheiro público destinado à montagem dos hospitais de 

campanha do estado para o tratamento da Covid-19.  

 

Buscas e apreensões aconteceram na sede do Instituto de Atenção 

Básica e Avançada à Saúde (Iabas), em busca de documentos ligados às 

suspeitas de desvios para a construção dos hospitais de campanha. 

 

A Operação Placebo chegou nos seguintes alvos principais: o 

governador Wilson Witzel, na primeira dama Helena Witzel e o ex-secretário 

estadual de Saúde Edmar Santos. As buscas aconteceram nas residências e 

nos endereços comerciais, tanto nas sedes do governo do estado do Rio de 

Janeiro, quanto no escritório de advocacia de Helena Witzel. 

 

Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Houve novas 

diligências também na residência do ex-subsecretário de Saúde Gabriell 

Neves, preso na Operação Mercadores do Caos, em 7 de maio.  

 

Os indícios de envolvimento num suposto esquema desencadearam a 

instalação da Comissão de Impeachment pela Alerj naquela semana117. 

 

Em 28 de agosto de 2020, cerca de três meses depois da Operação 

Placebo, Witzel foi afastado, e o procurador da República Eduardo El Hage 

afirmou que as raízes das ações do Ministério Público Federal contra o 

governador Wilson Witzel, estavam na Operação Placebo: 

 

 
117https://oglobo.globo.com/rio/pf-faz-buscas-em-enderecos-ligados-witzel-em-operacao-contra-

fraudes-em-hospitais-de-campanha-24445958 

https://oglobo.globo.com/rio/pf-faz-buscas-em-enderecos-ligados-witzel-em-operacao-contra-fraudes-em-hospitais-de-campanha-24445958
https://oglobo.globo.com/rio/pf-faz-buscas-em-enderecos-ligados-witzel-em-operacao-contra-fraudes-em-hospitais-de-campanha-24445958
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“Fizemos busca e apreensão durante a Operação Placebo. Foi feita 
uma busca no palácio e, a partir dela, com quebra de sigilo fiscal, 
bancário, telemático e informações do Coaf, conseguimos 
congregar e juntar uma quantidade de provas muito extensa em 
desfavor do governador Wilson Witzel. (...) Foram encontrados, 
inclusive, e-mails que ele enviou de contratos do escritório da 
primeira-dama e pessoas que são citadas por um colaborador que 
surgiu após a Operação Placebo”118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Operação TRIS IN IDEM119 

 
118https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/28/mpf-e-pf-detalham-operacao-que-levou-ao-

afastamento-de-witzel.ghtml 
119 Processo(s) n.: Cautelar Inominada Criminal nº 35/DF e Inquérito 1338/DF, que tramitaram no 
Superior Tribunal de Justiça. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/28/mpf-e-pf-detalham-operacao-que-levou-ao-afastamento-de-witzel.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/28/mpf-e-pf-detalham-operacao-que-levou-ao-afastamento-de-witzel.ghtml
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Em 28 de agosto de 2020, o MPF e a Polícia Federal deflagraram a 

Operação Tris In Idem, que apura esquema de corrupção estruturado a partir 

da Governadoria do Estado do Rio de Janeiro. 
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A  Operação Tris In Idem, a partir da decisão monocrática do ministro 

Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afastou o 

governador Wilson Witzel por seis meses e prendeu 13 pessoas. Entre os 

presos, o ex-secretário de Desenvolvimento do Rio Lucas Tristão e o 

Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC120.  

 

Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos, 83 mandados de 

busca e apreensão, sendo um deles expedido durante a deflagração. A 

Justiça também expediu 16 mandados de prisão, dos quais 13 foram 

cumpridos, sendo nove no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Três 

mandados eram de alvos que já estavam presos: Mário Peixoto e os sócios 

Alessandro Duarte e Cassiano Luz.  

 

Dois filhos do Pastor Everaldo também foram presos: Felipe Pereira e 

Laércio Pereira. Um outro preso conhecido é Gothardo Lopes Netto, ex-

prefeito de Volta Redonda. 

 

O nome da operação tem origem de um termo do Direito, ‘ne bis in 

idem’. Em tradução literal do latim, significa algo como “não repetir 

igualmente”, e foi inspirada nas semelhantes e confluências com o esquema 

da Operação Calicute, que prendeu o ex-governador Sérgio Cabral. As 

evidências apontam que Wilson Witzel também se cercou de integrantes de 

dentro e de fora do governo para dar continuidade ao esquema de corrupção, 

a exemplo de seu antecessor. 

 

 
120https://oglobo.globo.com/rio/pastor-everaldo-outros-seis-presos-pela-policia-federal-sao-transferidos-

para-sistema-prisional-1-24611732 

https://oglobo.globo.com/rio/pastor-everaldo-outros-seis-presos-pela-policia-federal-sao-transferidos-para-sistema-prisional-1-24611732
https://oglobo.globo.com/rio/pastor-everaldo-outros-seis-presos-pela-policia-federal-sao-transferidos-para-sistema-prisional-1-24611732
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Com isso, vemos que a primeira operação, a Mercadores do Caos, 

serviu para prender quem participou do esquema de corrupção de compra 

dos ventiladores. A segunda, a Favorito, prendeu o maior fornecedor do 

estado, o empresário Mário Peixoto. A terceira, a Placebo, mirou nos 

hospitais de campanha. E a quarta, a “Tris In Idem”, focou no governador e 

em pessoas muito próximas, acusadas de participarem do esquema de 

corrupção na Saúde. 

 

A Operação Tris in Idem é possível dizer que foi a operação mais 

impactante. O afastamento é fruto da Cautelar Inominada Criminal nº 35/DF, 

também em trâmite no STJ. O pedido original do MPF era, inclusive, para 

que fosse decretada a prisão do Governador Witzel. Em decisão monocrática, 

o Ministro Benedito Gonçalves determinou afastar cautelarmente o 

Governador do exercício da função pública e proibir o ingresso nas 

dependências públicas, além de não poder se comunicar com funcionários e 

utilizar seu serviços, tudo pelo prazo de 180 dias. Essa decisão já foi 

referendada pela maioria da Corte Especial do STJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Prisões e Exonerações: o desgoverno WITZEL 
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As Operações acima são ilustrativas de como o Estado do Rio de 

Janeiro se viu refém em plena pandemia.  

 

Da expectativa de que se alcançasse uma resposta na área da saúde 

às exigências do momento, o que se revelou foram esquemas de corrupção 

sistematizados, os quais envolviam diretamente a cúpula da Administração 

Pública Estadual.  

 

Enquanto o plano dos hospitais de campanha foi por água abaixo, 

integrantes do Governo do Estado do Rio foram investigados e presos. 

 

Em 03 de abril, ocorreu a  exoneração da Subsecretária de Gestão da 

Atenção Integral da Saúde - SUBGAIS, Mariana Scardua e do seu chefe de 

gabinete. De acordo com reportagens, ambos discordavam do então 

Subsecretário Executivo Gabriell Neves com relação às contratações que esta 

vinha fazendo. 

 

Apontado como principal articulador do esquema de corrupção na 

Secretaria de Estado da Saúde, GABRIELL NEVES, Subscretário Executivo da 

SES, foi preso no dia 07 de maio121. 

 

Diante dos atrasos nas obras dos Hospitais de Campanha e das 

denúncias de corrupção, o secretário de Estado de Saúde EDMAR SANTOS 

foi exonerado no dia 17/05122, substituído pelo médico Fernando Ferry123. 

 
121https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/07/mprj-realiza-operacao-nesta-quinta-

feira.ghtml 
122https://jovempan.com.br/noticias/brasil/edmar-santos-secretario-de-saude-do-rj-e-exonerado-apos-denuncias-

de-fraude.html 
123https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/17/diretor-do-hospital-gaffree-guinle-fernando-ferry-

sera-o-secretario-de-saude-do-rj.ghtml 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/07/mprj-realiza-operacao-nesta-quinta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/07/mprj-realiza-operacao-nesta-quinta-feira.ghtml
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/edmar-santos-secretario-de-saude-do-rj-e-exonerado-apos-denuncias-de-fraude.html
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/edmar-santos-secretario-de-saude-do-rj-e-exonerado-apos-denuncias-de-fraude.html
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/17/diretor-do-hospital-gaffree-guinle-fernando-ferry-sera-o-secretario-de-saude-do-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/17/diretor-do-hospital-gaffree-guinle-fernando-ferry-sera-o-secretario-de-saude-do-rj.ghtml
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O superintendente da SES, Carlos Frederico DUBOC, foi preso por 

suspeita de envolvimento no esquema de corrupção, em 17/06124. 

 

Em 19/06, o empresário Mário Peixoto, que havia sido preso 

preventivamente em 14/05, é acusado de se beneficiar do esquema de 

corrupção na Saúde junto com mais 16 pessoas, todos denunciados pela 

suspeita de desviarem R$ 500 milhões125. 

 

Concomitantemente, o Estado já estava no terceiro Secretário à frente 

da pasta. O ex-Secretário Edmar Santos, que esteve à frente da SES de 

01/janeiro/2019 a 18/maio/2020 e como Secretário Extraordinário de 

Acompanhamento das Ações Governamentais Integradas da COVID-19, 

entre 18/maio/2020 e 28/maio/2020, responde ao inquérito nº 1338 do 

Distrito Federal que cursa junto ao Superior Tribunal de Justiça.  

 

 Em 02 de junho, em razão de denúncias que envolveram as 

contratações e obras no Hospital Anchieta, foram exonerados seus 

dirigentes: Diretor Geral (Marcos Alves Correia), Diretor Assistencial (Ulisses 

de Oliveira Melo) e Diretora Administrativo e de Recurso Humanos (Renata 

Gonçalves Kasakewitch). No final do mesmo mês, em 26 de junho, 

novamente a diretoria do Hospital Anchieta foi trocada, tendo sido 

exonerados: o Diretor Geral (Jose Manoel Alves de Oliveira) e o Diretor 

Assistencial (Claudio Spezani)126.  

 
124https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/17/policia-civil-e-ministerio-publico-do-rj-fazem-

operacao-nesta-quarta-feira.ghtml 
125https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/06/19/lava-jato-denuncia-mario-peixoto-e-

mais-16-por-desvio-de-r-500-mi-na-saude-do-rj.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996 
126 Portarias 242 e 243/2020. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/17/policia-civil-e-ministerio-publico-do-rj-fazem-operacao-nesta-quarta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/17/policia-civil-e-ministerio-publico-do-rj-fazem-operacao-nesta-quarta-feira.ghtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/06/19/lava-jato-denuncia-mario-peixoto-e-mais-16-por-desvio-de-r-500-mi-na-saude-do-rj.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/06/19/lava-jato-denuncia-mario-peixoto-e-mais-16-por-desvio-de-r-500-mi-na-saude-do-rj.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996
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Em 22/06, o secretário FERNANDO FERRY, que geriu a Secretaria de 

Saúde de 18 de maio de 2020, entregou o cargo alegando ter herdado um 

mar de lama da gestão anterior e estar com medo de “sujar seu CPF”127. O 

Coronel dos Bombeiros Alex Bousquet assume então a pasta. Alex da Silva 

Bousquet entregou a pasta no dia 17 de setembro e, no dia 25 de setembro, 

foi substituído por Carlos Alberto Chaves de Carvalho128. 

  

No dia 25 de junho, em audiência da Comissão do Covid, Ferry voltou 

a afirmar que deixou o cargo para se preservar129, lembrando que o caso 

possui “45 inconformidades administrativas”130 e que sua exoneração se deu 

pois “eu não senti segurança com relação ao meu CPF, com relação a todos 

esses imbróglios acontecendo, que são bem notórios já na mídia.”131 

 

No dia 06/07, o ex-secretário Edmar Santos compareceu à audiência 

da Comissão do Covid, mas não respondeu às perguntas dos deputados. 

Alegou que exerceria seu direito ao silêncio132. No dia 10/07, Edmar Santos 

foi preso.  

 

Em 03 de setembro, meu gabinete parlamentar encaminhou aos 

órgãos de controle denúncia contra a decisão de Alex Bousquet, em 18 de 

julho, de autorizar o contrato de R$ 14,3 milhões entre a SES e a organização 

 
127https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/22/fernando-ferry-pede-demissao-da-secretaria-estadual-

de-saude.ghtml 
128https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/25/carlos-alberto-chaves-e-o-novo-secretario-
de-saude-do-rj.ghtml 

129 http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/48948 
130https://www.youtube.com/watch?v=H2lkiz0MEZ0&list=PLYm1WLzF8CZrdZvwuk2kXtcx0d52nK1gI&index

=3 
131 Idem. 

132https://oglobo.globo.com/rio/ex-secretario-edmar-santos-se-recusa-responder-sobre-irregularidades-na-saude-
do-rio-em-sessao-da-alerj-24517221 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/22/fernando-ferry-pede-demissao-da-secretaria-estadual-de-saude.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/22/fernando-ferry-pede-demissao-da-secretaria-estadual-de-saude.ghtml
http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/48948
https://www.youtube.com/watch?v=H2lkiz0MEZ0&list=PLYm1WLzF8CZrdZvwuk2kXtcx0d52nK1gI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=H2lkiz0MEZ0&list=PLYm1WLzF8CZrdZvwuk2kXtcx0d52nK1gI&index=3
https://oglobo.globo.com/rio/ex-secretario-edmar-santos-se-recusa-responder-sobre-irregularidades-na-saude-do-rio-em-sessao-da-alerj-24517221
https://oglobo.globo.com/rio/ex-secretario-edmar-santos-se-recusa-responder-sobre-irregularidades-na-saude-do-rio-em-sessao-da-alerj-24517221


 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
193 

social Instituto dos Lagos Rio (para a gestão da UPA de Nova Iguaçu I), 

mesmo depois desta OS ter sido alvo de uma operação do MP do Rio, 

investigada de participar de um esquema que desviou R$ 9 milhões dos 

cofres públicos.  

 

Denunciei ainda que a assinatura por Alex Bousquet em 31 de julho do 

termo aditivo ao contrato entre a SES e a Log Lab Inteligência LTDA, poucos 

dias depois de seu dirigente, Antônio Fernando Pereira Ribeiro, ter sido alvo 

da "Operação Negociatas", deflagrada pela Polícia Civil de Goiás. A empresa 

está no centro de investigações de corrupção, favorecimento e desvio de 

recursos públicos. 

 

Finalmente, denunciei que a gestão de Bousquet, nomeou em 10 de 

julho, José Carlos Rodrigues Paes, presidente do conselho do Instituto UNIR 

Saúde, para o cargo de superintendente de Atenção Especializada, Controle 

e Avaliação da Secretaria de Saúde133.  

 

Em 17 de setembro, o Secretário ALEX BOUSQUET entregou o 

cargo134. A instabilidade decorrente das denúncias de corrupção e má gestão 

inviabiliza a implementação de qualquer política pública e deixa a população 

do Rio de Janeiro à deriva, num completo desgoverno. 

 

 

 

 

 
133https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/09/5982606-deputado-pede-a-exoneracao-do-secretario-

de-saude-alex-bousquet.html#foto=1 
134https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/09/17/secretario-de-saude-do-rj-alex-bousquet-entrega-

o-cargo-apos-tres-meses.ghtml 
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CAPÍTULO 6 

 

A CONTRATAÇÃO DAS 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE 

SAÚDE135 

 

 

 
 

 

6.1 A Contratação das Organizações Sociais de Saúde 

 

O modelo de contratação de Organizações Sociais (OSs) na área da 

saúde ocupa um grande espaço na gestão e no orçamento da saúde no 

 
135 Este Capítulo foi apresentado pelo relator antecipadamente como Relatório Parcial 03/2020, tendo 
sido deliberado e aprovado pela Comissão COVID-19 em reunião realizada aos dias 14 de setembro 
de 2020, conjuntamente à Proposta do PL respectivo, reproduzido no ANEXO 6, e protocolado no dia 
29 de setembro de 2020. 
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Estado do Rio de Janeiro, e tem sido apontado pelos órgãos de controle como 

um dos principais focos de corrupção no Estado.  

 

No ano de 2019, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) contou com 

quinze OSs contratadas136 para a prestação de serviços. No total, os gastos 

relativos ao pagamento dessas organizações totalizaram mais de 1,7 bilhão 

de reais. A tabela abaixo mostra quais são as organizações sociais e quanto 

cada uma delas recebeu da SES no ano de 2019: 

 

 
(FONTE: SIAFE-RIO) 

 

Alguns fatores chamam a atenção em relação a esses gastos. Em 

primeiro lugar, o fato de que 15 OSs receberam, apenas em 2019, um 

montante tão expressivo. Em segundo lugar, o fato de que entre esses 

gastos a entidade que recebeu mais recursos foi o Instituto dos Lagos Rio 

que, além de  ter sido alvo de operação do Ministério Público, teve seu 

pagamento autorizado sem qualquer tipo de glosa.  

 

 
136 Com contrato com a Fundação Estadual de Saúde. 
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Apesar do grande investimento, inúmeros problemas em relação a 

essas contratações têm vindo à tona. Eles estão presentes desde a seleção 

e contratação das OSs, que muitas vezes apresentam irregularidades e até 

indício de direcionamento, até a precariedade da prestação dos serviços, o 

que gera prejuízos imensos à população. Além disso, as contas relativas às 

OSs não são fiscalizadas de forma eficiente e a prestação de contas muitas 

vezes é incompleta e feita de maneira indevida, o que leva a prejuízos ao 

erário público. 

 

Esses problemas ficaram ainda mais evidentes durante a crise do 

COVID-19. Essa Comissão, ao longo de seus trabalhos, constatou e 

denunciou graves irregularidades nos contratos de gestão das Organizações 

Sociais, que levaram ao afastamento do governador Wilson Witzel137 no dia 

28 de agosto. As OSs contratadas para gerir os Hospitais de Campanha 

(IABAS) e as UPAS (UNIR) apresentaram problemas em todos as etapas 

citadas: seleção e contratação, implementação e prestação de contas. Os 

prejuízos acarretados por essas irregularidades são imensuráveis, além do 

dano financeiro ao estado, a precariedade da prestação de serviços em meio 

a uma situação emergencial de pandemia custou vidas. 

 

Porém, grande parte das irregularidades constatadas por essa 

comissão e pelos órgãos de controle poderiam ter sido evitadas. Para que as 

futuras contratações de Organizações Sociais sejam idôneas, viemos propor 

encaminhamentos, sugeridos ao final do presente relatório, que envolvem a 

proposição de um Projeto de Lei e o agendamento de Audiência Pública com 

a presença de representantes dos órgãos de controle que já realizaram, ao 

 
137https://oglobo.globo.com/rio/stj-afasta-witzel-do-governo-do-rio-por-suspeitas-de-participar-em-esquema-de-
corrupcao-na-saude-24610032  

https://oglobo.globo.com/rio/stj-afasta-witzel-do-governo-do-rio-por-suspeitas-de-participar-em-esquema-de-corrupcao-na-saude-24610032
https://oglobo.globo.com/rio/stj-afasta-witzel-do-governo-do-rio-por-suspeitas-de-participar-em-esquema-de-corrupcao-na-saude-24610032


 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
197 

longo de um ano, estudos nesse sentido, para a discussão e aprimoramento 

do projeto. 

 

As irregularidades aqui apontadas dizem respeito à forma de execução 

do modelo de contratação das OSs. Essa Assembleia Legislativa já deu um 

sinal bastante positivo nesse sentido, já que o projeto de lei nº 2882/2020, 

de autoria do Poder Executivo, que buscava alterar apenas um único ponto 

a referida lei estadual, contou com 126 emendas em Plenário, em nítida 

demonstração de engajamento dos parlamentares138.  

 

No entanto, essa primeira reforma legislativa pode ser aprimorada, 

acrescentando apontamentos do estudo técnico realizado pelos órgãos de 

controle, para a reforma institucional almejada. 

 

Complementarmente, recomenda-se aprofundar os estudos e o debate 

para os desdobramentos das mudanças propostas. Neste sentido, aspecto 

relevante é  a extinção das OSs a partir de 2024, conforme Artigo 56, da Lei 

6043/2011.  

 

Ainda que haja consenso em relação aos problemas de execução e à 

bancarrota da contratualização da gestão da saúde no âmbito do estado do 

Rio de Janeiro, a supressão do modelo implica que o aparato estatal esteja 

adequadamente organizado para assumir as atribuições que atualmente 

estão a cargo da OSs, bem como, que mecanismos de monitoramento da 

prestação de serviços sejam aprimorados, dado que problemas sistêmicos 

devem persistir e precisarão ser evitados, independente do modelo em vigor, 
 

138http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVd0S1ExSkVhekZSVl
VsMFRsUkdRMDlETURCU2ExVXdURlJzUWxKcVRYUk5la1V4VFVWU1ExSnFRVFJQUlVwRVRWUlZO
VTlFVVRKTmVtdDVUa0U5UFE9PQ==  

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVd0S1ExSkVhekZSVlVsMFRsUkdRMDlETURCU2ExVXdURlJzUWxKcVRYUk5la1V4VFVWU1ExSnFRVFJQUlVwRVRWUlZOVTlFVVRKTmVtdDVUa0U5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVd0S1ExSkVhekZSVlVsMFRsUkdRMDlETURCU2ExVXdURlJzUWxKcVRYUk5la1V4VFVWU1ExSnFRVFJQUlVwRVRWUlZOVTlFVVRKTmVtdDVUa0U5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVd0S1ExSkVhekZSVlVsMFRsUkdRMDlETURCU2ExVXdURlJzUWxKcVRYUk5la1V4VFVWU1ExSnFRVFJQUlVwRVRWUlZOVTlFVVRKTmVtdDVUa0U5UFE9PQ==
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seja público, privado ou misto. Essa medida implica, portanto, em 

importantes mudanças no sistema de gestão de saúde do Estado do Rio de 

Janeiro e, por isso, demanda a realização de estudos aprofundados e 

planejamento que a respalde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Irregularidades nos Contratos de Gestão  

 

a. Hospitais de Campanha - IABAS 
 

No caso da OS Iabas os problemas se apresentam desde o início da 

seleção. Em primeiro lugar, a dispensa da licitação é injustificada, o que 
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indica para o direcionamento na contratação. Em segundo lugar, o contrato 

celebrado é considerado inválido e é alterado, por meio de termo aditivo, de 

contrato de prestação de serviços para contrato de gestão. Apesar de o plano 

de construção dos Hospitais de Campanha passar por mais de 40 alterações 

ao longo da implementação, diversas irregularidades apresentadas no início 

permanecem, tais quais a ausência de cronograma físico-financeiro 

detalhado, a ausência injustificada da estimativa de preços e a 

indeterminação de quantitativos. Por fim, esses erros resultaram em uma 

política pública desastrosa, cujo objeto do contrato não é cumprido - sem 

punição efetiva à OS - e dos sete hospitais acordados apenas dois foram 

entregues de forma parcial e com irregularidades. 

 

 

i. Histórico da OS não foi levado em conta: 

A OS já apresentava problemas graves pela constatação de (I) 

Inconformidade financeira e (ii) Não cumprimento da meta de 50% das 

metas previstas no contrato. Essa questões levaram à desqualificação da OS 

em 2018, por conta da má gestão dos recursos públicos, que gerou prejuízo 

aos usuários dos serviços.  

 

Além disso, a multa aplicada sobre o IABAS em 2017 não foi paga, o 

que levou à inscrição da instituição na Dívida Ativa do Município e teve a 

execução fiscal ajuizada em janeiro de 2019. Pelo exposto, a OS não tem 

mais contratos com a gestão municipal e está proibida de participar de 

disputas na cidade do Rio de Janeiro por dois anos. Ainda assim, ela foi a 

selecionada para um contrato de quase 1 bilhão de reais com o Estado do 

Rio de Janeiro, o que mostra que existe um grave problema nos critérios de 

seleção das OSs. 
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ii. Não foi desenvolvido processo de monitoramento eficaz após a 

contratação: 

Resultou na não entrega dos objetos contratados e prejuízo para o 

erário público e população. Com atraso de mais de 2 meses, apenas 2 (dois) 

dos 7 (sete) hospitais de campanha contratados foram parcialmente 

entregues, repletos de irregularidades.  

 

 

iii. Não foi explicitado quantitativos, cronograma físico-financeiro 

O contrato no 027/2020 foi celebrado sem a realização da estimativa 

do quantitativo necessário de leitos para atender a demanda. No corpo do 

documento não há qualquer detalhamento técnico acerca dos critérios de 

estimação utilizados para fins de determinação do quantitativo total de 

leitos. 

Encaminhamento do PL: Art. 4º (VIDE PL ANEXO) 

 

  

iv. As infrações contratuais da OS não foram punidas: 

As infrações cometidas pela OS foram apontadas sistematicamente por 

meio de notificações. Esses descumprimentos, no entanto, não geraram 

nenhum tipo de punição. 

Encaminhamento do PL: Art. 7º. (VIDE PL ANEXO) 

 

 

v. Ausência de justificativa para escolha da OS: 
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Foi constatada ausência de justificativa aceitável para a escolha da 

contratada. Justificativa para a dispensa de licitação foi realizada em duas 

linhas. 

Encaminhamento do PL: Art. 3º, 4º e 5º. (VIDE PL ANEXO) 

 

 

vi. Ausência da estimativa de preços 

A dispensa da obrigatoriedade da estimativa de preços foi justificada 

de forma insatisfatória. 

Encaminhamento do PL: Art. 5º (VIDE PL ANEXO) 

 

 

vii. Problemas com o modelo escolhido 

Contrato inicial de prestação de serviços, muda para contrato de 

gestão. Indica que não houve justificativa técnica para o modelo escolhido, 

uma vez que foi necessária a alteração sob pena de invalidade do contrato.  

 

 

 

b. UPAs - UNIR 
 

No que diz respeito à UNIR, o modelo de contratação se deu por meio 

de contrato de gestão desde o início. No entanto, esse contrato revelou-se 

insuficiente para garantir a monitoração da política pública, o que levou à 

alteração de cláusulas para aprimorar os mecanismos de controle, o que 

indica para a insuficiência do modelo. Assim, foi celebrado contrato aditivo 

para reorientação do modelo de gestão, acrescentando indicadores de 

qualidade que poderiam arrochar o controle sobre a qualidade dos serviços 
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prestados. Esta alteração no contrato sugere a preocupação da equipe 

técnica da Secretaria em aprimorar os mecanismos de controle que 

pudessem evitar as irregularidades diagnosticadas até então. 

 

Tal como exposto na justificativa do Termo de Referência ao Contrato 

de Gestão 03/2018 (UPAs-UNIR), o modelo não é satisfatório: “A SES/RJ 

está reorientando o modelo de gestão e atenção à saúde, visando atingir 

novos patamares de prestação dos serviços para proporcionar elevado 

satisfação ao usuário, associada ao aperfeiçoamento do uso dos recursos 

públicos.  

 

A introdução de novos mecanismos de gerenciamento dos processos 

assistenciais faz-se necessária para modernizar a regulação do acesso aos 

serviços de saúde, fortalecer os mecanismos de controle social, cobrir vazios 

assistenciais, enfrentar as filas de espera, a demora de atendimento e as 

relações insatisfatórias entre profissionais e usuários. Tais fatores 

constituem alvo da SES/RJ, com a finalidade de melhorar a qualidade dos 

serviços, racionalizar e potencializar o uso de novos recursos, compartilhar 

gestão e investimentos e estabelecer novos mecanismos formais de 

contratualização, com metas assistenciais”139. 

 

Os Contratos de Gestão das OSs são fiscalizados e monitorados pela 

Comissão de Avaliação (CAv) e pela Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização (CAF), esta última estrutura autônoma, composta por membros 

das áreas da sáude, contábil e financeira, que realizam visitas mensais às 

Unidades de Saúde para conferência e sistematização dos indicadores de 

qualidade, bem como, para análise dos Relatórios de Execução dos Contratos 

 
139 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qnVVp8_Ps-7c_AbQT3dbI1_d8h_JeoOR  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qnVVp8_Ps-7c_AbQT3dbI1_d8h_JeoOR
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de Gestão apresentados pela OS UNIR, em relação às metas propostas para 

as atividades assistenciais, indicadores de desempenho e acompanhamento 

de informações relativas à movimentação econômico-financeira de cada 

período, elaborando pareceres mensais assistenciais e pareceres trimestrais 

financeiros. 

 

A partir destas competências e indicadores monitorados, mediante 

vistorias in loco realizadas, as Comissões CAv e CAF constataram 24 pontos 

críticos nos aspectos financeiros e assistenciais nas unidades geridas pela 

OS UNIR, com descumprimento de metas quantitativas e qualitativas 

contratadas.  

 

i. Irregularidades Assistenciais (na prestação dos serviços) 

 

Dentre as irregularidades assistenciais, destacaram-se: 

● inúmeros problemas estruturais, tais como, afundamento de piso, teto 

com ferrugem aparente, ausência de refrigeração adequada em 

diversos setores; 

● número de colaboradores inferior ao previsto no Termo de Referência; 

● inoperância do aparelho de raio-x; 

● extintores de incêndio sem identificação correta do lugar em que 

deveriam estar e locais sem extintor; 

● presença de pacientes com mais de 24 horas na sala amarela adulto e 

mais de 12 hora na sala vermelha 

● setor de odontologia da UPA Campo Grande I inoperante; 

● limitação de medicamentos 

 
 
Somam-se às irregularidades assistenciais, as listadas abaixo: 
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ii. Histórico da OS não levado em conta: 

Em março de 2019, já tramitavam junto à SES 20 (vinte) processos 

investigando irregularidades em face da OS UNIR, por descumprimentos dos 

respectivos Contratos de Gestão objetos deste relatório. Dos processos 

instaurados, já havia uma decisão administrativa proferida, impondo 

sanções de advertência e multa à OS UNIR (processo E-08/001/1809/2018) 

 

iii. Problemas com a seleção da OS 

A OS não apresentou de Certificado de Registro Cadastral válido e 
vigente pela OS UNIR. 

Encaminhamento do PL: Art. 2º (VIDE PL ANEXO) 

 

 

iv. Falta de monitoramento dos serviços 

Foi identificada a falta de profissionais da saúde e medicamentos, 

atraso nos pagamentos dos funcionários, equipamentos quebrados e 

infraestrutura precária além de mais de 24 tipos de irregularidades 

comprometendo a qualidade dos serviços prestados à população nas 

unidades de atendimento geridas pela OS UNIR, inclusive com casos de 

riscos à saúde e à vida de pacientes, acompanhantes e colaboradores. Em 

relação aos aspectos financeiros dos Contratos a CAF apontou que as 

irregularidades diagnosticadas referiam-se a ausência de comprovantes de 

recolhimentos de encargos trabalhistas e impostos; pagamento de salários 

e benefícios de funcionários e remuneração de diretores em desacordo; 

ausência de cotações para compras e de recibos fiscais; contratações de 

prestação de serviços sem cotação, sem contratos, sem cotações ou sem 

medições; prestação de contas divergentes, atrasadas ou não entregues; 
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transferências financeiras e saídas de despesas irregulares ou não 

justificadas. 

 
Em suma, a CAF concluiu que as irregularidades na gestão 

assistencial sob responsabilidade da OS UNIR impactavam 

negativamente a qualidade da prestação dos serviços à população, 

apresentando, em alguns casos, riscos à saúde, à incolumidade e à 

vida de pacientes, acompanhantes e colaboradores (fls. 155). 

 

v. Problema de monitoramento de custos 

Quase R$ 6 milhões em despesas apresentadas pela OS UNIR não 

reconhecidas pela SES 

 Encaminhamento PL: Art. 10 e 11(VIDE PL ANEXO) 

 

vi. Problema de prestação de contas 

Falta de transparência na prestação de contas, inviabilizando o 

controle da aplicação dos recursos recebidos e Inconsistências de valores de 

despesas entre os balancetes apresentados nas prestações de contas e no 

fechamento anual da OS UNIR 

Encaminhamento PL: Art. 10 e 11 (VIDE PL ANEXO) 
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6.3 Auditorias dos Órgãos de Controle 
 

a. CGE  
 

Em relatório de auditoria no: 51/2019, cuja atividades foram 

realizadas no período compreendido entre 17/02/2019 e 07/08/2019, a fim 

de atender à solicitação do Secretário de Estado de Saúde, enviada por meio 

do Ofício no 17/SES/2019, a CGE apurou diversos problemas no modelo de 

contratação das OS que indicam “inconsistências não apenas no 

cumprimento dos normativos vigentes, como também nos procedimentos 

adotados pelos controles internos relacionados ao escopo do nosso trabalho.  

 

Essas constatações dizem respeito à (i) vantajosidade do modelo de 

gestão; (ii) avaliação das metas pactuadas; (iii) processo de seleção das 

Organizações Sociais; (iv) atuação das comissões de fiscalização; (v) 

evolução dos valores de custeio; (vi) infrações; (vii) prestações de contas; 

(viii) repasse dos contratos de gestão; (ix) transparência das organizações 

sociais; (x) satisfação dos usuários.  

 

Resumimos abaixo as principais: 

● Estudos realizados nas diversas contratações quanto vantajosidade da 

publicização da gestão das unidades hospitalares não são conclusivos; 

● Ausência de estudo técnico preliminar para estabelecimento das metas 

quantitativas e qualitativas e do valor máximo para custeio das 

unidades de saúde nos Contratos de Gestão;  
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● Redução do volume de serviço público de saúde ofertado para a 

população com majoração dos valores de custeio para manutenção das 

unidades de saúde; 

● Fragilidade de avaliação da técnica das OS contratadas pela falta de 

transparência dos critérios de pontuação no edital, conferindo 

subjetividade à avaliação; 

● Realização de repactuações dos Contratos de Gestão de forma 

intempestiva; 

● Fragilidades na fiscalização de cunho assistencial; 

● Ausência de normatização para aplicação e cobrança de sanções 

relativas à infrações contratuais, paralisando a execução das multas 

na SES; 

● Ausência de pagamento, pelas OSs, das multas aplicadas pela SES; 

● Não foram encaminhadas as prestações de contas anuais aos órgãos 

de controle externo e controle social; 

● Gastos irregulares com repasses de investimento;  

● Repasse de recurso sem vinculação de meta; 

● Ausência de um Portal de Transparência que divulgue de maneira 

consolidada, tempestiva e clara os dados dos Contratos de Gestão; 

 

b. TCE 
 

i. Processo TCE RJ nº 104.377-7/2016 – Auditoria de Conformidade 

 

Achado 1: O processo decisório da transferência do gerenciamento de 

serviços de saúde para entidades paraestatais não apresenta motivação 

técnica que demonstre ser esta a melhor opção para a administração; 
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Achado 2: Os valores dos contratos de gestão não foram estabelecidos 

com base em estimativas orçamentárias previamente elaboradas; 

 

Achado 3: Os termos contratuais e os indicadores constantes dos 

contratos de gestão não favorecem a busca pela eficiência e não permitem 

sua verificação na execução contratual; 

 

Achado 4: Verificação incipiente da eficiência da execução dos 

contratos de gestão; 

 

Achado 5: Fiscalização e acompanhamento insuficientes dos gastos e 

indicadores referentes aos contratos de gestão; 

 

Achado 6: Fragilidade dos indicadores e metas de gestão constantes 

dos contratos em vigor; 

 

Achado 7: Celebração de contrato de gestão para gerir instituições 

privadas; 

 

Achado 8: Subcontratação de serviços de gestão, de atividades 

finalísticas e de atividade típica estatal nas unidades de saúde por OSs; 

 

Achado 9: Insuficiência das prestações de contas quanto à 

transparência dos gastos com as OSs; 

 

Achado 10: Políticas de Compras das OSs insuficientes para assegurar 

a aquisição de bens e serviços de forma vantajosa para a administração 

estadual. 
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ii. Processo TCE RJ nº 107.782-7/16 – Auditoria Extraordinária 

 

Achado 1: Não participação do Conselho Estadual de Saúde na 

formulação da estratégia de transferência da gestão das unidades de saúde 

da SES para as Organizações Sociais.  

  

Achado 2: Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução 

do contrato de gestão pelo Conselho Estadual de Saúde.  

 

Achado 3: Ausência de encaminhamento pela SES da prestação de 

contas anual dos Contratos de Gestão firmados com as Organizações Sociais 

para o Conselho Estadual de Saúde.  

 

Achado 4: Transparência restrita na definição da pontuação dos itens para a 

seleção da organização social.  

 

 

iii. Processo TCE RJ nº 114.409-2/18 – Auditoria de Monitoramento 

 

Indicou que das 36 (trinta e seis) determinações plenárias relativas 

aos processos TCE-RJ nº 104.377-7/16 e 107.782-7/16, apenas 08 (22%) 

das ações propostas se encontram cumpridas (11%) ou em cumprimento 

(11%), enquanto 28 determinações (78%) se encontram parcialmente 

cumpridas (36%) ou não cumpridas (42%). 
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6.4 Aprimoramento do Modelo de Contratualização da 
Gestão e Prazo para sua Extinção 

 

Uma das principais conclusões da relatoria da Comissão Covid-19 está 

relacionada à precariedade do modelo de contratualização de gestão das 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
211 

OSs, em parte já endereçada pela Alerj, com a Lei 8986/2020, publicada no 

dia 26 de agosto140.  

 

De fato, constatamos que as imprecisões na Lei das OSs (6043/2011) 

permitiram espaço para irregularidades, as quais destacamos: 

 

i. Seleção e Contratação 

● As OSs contratadas já tinham históricos de má gestão e haviam sido 

alvos de processos e multas, algumas delas já tendo sido 

desqualificadas anteriormente (caso da UNIR e IABAS);  

● Propostas com ausência ou justificativas de preço insatisfatórias; 

● Informações (por ex cronograma físico financeiro) e documentos 

faltantes; 

● Irregularidades que levaram a anulação ou aditamento dos contratos. 

 

ii. Na Implementação: 

● Os objetos contratados não foram implementados da maneira 

pactuada; 

● Hospitais de campanha não entregues; 

● Mais de 20 irregularidades na prestação de serviços das UPAS; 

● Prestação de serviços precária, marcada pela ausência de índices de 

monitoramento e de fiscalização adequados, e sem resultar em 

sanções efetivas que pautem a qualidade do serviço. 

 

iii. Na Prestação de contas: 

 
140http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVd0S1ExSkVhekZSVl
VsMFRsUkdRMDlETURCU2ExVXdURlJzUWxKcVRYUk5la1V4VFVWU1ExSnFRVFJQUlVwRVRWUlZO
VTlFVVRKTmVtdDVUa0U5UFE9PQ==  

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVd0S1ExSkVhekZSVlVsMFRsUkdRMDlETURCU2ExVXdURlJzUWxKcVRYUk5la1V4VFVWU1ExSnFRVFJQUlVwRVRWUlZOVTlFVVRKTmVtdDVUa0U5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVd0S1ExSkVhekZSVlVsMFRsUkdRMDlETURCU2ExVXdURlJzUWxKcVRYUk5la1V4VFVWU1ExSnFRVFJQUlVwRVRWUlZOVTlFVVRKTmVtdDVUa0U5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVd0S1ExSkVhekZSVlVsMFRsUkdRMDlETURCU2ExVXdURlJzUWxKcVRYUk5la1V4VFVWU1ExSnFRVFJQUlVwRVRWUlZOVTlFVVRKTmVtdDVUa0U5UFE9PQ==
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● Ausência de cronograma físico-financeiro e discriminação de 

quantitativos, impedindo fiscalização adequada;  

● Falta de transparência, que não permitia que se afirmasse como os 

valores estavam sendo empregados; 

 

 

Recomendação n. 01 | Projeto de Lei 

 

Sendo assim, esta Comissão apresenta PL deliberado e aprovado em 

reunião do dia 14 de setembro de 2020, reproduzido no ANEXO 6 deste 

relatório, que especifica os critérios para um melhor modelo de 

contratualização de gestão da Saúde, no sentido de preencher as lacunas 

que ainda persistem mesmo após a aprovação da Lei 8986/2020, 

complementando-a e aprimorando as próximas contratações, enquanto a lei 

estiver em vigor.  

 

O "novíssimo" PL, protocolado por esta Comissão COVID-19 na data 

de 29 de setembro de 2020: 

 

1) tentativa de que os contratos de gestão sejam mais aderentes às 

necessidades da população. Por isso a criação de um artigo que exija estudos 

que servirão de base para as metas que serão estipuladas no termo de 

referência, nos editais e nos contratos de gestão.  

 

2) especificamente sobre os contratos de gestão, o PL se esforça em 

melhorar a eficiência com relação aos custos. Há duas mudanças 

interessantes que exemplificam isso: a ideia de um pagamento feito com 

uma parcela fixa e outra variável, sendo que essa se dará conforme o 
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atingimento das metas estipuladas; e a seleção da OS deve ser antecedida 

de uma avaliação sobre como será a melhor maneira de remuneração dessa 

OS (se remuneração global - um valor fixo antecipado; se remuneração por 

captação - o chamado time service; ou se remuneração por cada caso ou 

procedimento). 

 

3) um aprimoramento na fiscalização desses contratos e dos 

respectivos. Por exemplo, pelo PL, será criado um "centro de apuração de 

custos" que servirão de fonte para obter dados sobre custos relacionados a 

pessoal, serviços, insumos e equipamentos médicos. Outro ponto 

interessante é que nós detalhamos a composição e como será o 

procedimento feito pela Comissão de Avaliação, que terá o propósito de 

monitorar e fiscalizar os contratos. 

 

Importante frisar que o projeto de lei é fruto de discussões e debates 

desenvolvidos pela Comissão do COVID-19 desde sua instalação. Além disso, 

ancorou-se em estudo técnico realizado pelo GT Saúde da Rede de Controle 

da Gestão Pública e apoio técnico e institucional da Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro para seu aprimoramento141. 

 

Não bastasse esse esforço interinstitucional, o projeto representa um 

dos principais desdobramentos dos trabalhos da Comissão do COVID-19. 

Isso porque as oitivas e os relatórios parciais, em especial as Análises 

Preliminares nº 01 e 02/2020, que tratam das vistorias nos hospitais de 

campanha estaduais do Rio de Janeiro e Contratos de Gestão dos Hospitais 

de Campanha (OS IABAS), além da Gestão das UPAs, demonstraram como 

 
141 O estudo mencionado encontra-se reproduzido no ANEXO 7 deste relatório 
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as organizações sociais estão no centro dos retumbantes insucessos na 

gestão da saúde.  

 

E, para além da má gestão, essa modalidade de gestão na saúde tem 

testemunhado uma verdadeira “ressaca moral”, já que um dos principais 

fatos por detrás das investigações que afastaram o Governador Wilson Witzel 

do cargo é justamente um processo de desqualificação de uma organização 

social que atuava na área da saúde.  

 

Por isso, é fundamental que o marco regulatório das organizações 

sociais passe por aprimoramentos, seja para melhorar a gestão da saúde, 

seja para aumentar o controle social e combate à corrupção.  

 

 

Recomendação n. 02 | Audiência Pública 

 

Um ponto que segue em aberto para discussão é o problema da 

verificação do histórico das OSs. Embora em tese isso seja verificado no 

momento de qualificação da organização, em ambos os casos trazidos neste 

relatório, a OS contratada possuía antecedentes graves, que poderiam ter 

servido de alerta para sua não contratação. Tanto IABAS quanto UNIR 

possuíam denúncias e histórico de desqualificação. Assim, é preciso discutir 

e avaliar uma forma de garantir que o histórico da OS seja determinante 

para sua contratação. 

 

Ainda, cumpre alertar para os desafios que serão inerentes à extinção 

do modelo de contratualização das Organizações Sociais da Saúde, previsto 

na legislação que ora se discute. A transferência dessa responsabilidade para 
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a SES ou, mais especificamente, para a Fundação Estadual de Saúde (FES) 

não implicará na resolução automática dos desafios inerentes à gestão da 

saúde ou na adequada prestação dos serviços, visto que a SES possui 

problemas estruturantes que, inclusive, deram causa a algumas das 

irregularidades e/ou contribuíram para o precário monitoramento das OSs, 

como por exemplo, déficit de funcionários nos órgãos de controle.  

 

Entendemos que é preciso regular a lei existente enquanto estiver 

vigente, de modo a garantir que as contratações ocorram de forma idônea e 

tenham sua implementação e adequação garantida por meio do 

estabelecimento de metas claras e de fácil fiscalização, a qual deve ocorrer 

desde o início da validade do contrato. Embora seja urgente equacionar o 

problema da contratação de Organizações Sociais para gestão de unidades 

de saúde, é importante reforçar que o desenho da política e a tomada de 

decisão sejam pautadas com base em evidências, estudos e planejamento. 

Por isso, recomendamos seja realizada uma avaliação em relação aos 

impactos da mudança de modelo de gestão. 

 

Para tal, tendo sido protocolado o PL ora apresentado, restou aprovado 

ainda o agendamento de audiência(s) pública(s) a serem organizadas pelas 

Comissões de Saúde, de Economia, Indústria e Comércio e de Tributação, 

convidando, em especial, representantes dos órgãos de controle e 

instituições da sociedade civil que já possuem estudos nesse sentido para a 

discussão e aprimoramento do PL em questão, de modo a garantir que ele 

seja efetivo e atue sobre as faltas existentes atualmente nas contratações 

das Organizações Sociais pelo Estado, bem como, ampliando o debate sobre 

o planejamento futuro da gestão da saúde no Estado do Rio de Janeiro.  
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Por fim, mencione-se que as recomendações ora apresentadas são 

fruto da extensa análise dos contratos emergenciais e seus desdobramentos 

apresentados na totalidade deste relatório e demais ações da Comissão 

COVID-19, a qual se debruçou sobre a saúde no Estado em múltiplos 

aspectos. O destaque, sem dúvida, ficou pelos atos de corrupção que foram 

gestados a partir das organizações sociais que, a um só tempo, não 

prestaram serviços de maneira adequada e não se revelaram um impeditivo 

para o cometimento de ilícitos pelos dirigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 
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GESTÃO FISCAL, 

ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA E 

TRANSPARÊNCIA DOS 

GASTOS PÚBLICOS 
 

 

 

 

 

7.1 Prestação de Contas e Transparência dos Gastos do 
COVID-19 

  



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
218 

Um dos principais desafios à adoção das políticas públicas e medidas 

necessárias ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, decorre do fato de 

que os orçamentos em vigor (2020) não contemplaram créditos suficientes 

para custear as despesas realizadas pelos entes estaduais, distrital e 

municipais, e nem poderiam, já que se trata de evento marcado pela 

imprevisibilidade. 

 

De fato, a pandemia do coronavírus representou desafio adicional ao 

orçamento já combalido do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em Regime 

de Recuperação Fiscal. 

 

 De qualquer forma, o enfrentamento teve de ser realizado de forma a 

obedecer as regras orçamentárias previstas na Constituição Federal, na Lei 

Federal nº 4.320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sendo que, 

para viabilizar a adoção de medidas urgentes e imprevistas, as regras 

restritivas especialmente da LRF foram flexibilizadas pela Lei Federal 

13.979/2020 e Lei Complementar nº 173/2020, incluindo a facilitação do 

processo de compras, dispensadas as licitações. 

 

Assim, diante a adoção de medidas sociais e econômicas 

extraordinárias e emergenciais adotadas em âmbito nacional para o 

enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo 

coronavírus (SARS-COV-2), agente causador da Covid-19, os órgãos de 

controle por meio do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de 

Contas (CNPTC) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), mediante 

publicação de Notas Técnicas, estabeleceram diretrizes buscando 

uniformizar a contabilização e a prestação de contas dos recursos 

destinados ao combate da pandemia. 
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Entretanto, parece que o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

ignorou boa parte dessas diretrizes, pois de forma tímida foram tomadas 

algumas medidas como a criação de fontes de recursos específicas para 

registro dos recursos recebidos pela LC 173/2020 (Fonte 196 e Fonte 198).  

 

Vale ressaltar que relatórios de auditorias realizadas pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro, apontam outros problemas 

estruturais da execução orçamentária e financeira que 

comprometem a transparência das informações necessárias ao 

exercício do controle social, principalmente dos gastos com o 

combate à pandemia. 

 

 

 

A. Diretrizes para Transparência da Gestão Orçamentária e 

Financeira 

  

O primeiro desafio para colocar em prática as ações de combate à 

COVID-19, sob o prisma orçamentário, foi a alocação de dotações nas leis já 

aprovadas, possibilitando o empenhamento das despesas, bem como a 

execução das demais fases legalmente disciplinadas. Nesse sentido havia a 

possibilidade de execução de ações já constantes do orçamento para o 

enfrentamento à pandemia, a exemplo de atividades como a distribuição de 

cestas básicas, controle de epidemias etc. 

 

Entretanto, dada magnitude desta crise, a qual foi caracterizada 

internacionalmente como uma emergência de saúde pública, os órgãos de 
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controle, a STN e especialistas em finanças públicas sugeriram a alocação de 

dotações (por meio de alterações orçamentárias legalmente autorizadas) a 

uma ação específica de combate à Covid-19 para fins de transparência de 

controle. Tudo isso porque era de se esperar que os dispêndios 

governamentais fossem vultosos e emergenciais, situação que exigiria e 

ainda exige, a indispensável transparência como meio de instrumentalização 

do controle social. 

 

Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro não tomou a medida de 

criar uma ação específica de combate à Covid-19 ou ações 

específicas, como fez o Governo Federal142. Tal medida, viabilizaria a 

identificação orçamentária dos gastos estritamente relacionados com a 

pandemia na lei orçamentária (LOA) de 2020.  

 

Há ainda a recomendação de se utilizar de forma complementar o 

detalhamento específico da fonte de recursos, possibilitando o 

acompanhamento da utilização dos recursos destinados à Covid-19 

independente dos órgãos e entidades governamentais envolvidos no 

combate à crise epidemiológica, em cada ente da federação. 

 

 
142 De acordo com o Manual Técnico do Orçamento (MTO) editado pelo Ministério da Economia, a ação 
orçamentária é entendida como a atividade, projeto ou operação especial, atrelada à uma função e subfunção 
de governo, a qual deve se referir a um único produto. Os componentes de uma ação orçamentária são: a sua 
descrição (o que é feito e para que é feito?), a forma de implementação (como é feito?), o produto (o que será 
produzido ou prestado?), a unidade de medida (como é mensurado?) e o subtítulo (onde é feito/onde está o 
beneficiário do gasto?). A atividade é o instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. O projeto é o instrumento de 
programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas 
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo. 
Operações especiais, por sua vez, são despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou 
aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta 
sob a forma de bens ou serviços. 
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A ação, ao ser associada aos programas, garante o acompanhamento 

do crédito orçamentário desde a fixação da despesa até o pagamento. O 

detalhamento da fonte mostra-se adequado ao controle financeiro dos 

recursos que serão destinados ao combate da pandemia, permitindo, quando 

conveniente e necessário, a segregação dos recursos nas disponibilidades de 

caixa e o rastreamento da execução financeira.  

 

Contudo, o detalhamento da fonte tem o caráter complementar por 

ainda não ser utilizado por todos os sistemas de contabilidade, 

diferentemente da ação que é de uso obrigatório.  

 

No caso do Estado do Rio de Janeiro, o Sistema Integrado de 

Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro (Siafe-

Rio) permite ambos os controles, mas nenhum deles foi 

implementado de forma a propiciar a transparência da execução 

orçamentária e financeira dos recursos e ações destinados ao 

combate da pandemia.  

 

Uma consequência é que a ausência do detalhamento de fonte 

prejudica a identificação, por exemplo, dos recursos não vinculados 

utilizados em ações de enfrentamento à pandemia. 

 

Diante das dificuldades apresentadas pela situação de crise provocada 

pela pandemia Covid-19, o poder público precisa de medidas eficientes e 

céleres nas aquisições e contratações, de bens, serviços, inclusive de 

engenharia e insumos, destinados ao enfrentamento da emergência. 
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Entretanto, é importante ressaltar que a Lei nº 13.979/2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, em seu art. 

4º, §2º, define que:  

  

“Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 

Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico 

na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 

couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 

contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou 

aquisição.” 

 

Nesse sentido a referida norma é taxativa sobre a obrigação dos entes 

federados disponibilizar informações, em tempo real, dos gastos públicos, 

assim como os contratos firmados.  

 

A transparência acima de tudo. Novamente o Estado do Rio não 

tomou iniciativa adicional de evidenciação dessas contratações de 

forma a demonstrar para a sociedade que havia uma preocupação 

em mostrar como estavam sendo gastos os recursos públicos. 

 

Também é importante ressaltar que os entes da federação devem 

obediência à Lei Federal nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI) 

e à Lei Complementar Federal nº 131/2009, que determina que sejam 

disponibilizadas, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
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execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

 

Nesse sentido, no Parecer Técnico CNPTC nº 04/2020 o Conselho dos 

Presidentes de Tribunais de Contas faz as seguintes ressalvas em relação à 

transparência das informações: 

 

“Assim, entes da federação deverão divulgar, imediatamente, em 

sítio oficial específico, ou em seção específica do seu sítio oficial, 

as contratações ou as aquisições realizadas conforme a Lei Federal 

nº 13.979/2020, em seu art. 4º, §2º, inclusive as dispensas de 

licitação e as inexigibilidade, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da atual emergência de saúde pública. 

 

O sítio oficial específico ou a seção específica do sítio oficial deverá 

conter, no que couber, além das informações previstas no § 3º do 

artigo 8º da Lei Federal nº 12.527/2011, Lei de Acesso à 

Informação (LAI), aquelas relativas às contratações mencionadas, 

trazendo os seguintes detalhes: 

a)      nome do contratado; 

b)      número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil; 

c)      prazo contratual; 

d)      valor do contrato; 

e)      respectivo processo de contratação ou aquisição.” 

 

No mesmo Parecer o CNPTC ressalta que o prazo para o cumprimento 

da obrigação do artigo 4º, §2º da Lei Federal nº 13.979/2020 é, o primeiro 

dia útil subsequente à data do registro contábil: 
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“Art. 2º O sistema integrado de administração financeira e 

controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, doravante 

denominado SISTEMA, deverá permitir a liberação em tempo real 

das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 

e financeira das unidades gestoras, referentes à receita e à 

despesa, com a abertura mínima estabelecida neste Decreto, bem 

como o registro contábil tempestivo dos atos e fatos que afetam 

ou possam afetar o patrimônio da entidade. 

§ 2º Para fins deste Decreto, entende-se por: 

II - liberação em tempo real: a disponibilização das informações, 

em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o 

primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no 

respectivo SISTEMA, sem prejuízo do desempenho e da 

preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao 

seu pleno funcionamento;” 

Decreto Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010. 

 

O citado Parecer reconhece como medida essencial para fortalecer a 

transparência da gestão a criação de ação orçamentária e de forma 

complementar o detalhamento da fonte para as despesas relacionadas à 

Covid-19, sem restringir outras orientações que os respectivos Tribunais de 

Contas entenderem necessárias, e finaliza: 

 

“Assim, reforça-se que a maximização da transparência nas 

contratações públicas emergenciais será o maior aliado do gestor 

público para a boa governança e preservação do orçamento 
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público, especialmente enquanto perdurar este estado de 

emergência na saúde.” 

 

Vale ressaltar que o portal de transparência fiscal do Estado do Rio de 

Janeiro é um dos melhores do país no que concerne à possibilidade de 

realização de consultas customizadas pelos usuários a partir de filtros 

específicos. No entanto, como as ações de combate à Covid-19 não 

foram “marcadas” durante a execução orçamentária, não foi 

disponibilizado nenhum mecanismo específico de consulta para 

monitorar os gastos com a pandemia. 

 

  

B. Recomendações de Auditorias do Tribunal de Contas 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem realizado 

relevantes auditorias nos processos de gestão orçamentária e financeira do 

Estado do Rio de Janeiro, em especial no Poder Executivo e foram destacadas 

as seguintes recomendações ao Poder Executivo: 

 

i. Adote rotina contábil que reconheça a receita orçamentária 

no momento da arrecadação, consoante art. 35 da Lei Federal nº 

4.320/64; (a rotina atual somente reconhece no recolhimento). 

 

Justificativa: Análise realizada pelo Tribunal de Contas constatou que o 

reconhecimento pelo aspecto orçamentário das receitas que ingressam na 

CUTE ocorre no momento do recolhimento, e não no estágio da arrecadação, 

conforme preceitua o art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. 
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A análise nas Guias de Recolhimento demonstrou que os lançamentos 

orçamentários realizados nas contas 621110101 – Receita a realizar, e 

621210101 – Receita realizada, ocorrem no momento do recolhimento à 

CUTE, ou seja, após o float bancário onde os recursos passam da conta 

113810205 – Rede bancária arrecadação bruta, para a conta 111110202 – 

Banco conta única e 111110205 – CUTE recursos vinculados com limite. 

 

O reconhecimento intempestivo ocasionou, no exercício de 2017 (ano 

base da auditoria), uma divergência de R$ 358,49 milhões no balanço 

orçamentário. 

  

ii. Utilizar somente o instituto do pagamento por ofício como 

medida de exceção. 

 

Justificativa: O Tribunal de Contas identificou inconsistências relacionadas 

às entradas e saídas da Conta Única do Tesouro (CUTE), quando comparadas 

com os lançamentos contábeis realizados no SIAFE-RIO. 

 

Tal fato era decorrente dos pagamentos realizados por fora do SIAFE-

RIO, ou seja, sem o prévio registro da execução orçamentária em sistema 

informatizado. No ano de 2017, a média mensal de pagamentos por ofício 

foi da ordem de R$1,32 bilhão. 

 

iii. Dotar o Siafe-Rio de condições para implantar integralmente 

um eficiente controle de Fonte/Destinação de Recursos requerido 

pelo Mcasp e Matriz de Saldos Contábeis, de forma a melhorar a 

qualidade da informação disponibilizada e, consequentemente a 

transparência. 
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Justificativa: O Tribunal de Contas determinou o abandono do uso do 

procedimento descrito no art. 3-A do DE 22.939/97, introduzido pelo DE 

44.899/14, que autoriza a Sefaz a antecipar quaisquer fontes de recursos, 

com valores financeiros depositados na CUTE, para execução de despesas 

mediante utilização de disponibilidade de caixa de outras fontes, por 

flagrante violação ao § único do art. 8° da Lei Complementar Federal n° 

101/00. 

 

Outra medida determinada foi a apuração dos valores que deveriam 

ser devolvidos/restabelecidos às fontes de recursos originais, cuja 

disponibilidade de caixa foi utilizada para execução de despesas, procedendo 

ao competente registro contábil em contas de controle. 

 

iv. Exigir o cumprimento do disposto no Decreto Nº 46.654 de 

10 de maio de 2019, no que tange ao reconhecimento de despesas 

relativas a exercícios anteriores, tendo em vista a prática recorrente 

do ERJ em reconhecer despesas sem lastro orçamentário, 

reconhecidas em exercícios subsequentes ao de sua competência. 

 

Justificativa: O Tribunal identificou que o Estado do Rio de Janeiro (ERJ) 

vem reconhecendo frequentemente despesas realizadas em exercícios 

anteriores. Tal prática, na maioria das vezes, quando identificada, não está 

sendo acompanhada das formalidades exigidas no referido decreto, tais 

como: 

I - parecer jurídico conclusivo, indicando que a referida despesa 

não está prescrita; 
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II - conclusão de sindicância administrativa instaurada pelo Titular 

do Órgão ou Entidade, realizada por Comissão de Sindicância, 

para examinar os fatos que deram origem à despesa de exercícios 

anteriores (A Comissão da Sindicância deveria apresentar 

relatório contendo parecer conclusivo sobre os motivos que 

impediram a apropriação da despesa no exercício de sua 

competência, a identificação dos servidores responsáveis pelos 

atos ou omissões motivadores da dívida e do valor devido; 

III - inclusão da dívida no cadastro de despesas de exercícios 

anteriores - DEA do Sistema de Informações Gerenciais - SIG; 

IV - comprovação de disponibilidade orçamentária pelo ordenador 

de despesa para atendimento da adequada classificação da 

despesa quando do seu empenho e liquidação no SIAFEM/RJ; 

V - emissão de declaração do ordenador de despesa informando 

que o pagamento da dívida é exequível com os limites para 

movimentação e empenho e de emissão de Programação de 

Desembolso estabelecidos para o exercício e não impedirá ou 

prejudicará o funcionamento das atividades do Órgão ou da 

Entidade até o final do exercício, sem necessidade de aumento 

dos limites disponíveis; 

VI - reconhecimento da dívida pela autoridade competente e sua 

publicação no Diário Oficial do Estado, após cumprimento dos 

incisos anteriores; VII - manifestação da Procuradoria Geral do 

Estado - PGE acerca da existência de processo judicial em trâmite 

ou transitado em julgado, do qual conste o CNPJ ou CPF do credor, 

cuja dívida é objeto do pleito administrativo. 
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Destaca-se que boa parte das despesas reconhecidas decorrem de 

prestação de serviços não empenhadas ou que tiveram o seu respectivo 

empenho cancelado.  

 

Tal fato provoca um lapso na informação que é divulgada através dos 

canais oficiais de transparência e dos demonstrativos financeiros relativos 

aos exercícios em que o serviço foi efetivamente prestado, fazendo com que 

essa despesa seja registrada orçamentariamente e contabilmente em 

exercícios diferentes dos de sua competência. 

 

Em que pese as diversas determinações do Tribunal de Contas, tal 

situação se torna ainda mais agravante, visto que o ERJ não edita Notas 

Explicativas suficientemente esclarecedoras acerca dos registros de 

despesas de exercícios anteriores no Balanço Patrimonial. 

 

v. Débitos e Créditos não regularizados com controle realizado 

somente em conciliação bancária. 

 

Justificativa: O ERJ mantém controle dos débitos e créditos em conta 

corrente bancária, cuja origem é desconhecida, somente por meio das 

conciliações bancárias. Muitos desses débitos e créditos levam um tempo 

considerável até serem identificados e regularizados. Como o controle é 

realizado por documento extracontábil e, embora a entrada ou a saída de 

recursos tenha que ser registrada no Balanço Financeiro e na Demonstração 

dos Fluxos de Caixa, não são registrados no Balanço Patrimonial, 

prejudicando desta forma a transparência, visto que as conciliações 

bancárias estão acessíveis somente a um restrito grupo de usuários. 
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vi. Não detalhamento das despesas inscritas em restos a pagar 

disponíveis no Portal da Transparência. 

 

Justificativa: Fornecedores do ERJ relatam que não têm acesso pelo portal 

da transparência à relação de restos a pagar. Desta forma, alegam não 

existir na composição dos respectivos cálculos, a discriminação 

pormenorizada dos créditos devidos, a fim de que se possa realizar um 

efetivo controle social dos direitos dos credores privados ali contemplados, 

impossibilitado, desta forma, checar se todos os credores estão sendo 

considerados no cálculo da disponibilidade de caixa do ERJ. 

 

 

A. Aprimoramento da Prestação de Contas e da Transparência dos 

Gastos Públicos 

 
A Comissão entende que é inegável a ausência de preocupação do 

Estado em tratar os gastos com o combate à pandemia de forma diferenciada 

dos demais gastos do governo com o propósito de prestar contas ao 

parlamento e à sociedade. 

 

As medidas para identificar os gastos com a pandemia via orçamento 

do estado foram tímidas, incipientes e na prática pouco ou quase nada 

contribuíram para dar holofote às despesas com a pandemia e 

instrumentalizar o controle social.  

 

Entretanto é importante ressaltar que o Estado implantou em 2016 um 

dos mais modernos sistemas de contabilidade atualmente existentes no 

setor público em substituição ao Siafem. 
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O Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil 

do Rio de Janeiro (Siafe-Rio) permite o acompanhamento da execução 

orçamentária e financeira de todos os órgãos do Estado, mas ainda não é 

utilizado de forma plena pelos demais Poderes, isto é, Tribunal de Justiça, 

Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Contas, 

principalmente no que se refere à emissão de ordens de pagamento 

diretamente no Siafe-Rio. 

 

O processo de controle e transparência dos gastos públicos perpassa 

todas as entidades que praticam ato de gestão orçamentária e financeira, 

inclusive os Poderes do Estado.  

 

É fundamental que a partir da experiência mal sucedida dos gastos 

com o combate à Covid-19 e tomando por base as auditorias do Tribunal de 

Contas o Estado como um todo, não somente o Poder Executivo, amplie as 

ações de transparência tendo como paradigma boas práticas reconhecidas 

na Federação. 

 

Por todo o exposto, a Comissão COVID-19 sugere que seja aprovada 

legislação que: 

 

a) Obrigue todos os órgãos integrantes de todos os Poderes do Estado a 

utilizarem o Siafe-Rio para a execução orçamentária e financeira plena, 

isto é, emissão de empenho, liquidação da despesa e pagamento, esta 

última etapa do processo de execução por meio de ordem bancária 

emitida no sistema e enviada por meio de arquivo eletrônico trocado com 

agente financeiro de cada Poder ou órgão. 
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b)  Como instrumento de transparência obrigue que todos os documentos 

contábeis da execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e 

pagamento) sejam disponibilizados para consulta, no dia seguinte ao da 

data de emissão, no site de transparência de cada Poder ou Órgão nos 

moldes do que ocorre com a União no Portal de Transparência da 

Controladoria-Geral da União (CGU). 

 

Neste sentido, a Comissão COVID-19 apresenta-se Proposta de 

Emenda Constitucional, acrescentando artigo 212-A e alterando o artigo 209 

da Constituição Estadual dois artigos à Constituição, conforme descrita a 

seguir (e no ANEXO 8). 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº ______________ 

 

 

EMENTA: ACRESCENTA O ART. 212-A 

NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO 

RIO DE JANEIRO E ALTERA O ART. 209 

DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO 

RIO DE JANEIRO. 
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Art. 1º  Acrescente-se o art. 212-A na Constituição Estadual com a seguinte redação: 

 

“Art 212-A  Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, a 

Defensoria Pública e o Ministério Público são obrigados a utilizar o 

Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do 

Rio de Janeiro (SIAFE-Rio) para a execução orçamentária e financeira 

plena. 

 

§1º  A execução orçamentária e financeira plena inclui a emissão de 

empenho, liquidação de despesa e pagamento. 

 

§2º  O pagamento se dará através de ordem bancária emitida no 

SIAFE-Rio e enviada por meio de arquivo eletrônico do respectivo 

agente financeiro de cada instituição. 

 

Art. 2º Acrescente-se o §2º-A ao art. 209 da Constituição Estadual com a seguinte redação: 

 

“Art. 209 (...) 

 

(...) 

 

§2º-A O projeto de lei de diretrizes orçamentárias deverá trazer 

disposição específica obrigando que todos os documentos contábeis da 

execução orçamentária e financeira sejam disponibilizados para 

consulta no dia seguinte ao da data da emissão, no site de transparência 

de cada Poder ou órgão, valendo-se como parâmetro o Portal da 

Transparência da Controladoria-Geral da União.” 

 

Art. 3º Essa Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
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Plenário Barbosa Lima Sobrinho, _______________ 2020. 

 

Deputados e Deputadas Comissão COVID-19 

 

 

 

 

Adicionalmente esta Comissão entende que as auditorias de 

conformidade da execução orçamentária e financeira realizadas pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro sejam replicadas para os demais 

Poderes, inclusive no próprio Tribunal. 

 

Nesse sentido o que se busca saber é se o Tribunal de Justiça, 

Ministério Público, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas fazem 

corretamente: 

 

i. a conciliação bancária das contas sob sua responsabilidade; 

 

ii. os pagamentos de despesas, isto é, de forma integrada com o sistema 

de contabilidade sem utilização do mecanismo de pagamento por ofício 

ou similar; 

 

iii. a classificação das receitas que arrecada e demais ingressos de caixa; 

 

iv. o controle de despesas de exercícios anteriores, nos moldes exigidos 

para o Poder Executivo. 
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7.2 Transparência nas Despesas de Exercícios Anteriores 
(DEA) 

 

No momento de crise fiscal é comum o acúmulo de “atrasados’ seja 

sob forma de Despesas de Exercícios Anteriores (DEAs) ou de restos a pagar. 

Mas atrasos de pagamentos acarretam diversos impactos negativos para a 

gestão fiscal, orçamentária e financeira das contas públicas. 

 

Além disso, acumular atrasados alimenta as chances de corrupção dos 

agentes responsáveis por autorizar direta ou indiretamente o pagamento dos 

restos a pagar e das DEAs.  
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As operações policiais em andamento, que investigam a gestão do 

governo WITZEL em diferentes frentes, incluem a apuração do pagamento 

de propina para liberação de DEAs. A imprensa vem noticiando as denúncias: 

 

“O mapa do tesouro. Uma sigla une dois escândalos recentes. Tanto 
no governo estadual quanto na Prefeitura do Rio, de acordo com 
as investigações, era preciso pagar propina para receber por 
Despesas de Exercícios Anteriores – as DEAs.  
 
São serviços prestados (ou não) não registrados em contratos – e que os 
governos pagam depois de muita discussão (ou não, dependendo de o 
quanto forem persuasivos os argumentos, se é que vocês me 
entendem).”143 
 
 
 
 
 
 
 
Governo do RJ sabia que pagou mais a fornecedores de 
quentinhas do que deveria, apontam documentos. Empresas 
ofereceram desconto para receber restos a pagar antes de outras firmas, 
mas acabaram recebendo o valor integral144. 
 
 
Mesmo com descontos em dívidas, governo do RJ pagou valor 
cheio a empresas que fornecem quentinhas para presos. Mesmo 
após diversas empresas fornecedoras de quentinhas para presos 
oferecerem descontos em dívidas, o governo do Rio preferiu pagar o valor 
completo do débito. Apenas com as reduções, o estado poderia ter 
economizado R$ 14,5 milhões145. 

 
143 Notícia no Jornal Extra – 13/09/2020. 

144https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/24/governo-do-rj-sabia-que-pagou-mais-a-
fornecedores-de-quentinhas-do-que-deveria-apontam-documentos.ghtml 
145http://www.sinfrerj.com.br/comunicacao/destaques-imprensa/mesmo-com-descontos-em-dividas-governo-
do-rj-pagou-valor-cheio 
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MPF APONTA QUE DESEMBARGADOR DO TRT/RJ LIDERA 
ESQUEMA DE CORRUPÇÃO DESDE 2018. Segundo o órgão, Marcos 
Pinto da Cruz teria proposto ao governador Wilson Witzel e ao presidente 
do PSC, Pastor Everaldo, que participassem de uma manobra para desvio 
de verbas em troca de propinas146. 
 
 
  

Sob a ótica orçamentária e financeira os atrasados se refletem na 

geração de restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. 

 

A denominação "restos a pagar" está associada à aplicação dos 

princípios da legalidade da despesa e da anualidade do Orçamento Público. 

O princípio da legalidade impõe que os atos dos quais resultem execução de 

despesa se encontrem devidamente amparados na legislação, sendo um dos 

pré-requisitos a previsão na Lei Orçamentária. Do princípio da anualidade 

decorre a necessidade de se lançar a despesa à conta do exercício em que 

houve a respectiva autorização orçamentária. 

 

A observância dos requisitos legais para execução da despesa pública 

muitas vezes exige o cumprimento de cronogramas que consomem vários 

meses podendo se estender para exercícios futuros. Assim, ao final de um 

exercício, se a despesa empenhada ainda não houver sido paga, seu valor 

será reconhecido como "restos a pagar". 

 

A Lei n0 4.320/1964 distingue os restos a pagar em duas categorias. 

Se os bens ou serviços já se encontrarem devidamente entregues e aceitos, 

 
146https://epoca.globo.com/brasil/mpf-aponta-que-desembargador-do-trtrj-lidera-esquema-de-corrupcao-
desde-2018-24613591 
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restando apenas serem pagos, a obrigação será denominada "restos a pagar 

processados". Caso a execução da despesa se encontre em qualquer outra 

fase, o compromisso recebe a denominação "restos a pagar não 

processados". 

 

Já o conceito de despesa de exercícios anteriores (DEA) está previsto 

na legislação como sendo "as despesas de exercícios encerrados, para as 

quais o Orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo 

suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, 

bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos 

reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser 

pagos à conta de dotação específica consignada no Orçamento, discriminada 

por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica".  

 

Observa-se, pelo texto, três situações previstas para enquadramento 

da despesa como Despesa de Exercícios Anteriores: 

a) Despesas que não tenham se processado na época própria; 

b) Restos a pagar com prescrição interrompida; e 

c) Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. 

 

No caso do Estado do Rio de Janeiro, o estoque médio de restos a 

pagar tem sido de 14 bilhões. Já as DEAs somaram R$ 8 bilhões pagos nos 

últimos cinco anos, sendo R$ 182,8 milhões apenas na função Saúde, 

conforme levantamento no portal de transparência do Estado, resumido na 

Tabela a seguir. 
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Ao detalhar as DEAs na função saúde por elemento de despesa se 

verifica que 68% do total dos últimos cinco anos foi para pagamento de 

Serviços de Pessoa Jurídica. 
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Quando o governo não adota uma política de estabelecer uma 

programação segura sobre as épocas em que seus pagamentos serão 

realizados, a insegurança gerada pelos riscos de atrasos tem efeitos 

similares. No artigo sobre o Paradigma Conceitual de Conta Única do 

Tesouro, Paulo Henrique Feijó e Claudiano Albuquerque apontam as sequelas 

dos atrasos de pagamentos: 

 

Redução do crescimento econômico. Atrasados geram problemas 

de liquidez na economia, o que pode ter um efeito prejudicial sobre a procura 

agregada. Se as empresas forem dependentes de contratos com o governo, 

atrasos de pagamentos podem retardar ou eliminar atividades ou impor 

dificuldades no acesso a crédito de bancos comerciais, diminuindo o ritmo 

da atividade econômica e aumentando o desemprego. 
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Aumento do custo dos serviços prestados ao governo. Os 

fornecedores tentam atenuar os riscos e os custos de oportunidade dos 

pagamentos atrasados ajustando os preços para cima. Isto reduz a eficiência 

da despesa pública e contribui para ampliar a inflação. 

 

Redução ou interrupção dos serviços públicos. Com o aumento 

do custo de fornecimento de bens e serviços, governos com recursos 

limitados poderão ser forçados a reduzir a quantidade de materiais 

adquiridos e/ou a extensão dos serviços prestados. Os próprios fornecedores 

poderão exigir que o governo pague por bens e serviços antecipadamente, 

limitar as quantidades fornecidas ou condicionar a entrega de novos bens e 

serviços ao pagamento dos montantes pendentes. A prestação de serviços 

públicos pode ser totalmente suspensa se os fornecedores deixaram de 

prestar serviços essenciais (como eletricidade, água, saúde ou combustíveis) 

ou atrasarem a construção de projetos de investimento. 

 

Troca de favores. Atrasos crônicos aumentam os incentivos ao 

conluio entre funcionários públicos e fornecedores, na tentativa de acelerar 

pagamentos ou contornar procedimentos de controle. 

 

Falta de credibilidade do orçamento. Se as despesas em atraso 

forem pagas através de um exercício extraordinário no final do ano, fora do 

processo orçamentária, poderão deixar de ser lançadas à rubrica adequada, 

o que distorcerá as previsões orçamentárias futuras. Na medida em que os 

atrasados refletem orçamentos insuficientes para cumprir as necessidades 

de cada unidade, poderá ser criado um incentivo à manipulação do processo 

orçamentária, debilitando ainda mais o controle de sua execução. 
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Menos confiança na política fiscal. A despesa feita fora do processo 

orçamentária afeta negativamente a transparência porque uma parte 

considerável da despesa pública não é analisada pelo Legislativo. Também 

distorce o déficit orçamentária, que normalmente é subestimado. Atrasados 

significativos podem dissimular a verdadeira dimensão do passivo do 

governo. 

 

Custos secundários. À medida que os fornecedores do governo 

sofrem com falta de liquidez e registram lucros baixos, perdem a confiança 

no governo, podem cortar o número de empregos e tendem a reter impostos 

e outras contribuições sociais até receberem os seus atrasados. 

 

Risco moral. O processo de liquidação posterior de atrasados pode 

criar um risco moral em que os fornecedores são incentivados a apresentar 

faturas fraudulentas na esperança de que o controle sobre a sua liquidação 

seja deficiente e de que serão pagas em excesso. 

 

Os efeitos e consequências apontados acima ocorrem no Estado do Rio 

de Janeiro desde que foi instaurada a situação de calamidade financeira. Vale 

ressaltar que o programa de recuperação fiscal prevê desde 2017 a 

realização de leilão reverso de dívidas inscritas em restos a pagar e outras 

dívidas reconhecidas. Contudo nos três primeiros anos do Regime de 

Recuperação Fiscal (RRF) não foi realizada esta ação e em decreto recente o 

governo interino promete retomar o referido leilão como medida de ajuste 

fiscal. 

 

Para se ter um melhor controle das DEAs, que na essência são dívidas 

acumuladas pelo Estado, sendo grande parte com fornecedores, é 
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fundamental saber qual o montante de despesas incorridas e não 

reconhecidas. Nesse sentido é preciso que áreas de contabilidade dos órgãos 

reconheçam esses passivos independentemente da execução orçamentária. 

Uma vez reconhecido é preciso que haja uma “fila” para pagar os mais 

antigos, como ocorre com o caso dos precatórios, evitando que o gestor 

tenha a prerrogativa de escolher quem pagar ou quem não pagar. 

 

Por outro lado, o Tribunal de Contas deve ter linha de auditoria 

rotineira para avaliar se as contas a pagar sem orçamento estão sendo 

“colocadas nas gavetas” e não estão sendo reconhecidas na contabilidade. 

 

Para mitigar os casos de corrupção envolvendo DEAs, vale parafrasear 

o Juiz Louis Brandeis, da Suprema Corte americana, que em 1914 dizia que 

"A luz do sol é o melhor desinfetante". O magistrado defendia, já naquela 

época, transparência no sistema financeiro de seu país. Assim, uma outra 

ação seria dar transparência de todos os processos envolvendo 

reconhecimento de dívidas e que geram DEA, de maneira que possam ser 

consultados na internet e paralelamente criar um demonstrativo específico 

de execução de  DEAs a ser publicado como mais um demonstrativo que 

integra o relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO). 
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CAPÍTULO 8 

 

CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

e 

 ENCAMINHAMENTOS 
 

 

 

 

8.1 Considerações Finais 

 

A Comissão COVID-19 foi constituída com o objetivo de investigar 

denúncias de irregularidades nas contratações emergenciais realizadas pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro na área da Saúde. 
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Em sua vigência, entre 02 de junho a 05 de outubro, a Comissão 

COVID-19 realizou 22 reuniões públicas, com oitivas de 18 pessoas, 

incluindo 6 Secretários ou Subsecretários do Governo do Estado do RJ, 

expediu 66 ofícios, recebeu 42 respostas e analisou mais de centenas 

documentos recebidos dos órgãos de controle e governamentais. 

O universo de análise da Comissão COVID-19 abrangeu 196 contratos 

emergenciais da área da Saúde, firmados com 188 empresas ou 

Organizações Sociais, para contratação de serviços ou produtos 

sistematizados em 10 objetos diferentes, totalizando R$ 1,7 bilhão 

contratados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em pouco mais de 3 

meses. 

Após análise minuciosa, a Comissão COVID-19 concluiu que as 

estratégias, ações e contratações para o enfrentamento ao COVID-

19 realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro foram 

marcadas pela AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO, por inúmeras e 

reiteradas IRREGULARIDADES e por indícios de CORRUPÇÃO. 

 

Ao fim e ao cabo, as PROMESSAS de WITZEL para enfrentamento da 

pandemia do COVID-19 não se concretizaram e nenhuma política pública foi, 

de fato, minimamente implementada satisfatoriamente.  

 

Os Hospitais de Campanha não foram entregues, as obras inacabadas 

em remoção, funcionários seguem com salários pendentes e dinheiro dos 

cidadãos foi para o ralo. Além disso, obras de hospitais e reformas de leitos 

ficaram inconclusas e a fila de UTI de outras enfermidades preteridas pelo 

COVID-19 ainda existe. 
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A população não foi testada em massa e não pode se proteger ou se 

tratar adequadamente. Respiradores pulmonares se tornaram uma lenda, 

nunca chegaram em número suficiente e a situação não se tornou ainda mais 

drástica apenas porque outros tratamentos da doença avançaram e 

prescindiram do uso de respiradores.  

 

Medicamentos, EPIs e insumos não foram entregues. Profissionais da 

saúde expostos, sem proteção e sem ferramentas de trabalho, se virando 

como podem para atender à população e colocando suas vidas em risco 

diariamente. 

 

Contratos cancelados, suspensos ou interrompidos. Organizações 

Sociais foram desqualificadas ou declaradas inaptas e muitas outras 

precisam ter o mesmo desfecho. A gestão do SAMU e a das UPAs retornando 

aos cuidados diretos do Executivo, repletas de problemas. 

 

Foram R$ 420 milhões distribuídos às Organizações Sociais e empresas 

contratadas, que entregaram o que e com qual qualidade? Há um passivo 

empenhado de R$ 275,3 milhões que ainda não foi pago. O orçamento de 

2021 herdará mais de R$ 250 milhões de restos a pagar ou de dívidas da 

pandemia? 

 

A análise empreendida pela Comissão COVID-10 permite afirmar 

inequivocamente que as estratégias, ações e contratações para o 

enfrentamento ao COVID-19 realizadas pelo Governo do Estado do 

Rio de Janeiro fracassaram, desperdiçando um montante muito 

significativo de dinheiro público e, o mais grave de tudo, custaram 

inúmeras vidas. 
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Por toda a análise minuciosa, a Comissão COVID-19 conclui que 

as AÇÕES de enfrentamento ao COVID-19 adotadas pelo governo 

WITZEL foram, em sua vasta maioria, ERRÁTICAS, sem diagnósticos, 

carentes de monitoramento de dados, sem planejamento, desprovidas de 

fundamentação técnica, repleta de ‘chutes’ na definição tanto das estratégias 

quanto na definição de quantitativos e escolha de produtos e serviços. 

 

 As CONTRATAÇÕES de enfrentamento ao COVID-19 adotadas 

pelo governo WITZEL foram inequivocamente eivadas de 

IRREGULARIDADES e repletas de indícios de corrupção, dentre os 

quais destacam-se o direcionamento de contratos para Organizações Sociais 

e Empresas, supostamente integrantes de grupos criminosos; sobrepreço; e 

baixa capacidade de execução dos serviços e/ou entrega dos produtos 

contratados. 

 

Faltou ainda, TRANSPARÊNCIA na definição e  implementação 

das políticas públicas adotadas, nas estratégias, ações e 

contratações do governo WITZEL durante a pandemia, bem como na 

PRESTAÇÃO DE CONTAS da execução orçamentária e financeiras 

destes contratos147. 

 

Para completar o ‘mar de lama’, somam-se as DENÚNCIAS DE 

CORRUPÇÃO e as PRISÕES dos assessores de WITZEL e das 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS contratadas pelo governo WITZEL, além do 

 
147 Vide Capítulo 7, sobre Transparência na Gestão Fiscal, Orçamentária e Financeira e na Prestação 

de Contas dos contratos emergenciais. 
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indício de envolvimento destes com grupos de organizações 

criminosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Encaminhamentos 

 

 A Comissão COVID-19 avançou enormemente ao identificar e 

sistematizar o conjunto de irregularidades dos contratos emergenciais na 

área da Saúde, assim como, exerceu pressão decisiva junto aos atores 

governamentais, por meio de seu papel fiscalizador, mostrando-se 
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fundamental para o curso, encadeamento das ações e desfecho das 

investigações.  

  

 Através da atuação da Comissão COVID-19, a Alerj e os(as) 

parlamentares da Comissão cumprem, portanto, seu papel fiscalizador, que 

deve continuar. Há muito ainda há ser investigado, descoberto, analisado e 

equacionado na atuação do Executivo, especialmente neste ano de pandemia 

e no que diz respeito aos contratos emergenciais firmados. 

 

 Pelo menos 4 eixos de fiscalização necessitam aprofundamento, a ser 

empreendido pelos órgãos de controle competentes, dentre os quais 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal, 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Defensoria Pública do Estado 

Rio de Janeiro, Controladoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Estado 

e a própria ALERJ: 

 

 

 

 

 

 

1. Execução Fiscal, Orçamentária e Financeira: 

 

a. Realizar auditoria com o objetivo de realizar levantamento 

atualizado da execução orçamentária e financeira dos contratos 

na área de saúde indicando quais ainda estão ativos, cancelados 

e encerrados, bem como os montantes empenhados, liquidados 

e pagos; 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
250 

 

b. Estimar a despesa orçamentária que não será paga em 2020, 

para chegar ao montante potencial do restos a pagar 

processados;  

 

c. Levantar o valor de possíveis despesas que tenham sido 

realizadas em desrespeito ao ordenamento orçamentário e 

financeiro previsto na legislação, portanto, sendo potencial 

geradora de dívidas a serem pagas como despesas de exercícios 

anteriores; 

 

d. Analisar o impacto dos contratos emergenciais no orçamento de 

2020, na LOA 2021 e nos compromissos firmados no plano 

previsto no Regime de Recuperação Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Implementação dos Contratos 

 

a. Verificar o status da execução e do cumprimento de cada 

contrato (produtos entregues e serviços prestados), vigentes, 

cancelados ou encerrados. 
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b. Avaliar a correção e qualidade na execução de cada contrato, de 

fato (produtos entregues e serviços de prestados): pagamento 

antecipado, produtos equivocados ou inadequados, não entrega 

de produtos, não prestação dos serviços. 

  

c. Propor indicadores e monitorar a prestação de serviços e 

entregas de produtos contratados. 

  

d. Investigar a existência e condições de terceirização do contrato 

ou subcontratações realizadas pelas empresas ou OSS 

contratadas. 

  

e. Mapear o pagamento de salários, sempre que envolver a 

contratação de mão de obra pelas contratadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Responsabilização pelas Irregularidades 

 

 Uma vez apuradas irregularidades nos processos das contratações 

(ausência de justificativa e estimativa de preços, direcionamento da 

contratação para empresas ou OSS, contratadas inaptas ou com histórico 
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questionável, sobrepreço, superfaturamento, etc) e/ou na implementação 

dos contratos: 

 

a. Investigar cada uma das empresas ou Organizações Sociais 

contratadas e seus respectivos dirigentes, seus históricos e 

precedentes de atuação e eventuais irregularidades ou 

condenações 

  

b. Mapear atores governamentais responsáveis pelos atos 

atinentes às contratações e eventuais responsáveis e ações 

suspeitas ou ilícitas 

  

c. Notificar órgãos de controle competentes e adotar 

encaminhamentos adequados para responsabilização e punição 

dos agentes públicos e privados por eventuais precariedade na 

prestação dos serviços, condutas ilícitas, crimes ou prejuízos de 

qualquer ordem que tenham causado ao erário e aos bens 

públicos 

 

 

 

 

 

 

4. Políticas Públicas: mapear demandas atuais 

 

a. Monitorar diagnóstico e indicadores das demandas e ações 

inerentes ao enfrentamento da pandemia de COVID-19; 
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b. Avaliar, propor ou recomendar as políticas públicas e decisões 

estratégias, e ações estabelecidas e implementadas pelo 

governo do Estado do Rio de Janeiro para enfrentamento da 

pandemia de COVID-19 

  

c. Recomendar e/ou propor protocolo de transparência em relação 

aos plano de ação na área da saúde. Como mostramos neste 

relatório, houve problemas sérios na publicização da escolha das 

política públicas, as quais sofreram alterações injustificadas que 

comprometeram seriamente o erário público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Recomendações 

 

 Por todo o exposto, a Comissão COVID-19 recomenda: 
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 RECOMENDAÇÃO N. 01 | Instauração de CPI COVID-19 

 

A Comissão Especial COVID-19 aprova a expedição de Ofício à 

Presidência da ALERJ, recomendando a instauração da Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) para dar prosseguimentos aos 

encaminhamentos acima descritos, em especial, apuração dos responsáveis 

pelas irregularidades que geraram prejuízos tão graves ao estado do Rio de 

janeiro e à sua população.  

 

Indica-se a necessidade, como ponto de partida da CPI, que se proceda 

com as OITIVAS das seguintes pessoas: 

 

a) Convocação dos faltosos na Comissão COVID-19, que 

esquivaram-se de comparecer às convocações: 

● Jose Carlos Rodrigues Paes 

● Bruno José da Costa Kopke Ribeiro 

● Maria Ozana Gomes 

● Ramon de Paula Neves 

● Sergio Esteliodoro Pozzetti 

 

 

b) Dos faltosos na Comissão COVID-19, que encontravam-se 

presos na data de suas respectivas convocações: 

● Gabriell Neves 

● Gustavo Borges 

● Roberto Bertholdo 

● Luiz Roberto Martins 

● Mário Peixoto 
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● Vinicius Peixoto 

● (Pastor) Everaldo Pereira Dias 

● Edson Torres 

 

c) Por fim, este relator sugere à eventual CPI Covid-19, 

oportunamente quando instaurada, as oitivas dos atores abaixo 

elencados, dado a existência de elementos relevantes  para 

aprofundamento das investigações, mas cujas convocações não 

puderam ser deliberadas pela Comissão COVID-19 dentro de seu 

prazo de vigência, quais sejam: 

● Lisle Rachel de Monroe Carvalho 

● Carlos Frederico Duboc 

● Maurício Fontoura (ARC Fontoura) 

● Severino Antônio da Silva (UNIR Saúde) 

● Wilson Rodrigues Junior (UNIR Saúde) 

● Vinicius Rezende Rocha Cabana - “Tenente Cabana” 

● José Carlos de Melo 

● Cassio Rodrigues Barreiros 

● Leonardo da Silva Morais 

● Hormindo Bicudo Neto 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO N. 02 | PROJETO DE LEI n. OSs 

 

A Comissão COVID-19 reitera aprovação da versão final da minuta do 

Projeto de Lei n.  que acompanha o Relatório Parcial 03/2020 (ANEXO 6), 
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conforme deliberado na reunião de 14 de setembro, e que objetiva 

especificar os critérios para um melhor modelo de contratualização de gestão 

da Saúde, no sentido de preencher as lacunas que ainda persistem mesmo 

após a aprovação da Lei 8986/2020, complementando-a e aprimorando as 

próximas contratações, enquanto a lei estiver em vigor.  

 

 

 RECOMENDAÇÃO N. 03 | PEC DA TRANSPARÊNCIA DA 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Visando organizar e dar plena transparência à gestão fiscal, 

orçamentária e financeira e à prestação de contas dos contratos de todos os 

Poderes e respectivos órgãos na esfera estadual, a Comissão COVID-19 

aprova e protocola Proposta de Emenda Constitucional, acrescentando artigo 

212-A e alterando o artigo 209 da Constituição Estadual dois artigos à 

Constituição, que dispõe sobre o ordenamento orçamentário e financeiro da 

receita e despesa, Conta Única, a Implantação do Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Estado do Rio de Janeiro (Siafe-Rio), a 

instituição da Guia de Recolhimento do Estado – GRE e dá outras 

providências, conforme Proposta de Lei constante no ANEXO 8 deste 

relatório. 

 

 

 RECOMENDAÇÃO N. 04 | CIÊNCIA AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Seja expedido ofício para envio e ciência deste relatório aos órgãos 

e/ou atores governamentais a seguir discriminados para providências e 

fiscalização, dentre outros:  



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Comissão Especial COVID-19 

  

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19 – ATO “E”/GP/Nº 40/2020 – RELATÓRIO FINAL 
257 

 

● Exmo. Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro;  

● Secretarias Estaduais do Governo do Estado do Rio de Janeiro: 

Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Fazenda e 

Secretaria de Planejamento e Gestão; 

● Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro; 

● Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro; 

● Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; 

● Ministério Público Federal; 

● Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; 

● Defensoria Pública do Estado Rio de Janeiro; 

● Polícia Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO N. 05 | IMPEACHMENT DE WILSON WITZEL 

 

Seja expedido ofício para envio e ciência deste relatório ao Tribunal 

Misto, constituído para julgamento do impeachment do governador Wilson 
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Witzel recomendando sua confirmação, especialmente nas pessoas de seu 

Presidente, Desembargador Claudio de Mello Tavares, e também de seu 

Relator, Deputado Waldeck Carneiro. 

 

Como forma de interromper definitivamente a vinculação com a 

organização criminosa bem como para não haver chances de embaraços nas 

investigações em curso, sobretudo considerando a grande capacidade da 

autoridade máxima de usar a estrutura de poder para tal, é necessário que 

seja confirmado o impeachment de WILSON JOSÉ WITZEL do cargo 

de Governador do Estado do Rio de Janeiro.  
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Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2020 

 
 
 
À Comissão Especial Instituída para     

Acompanhar a Situação Fiscal,    

Orçamentária e Financeira das Medidas     

Relativas à Saúde Pública de     

Importância Internacional Relacionadas   

ao Coronavírus (COVID-19)  

 
 
Análise Preliminar nº 01/2020  

Assunto: Hospitais de Campanha 

 

 

Venho por meio do presente, com votos de estima e consideração, na condição de              

relator da Comissão Especial Instituída para Acompanhar a Situação Fiscal, Orçamentária e            

Financeira das Medidas Relativas à Saúde Pública de Importância Internacional Relacionadas           

ao Coronavírus (COVID-19), daqui em diante denominada apenas Comissão Especial do           

Coronavírus, dar ciência da análise preliminar relativa aos Hospitais de Campanha, conforme            

passo a expor. 
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1. Introdução 

  

Anunciada com pompa e avidez no final de março de 2020, a construção dos              

Hospitais de Campanha foi uma das principais - senão a principal - medidas do Governo do                

Estado no combate ao Coronavírus. A estratégia era ampliar de forma célere e imediata a               

capacidade de tratamento da rede pública aos casos que cresciam (e ainda crescem) de forma               

exponencial.  

No entanto, essa estratégia já fracassou de forma retumbante. Apenas 2 (dois) dos 7              

(sete) Hospitais de Campanha prometidos foram entregues até 22 de junho de 2020 e ambos               

incompletos. Hoje, inclusive, já se discute medidas de flexibilização do isolamento e planos             

de retomada econômica. E a principal estratégia na área da saúde ainda simplesmente não              

ocorreu. 

Incontáveis denúncias foram encaminhadas ao meu gabinete após o prazo original de            

entrega (30 de abril), dando pistas de que mais do que um mero atraso, os Hospitais poderiam                 

“não sair do papel”. Assim, antes mesmo da instauração desta Comissão, na qualidade de              

Deputado Estadual, iniciei uma série de vistorias aos Hospitais de campanha . 1

Nesse período de fiscalização, a gestão na saúde igualmente se deteriorou de vez.             

Duas situações marcantes reforçam o nosso papel enquanto comissão e são indicativos de que              

a sociedade fluminense está refém de sua própria sorte. 

A primeira são as constantes trocas no comando da Secretaria de Estado da Saúde.              

Desde o início da pandemia, o Estado já está no terceiro Secretário à frente da pasta.  

Começou com Edmar Santos, que foi exonerado duas vezes. A primeira em 18 de              

maio de 2020, na condição de Secretário de Saúde, e a segunda em 28 de maio de 2020, na                   

condição de Secretário Extraordinário de Acompanhamento das Ações Governamentais         

1 Amparado no art. 102, §9º, da Constituição Estadual, que autoriza o livre acesso dos Deputados Estaduais aos                  
órgãos da Administração Pública Estadual e contando com o devido respaldo dos responsáveis técnicos das               
unidades no ato da visita, foram realizadas 9 visitas aos Hospitais de Campanha estaduais. Frise-se que além de                  
inexistir tratamento de pacientes nos locais de visita, todos os cuidados técnicos foram adotados, bem como                
todas as medidas de segurança e de higiene recomendadas foram devidamente atendidas. 
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Integradas da COVID-19. Passou por Fernando Ferry, que foi nomeado como Secretário de             

Saúde em 18 de maio de 2020 e anunciou em 22 de junho seu pedido de demissão. E,                  

substituindo Fernando Ferry, assumiu Alex da Silva Bousquet, também em 22 de junho.  

A segunda situação diz respeito a intervenção promovida pelo Governo do Estado em             

03 de junho de 2020 nos Hospitais de Campanha. A partir do Decreto nº 47.103, de 02 de                  

junho de 2020, a Organização Social (OS) Instituto de Atenção Básica à Saúde (IABAS)              

ficou afastada da gestão dos Hospitais de Campanha. E isso sem que os Hospitais tivessem               

sido efetivamente entregues e já com decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE)              

determinando a suspensão dos pagamentos à OS IABAS.  

As duas situações acima demonstram o verdadeiro caos que se instalou na gestão de              

saúde e, mais ainda, o papel da presente Comissão Especial do Coronavírus em apurar o que                

se passou, identificar responsáveis e apontar soluções que possam impedir que esse            

descalabro se perpetue por mais tempo. 
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2. Visitas às obras dos Hospitais de Campanha: 

 

A. Hospital de Campanha do Município de São Gonçalo 

Previsões de inauguração: 30 de abril; 15 de maio; 22 de maio e 27 de maio. 

Número de leitos: 200. Sendo 120 semi-intensivo e 80 UTIs. 

Data de inauguração: 19 de junho de 2020. Unidade foi aberta com apenas 40 (quarenta)               

dos 200 (duzentos) leitos anunciados. Isto representa 20% (vinte por cento) do esperado. 

Data das Vistorias: 22 de abril, 18 de maio e 27 de maio de 2020 

 

Descrição da Vistoria:  

A promessa era de que a unidade seria aberta às 18h de 27 de maio, data da vistoria a                   

seguir relatada, a terceira e última que fizemos na unidade. As outras duas vistorias prévias               

aconteceram nos dias 22 de abril e 18 de maio. No dia 27 de maio, já se constatou, no                   

primeiro momento, inúmeras obras sendo realizadas no local, tais como a instalação da rede              

de esgoto, que foi ilustrada na imagem a seguir: 

 

  
Descrição: retroescavadeira em operação na rua de acesso ao Hospital de Campanha de São Gonçalo. 
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Além disso, outra obra inacabada que saltava aos olhos era a estação interna de              

distribuição hidráulica e de tratamento de esgoto. 

 

Ainda sobre a parte externa, foram encontrados diversos montes de areia e de pedras,              

o que denotava um “verdadeiro canteiro de obras” no local. E, nesse sentido, o atraso se                

revelava categórico. 

 

Avançar no local que era para ser o Hospital de Campanha era um desafio. Isso               

porque a pavimentação do local estava em péssimo estado. Todo o caminho e entorno do               

hospital estava completamente cercado por barro, piche e lama. 

 

 
Descrição: local de acesso a tenda principal do Hospital de Campanha 

 

O local que deveria servir para a entrada de pacientes, na tenda principal do Hospital               

de Campanha, estava em total abandono, como se vê na imagem a seguir: 
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Descrição: entrada da tenda principal 

 

Prosseguindo na tenda principal, nós chegamos até a área reservada aos leitos de             

tratamento intensivo e os de tratamento semi-intensivo. 

 

Começando pelos de tratamento intensivo, os leitos já estavam equipados e prontos            

para receber pacientes. Quanto a respiradores, foram encontrados 10 (dez) equipamentos           

dessa espécie instalados para 80 (oitenta) leitos de UTI. 

 

 
Descrição: leitos de número 131 e 132 de tratamento intensivo com respirador funcionando no leito 131. 
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Com relação aos leitos de tratamento semi-intensivo, no momento da vistoria, 
estavam muito próximos da conclusão, como se vê a seguir. 

 

 
Descrição: leitos de enfermaria 

 
O mesmo se aplica às ilhas de enfermagem, que igualmente estavam sendo finalizadas             

e dividindo espaço com equipamentos médicos, como se vê abaixo. 

 

 
Descrição: ilhas de enfermaria e equipamentos médicos 
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Da tenda principal, nós nos deslocamos às tendas auxiliares, que contavam com            

grande avanço estrutural. O refeitório já estava em funcionamento e alimentando os            

funcionários do local. 

 

A tenda que abriga os dormitórios já se encontrava equipada com camas: 

 

 
Descrição: dormitório dos colaboradores 

 
Ainda sobre as tendas auxiliares, a área de vestiário e paramentação também estava 

equipada, porém não havia equipamento de proteção individual suficiente. Isso reforça que o 

local não possuía condições de receber pacientes em período próximo. 

 

  
Descrição: local de armazenamento de equipamentos individuais Descrição: armários de vestiário 
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Quanto aos equipamentos de diagnóstico por imagem, apenas a tomografia foi 

encontrada, desmontada e sem estar em funcionamento, conforme imagem a seguir: 

 

 
Descrição: tomografia com partes desmontadas 

 
Durante o período em que estivemos lá, nós percebemos que as trocas de piso eram 

frequentes. E, de acordo com funcionários do local, a mudança se justificava por conta de 

contaminação: 

 

 
Descrição: piso sendo trocado 
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Considerações sobre a vistoria: a visita choca principalmente na parte estrutural e            

médica, enquanto a parte predial (montagem) estava bastante avançada. Relato do           

Superintendente da OS IABAS no Rio de Janeiro, Hélcio Watanabe, dava conta de que a               

empresa não estava conseguindo comprar medicamentos necessários e contratar o          

contingente suficiente de médicos, mesmo depois de sucessivos adiamentos da inauguração           

desta unidade. 

 

Cabe ressaltar que o terreno que hospeda a unidade de saúde é notoriamente alagadiço              

e isto pode gerar problemas em caso de chuva, como aponta inclusive uma sinalização antiga               

da direção do Esporte Clube Mauá  

 
Descrição: sinalização de inundação no terreno do hospital de campanha de São Gonçalo 

 

 

Por fim, o que encontramos, no dia 27 de maio, era uma unidade com estrutura               

externa quase pronta e que se esforçava para contratar funcionários da área de saúde e de                

administração, além de compra de insumos básicos, como forma de iniciar seu            

funcionamento. 
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B. Hospital de Campanha do Município de Nova Iguaçu 

Previsão de inauguração: 30 de abril; 15 de maio; e 29 de maio. 

Data de inauguração: Ainda não foi inaugurado. 

Data da Vistoria: 29 de maio de 2020 

 

Descrição da Vistoria:  

Havia a promessa de que a unidade seria aberta 29 de maio, data da vistoria aqui                

relatada. Neste dia (29), logo no primeiro momento, nós percebemos que inúmeras obras             

eram feitas no local. 

 

Logo na entrada do terreno onde está localizado o Hospital, no Aeródromo de Nova              

Iguaçu, encontramos diversas máquinas operando e um “verdadeiro canteiro de obras” no            

entorno das tendas, como se vê da imagem a seguir: 
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Descrição: entrada do Hospital de Campanha de Nova Iguaçu 

 

Retroescavadeiras cavavam a rede de esgoto e auxiliavam o preparo da pavimentação            

do local: 

 

 
Descrição: retroescavadeiras trabalhando 

 

Como se vê das fotos abaixo, toda a parte de saneamento estava incompleta. Tanto o               

esgotamento sanitário quanto a parte hidráulica: 
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Descrição: estação hidráulica  

 
Descrição: obras de esgotamento sanitário sendo feitas 
 

Ao seguir pela tenda principal, que abriga os leitos de UTI e de tratamento 

semi-intensivo, nós identificamos uma “bagunça” na organização dos leitos. Isso ocorria por 

conta das constantes trocas de piso no local, como se vê abaixo: 
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Descrição: entrando de meia na tenda principal 

 
Descrição: sala de leitos desorganizada 

  

Nenhum responsável pela parte médica do Hospital estava presente para sanar           

dúvidas sobre equipamentos médicos, medicamentos e quadro de funcionários. Segundo os           

responsáveis pela obra, não havia respirador no local. 

 

Sobre os equipamentos de diagnóstico por imagem, apenas um tomógrafo foi           

encontrado e estava em grande parte desmontado, tal como se vê a seguir: 
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Descrição: tomógrafo 

 
Com relação às tendas auxiliares, o refeitório estava servindo de depósito de itens não              

utilizados na tenda principal. E esse mesmo refeitório estava em desuso, muito embora             

contasse com alguns equipamentos de cozinha.  

 

Em sentido parecido, o dormitório e o acolhimento familiar contavam apenas com            

parte da estrutura montada. Ou seja, também inutilizáveis. 

 

 
Descrição: tendas de dormitórios e acolhimento familiar 
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Considerações sobre a vistoria: Apesar de a estrutura predial da tenda principal            

estivesse em fase avançada, o Hospital ainda estava muito distante de sua inauguração.  

 

Nenhum equipamento médico, além do tomógrafo, foi encontrado no local. Além           

disso, as tendas auxiliares estavam atrasadas, o saneamento ainda com diversas providências            

a serem tomadas e a rede hidráulica inacabada. 

 

 

C. Hospital de Campanha do Município de Duque de Caxias 

Previsão de inauguração: 30 de abril; 15 de maio; e 01º de junho. 

Data de inauguração: Ainda não foi inaugurado. 

Data da Vistoria: 01º de junho de 2020 

 

Descrição da Vistoria:  

 

Havia a promessa de que a unidade seria aberta no dia 01º de junho, data da vistoria                 

aqui relatada . Neste dia (01º), muitas obras ainda eram realizadas no local. 

 

Seguindo o padrão do governo, apenas as lonas estavam totalmente montadas. No            

entanto, o progresso aqui era bastante embrionário. Não havia salas com leitos montados,             

equipamentos, piso adequado e, em toda parte, havia goteiras, inclusive na sala do CTI, sem               

contar os armários amontoados. A unidade estava sem equipes de saúde, remédios e insumos. 

 

O primeiro local visitado foi o refeitório, onde foram encontrados diversos pontos de             

gotejamento: 
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Descrição: mesa encharcada por conta de goteiras 

 

Logo após a saída do refeitório, nós nos encaminhamos ao local que deveria ser o               

Hospital propriamente dito. Os corredores eram pessimamente iluminados, como se vê a            

seguir. 

 

 
Descrição: corredor sem iluminação 

 

Já na parte interna da tenda principal, as goteiras persistem. Só que dessa vez em cima                

de equipamentos lacrados: 
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Descrição:equipamentos lacrados       Descrição: goteiras em cima dos equipamentos lacrados 

 

As salas reservadas aos leitos, por sua vez, estavam completamente bagunçadas e sem             

qualquer condição de receber pacientes: 

 
Descrição: mobílias empilhadas em sala de leitos 

 
Descrição :mobílias largadas em sala de leitos 
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Descrição: sala de leitos 

 

A entrada de CTI estava interditada, razão pela qual nós tivemos que entrar pela              

entrada lateral: 

 
Descrição: entrada do CTI  

 

Os leitos de CTI também sofriam com o gotejamento. E mesmo que as goteiras              

cessassem, esses leitos não estavam prontos para receber pacientes. 
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Nenhum responsável pela obra ou pela parte médica nos acompanhou. Apenas um            

vigia orientou nossa visita brevemente. Nenhum aparelho de diagnóstico por imagem foi            

encontrado e não obtivemos resposta se existia esse insumo ou não.  

 

O saneamento básico estava inacabado. Perfurações ainda eram feitas e a obra estava             

longe de ser concluída, como se vê abaixo: 

 

 
Descrição: obras de saneamento básico 

 

Nesse mesmo sentido, outras obras de reparo e pavimentação também foram           

observadas na data da vistoria: 

 
Descrição: canteiro de obras 
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Considerações sobre a vistoria: A situação do Hospital de Campanha de Duque de             

Caxias é ainda mais embrionária que a do de Nova Iguaçu e de São Gonçalo, visto que está                  

ainda mais longe de receber pacientes. 

 

Há obras inacabadas e, de forma ainda mais grave, as goteiras se revelam como um               

problema que deverá atrasar ainda mais a finalização do Hospital. 

 

D. Hospital de Campanha do Município de Nova Friburgo 

Datas previstas para inauguração: 30 de abril; 15 de maio; e 07 de junho. 

Data de inauguração: ainda não foi inaugurado 

Data da Vistoria: 08 de junho de 2020 

 

Descrição da Vistoria:  

A primeira previsão de entrega inicial do Hospital pelo Governo do Estado do RJ era               

30 de abril de 2020. Perto do fim de abril, o Governo adiou a entrega para o final da primeira                    

quinzena de maio (15 de maio). Ao não cumprir com o segundo adiamento, a OS IABAS                

prometeu a entrega para 7 de junho, um dia antes da visita aqui relatada. 

 

Neste dia (08 de junho), a unidade estava carente de praticamente tudo para o              

atendimento à população. 

 

A construção da estrutura do Hospital de Campanha estava adiantada, inclusive com            

sistema de esgoto finalizado e gases instalados. Contudo, o Hospital não possuía leitos, nem              

equipamentos, nem climatização interna (o que gera goteiras dentro da unidade, inclusive na             

área do CTI). O piso também estava inacabado. 
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Entretanto, ao adentrar a estrutura, nós encontramos goteiras em todos os ambientes            

(nas divisões) do Hospital causadas pela condensação do ar. Segundo os responsáveis pela             

obra, a climatização interna amenizará a condensação e deverá interromper ou minimizar as             

goteiras: 

 

  
Descrição: goteira em todas as divisões do hospital causadas pela condensação do ar 
 
 

Não obstante o avanço da estrutura física do Hospital, o refeitório e paramentação não              

possuíam mobílias e toda a infraestrutura médica hospitalar (respiradores, camas, etc) não se             

encontravam no local, como se vê a seguir: 
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Descrição: sala de leitos.  

 

Os equipamentos que foram entregues ainda não haviam sido instalados. Esse era o             

caso dos equipamentos de diagnóstico por imagem, raio-x e ultrassom e dos computadores,             

que aguardavam profissionais de TI para instalação. O equipamento de tomografia estava em             

funcionamento (teste) numa instalação de contêiner com climatização própria: 

 

             
Descrição: Equipamentos de diagnóstico por imagem, raio- x ultrassom portátil 

 

 
Descrição: Equipamento tomografia instalado, sala a ser organizada. 
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Descrição: Computadores                      Descrição: | equipamentos limpeza 

 
De positivo: os equipamentos de limpeza pareciam guardados de maneira adequada.           

A área externa apresentava pavimentação adequada. E a equipe responsável pela obra            

apresentou postura profissional exemplar, excelente atendimento, demonstrando experiência        

em produção e estruturações. 

 

 
Descrição: | Pavimentação externa e acompanhamento da vistoria pela equipe responsável pelo hospital. 

 
 

Considerações sobre a vistoria: O cenário do Hospital de Campanha de Nova            

Friburgo não era um descalabro completo e estava em situações melhores do que o de Duque                

de Caxias, visto anteriormente. No que consiste à estrutura predial, essa estava avançada e em               

condições próximas a receber pacientes. 
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Aqui, o que impactou negativamente a situação foi o conflito entre a OS IABAS e o                

Governo Estadual. Isso porque, dias antes da vistoria, os fornecedores foram desautorizados a             

entregar insumos fundamentais, o que atrasou a instalação dos equipamentos médicos. A            

estimativa era de que, com o recebimento dos equipamentos, o Hospital estaria pronto em              

cerca de 5 dias, perto do dia da vistoria. 

 

Cabe ressaltar que responsáveis pela obra alegaram que por orientação da Secretaria de Saúde              

tiveram de realizar alterações na arrumação dos leitos por divergências entre a planta da              

IABAS e das orientações da SES. Anteriormente com 8 leitos por sala e por final 10 leitos                 

por sala. 

 

 Até hoje esta unidade não foi entregue e não recebe pacientes. 
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E. Hospital de Campanha do Maracanã | Município Rio de Janeiro 

Data da Vistoria: 11 de junho de 2020 

Data da inauguração: 09 de maio de 2020, com 9 (nove) dias de atraso e com 170 (cento e                   

setenta) dos 400 (quatrocentos) leitos previstos. 

 

Descrição da Vistoria:  

 

O hospital é dividido em dois pavilhões com 200 leitos cada, o pavilhão A e o pavilhão B.  

 

O pavilhão A já recebe pacientes enquanto o pavilhão B ainda está sendo finalizado. 

 

Foi constatado que a unidade estava recebendo menos pacientes do que podia receber. No dia               

da visita, a unidade tinha pouco mais de 120 (cento e vinte) pacientes internados. O Hospital                

de Campanha do Maracanã deveria ter 400 (quatrocentos) leitos, mas, um mês após sua              

inauguração, apenas 200 (duzentos) leitos estavam à disposição.  

 

Os dormitórios contam em média com 5 camas por quarto, totalizando 86 camas. Há uma               

problemática quanto a isso por conta do acesso único ao dormitório ser por uma escadaria               

extensa. 
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Descrição: acesso aos dormitórios à esquerda e dormitório à direita.  

 

O estado de conservação dos dormitórios era adequado no momento da visita. 

 

Também foi visitado o inventário da unidade do Maracanã que contava com diversas             

entregas, inclusive algumas que são direcionadas a outras unidades de saúde.  
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Descrição: parte do inventário do hospital. 

 

Considerações  sobre a vistoria: 

 

A unidade está atendendo pacientes no seu pavilhão A e por isso há dificuldades de               

maior análise de todo o terreno. Dessa maneira o conteúdo da vistoria é mais curto para que                 

não fosse infligida nenhuma orientação sanitária. 

 

Apesar de ser anunciada com 400 leitos a unidade opera ainda com uma capacidade              

menor, o que prejudica a oferta de vagas de leitos no estado. 

 

Outro ponto é que depois de várias denúncias acerca das condições de trabalho, os              

dormitórios parecem ter sido regularizados mas com um acesso dificultoso.  

 

A abertura de toda a unidade e a disponibilização integral dos leitos é urgente para               

esta unidade, visto que encontra com estrutura física bastante avançada e com leitos em              

estágio avançado de preparação. 
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F. Hospital de Campanha do Município de Casimiro de Abreu 

Datas previstas para inauguração: 30 de abril; 15 de maio; e 17 de junho. 

Data de inauguração: ainda não foi inaugurado 

Data da Vistoria: 19 de junho de 2020. 

 

Descrição da Vistoria: 

 

Havia a promessa de que a unidade seria aberta 17 de junho, data da vistoria aqui                

relatada. Neste dia (17), a unidade estava completamente abandonada e contava apenas com             

divisórias, lonas e piso, como se vê abaixo: 
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Descrição: corredor do hospital de campanha 

 
Descrição: sala de leitos 

 

No momento da visita, um contingente pequeno de trabalhadores estava no local            

realizando a instalação de tubulação de gases: 
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Descrição: tubulação de gases recém soldada 

 

Soldas recentes foram detectadas no momento da visita 

 
Descrição: soldador realizando a solda da tubulação de gases de um leito 

 

Ainda nas instalações da tenda principal, foram encontradas poças que indicam           

gotejamento, conforme imagem abaixo: 
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Descrição: poça d’água na entrada de uma das salas do hospital 

 

O abandono da unidade fica ainda mais claro com a presença de animais no interior               

do Hospital: 

 
Descrição: animal no interior do hospital 
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Segundo responsáveis pelo local, existem equipamentos de diagnóstico por imagem          

no local e que estariam trancados por questões de segurança. A pessoa responsável pelas              

chaves não estava presente no momento da vistoria. 

 

No terreno do Hospital, encontravam-se depositados diversos containers sem         

utilidade, além de equipamentos de refrigeração. 

 
Descrição: equipamento de refrigeração sem utilidade 

 

Descrição: contêineres sem uso em ambiente exposto ao desgaste. 

 

34 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

Apesar de inúmeros equipamentos estarem depositados sem qualquer destinação,         

ainda durante a visita foram feitas outras entregas, tais como a caixa d’água e os               

equipamentos de refrigeração: 

 
Descrição: caminhão realizando a entrega de equipamentos 

 

Quanto à infraestrutura do hospital, o layout é diferente dos outros 7 (sete) hospitais              

de campanha.  

 

A tenda de acolhimento das famílias estava inacabada e os profissionais estavam            

ajustando uma tenda que, segundo os funcionários no local, deveria operar uma farmácia. 

 
Descrição: tenda de acolhimento das famílias 
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Além da tenda de acolhimento, foi identificada uma tenda sem identificação e que os              

funcionários não souberam explicar a destinação: 

 
Descrição: tenda sem identificação por parte da equipe local 

 

O saneamento básico nunca existiu. Segundo alguns funcionários do local, o apenas            

algumas perfurações foram feitas e que foram tapadas pela Prefeitura. Depois disso, nada             

mais foi feito. Nenhum banheiro está instalado. Nenhuma caixa d’água instalada.  

 

 
Descrição: local onde teria sido cavado o início de uma primitiva rede de esgoto 

 

Considerações sobre a vistoria (ou conclusões preliminares): 
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De todos os Hospitais de Campanha do Governo Estadual, a unidade de Casimiro de              

Abreu supera a de Duque de Caxias e é a mais atrasada. Pouquíssimo foi feito naquele local.                 

Apenas tendas e divisórias estão montadas e algumas com layout bastante controverso. O             

ambiente é de descaso e abandono. 

 

Além disso, esta unidade se encontra no mesmo terreno de uma unidade estadual de              

saúde, como se vê a seguir: 

 

 

Soma-se a isso a proximidade da Tenda Principal do Hospital a uma área residencial: 
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Assim, além de embrionária e muito longe de sua conclusão, o Hospital de Campanha              

de Casimiro de Abreu possui aspectos controversos em sua operacionalização, contando com            

um baixíssimo contingente de funcionários trabalhando no local. 
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G. Hospital de Campanha do Município de Campos dos Goytacazes 

Datas previstas para inauguração: 30 de abril; 15 de maio; e 12 de junho. 

Data de inauguração: ainda não foi inaugurado 

Data da Vistoria: 19 de junho de 2020 

 

Descrição da Vistoria: 

Havia a promessa de que a unidade seria aberta 12 de junho. Sete dias depois (19),                

data da vistoria aqui relatada, a unidade possui algumas tendas, mas o cenário demonstra o               

quão atrasado o Hospital ainda está. 

 

Logo na entrada do terreno, nós identificamos materiais de piso expostos ao tempo e              

com relativo abandono: 

 

Descrição: pisos empilhados e amontoados no terreno do hospital de campanha de Campos  
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O refeitório ainda é somente uma lona que não conta com refrigeração e nenhum              

equipamento de cozinha foi encontrado: 

 
Descrição: parte do refeitório 

 

Ao adentrar a tenda principal, que hospeda os leitos de UTI e de tratamento              

semi-intensivo o que encontramos foi um ambiente de completo abandono. Diversas mobílias            

espalhadas pela tenda sem qualquer cuidado e adequação, como se vê abaixo: 

 
Descrição: área de paramentação 

40 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 

  
Descrição: mobílias em péssimo estado de conservação 

 

 

Quanto aos leitos, todos estão vazios e sem sinalização. Tantos os de UTI quanto os               

de enfermaria: 
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Descrição: sala de leitos 

 

Identificamos, também, notório desgaste na lona superior da tenda principal,          

evidenciando inclusive diversos furos que transmitem claridade para o interior da tenda: 

  
Descrição: região do teto com diversas crateras que transmitem claridade 

 

Assim como em Nova Friburgo, o aparelho de tomografia se encontra em um             

contêiner acoplado a estrutura do Hospital. Inutilizado, por óbvio. 
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Descrição: segundo o responsável pela obra os aparelhos de tomografia, raio-x e ultrassom estão guardados neste contêiner acoplado ao 

hospital. Contudo não foi aberto para verificação. 

 

Segundo o responsável pela obra, todo saneamento básico está incompleto. Nenhuma           

ligação interna de esgoto e água foi feita, apesar de ligações externas já terem sido realizadas.                

Segundo o mesmo, ainda não foram finalizadas as instalações elétricas, o que atrasa também              

a instalação de equipamentos de refrigeração. 

 

A situação do desembarque de ambulâncias é degradante, como se vê abaixo: 
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Descrição: local de parada das ambulâncias 

 

Considerações sobre a vistoria:  

 

Depois do Hospital de Casimiro de Abreu, que é o disparado o que encontra em pior                

estado, o Hospital de Campanha de Campos disputa com o Hospital de Campanha de Duque               
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de Caxias a unidade com piores condições. É lamentável o cenário caótico encontrado na              

unidade. Apesar de todas as lonas estarem montadas, a arrumação interna deixa bastante a              

desejar e não há qualquer zelo pela arrumação. 

 

Diversas mobílias danificadas sem sequer terem sido usadas. Obras importantíssimas          

não começaram, como é o caso das ligações de saneamento básico na parte interna do terreno                

do Hospital. 

 

Cabe ressaltar que responsáveis pela obra alegaram que por orientação da Secretaria            

de Saúde tiveram de realizar alterações na arrumação dos leitos por divergências entre a              

planta da IABAS e das orientações da SES. Anteriormente com 8 leitos por sala e por final 10                  

leitos por sala. 

 

Assim como outros 5 (cinco) Hospitais, a unidade de Campos ainda não recebeu             

nenhum paciente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Hospitais de Campanha já são um marco negativo na história do Rio de Janeiro.               

Nossas vistorias dão conta de que essa estratégia para ampliar a capacidade de atendimento              

da rede pública de saúde durante a pandemia não passou de proselitismo político.  

 

O cronograma das inaugurações não passou de um mero protocolo de intenções, visto             

que não houve qualquer correspondência com a realidade, afinal as prorrogações se tornaram             

a regra nesse cenário. 

 

E isso dá pistas de que a crise na gestão é ainda mais profunda. O descompasso entre                 

obras e cronograma revelam que não houve (e ainda não há) plano de ação para o combate à                  

pandemia, em especial não houve (e, repita-se, ainda não há) estratégia bem definida de como               

serão desenvolvidos os hospitais de campanha nesse período. 

 

Além disso, as constantes trocas no comando da Secretaria de Saúde, como se viu na               

introdução, e a assincronia na gestão entre o Executivo e a OS IABAS são, ao mesmo tempo,                 

causa e sintoma dessa gestão tenebrosa, que colocou a população fluminense refém da             

própria sorte. 

 

Tanto o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, quanto o             

ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Fernando Ferry, declararam a             

possibilidade dessas unidades de saúde aqui relatadas serem utilizadas por 3 a 5 anos,              

deixando um legado para a população do estado. Contudo, o que se observa neste relatório é a                 

insuficiência destas unidades operarem por este tempo. 

 

Por isso, as sugestões de encaminhamento são as seguintes: 
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a) que seja oficiada a Secretaria de Estado de Saúde para que apresente,            

impreterivelmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento,             

um plano de ação relativo aos hospitais de campanha, contendo um diagnóstico            

completo de cada uma das unidades, elencando, dentre outros itens, (i) o custo de              

desembolso de cada uma das unidades detalhados por: despesas com pessoal,           

serviços, equipamentos médicos, infraestrutura, equipamentos de proteção individual,        

insumos, medicamentos, serviços de T.I, mobiliário, rateio de sede. Sem prejuízo do            

detalhamento dos itens, quantidades e valor unitário.; (ii) se a construção será ou não              

abandonada e o responsável pela remoção; (iii) qual o cronograma de entrega; (iv) o              

que falta para cada unidade ser entregue; (v) inventário do que foi entregue e para               

cada unidade. 

 

b) no mesmo ofício anterior, a indagação de se o processo de desqualificação da OS              

IABAS já se iniciou. Em caso de não existência do processo de desqualificação da OS               

IABAS, recomendar conforme mostra esse documento a inabilidade da OS e o seu             

prejuízo a milhares de vidas do Rio de Janeiro que não conseguiram tratamento             

adequado por conta do atraso na construção dos hospitais de campanha. 

 

c) que sejam oficiados o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria               

Pública do Estado do Rio de Janeiro com cópia do presente relatório de inspeção, para               

que adotem as medidas que julgarem pertinentes; 

 

d) no mesmo ofício anterior, a informação da existência de processos, judiciais ou            

administrativos, em curso relacionados aos Hospitais de Campanha e, se possível, que            

sejam encaminhadas cópias dos documentos que forem mais relevantes para a           

presente Comissão. 
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 Deputado Estadual Renan Ferreirinha 

Relator da Comissão Especial do Coronavírus 
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Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 2020 

 

 

 

À Comissão Especial Instituída para     

Acompanhar a Situação Fiscal,    

Orçamentária e Financeira das Medidas     

Relativas à Saúde Pública de Importância      

Internacional Relacionadas ao Coronavírus    

(COVID-19)  

 

 

Análise Preliminar nº 02/2020 

Assunto: Contratação dos Hospitais de Campanha | Organização Social IABAS 

 

 

Venho por meio do presente, na condição de relator da Comissão Especial Instituída             

para Acompanhar a Situação Fiscal, Orçamentária e Financeira das Medidas Relativas à            

Saúde Pública de Importância Internacional Relacionadas ao Coronavírus (COVID-19),         

daqui em diante denominada apenas Comissão COVID-19, dar ciência da análise preliminar            

relativa à contratação da organização social IABAS - Instituto de Atenção Básica e             

Avançada à Saúde para prestação do serviço estrutural, de manutenção e funcionamento dos             

hospitais de campanha, firmada com a Fundação Estadual de Saúde do Governo do Estado              

do RJ, conforme passo a expor. 
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A construção dos hospitais de campanha, anunciada pelo Governador Wilson Witzel           

no final de março de 2020, foi a principal estratégia do Governo do Estado do Rio de Janeiro                  

no combate ao Coronavírus, com intuito de ampliar de forma célere e imediata a capacidade               

de atendimento da rede pública aos casos que cresciam de forma exponencial.  

 

O Instituto de Atenção Básica e Avançada em Saúde (IABAS), foi a organização             

social contratada emergencialmente pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, para            

construção, manutenção, gestão e funcionamento de 7 hospitais de campanha, inicialmente           

com 1.400 leitos previstos. 

 

A contratação final (de acordo com o termo aditivo) foi de R$ 770 milhões e               

representou praticamente metade do valor total contratado pela Saúde para combate ao            

COVID-19. Do valor contratado, mais de 30% já foi executado (pago) ao IABAS1. Mas a               

contratação e a prestação de serviços foram marcadas por denúncias e irregularidades, a             

começar pelo fato de que a primeira proposta do IABAS é datada anteriormente ao Termo               

de Referência, o que por si só já é razão de abertura de sindicância ou processo                

administrativo disciplinar. Por isso, essas questões estão sendo investigadas, desde o início,            

pelos órgãos de controle Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público RJ, Ministério             

Público Federal, Defensoria Pública RJ, Polícia Federal e posteriormente pela própria           

Controladoria Geral do Estado, que apuram irregularidades, ausência de planejamento, falta           

de obediência às prescrições legais e qualidade dos gastos.  

 

A contratação apresenta irregularidades de partida, cuja seleção e Termo de           

Referência apresentaram problemas quanto à2:  

a. justificativa da escolha da OS; 

b. ausência de estudo preliminar; 

c. falta de especificação mínima dos quantitativos; 

1 
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d. antecipação de pagamento sem garantias suficientes para a Administração; 

e. deficiência da medição de qualidade e quantidade de todo o objeto; 

f. ausência da estimativa de preços, o plano de construção dos Hospitais de Campanha             

passou por mais de 40 alterações ao longo da implementação. 

 

A principal, senão única, estratégia do Governo RJ fracassou de forma retumbante.            

Com atraso de mais de 2 meses, apenas 2 (dois) dos 7 (sete) hospitais de campanha                

contratados foram parcialmente entregues, repletos de irregularidades, vistoriadas por mim e           

já relatadas a esta Comissão anteriormente (Análise Preliminar 01/2020 da Comissão           

COVID-19). 

 

Diante da decisão do Tribunal de Contas do Estado determinando a suspensão dos             

pagamentos à OS IABAS, o governador Witzel decretou em 02 de junho de 2020, o               

afastamento da IABAS da gestão dos hospitais de campanha (Decreto 47.103/2020)3,           

transferindo-a à Fundação Estadual de Saúde. 

 

Desde a contratação do IABAS, inúmeros integrantes do governo Witzel foram           

presos, incluindo o Secretário de Saúde Edmar Santos, responsável pela contratação de            

Gabriell Neves, apontado como principal articulador do esquema de corrupção em           

investigação. 

 

Após a troca de dois Secretários de Saúde, já tendo adotado medidas de             

flexibilização do isolamento e sem que a principal estratégia na área da saúde tivesse sido               

concluída, e novamente sem apresentar estudo técnico de viabilidade, a Secretaria da Saúde             

anunciou a suspensão das atividades e a transferência dos pacientes para hospitais regulares,             

mas a decisão foi barrada pela justiça e SES e IABAS disputam agora sobre a               

responsabilidade em relação à desmobilização dos hospitais. 
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Apresentada esta breve síntese introdutória, este relatório parcial passa a descrever           

detalhadamente as condições contratuais, denúncias, ocorrências, investigações em curso, o          

histórico e precariedade dos serviços prestados pela Organização Social IABAS na           

construção e gestão dos hospitais de campanha, bem como, as evidências da incompetência             

da Secretaria de Saúde do Estado e do Governo do Estado do Rio de Janeiro no combate à                  

pandemia do COVID-19 e a crise instaurada na saúde neste Estado. 
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2. A Calamidade Pública e a Estratégia dos        

Hospitais de Campanha 
 
 

O estado de emergência em saúde de importância internacional (ESPIN) ocasionado           

pelo surto de Coronavírus foi reconhecido pelo Ministério da Saúde em 03 de fevereiro de               

20204. A necessidade de atuação célere, eficiente e coordenada entre atores governamentais            

e prestadores de serviços de saúde, foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde -              

OMS, em 11 de março de 2020. 
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O estado de calamidade pública foi decretado pelo estado de Rio de Janeiro em 20 de                

março, cuja maior expectativa era o aumento exponencial da demanda assistencial e,            

portanto, desdobrou na estratégia da rápida disponibilização dos hospitais de campanha           

considerados imprescindíveis para o enfrentamento da pandemia5. 

 

 
Foto: Governador Wilson Witzel e Secretário de Saúde Edmar Santos, no dia do anúncio da implementação 

dos hospitais de campanha. 

 

Uma semana após prometer abrir 299 leitos em 10 dias nos hospitais estaduais já              

existentes, mediante contratação também eivada de irregularidades6, o governador Witzel          

anunciou em 30 de março, que o estado construiria 8 hospitais de campanha, com total de                

1,8 mil leitos, para atender pessoas contaminadas pelo coronavírus, que seriam instalados no             

Maracanã, Jacarepaguá, Leblon, Caxias, São Gonçalo, Campos, Casimiro de Abreu e no            

Complexo de Gericinó7.  

 
 
 
 
 
 

5 
6 
7 
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3. A Seleção Emergencial da OSS Instituto       

IABAS e seu antecedentes 
 

Sem seleção pública ou transparência, sem chamamento público no Diário Oficial           

para apresentação de propostas por outras organizações interessadas, o Estado do Rio            

assinou no dia 03 de abril de 2020 contrato no valor de R$ 835,7 milhões com a                 

Organização Social IABAS, para construção de gestão de 7 hospitais de campanhas, com             

1400 leitos, com vigência e desembolso dos valores em 6 meses8.  

 

Como já mencionado um dos fatos que chamou a atenção dos órgãos fiscalizadores             

reside no fato de que a proposta de trabalho da IABAS foi apresentada um dia antes                

(26/03/2020) da apresentação do Termo de Referência (27/03/2020) pela Secretaria Estadual           

de Saúde do Rio de Janeiro. Por isso, questionei o superintendente do IABAS em uma da                

oitivas e recebi respostas vagas e evasivas: 

 

8 
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“O SR. RENAN FERREIRINHA [Deputado Relator] 

– Dr. Helcio, o Iabas enviou uma proposta de 835 milhões de reais para o governo do                 

estado um dia antes do processo de contratação ser aberto. A pergunta é: como o Iabas                

conseguiu a informação de quantos hospitais seriam, o número de leitos, entre outras             

especificações, para que pudesse elaborar uma proposta antes da abertura do processo de             

contratação? 

 

O SR. HELCIO KAZUHIRO [Superintendente IABAS] 

– (...) Não fui eu que participei dessa fase, dessa negociação, porque, como eu              

expliquei para o senhor, a nossa parte mais é gestão médico-hospitalar. 

 

SR. RENAN FERREIRINHA [Deputado Relator] – Dr. Helcio, me explica o           

seguinte. Se a Iabas foi capaz de apresentar uma proposta um dia antes do termo de                

referência ser publicado, e o senhor está me dizendo que não pode responder perante as               

questões contratuais, quem da Iabas pode responder para a gente como essa magia             

aconteceu?  

 

O SR. HELCIO KAZUHIRO WATANABE – Primeiro, que não tem magia. Eu acho             

que o dr. Gustavo [advogado do IABAS] está no link. Se ele quiser expressar um pouquinho                

mais sobre isso, mas, basicamente o que eu posso falar para o senhor, deputado, é que a                 

planilha, o projeto, tudo foi apresentado conforme as normas da lei, dentro dos prazos legais,               

conforme foi tudo solicitado.  

 

O SR. RENAN FERREIRINHA [Deputado Relator]– Então, vocês adivinharam…”9 

 

O Sr. Gustavo [advogado do IABAS] se manifesta então e afirma que “O Iabas vinha               

negociando com a Secretaria de Saúde algumas melhorias no Hospital Adão Pereira, e aí              

então se tomou conhecimento de que o Iabas havia apresentado uma proposta para construir              

9 

9 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

os hospitais de campanha, ou iria, enfim – não lembro agora exatamente as datas –, mas que                 

faria a construção dos hospitais de campanha em São Paulo. Então, por conta dessa relação               

preestabelecida, houve a solicitação de apresentação das propostas.” 10 (grifo nosso).           

Essa afirmação deixa claro o favorecimento do IABAS em relação à seleção, uma vez que               

aponta para uma relação preestabelecida como motivo da apresentação da proposta. Ele            

afirma então que “todas as propostas, inclusive as propostas concorrentes do Iabas, todas             

são de datas anteriores à abertura desse segundo processo.”11.  

 

Os processos SEI indicam a seguinte cronologia: 

● Lançamento da chamada: 27/03 

● Proposta de trabalho IABAS: 26/03 

● Solicitação de cotação para empresas: não é possível ter certeza da data, uma vez              

que os e-mails inseridos no SEI se encontram com a data ausente, constando apenas              

a data do cabeçalho da página 30/03 

● Assinatura do contrato: 03/04 

● Encaminhamento das propostas para a Subsecretaria: 06/04 

 

Essas datas são no mínimo suspeitas se considerarmos que todos os documentos            

fornecidos pelo IABAS, que constam no SEI, em razão da contratação foram emitidos no              

dia 30/03 e que as notas de autorização de despesa referentes ao contrato 027/2020 destinada               

ao IABAS e as notas de empenho datem do dia 27/03 e 03/04, respectivamente. 

 

Chama também a atenção a disparidade das propostas de outras empresas em            

comparação ao IABAS, principalmente em relação ao número de leitos. Enquanto a            

proposta do IABAS baseia-se em 1400 leitos, a das outras empresas se referem a apenas 120                

leitos (Medshore e Affonseca) ou não discriminam quantidade exata de leitos (Foco            

Construções). Como a Iabas tinha uma proposta mais perto do número de leitos desejado              

10 
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pelos gestores públicos da SES? Por que essas empresas propuseram um número tão distante              

do que estava discriminado no Termo de Referência? Nem mesmo a ex-Subsecretária da             

SES, Mariana Scárdua soube explicar a divergência, como revelado em oitiva do dia 9 de               

julho: 

“O SR. RENAN FERREIRINHA [Deputado Relator] − A senhora sabe se o envio             

antecipado da proposta da Iabas para a Secretaria de Saúde, referente aos 1.300 leitos, e não                

mais 120 leitos como foi inicialmente proposto, teve alguma influência do então            

Subsecretário Gabriell Neves? 

 

A SRA. MARIANA TOMASI SCARDUA [Ex-Subsecretária da Saúde] -         

Desconheço. 

 

O SR. RENAN FERREIRINHA – Como se deu a mudança do formato de             

contratação de 120 para 1.200 leitos e depois, posteriormente, a 1.300, e acabou ficando com               

1.200 leitos, como se deu a participação Iabas? A senhora também tem alguma noção disso? 

 

A SRA. MARIANA TOMASI SCARDUA - Não faço ideia, Renan”12 

 

Também é preciso ressaltar que a contratação se deu sem apresentar qualquer estudo             

técnico, sem mapeamento de demandas, testes ou indicadores de monitoramento do avanço            

dos casos, e sem data estipulada para a entrega dos hospitais, como revelou o              

superintendente do IABAS Helcio Kazuhiro Watanabe em oitiva realizada no dia 29 de             

junho de 2020: 

 

“A SRA. PRESIDENTE (Deputada Martha Rocha) – Qual era a previsão do            

contrato? 
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O SR. HELCIO KAZUHIRO WATANABE – Não, o contrato não tinha previsão de              

entrega porque havia, sim, um comprometimento, a gente entregar os hospitais o quanto             

antes, o mais cedo possível.”13 

 

Destaca-se também o fato de que o embasamento e justificativa para a estratégia a              

implementação dos hospitais de campanha e para investimento de R$ 835,7 milhões, foi             

realizado em 2 frases, no termo de referência assinado pelo subsecretário executivo de             

Saúde, Gabriell Neves, que acabou sendo preso, como se verá adiante:  

 

 

Fonte: Processo SEI n. SEI-080001/007073/2020 14 

 

O documento foi celebrado inicialmente como um “Contrato de Prestação de           

Serviços” para a implantação de 1400 leitos em hospital de campanha, para os pacientes              

infectados com coronavírus. Em relação à tramitação e disponibilização do contrato,           

foram apontadas as seguintes faltas15: 
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A notícia agitou os bastidores da SES, e os documentos referentes ao caso foram              

retirados do SEI, o portal de informações do governo16, com base na lei 8.666, que no                

entanto não se aplica ao caso IABAS, uma vez que sequer houve licitação para sua               

contratação. 

 

No dia 20/04, mesmo dia em que o subsecretário executivo da Secretaria Estadual de              

Saúde do Rio, Gabriell Neves Carvalho, foi exonerado do cargo, a área jurídica da pasta               

emitiu parecer sobre o contrato. Gabriell foi o responsável pela assinatura de contratos que              

são investigados pelo Ministério Público do Rio. O parecer da SESJUR apontou inúmeras             

irregularidades, entre elas o fato da análise ter se dado após celebração do contrato: 

 

“3.1.1.Da análise jurídica posterior à contratação: aplicação do artigo 22, caput e §1º,             

da LINDB A presente contratação fora celebrada antes da análise jurídica, em franca             

contrariedade ao que determina do artigo 38, VI e parágrafo único, da Lei nº 8.666/9310,               

aplicável subsidiariamente às contratações submetidas à Lei n° 13.979/2011. Caso fosse           

adotada a legalidade estrita, poder-se-ia cogitar a nulidade do presente ajuste, justamente por             

não cumprir um requisito necessário para a maioria dos procedimentos de contratação.”            

Apesar de ter considerado nulos os contratos para a instalação de sete hospitais de campanha               

para atender pacientes com coronavírus, até que fossem realizados os inúmeros ajustes para             

garantir sua validade, afirmou que “essa não parece ser a melhor posição”17 e apontou os               

caminho jurídicos possíveis para a validação. Segundo o órgão, há indícios de sobrepreço na              

16 
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compra de respiradores e na contratação de empresas para criação dos hospitais. A             

indicação foi para que a montagem das unidades, no entanto, não fosse interrompida. As              

irregularidades do contrato apontadas pelo parecer18 são as seguintes: 

 

1. Da dispensa de licitação: Ainda que a dispensa seja prevista pela lei em situação              

de calamidade pública (Lei nº 13.979/20 e no Decreto Estadual n° 46.991/20) o             

parecer julgou “o regramento insuficiente e inadequado – especialmente no cenário           

de crise atual – porque continua a incidir um modelo de contratação ineficiente.”; 

 

2. Termo de referência não qualificado: foi apresentada versão simplificada não          

firmada “por técnico com qualificação profissional pertinente ao tema”; 

 

3. Da ausência de estudo preliminar: impossibilidade de enquadramento de parcela          

do objeto como serviço comum, sendo necessário estudo de modo a determinar            

“melhor o objeto da contratação, evidenciando a real necessidade ou problema a ser             

superado e otimizar o uso dos recursos públicos disponíveis.” 

 

4. Da falta de especificação mínima dos quantitativos: o Termo de Referência           

apresentou tão somente a necessidade de 1.400 leitos em sete regiões diferentes,            

sem fornecer um mínimo de especificação quanto aos serviços necessários à           

execução do objeto principal (Construção e instalação do Hospital de Campanha;           

Contratação de serviços terceirizados; Locação de equipamentos; Contratação de         

pessoal e Administração do centro médico);  

→ Em razão disso, a proposta apresentada pelo IABAS (4065413) seguiu essa            

generalidade, indicando, por exemplo, o gasto de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões           

e quinhentos mil reais) com tendas, sem precisar se o montante seria destinado à              

aquisição ou construção delas. Há, nos mesmos moldes, indicação da necessidade           

de Assessoria e Consultoria (R$ 1.000.000,00), limpeza e jardinagem (R$          

18 
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611.000,00), alimentação (R$ 509.844,28) e lavanderia (R$ 486.000,00). Também,         

há serviços que podem ser categorizados como mão de obra exclusiva sem um             

mínimo de clareza 

 

5. Da previsão de subcontratação: falta indicação de qual parcela da contratação será             

feita pela contratada e a cotação de preços está incompleta. O parecer aponta que              

“Seria ilógico repassar um determinado vulto de dinheiro público, por meio de            

adiantamento, para que o IABAS pudesse subcontratar, enquanto a Administração          

poderia contratar diretamente tais serviços com empresas especializadas        

fundamentado na Lei 13.979/20.”; 

 

6. Do critério de medição e pagamento: a antecipação de pagamento foi determinada             

sem garantias suficientes para a Administração, o que gerou “desatendimento do           

principal requisito: existência de cautelas ou garantias que diminuam o risco da            

Administração”; 

 

7. Da deficiente medição de qualidade e quantidade de todo o objeto: O parecer              

apontou para a necessidade de readequação do acordo de níveis de serviço – ANS,              

uma vez que no contrato é apenas feita menção prevendo somente seu conceito básico,              

o que, de acordo com o parecer “pode acarretar prejuízos incalculáveis à            

Administração, especialmente por faltarem metas claras, parâmetros de qualidade e de           

quantidade.”; 

8. Estimativa de preços: O parecer destaca que mesmo em situação de emergência, é              

necessária apresentação da estimativa de preços. O contrato em questão apenas           

sinalizou a dispensa e a lei em que se ancorava, sem justificativa suficiente: “Acontece              

que a mera repetição ou citação do texto normativo não pode ser considerada como              

justificativa apta a excepcionar a estimativa de preços (...) Por essa razão, não há              

justificativa válida para a dispensa da estimativa de preços, devendo ser realizada nova             

estimativa”; 
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9. Da análise da minuta: Foi constatado que “A minuta acostada do contrato             

administrativo n° 027/2020 (4145732) obedece parcialmente às prescrições legais         

vigentes e atende parcialmente às orientações da PGE”. O parecer sugere então a             

elaboração de termo aditivo; 

 

10. Da nulidade do contrato administrativo n° 027/2020: Por fim, o parecer aponta             

para o equívoco quanto ao regime jurídico, destacando que o tipo de contrato correto              

seria um contrato de gestão. “Daí se conclui que o objeto do contrato celebrado, nos               

moldes atuais, afronta o ordenamento jurídico.” 

 

Este parecer foi aprovado pelo Núcleo de Contencioso Estratégico e Defesa da            

Probidade da PGE, com acréscimos (“Em razão das diversas irregularidades diagnosticadas           

nos referidos pronunciamentos, que vão desde falhas procedimentais até a própria escolha            

do regime jurídico contratual adequado à hipótese, concluiu-se estar o processo da referida             

contratação maculado por vícios de nulidade”) e vistado pelo Procurador do Estado, ficando             

estabelecido que o Subsecretário Executivo19 poderia “ou reconhecer a nulidade do contrato            

nº 027/2020 ou optar por celebrar termo aditivo ao contrato nº 027/2020, sendo ambas as               

possibilidades contempladas no item 5 do Parecer da PGE (respectivamente, itens 5.2 e             

5.1).” 

 

Assim, em 30 de abril foi assinado o termo aditivo que alterou a natureza do               

contrato, transmutando-o em “contrato de gestão”, diminui o escopo de seu objeto, de 1400              

para 1300 leitos, e reduziu o valor total do contrato, para 770 milhões. A redução do valor                 

do contrato se deu, entretanto, com variação inexplicada na precificação dos itens, havendo             

casos de aumento nos preços de até 295%, quanto redução de até 84%. Assim, do montante                

total dos insumos analisados pela CGE (no valor de R$ 695,3 milhões), registra-se um              

aumento no custos dos insumos. Como apontado pela Deputada Martha Rocha, Presidente            
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desta Comissão COVID-19, em oitiva realizada no dia 29 de junho: “apesar de ter havido a                

redução do número de leitos, houve um aumento em 12% nos insumos do contrato, aumento               

esse de 72 milhões.”20 

  

No dia 08/05 a subsecretaria jurídica emite parecer sobre o termo aditivo, relatando             

diversos problemas apontados anteriormente que não foram sanados. É importante ressaltar           

que as irregularidades foram destacadas em diversos momentos tantos pelos órgãos internos            

à SES quanto pelos órgãos de controle e se mantiveram durante todo o processo, apesar das                

inúmeras modificações.  

 

O parecer21 sobre o termo aditivo indicou em primeiro lugar que “o caminho aqui              

trilhado não seguiu a preferência acima indicada [pelo Procurador Geral do Estado (...) o              

contrato foi ajustado sob o regime jurídico da Lei n° 8.666/93, embora o correto fosse a                

celebração de um contrato de gestão, nos moldes da Lei estadual n° 6.043/11.”. 

 

Dessa forma, o parecer recomenda enfaticamente a abertura de sindicância para           

apurar:  

a. as circunstâncias em que foi elaborado o primeiro Termo de Referência (3947215),            

uma vez que a primeira proposta do IABAS (3959486) é datada anteriormente ao             

termo;  

 

b. existência de dolo ou erro grosseiro do agente responsável[22] pela elaboração do            

segundo termo de referência (4059666), que, como visto, contém imprecisões que           

podem levar ao desperdício de dinheiro público; 

 

c. quanto à contratada, após a nova estimativa, caso se constate sobrepreço, deve-se            

abrir processo administrativo em apartado a fim de aplicar uma ou mais sanções             
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previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, mediante prévio e efetivo contraditório;            

obediência à proporcionalidade na aplicação das sanções; e a dosimetria estabelecida           

nos parágrafos do art. 22, da LINDB.” 

 

Além disso, os principais problemas já devidamente apontados anteriormente no          

parecer relativo ao contrato originário permaneceram. São eles: a ausência de estudo            

preliminar, a falta de especificação mínima dos quantitativos, a ausência da justificativa de             

preço que prove a economicidade da celebração do contrato com a contratada, ausência de              

justificativa técnica para a redução da quantidade de leitos, irregularidade sobre liberação            

antecipada de verba de investimento e ausência de cotação de preços das subcontratadas. 

 

No dia 08/05 a PGE aprova o parecer da SUBJUR, ressaltando “que algumas             

proposições traçadas pelos órgãos de assessoramento jurídico em seus opinamentos e           

fundamentais à escorreição do procedimento não foram, ainda, observadas”. 

Antes, porém, de prosseguirmos com o caso dos hospitais de campanha é importante             

acrescentar que, a Organização Social IABAS, contratada pelo Governo do Rio, tem            

histórico de má gestão e de crimes22. 

 

Desde o começo de 2017 a gestão da IABAS começou a ser investigada por              

irregularidades no município do Rio de Janeiro. O decreto 42.753 exigiu auditoria em todos              

os processos de contrato e gestão das organizações sociais. A partir dessas investigações foi              

aberto o primeiro processo administrativo contra a OS após a identificação de            

irregularidades no contrato do Hospital Rocha Faria. 

 

Em julho de 2017, foram confirmadas: 

● Inconformidade financeira 

● Não cumprimento da meta de 50% das metas previstas no contrato  
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Tais confirmações deram início à rescisão do contrato com o Rocha Faria, concluído             

em dezembro de 2017, que gerou ao instituto uma multa no valor de R$ 27,9 milhões. Em                 

outubro de 2018, o IABAS foi desqualificado e, além das razões da multa, foram              

constatadas questões com pagamentos que não foram aceitos, não prestação e não aprovação             

de contas. O parecer pela desqualificação saiu em abril de 2019 no DO municipal no mesmo                

mês. Como publicado no Diário Oficial do município no dia 25 de abril de 2019, o motivo                 

da desqualificação foi a má gestão dos recursos públicos, que gerou prejuízo aos usuários              

dos serviços. A IABAS foi então substituída pela empresa municipal de Saúde RioSaúde na              

gestão de unidades de saúde municipais. 

 

A multa aplicada sobre a IABAS em 2017 não foi paga, o que levou à inscrição da                 

instituição na Dívida Ativa do Município e teve a execução fiscal ajuizada em janeiro de               

2019, conforme destacou o procurador-geral do município do Rio, Marcelo Marques.  

 

Todos o processo de desqualificação da IABAS foi acompanhada pela PGM, que            

confirmou todas as irregularidades. Além disso, parte das investigações revelou “uma série            

de erros administrativos graves desde o início do contrato para administrar as UPAS de              

Costa de Barros e Madureira, gerando danos aos cofres públicos”23. Após todo o processo a               

IABAS ainda tentou reverter a desqualificação, mas não teve o pedido de reconsideração             

aceito e a OS não tem mais contratos com a gestão municipal e está proibida de participar de                  

disputas na capital do Rio de Janeiro por dois anos. 
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Abaixo visualizamos linha do tempo que resume o processo de desqualificação do            

IABAS: 

 

 

(Fonte: Site da Prefeitura do Rio de Janeiro24) 
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Além das investigações que apontaram os erros administrativos que levaram à           

desqualificação da OS, a IABAS também foi alvo de investigações criminais que levaram à              

prisão preventiva, em 2018, de um de seus ex-dirigentes. O ex-presidente do conselho da              

IABAS, Luis Eduardo Cruz, foi acusado de peculato em sua atuação na instituição BioRio,              

o que levantou pelo Ministério Público a “suspeita que a Bio-Rio tenha sido criada para               

esconder a atuação do Iabas em alguns contratos.”25.  

A organização era responsável por gerir o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes,            

questão que foi levantada em oitiva realizada por essa comissão e que aponta para a inação                

de Gabriell Neves diante da ciência de irregularidades do IABAS: 

 

“A SRA. LUCINHA [Deputada] – Dra. Mariana, em maio de 2019, a comissão já tinha dado                

recomendação que era para cancelar o contrato deles. Em maio! 

 

A SRA. MARIANA TOMASI SCARDUA [ex-Subsecretária de Estado de Saúde] - Em... 

 

A SRA. LUCINHA [Deputada] – 2019. 

 

A SRA. MARIANA TOMASI SCARDUA - O contrato vencia 22 de maio. Em 21 de maio,                

a Comissão faz esse parecer. E o contrato foi renovado para não ter descontinuidade de               

serviço, dia 22 de maio. Na época, pela Subsecretaria Executiva, no mesmo escopo. No ano               

de 2019, a fiscalização ficou mais próxima do Iabas. A gente fez algumas reuniões com o                

Iabas. Se vocês buscarem... o Iabas trocou de gestão nesse período três ou quatro vezes. 

A SRA. LUCINHA [Deputada] – Sim, até porque o Presidente anterior do Iabas foi preso, o                

Eduardo. Foi preso, não é? 

 

A SRA. MARIANA TOMASI SCARDUA - Em janeiro e fevereiro de 2019 todo parecer da 

Comissão de fiscalização da Superintendência de Acompanhamento de Contrato de Gestão e            

da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde foi pela rescisão do contrato. 
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A SRA. LUCINHA [Deputada] – Isso. Verdade. 

 

A SRA. MARIANA TOMASI SCARDUA - Em 2020. E aí, o que a gente fez como área                 

técnica? Fez um novo termo de referência para o Hospital Adão para fazer um novo               

processo seletivo, sugerindo a não renovação com o Iabas, dia 22 de maio, e a entrada de                 

uma nova OS antes do término do contrato do Iabas. Tudo isso foi encaminhado. O processo                

todo foi encaminhado para a Subsecretaria Executivo que já estava aos cuidados do Gabriell              

Neves e que não deu andamento ao processo. 

 

A SRA. LUCINHA – Então, posso ter aqui, com clareza, que quando a Comissão deu esse                

parecer para cancelar o contrato, e foi feita toda uma análise criteriosa de acompanhamento,              

esse cancelamento não ocorreu, porque o Sr. Gabriell Neves assim entendeu que não             

precisava cancelar o contrato. É isso? 

 

A SRA. MARIANA TOMASI SCARDUA - O que eu posso afirmar é que o processo ficou                

parado lá. O que ele entendeu, eu não posso afirmar.”26 

 

Afora os problemas no Rio de Janeiro, em São Paulo a OS também levantou              

suspeitas e uma auditoria realizada em sigilo pelo TCM constatou disparidade no quadro de              

pessoal previsto na Unidade Básica de Saúde (UBS) Anhembi, a não abertura de uma das               

UBS e movimentação irregular de dinheiro em conta do Rio de Janeiro. 
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4. Os Termos da Contratação da OSS IABAS 
 

 

 

A contratação da Organização Social IABAS Instituto de Atenção Básica e           

Avançada à Saúde, inscrita no CNPJ n. 09.652.823/0001-76 foi firmada no dia 03 de abril de                

2020, pela Fundação Estadual de Saúde, regida inicialmente pelo contrato nº 027/2020,            

assinado pelos representantes legais, o então Secretário de Estado de Saúde, Edmar José             

Alves dos Santos, e pelo então sub-secretários executivo Gabriell Carvalho Neves Franco            

dos Santos, e o representante do IABAS , Claudio Alves França. 

 

Nos termos do contrato n. 027/2020, a IABAS foi contratada para construir e gerir 7               

Hospitais de Campanha, com 1.400 leitos, no período de 03 de abril a 02 de outubro, pelo                 

montante total de R$ 835.772.409,78. Em 30/04, após a indicação de inúmeras            

irregularidades em relação ao contrato originário, o termo aditivo transmuta o contrato para             

“Contrato de gestão”, conforme detalhado a seguir. 

a) Objeto do Contrato IABAS 

b) Valor do Contrato IABAS 

c) Execução Orçamentária e Financeira do Contrato IABAS 

d) Vigência do Contrato IABAS 

a) Objeto do Contrato IABAS 

 

23 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

Nos termos do contrato, a OS IABAS foi contratada para a prestação do serviço              

estrutural, de implantação, manutenção e funcionamento dos hospitais de campanha          

localizados: Hospital de Campanha Rio de Janeiro (Maracanã), Hospital de Campanha São            

Gonçalo, Hospital de Campanha Nova Iguaçu, Hospital de Campanha Duque de Caxias,            

Hospital de Campanha Campos dos Goytacazes, Hospital de Campanha Casimiro de Abreu            

(Barra de São João) e Hospital de Campanha Nova Friburgo. O contrato, após termo aditivo,               

tem como objeto 1300 leitos, sendo 520 deles de UTI e 780 de enfermaria, para a gestão,                 

operacionalização e execução dos serviços regulados de saúde destinados ao combate do            

COVID-19. 

 

A tabela abaixo elaborada pela Controladoria Geral do Estado apresenta uma análise            

comparativa entre a proposta inicial e o termo aditivo, o custo mensal por leito da proposta                

inicial detalhado cada item que estão dentro das atribuições do IABAS. Nos insumos             

analisados, a CGE verifica variação inexplicada na precificação dos itens, havendo tanto            

variações positivas de até 295%, quanto itens com redução de até 84%. Mas no montante               

total dos itens analisados, no valor de R$ 695,3 milhões, há um aumento de 12% do valor                 

(R$ 72,9 milhões), muito embora tenha havido redução de 100 leitos nesta proposta.  
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A redução do valor total do contrato, de R$ 835 milhões para R$ 770 milhões, não                

pode ser explicada, portanto, pelos itens descritos pela CGE. Este comissão irá apurar             

oprotunamente junto a CGE/RJ, a diferença não considerada em sua análise, que explica a              

redução do montante final do contrato firmado. 

 

Estas incoerências na precificação da proposta e do contrato, assim como na            

especificação dos objetos contratados, acabaram se evidenciando ao longo de todo o            

processo de construção dos hospitais.  

 

Especificamente quanto ao sobrepreço praticado pelo IABAS, as evidências são          

enunciadas em inúmeras notícias, transcritas a seguir. 

 

No dia 16 de julho, foram noticiados indícios de sobrepreço identificado pela            

Controladoria Geral do Estado, indicando que os leitos dos hospitais de campanha da             
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IABAS custavam o dobro do preço (R$ 9,9 milhões por 100 leitos) dos leitos da unidade do                 

hospital de campanha montado pela prefeitura do Rio (R$ 5 milhões por 100 leitos)27: 

 

 

 

 

 

O sobrepreço foi constatado também em relação outra proposta do próprio Instituto            

IABAS, para diferente contratante. Enquanto o Rio de Janeiro se comprometeu em pagar ao              

Instituto IABAS o montante aproximado de R$ 128 milhões por mês (em média), em São               

Paulo o Instituto IABAS foi contratado por R$ 18 milhões por mês, para gerir a mesma                

quantidade de leitos (1.300)28. 

 

27 
28 
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b) Execução Orçamentária e Financeira 

O termo aditivo determinou o pagamento imediato, na data de assinatura do presente             

termo aditivo, de mais R$ 68.000.000,00. O saldo remanescente do contrato será dividido             

em 5 (cinco) prestações mensais e sucessivas, no valor cada uma delas de R$ 128.510.894               

(cento e vinte e oito milhões, quinhentos e dez mil, oitocentos e noventa e quatro reais),                

devendo ser pagas todo o dia 1° de cada mês. 

Dos valores contratados, a IABAS já recebeu o montante de aproximadamente R$            

355 milhões, até a data de 12 de agosto, segundo dados constantes no SIAFE - RIO. 

Há porém, divergências em relação aos dados de execução destes contratos quando            

se confronta os dados do SIAFE-Rio, com Portal de Compras Públicas do Estado e a               

Pesquisa Processual do SEI-RJ da Secretaria de Fazenda do Estado, podendo estar            

associadas à alimentação dos sistemas.  

As incongruências relativas à execução são apresentadas a seguir, sem juízo da            

veracidade dos dados lançados nestes portais. Confrontando as bases foi possível identificar            

que no Portal de Compras públicas 35,8% do contrato já foi pago, no entanto, o SIAFE o                 

valor pago é de quase R$ 355 milhões, 42,5% do contrato registrado consta como pago. 

 

 
Tabela. Execução Orçamentária do Contrato IABAS 

Bases Contrato 

IABAS 

Empenhado Liquidado Pago % Pago  

Contrato 

Portal de Compras   

Públicas  835.772.410 349.845.260  500.657.804  304.146.910  35,8% 

SIAFE-RIO***  835.772.410 402.402.706 318.688.652 354.841.131  42,5% 

 Dados extraídos do Portal de Compras Públicas e SIAFE no dia 12/08/2020. 

 

27 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

Esta diferença nos dados dificulta na análise financeira do contrato e evidencia falta             

de transparência destes números. Afinal resta a dúvida, quanto foi desembolsado pelo            

Estado do Rio de Janeiro ao IABAS, de fato? 

Importante acrescentar que no documento eletrônico TCE-RJ 9949-9/20 consta a          

expedição de ordens bancárias ao IABAS no valor total de R$ 358,46 milhões, denotando a               

existência de pagamento em montante superior ao identificado pelo Corpo Instrutivo           

TCE-RJ (Processo TCE RJ n. 102.696-8/20), cujos dados foram extraídos do Portal da             

Transparência específico para contratações destinadas ao enfrentamento da pandemia de          

coronavírus. O Tribunal de Contas determinou que tal disparidade fosse elucidada pelo            

responsável, no caso, pelo Secretário de Estado de Fazenda, discriminando e quantificando            

os valores das respectivas ordens bancárias, além dos correlatos processos financeiros, bem            

como, esclarecendo o motivo do Portal da Transparência fiscal não disponibilizar esses            

dados29. 

Os pagamentos para IABAS foram parcialmente realizados até que, diante da falta da             

entrega dos serviços estabelecidos contratualmente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio             

de Janeiro (TCE-RJ) determinou, em 17/05/2020, que o Governo do Estado do Rio de              

Janeiro não realize, autorize ou permita qualquer pagamento relacionado ao contrato           

firmado, com dispensa de licitação, com o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde               

(IABAS). 

 

c) Vigência do Contrato 

 

A vigência prevista para o contrato era de 6 meses, de 03/04/2020 até 02/10/2020.              

Aqui vale destacar que no contrato não foram estipulados prazos de entrega, o que se               

confirmou nas oitivas. 
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d) Desembolso Adicional | demais contratos IABAS 

 

Complementarmente, vale acrescentar que o IABAS tem contrato firmado e vigente           

com a Secretaria de Estado de Saúde desde 2016 (contrato n. 003/2016), referente ao apoio               

ao gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde desenvolvidos no Hospital             

Estadual Adão Pereira Nunes, situado no município de Duque de Caxias. O valor total do               

contrato com o IABAS em 2016, foi de R$ 204.493.247,34. O acordo contratual previu              

transferência mensal de R$ 16.499.437,32 para despesas de custeio e R$ 6,5 milhões para              

despesas com investimentos. 

Na análise do Portal do Transparências, observarmos as despesas do fornecedor           

IABAS por ordem bancária. No acumulado dos anos de 2016 a Junho de 2020, o Estado do                 

Rio de Janeiro repassou R$ 673,6 milhões para o IABAS com o objetivo de financiar as                

despesas do Hospital Adão Pereira Nunes. Em 2019 ocorreu crescimento de repasse no             

montante de R$ 32 milhões quando comparado ao ano de 2018. Por que este crescimento de                

despesa em 2019?  

 

 

 

Em 2020 foi empenhado R$ 67 milhões e pago R$ 98 milhões (considera-se o Restos               

a Pagar Pago). O valor de pagamento superior ao empenho está relacionado a valores de               
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outros exercícios, ou Restos a Pagar que representam R$ 36 milhões do total pago no ano2                

 

  

 

 

 

 

5. A Precariedade da Política Pública e a        

Crise da na Gestão da Saúde 

a. Da situação dos Hospitais de Campanha e do        

Contrato IABAS 

A execução do contrato e a implementação da principal política pública de combate ao              

Coronavírus foi marcada por precariedade e irregularidades, mais um capítulo da crise na             

gestão da saúde no Estado do RJ, com denúncias de corrupção, investigações em curso pela               

Polícia Federal, quedas e prisões, inclusive do Secretário de Saúde, conforme detalhamento            

a seguir. No dia 30/04/2020, era esperada a inauguração dos hospitais de campanha. Mas              

nenhum foi aberto. Começou aqui a saga dos atrasos. Lembrando que foi também neste dia a                

assinatura do termo aditivo, que alterou o contrato inicial.  

Os atrasos são apenas uma parte das irregularidades e prosseguem pelo mês de maio.              

No dia 17 o secretário Edmar Santos é exonerado sob alegações de má gestão e Fernando                

Ferry assume no dia 19. Ferry relatou que foi convidado a assumir pelo vice-governador              

Cláudio Castro: “As palavras dele (vice-governador Cláudio Castro) : ‘O passado nós vamos             
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botar no Tribunal de Contas, na Controladoria, no Ministério Público. A gente quer que você               

se preocupe agora com o futuro e construir o futuro.’”30. Essa fala confirma a ciência que                

havia sobre os problemas em relação à contratação da OS, o que é reforçado pela afirmação                

do então secretário: “Dá a impressão que eu fui colocado aqui para esconder ou apagar               

qualquer tipo de indício de irregularidades. Eu acho que, se tem irregularidade, tem que ser               

apurado, tem que se ver se realmente a irregularidade é real.”31. Ele aponta ainda diversas               

irregularidades32 constatadas ao assumir a SES e relata que alertou o governador Witzel             

sobre elas: “quando houve uma notícia dizendo que o Iabas foi escolhido apesar de ter               

péssimas avaliações e eu mandei essa notícia para ele, e ele responde no WhatsApp o               

seguinte: “Passa o cerol”. Eu tenho isso gravado, foi no dia 4 de junho.”33. 

Assim, a atuação de Ferry é marcada por uma relação conflituosa entre o IABAS e a                 

SES, na qual se destacam inúmeras notificações enviadas à OS com solicitações e             

questionamentos que descreveremos a seguir. Vale destacar, no entanto, que embora os            

questionamentos sejam válidos, eles são feitos em momento inapropriado de total atraso:            

essas questões (cronogramas, discriminação de quantitativos, etc.) deveriam estar         

esclarecidas desde a primeira proposta de trabalho e deveriam condicionar a contratação da             

OS. 

 

Descrevemos abaixo o processo de comunicação e notificações entre SES e IABAS            

nesse período que constam no sistema SEI: 

 

● 25/05 –  Notificação IABAS 

Diante das notícias veiculadas pela mídia sobre o hospital do Maracanã, a SES a              

notifica IABAS sobre descumprimento do contrato: “Conforme veiculado em jornais de           

grande circulação, há notícia de que o Hospital de Campanha, localizado no Maracanã, não              

30 
31 
32 
33 
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possui exames e medicamentos básicos, como sedativos utilizados para a ventilação dos            

pacientes, a saber: midazolan e fentanil. Do mesmo modo, há informações de que não há               

exames laboratoriais e os pacientes já estavam há mais de dois dias sem fazer exame de                

sangue, o que pode estar contribuindo para a morte dos enfermos.”34 

 

Resumo Hospital Maracanã: 

No dia 09/05, o Hospital do Maracanã foi inaugurado com atraso e incompleto. Foi              

a primeira unidade a ser entregue à população. Ela deveria ter 400 leitos, mas foi aberto                

com apenas 170 vagas35. No dia 16/05, funcionários do Hospital de Campanha do             

Maracanã denunciaram que respiradores foram retirados da unidade e levados para o de             

São Gonçalo, que seria inaugurado. Isto deixou claro que o estado não tinha equipamentos              

para atender a demanda36. 

 

 

● 26/05 - Notificação IABAS 

Solicita toda a documentação pertinente e legal dos funcionários que trabalham no            

Hospital de Campanha do Maracanã gerenciado pelo IABAS. Encaminha a relação das            

medidas que devem ser tomadas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com repasse de                

informações imediata endereçada ao Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

 

● 26/05 - IABAS informa da “Operação Placebo” 

“Na data de amanhã, 26/05/2020, estava entabulada a entrega do hospital de            

campanha de São Gonçalo, medida possibilitada pelos enormes esforços que o IABAS            

empregou na sua conclusão. Entretanto, fatores externos impedem o IABAS de dar            

cumprimento ao determinado. Na data de hoje, 26/05/2020, houve a deflagração da operação             

“Placebo” pela Polícia Federal, destinada a investigar “irregularidades na aplicação dos           

34 
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recursos destinados ao estado de emergência de saúde pública decorrente do COVID19”37,            

figurando a sede do IABAS no Rio de Janeiro e São Paulo como alvos de busca a apreensão                  

pelas autoridades” 

 

Logo em seguida pede desconsideração do conteúdo. Não fica claro o motivo pelo             

qual eles desvalidam esse conteúdo, o que deve ser investigado, o IABAS alegou em ofício               

“equívoco quanto ao seu conteúdo, tornando-o sem efeito para quaisquer fins.”. A operação             

efetivamente se iniciou nesse dia, conforme informe38 da própria Polícia Federal. O IABAS             

foi o principal alvo da investigação39. 

● 27/05 - IABAS solicita ajuda da SES na obtenção de medicamentos 

“Deste modo, solicitamos o auxílio desta egrégia Secretaria no tocante a aquisição            

dos Medicamentos essenciais e necessários ao enfrentamento da calamidade pública          

proveniente da COVID-19 (lista anexa), que estão em falta no mercado, inclusive com a              

possibilidade de chancelar e também nos auxiliar em doações privadas ao Instituto IABAS             

para a operação prevista na presente contratação. 2 - Outro ponto sensível é a enorme               

dificuldade encontrada para a contratação e manutenção de médicos para laborarem nos            

Hospitais de Campanha, que dentre os motivos principais estão as incessantes notícias            

distorcidas sobre a situação dos Hospitais de Campanha do RJ.” 

 

● 27/05 - Notificação IABAS 

“Esclarece-se, desde já, que as informações prestadas às fls.16, do Ofício enviado no             

dia 20/05/2020 (4839865), no sentido de que já houve a apresentação da planilha             

econômico-financeira, não são suficientes ao atendimento do previsto contratualmente.         

Desse modo, solicito que seja especificado os quantitativos unitários e os correlatos preços             

das prestações envolvidas na escorreita execução do seu objeto, de forma detalhada e             

específica” 

37 
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● 27/05 -  Solicitação IABAS  

OS alega que não é possível reunir todas as informações requeridas em 24h e solicita               

a prorrogação do prazo assinalado para a sua resposta em 5 dias. 

→ No dia 27/05, diante das graves suspeitas de irregularidades, o TCE suspendeu os              

pagamentos ao Iabas. A suspeita é de que os valores gastos pelo Iabas podem ter sido                

superfaturados. Por isso, o TCE pediu que fossem justificados os valores contratados no             

Sistema Eletrônico de Informações mediante estimativa de preços baseada em três fontes de             

referência40. 

 

● 29/05 - Notificação IABAS 

● Requere-se que OS apresente a documentação que comprove a aquisição dos 500            

respiradores, conforme informação apresentada pelo próprio Instituto através do         

Ofício nº 18/2020 IABAS; 

● Considerando que não houve entrega de respiradores, informe se o Hospital de            

Campanha do Maracanã (único inaugurado) está funcionando sem respiradores. Caso          

negativo, informe qual a origem dos respiradores que estão em utilização naquele            

Hospital, já que não foram comprados pelo IABAS 

● Informe a devida previsão de entrega dos respiradores, locais de recebimento e            

destinação. Caso o IABAS não apresente respostas efetivas, deverá haver          

manifestação da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Termo Aditivo ao           

Contrato nº 027/2020, instituída pela Portaria SES nº 53, de 05/05/2020, publicada            

no DOERJ de 11/05/2020 

● Encaminhe toda a documentação (Notas Fiscais, relação de fornecedores, itens          

adquiridos, etc.) comprobatória de que o IABAS aplicou o montante de R$            

256.532.002,84 na execução do objeto contratado 

40 
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● Apresente justificativas para o não funcionamento de todos os Hospitais de           

Campanha, vez que a contratação se encontra em vigor desde 03/04/2020, já tendo             

sido dispendido recursos equivalentes a 1/3 do Contrato.  

● Encaminhe planilha com o adequado detalhamento de todos os componentes de           

custos de serviços e insumos previstos nesta contratação, contemplando a          

especificação de todas as categorias integrantes do cronograma físico-financeiro: a)          

Pessoal b) Serviços Termo de Notificação SES/SUBEX 5018686 SEI         

SEI-080001/007073/2020 / pg. 853 c) Equipamentos Médicos d) Infraestrutura e)          

EPI f) Insumos g) Medicamentos h) T.I. i) Mobiliário. 

 

● 29/05 - IABAS envia todos os contratos com as empresas como resposta ao ofício              

que pedia descrição de quantidades e preços 

 

→ Em 01/06, veio à tona mais um erro da gestão. O governo não tinha comprado                

respiradores, e sim carrinhos de anestesia41. 

 

● 02/06 - Decreto nº 47.103/2020, de 02 de junho de 2020 

Decretou a intervenção nos Hospitais de Campanha sob a gestão do Instituto de             

Atenção Básica à Saúde - IABAS/RJ. passando o controle de um consórcio de empresários              

indicado pelo vice-presidente da Federação Brasileira dos Hospitais e associação de           

Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, Doutor Eduardo de Oliveira. Além disso, a Secretaria               

de Estado de Saúde determinou que as obras serão supervisionadas pela Secretaria de Estado              

de Infraestrutura e Obras (Seinfra). Desta forma, este órgão estará responsável pelo            

acompanhamento das questões técnicas relacionadas à construção dos hospitais de          

campanha. Nessa altura, seis unidades estavam em obras. Com o afastamento do Iabas, as              

construções começaram a parar42. 

 

41 
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● 09/06 - Notificação IABAS 

No prazo de 24 horas, esclareça a situação atual dos bens, especificamente para que              

apresentem os documentos comprobatórios e as providências adotadas para o desembaraço           

da situação dos carrinhos de anestesia. 

 

 

● 10/06 - Resposta IABAS 

A OS afirma que “As máquinas de anestesia, pela ausência de respiradores no             

mercado mundial podem e efetivamente devem servir no combate à pandemia e inclusive             

foram objeto de autorização do FDA – US Food and Drug Administration e devidamente              

chancelados pela Associação Médica Brasileira em conjunto com a Sociedade Brasileira de            

Anestesiologia e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira”. Aqui, pelo que consta no             

sistema SEI, parece estar devidamente justificada a compra dos carrinhos de anestesia que             

realmente poderiam ser empregados como respiradores. 

 

● 10/06 - Resolução Conjunta SES/FS n. 805, publicada no dia 10 de junho de              

2020, pelo Secretário de Estado da Saúde Fernando Ferry e pelo Diretor            

Executivo da Fundação Saúde, Rossi Murilo da Silva. 

 

A FUNDAÇÃO SAÚDE ficou responsável pela execução de ações e prestação de            

serviços de saúde nos Hospitais de Apoio, até o fim da intervenção, a ser procedida por                

intermédio da Secretaria de Estado de Saúde.  

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE ficou responsável por: 

I. elaborar e divulgar o plano de implantação dos leitos de hospital de apoio, no bojo               

do plano estratégico de combate ao coronavírus, que vinculará a atuação do            

FUNDAÇÃO SAÚDE; 
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II. acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução dos recursos públicos executados pelo           

INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - IABAS, nos termos da Cláusula            

Oitava do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2020; 

III. analisar a prestação de contas dos recursos públicos executados, inclusive daquelas           

efetuadas no período da intervenção;  

IV. fornecendo à FUNDAÇÃO SAÚDE documentos, informações e demais elementos         

que possuir, pertinentes à execução do objeto do Contrato nº 027/2020, sempre que             

solicitada;  

V. permanece responsável pela tramitação administrativa da intervenção, pela aplicação         

de eventuais sanções, rescisão do contrato ou outras medidas necessárias para           

resguardar e ressarcir o patrimônio público e o interesse da população do Estado do              

Rio de Janeiro. 

 

A Resolução estabeleceu ainda: 

§ 1º - que a avaliação de economicidade e vantajosidade dos contratos celebrados pelo              

INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - IABAS com terceiros fornecedores e            

prestadores de serviços, será objeto de posterior apuração pelas Comissão de           

Acompanhamento e Fiscalização; 

 

§ 2º - As aquisições de bens e serviços, bem como a manutenção dos atuais, que requeiram                 

novas contratações ou prorrogações das já existentes, observarão o regulamento de que trata             

o art. 30, da Lei nº 6.043/2011, bem como as derrogações previstas na Lei nº 13.979/2020.  

 

Art. 3º - Os recursos destinados à execução do objeto do Contrato de Gestão nº 027/2020,                

serão realizados na forma da legislação financeira e de acordo com o Termo de Referência e                

o Cronograma de Execução já estabelecidos, a crédito de conta específica aberta na             

instituição financeira contratada pelo Estado, em nome da FUNDAÇÃO SAÚDE e           

vinculada ao presente instrumento. 
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● 18/06 - O Hospital de São Gonçalo foi inaugurado 

Tornou-se o segundo a ser entregue à população e, assim como o do Maracanã, foi               

aberto incompleto. Apenas 40 dos 200 leitos prometidos foram disponibilizados à           

população43. 

 

● 25/06 - Instituição da Comissão de Fiscalização do contrato 027/2020 pela           

RESOLUÇÃO SES Nº 2054 , assinada pelo 3o Secretário de Estado da Saúde             

Alex Bousquet 

Curiosamente, só foi instituída depois da intervenção, descumprindo o disposto na           

conforme o art. 47 Decreto Estadual nº 4 3 . 6 2 1 / 2 0 11. À Comissão de                    

Acompanhamento e Fiscalização foi atribuída a competência para acompanhar as atividades           

desenvolvidas objeto do Contrato de Gestão, nos aspectos administrativo, técnico e           

financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os              

resultados alcançados. 

 

● 06/07- Notificação Iabas 

Com fundamento na CLÁUSULA NONA do Termo Aditivo ao Contrato nº 

027/2020, quanto à decisão de desistência de conclusão dos dois hospitais de campanha - 

Campos e Casimiro de Abreu – planejados para vítimas da pandemia da Covid-19. 

 

No dia 20/07 o processo foi encerrado no sistema SEI e o prosseguimento da              

situação que inúmeros prejuízos ao estado e, principalmente, à população afetada pelo            

Covid-19. Dos sete hospitais de campanha prometidos pelo governo Witzel, apenas dois            

foram abertos (Maracanã e São Gonçalo) e de forma parcial. Em meio ao desperdício              

evidente do dinheiro público e da negligência em relação à população, SES e IABAS              

43 
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seguem em disputa sobre quem deve se responsabilizar pelo desmonte dos hospitais. Os             

últimos acontecimentos são resumidos abaixo: 

 

● 27/07 – “O secretário de Saúde, Alex Bousquet, anunciou a desativação dos hospitais             

de campanha em duas etapas: a desmobilização dos hospitais de Duque de Caxias,             

Nova Iguaçu e Nova Friburgo, no dia 5 de agosto. Já os hospitais de São Gonçalo e                 

do Maracanã estão com o encerramento das atividades marcado para uma semana            

depois, no dia 12.”44 

 

● 02/08 – “A Justiça do Rio de Janeiro obrigou a Secretaria de Estado de Saúde (SES)                

a manter abertos cinco hospitais de campanha erguidos para o combate à pandemia             

de covid-19.”45 

 

● 06/08 – Alex Bousquet volta atrás e declara que “ainda não temos data final” para o                

fechamento dos hospitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 
45 
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6. Considerações Finais 
 

A contratação da OS IABAS representou praticamente metade do valor total           

contratado pela Saúde para combate ao COVID-19. Do valor contratado, mais de 30% já foi               

executado (pago) ao IABAS. Mas a contratação e a prestação de serviços foram marcadas              

por denúncias e irregularidades, a começar pelo fato de que a primeira proposta do IABAS               

é datada anteriormente ao Termo de Referência, o que por si só já é razão de abertura de                  

sindicância ou processo administrativo disciplinar. Por isso, essas questões estão sendo           

investigadas, desde o início, pelos órgãos de controle Tribunal de Contas do Estado,             

Ministério Público RJ, Ministério Público Federal, Defensoria Pública RJ, Polícia Federal e            

posteriormente pela própria Controladoria Geral do Estado, que apuram irregularidades,          

ausência de planejamento, falta de obediência às prescrições legais e qualidade dos gastos.  

 

Como apresentamos, o processo de contratação apresentou desde o início          

irregularidades que persistiram ao longo do processo. Foram elas quanto à: (i) justificativa             

da escolha da OS, (ii) ausência de estudo preliminar, (iii) falta de especificação mínima dos               

quantitativos, (iv) antecipação de pagamento sem garantias suficientes para a          

Administração, (v) deficiência da medição de qualidade e quantidade de todo o objeto, e (vi)               

ausência da estimativa de preços, o plano de construção dos Hospitais de Campanha passou              

por mais de 40 alterações ao longo da implementação.  

 

Ressaltamos também que as irregularidades foram alertadas em diversos momentos          

tantos pelos órgãos internos à SES quanto pelos órgãos de controle e se mantiveram durante               

todo o processo, apesar das inúmeras modificações contratuais, que tratamos nesse relatório            

e destacamos no resumo abaixo: 

 

● 20/04 - PARECER SES/SJ/AJ/FMF/DT 03/2020: aponta para as irregularidades         

do primeiro contrato (realizado após a contratação, o que por si só já é irregular). 
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● 29/04 - PARECER 73/2020/SES/SUBJUR: relativo a elaboração de nova minuta          

do termo de referência, aponta para persistência de algumas irregularidades. 

 

● 03/05 - PARECER 83/2020/SES/SUBJUR: relativo ao termo aditivo, afirma que          

os principais problemas já devidamente apontados anteriormente no parecer relativo          

ao contrato originário permaneceram. São eles: a ausência de estudo preliminar, a            

falta de especificação mínima dos quantitativos, a ausência da justificativa de preço            

que prove a economicidade da celebração do contrato com a contratada, ausência de             

justificativa técnica para a redução da quantidade de leitos, irregularidade sobre           

liberação antecipada de verba de investimento e ausência de cotação de preços das             

subcontratadas. 
 

● 08/05 Parecer PGE: aprova o parecer da SUBJUR e  ressalta que proposições            

colocadas pelos órgão de assessoramento jurídico não foram observadas. 
 

● 22/05 Parecer PGE: “Bem se compreende que os hospitais de campanha,           

construídos em regime emergencial, reclamem uma solução integral, mas a verdade é            

que, lamentavelmente, como muito bem observado por todos os procuradores que           

oficiaram no processo, o conjunto de problemas e irregularidades é gravíssimo,           

inclusive no tocante à justificativa da escolha da contratada. (p. 811) 
 

● 23/06 - Relatório da Subjur sobre Decreto nº 47.103/2020: Cobra a SES sobre             

problemas ainda não sanados: “Apresentar as justificativas exigidas pela Corte de           

Contas para a dispensa do processo seletivo, quantitativo contratado e estimativa de            

preços, especificar a configuração mínima dos leitos, desenhos e projetos utilizados           

para a montagem das unidades de campanha, memorial simplificado sobre as           

dimensões das unidades de campanha, listagem de materiais a ser utilizados na            

montagem da estrutura interna, adequar as garantias” 
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O resultado foi que o IABAS inaugurou com atraso parcialmente apenas 2 Hospitais             

de Campanha, descumprindo reiteradamente o contratado. Diante da falta de compromisso           

por parte da empresa, o Tribunal de Contas determinou alteração no contrato de modo a               

especificar detalhadamente os quantitativos unitários e os correlatos preços das prestações           

envolvidas na execução do seu objeto (pessoal, materiais de consumo e serviços            

terceirizados). Diante da suspeita de fraude e por atraso nas obras, o Governo do Estado               

decidiu, por meio de Decreto, rescindir o contrato com Organização Social e transferiu para              

o Fundação Estadual de Saúde a responsabilidade da conclusão das obras e a gestão de todas                

as unidades de saúde temporárias. Recentemente, o atual Secretário de Saúde anunciou o             

fechamento dos Hospitais de Campanha, novamente sem estudos de impacto, medida que            

está sendo discutida judicialmente. 

 

O grave atraso e a não entrega dos hospitais de campanha foram fatores             

determinantes para as consequências desastrosas no atendimento da saúde da sociedade           

fluminense, que já apresenta um quadro de mais 14 mil mortos por esta doença (até o dia                 

11/08/2020). Todo o investimento dos recursos públicos nesta política será desperdiçado. 

 

Conforme exposto, a análise do processo administrativo do IABAS acima          

detalhada, constata graves irregularidades na contratação, na execução dos contratos e           

na prestação dos serviços; identifica reiterados equívocos pela Secretaria de Estado de            

Saúde e pelo Instituto IABAS, e aponta indícios de má fé, especialmente na conduta de               

determinados agentes governamentais do Executivo estadual, que ignoraram inúmeros         

alertas ao longo de no mínimo dois meses ou deram causa às irregularidades             

constatadas. 

 

Dada a gravidade do caso, dando ciência desta análise preliminar, prioritariamente           

ancorada na análise do procedimento administrativo, informo que aguardamos a prestação           

de esclarecimentos já solicitados por esta Comissão à Secretaria de Estado de Saúde, bem              
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como ao Instituto Iabas e, concomitantemente, prosseguiremos a investigação e análise deste            

caso, até conclusão do relatório final. 

 

 

 
 

Deputado Estadual Renan Ferreirinha 

Relator da Comissão Especial COVID-19 
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Rio de Janeiro, 14 de Setembro de 2020 

 

À Comissão Especial Instituída para     

Acompanhar a Situação Fiscal,    

Orçamentária e Financeira das Medidas     

Relativas à Saúde Pública de     

Importância Internacional Relacionadas   

ao Coronavírus (COVID-19)  

 

Análise Preliminar nº 04/2020  

Assunto: Desqualificação da OS UNIR 

 

Venho por meio do presente, com votos de estima e consideração,           

na condição de relator da Comissão Especial Instituída para Acompanhar          

a Situação Fiscal, Orçamentária e Financeira das Medidas Relativas à          

Saúde Pública de Importância Internacional Relacionadas ao Coronavírus        

(COVID-19), daqui em diante denominada apenas Comissão COVID-19,        

apresentar análise sobre os contratos para gestão das UPAS pela          

Organização Social INSTITUTO UNIR SAÚDE, sua desqualificação e        

implicações respectivas.  

 

 

 

RENAN FERREIRINHA 

Deputado Estadual 

Relator  
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1.Introdução 
 

Este relatório trata da relação contratual da Secretaria de Estado de           

Saúde do Rio de Janeiro com a Organização Social Instituto UNIR Saúde            

(doravante denominada UNIR), entre 2018 e 2020, relativa à gestão de 9            

UPAS - Unidades de Pronto Atendimento, e dos fatos a ela associados,            

que levaram ao afastamento de WILSON WITZEL do cargo de governador           

por 180 dias, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por decisão           

monocrática do Ministro Benedito Gonçalves, proferida em 18 de agosto          

de 2020, e posteriormente referendada por decisão colegiada por 14          

votos a 1, na data de 02 de setembro de 2020 

 

Entre 2018 e 2019, o total contratado com a UNIR para gestão das             

9 UPAS foi de R$ 189 milhões, dos quais 93% foram pagos até 2020. Ou               

seja, a UNIR recebeu o montante total de R$ 176,3 milhões do governo             

do estado do Rio de Janeiro pela gestão das 9 UPAS. 

 

 

Ocorre que a UNIR descumpriu reiteradamente os termos        

contratados. O TCE RJ identificou 52 irregularidades e a Secretaria de           

Estado de Saúde (doravante denominada SES) constatou 24 diferentes         

tipos de irregularidades na prestação dos serviços nas UPAS e na           

execução dos contratos.  
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Entre 2018 e 2019, tramitaram na SES 20 procedimentos         

administrativos relativos às irregularidades ocasionadas pela UNIR,       

culminando na aplicação de advertências e multa.  

 

 

Até que em março de 2019 foi instaurado o procedimento          

administrativo n. E-08/001/1170/2019 que, diante dos pareceres       

unânimes de 5 órgãos internos da SES, considerando inclusive os riscos à            

saúde e à vida de pacientes e colaboradores, culminou na          

DESQUALIFICAÇÃO da UNIR da sua condição de Organização Social, com          

o consequente cancelamento dos contratos.  

 

 

Na sequência, em sede de recurso administrativo, em março de          

2020, o governador WILSON WITZEL discricionariamente,      

contrariando os órgãos técnicos competentes, optou por revogar a         

desqualificação da UNIR. 

 

 

Entretanto, em 15 de maio de 2020, WITZEL volta atrás em sua            

decisão, revoga a revogação, voltando a desqualificar a UNIR da sua           

condição de Organização Social em decorrência das denúncias no âmbito          

da Operação Favorito, deflagrada em 14 de maio de 2020. 

 

 

De fato, a partir de interceptações telefônicas ocorridas no âmbito          

da OPERAÇÃO FAVORITO (Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, 7ª       
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Vara Federal Criminal), o MPF denunciou haver atuação ilícita no ato de            

WITZEL, que teria revogado a desqualificação da UNIR a pedido da           

organização criminosa e que houve pagamento a agente público com esta           

finalidade. 

 

A denúncia no Inquérito 1338/DF imputa a WILSON WITZEL         

os crimes de CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA ao revogar a          

desqualificação da UNIR, violando ato de ofício em favor de Mário           

Peixoto, apontado como verdadeiro dono da UNIR.  

 

A revogação da desqualificação da UNIR foi um dos         

fundamentos do afastamento de WILSON WITZEL do cargo de         

governador, ocorrido no dia 28 de agosto de 2020, em decisão do            

Superior Tribunal de Justiça nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.           

35/DF.  

 

Se torna evidente que o caso ora relatado extrapola irregularidades          

contratuais e na prestação dos serviços pela UNIR e explicita a rede de             

organizações criminosas e a corrupção que assola a gestão da saúde no            

estado do Rio de Janeiro, expondo o envolvimento dos principais          

tomadores de decisão do governo WITZEL. 

 

A Linha do Tempo (3 imagens abaixo) ilustra os principais fatos           

ocorridos no caso UNIR, que encontram-se detalhados neste relatório, a          

seguir. 
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2.Contratos de Gestão de 9 UPAs 
 

A Organização Social UNIR, doravante denominada UNIR, se tornou         

uma fornecedora qualificada no Estado do Rio de Janeiro em setembro de            

2012, nos termos da Lei n. 6043/2011.  
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Durante o exercício de 2018 e 2019 foi responsável pela gestão e            

execução dos serviços de saúde de 9 UPAS - Unidades de Pronto            

Atendimento da rede estadual de saúde, dos quais 8 foram objeto do            

processo de desqualificação da UNIR, conforme descritos na tabela a          

seguir. 

 

Contratos UNIR UPAS 2018 e 2019 . 
1

Fonte: Contratos, Aditivos e DOE. 

 

Todos os contratos acima relacionados foram firmados com vigência         

de 1 ano, prorrogável por até 5 anos, tendo sido assinados à época pelo              

Diretor Executivo da UNIR, Leonardo de Azevedo Assunção e pelo          

Subsecretário de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do            

RJ, Charbel Khouri Duarte. 

 

Os contratos vencidos em 2019 foram prorrogados mediante        

aditivos. O contrato da UPA Tijuca foi antecedido por outro contrato com            

1 Todos os contratos referem-se à Unidade Orçamentária: 2961 - Fundo Estadual de Saúde | Fonte de Recurso: 
100/122/225  | Programa de Trabalho: 2961.10.302.0149.8331 | Natureza da Despesa: 3390.39.30/3390.34.01  
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duração de 3 (três) meses, firmado em abril de 2018, no valor de R$              

3.121.126,00. 

 

2.1 Execução Orçamentária e Financeira dos Contratos 
 

Entre 2018 e 2019, o total contratado com a UNIR para gestão das             

9 UPAS foi de R$ 189 milhões, dos quais 93% foi pago até 2020. Ou seja,                

a UNIR recebeu o montante total de R$ 176,3 milhões do governo do             

estado do Rio de Janeiro pela gestão das 9 UPAS informadas. 
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As execuções orçamentárias identificadas no SIAFE, pelos números        

dos Contratos, ocorreram sem linearidade ao longo dos meses,         

diferentemente da previsão contratual. Em determinados contratos       

identificam-se acúmulos de repasses de até 4 meses. 

 

Todos os contratos tiveram execução orçamentária até o mês de          

setembro de 2019. A OS foi desqualificada em 16 de outubro de 2019,             

mas após sua desqualificação, a título de “restos à pagar”, pagos em            

Novembro e Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020, conforme detalhado a            

seguir . 
2

2https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/09/rj-suspeita-de-fraude-gestora-de-upas-recebeu-r
-32-mi-banida-do-governo.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996 
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3.Irregularidades nos Serviços Prestados pela 
UNIR 
 

Em 13 de março de 2019, a Secretaria de Estado de Saúde abriu o              

processo n. E-08/001/1170/2019, para apuração de irregularidades na        

gestão das unidades de saúde sob responsabilidade da UNIR, diante de           

recorrentes deficiências nos serviços prestados pela OS. 

 

Abertura do Processo Administrativo em face da UNIR. 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 
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A Subsecretaria de Controle Interno e Compliance - SCIC, da          

Secretaria de Estado de Saúde, na condução das diligências, apurou          

irregularidades na prestação de serviços pela UNIR em 5         

vertentes:  

 

 

1. 20 (Vinte) procedimentos administrativos punitivos     

instaurados, um deles com decisão condenando a UNIR        

em advertência e multa. Dentre as irregularidades       

destacam-se falta de profissionais da saúde e       

medicamentos, atraso nos pagamentos dos     

funcionários, equipamentos quebrados e infraestrutura     

precária; 

 

 

2. Quase R$ 6 milhões em despesas apresentadas pela        

UNIR não reconhecidas pela SES;  

 

 

3. Mais de 24 tipos de irregularidades comprometendo a        

qualidade dos serviços prestados à população nas       

unidades de atendimento geridas pela UNIR, inclusive       

com casos de riscos à saúde e à vida de pacientes,           

acompanhantes e colaboradores; 
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4. Falta de transparência na prestação de contas,       

inviabilizando o controle da aplicação dos recursos       

recebidos; 

 

 

5. Inconsistências de valores de despesas entre os       

balancetes apresentados nas prestações de contas e no        

fechamento anual da UNIR; 

 

 

6. Não apresentação de Certificado de Registro Cadastral       

válido e vigente pela UNIR. 

 

 

A seguir são detalhadas as principais irregularidades. 

 

 

3.1 Procedimentos Administrativos Punitivos em face da UNIR 
 

Em março de 2019, já tramitavam junto à SES 20 (vinte) processos            

investigando irregularidades em face da UNIR, por descumprimentos dos         

respectivos Contratos de Gestão objetos deste relatório. Dos processos         

instaurados, já havia uma decisão administrativa proferida, impondo        

sanções de advertência e multa à UNIR (processo E-08/001/1809/2018).         

A seguir, a relação dos processos mencionados: 
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Relação dos Processos de Punição em face da UNIR. 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 
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Relação dos Processos de Punição em face da UNIR (continuação). 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019.  
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3.2 Despesas não reconhecidas pela SES 
 

O valor de R$ 5.962.654,00 (cinco milhões, novecentos e sessenta          

e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) em despesas           

apresentadas pela UNIR, não foram reconhecidas pela Secretaria de         

Estado de Saúde no ano de 2018, conforme exemplifica relatório da UPA            

Nova Iguaçu, transcrito a seguir: 

 

Relatório das Glosas de Despesas da UNIR não reconhecidas. 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 
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3.3 Riscos à Saúde e Vida dos Pacientes e Colaboradores 
 

Os Contratos de Gestão das OSS são fiscalizados e monitorados          

pela Comissão de Avaliação (CAV) e pela Comissão de Acompanhamento          

e Fiscalização (CAF), esta última estrutura autônoma, composta por         

membros das áreas da sáude, contábil e financeira, que realizam visitas           

mensais às Unidades de Saúde para conferência e sistematização dos          

indicadores de qualidade, bem como, para análise dos Relatórios de          

Execução dos Contratos de Gestão apresentados pela UNIR, em relação          

às metas propostas para as atividades assistenciais, indicadores de         

desempenho e acompanhamento de informações relativas à       

movimentação econômico-financeira de cada período, elaborando      

pareceres mensais assistenciais e pareceres trimestrais financeiros. 

 

A partir destas competências e indicadores monitorados, mediante        

vistorias in loco realizadas, as Comissões CAv e CAF constataram 24           

pontos críticos nos aspectos financeiros e assistenciais nas unidades         

geridas pela UNIR, com descumprimento de metas quantitativas e         

qualitativas contratadas. Dentre as irregularidades assistenciais,      

destacaram-se: 

● inúmeros problemas estruturais, tais como, afundamento de piso,        

teto com ferrugem aparente, ausência de refrigeração adequada em         

diversos setores; 

● número de colaboradores inferior ao previsto no Termo de         

Referência; 

21 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

● inoperância do aparelho de raio-x; 

● extintores de incêndio sem identificação correta do lugar em que          

deveriam estar e locais sem extintor; 

● presença de pacientes com mais de 24 horas na sala amarela adulto            

e mais de 12 horas na sala vermelha 

● setor de odontologia da UPA Campo Grande I inoperante; 

● limitação de medicamentos 

 

Em relação aos aspectos financeiros dos Contratos, as        

irregularidades diagnosticadas referiam-se a: 

● ausência de comprovantes de recolhimentos de encargos       

trabalhistas e impostos; 

● pagamento de salários e benefícios de funcionários e remuneração         

de diretores em desacordo; 

● ausência de cotações para compras e de recibos fiscais;         

contratações de prestação de serviços sem cotação, sem contratos,         

sem cotações ou sem medições; 

● prestação de contas divergentes, atrasadas ou não entregues; 

● transferências financeiras e saídas de despesas irregulares ou não         

justificadas. 

 

Em suma, a CAF concluiu que as irregularidades na gestão          

assistencial sob responsabilidade da UNIR impactavam      

negativamente a qualidade da prestação dos serviços à população,         

apresentando, em alguns casos, riscos à saúde, à incolumidade e          

à vida de pacientes, acompanhantes e colaboradores (fls. 155). 
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Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 

 

Portanto, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF         

concluiu que a UNIR não cumpriu com suas obrigações contratuais          

relativas ao Contrato de Gestão, confirmando no que tangem à          

manutenção, operacionalização e gestão de recursos físicos e humanos         

nas unidades de saúde geridas pela UNIR. 

 

 

 

3.4 Investigações pelos Órgãos de Controle 
 

A fiscalização realizada pelos órgãos de controle corroboram a         

existência das irregularidades diagnosticadas pela SES. O TCE encontrou         

52 irregularidades no monitoramento das UPAs geridas pela UNIR,         

conforme reprodução a seguir. 
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Fonte: TCE-RJ 

 

 

Fonte: TCE-RJ 
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4. Desqualificação da UNIR 
 

Após informações prestadas pela Superintendência de      

Acompanhamento dos Contratos de Gestão com Organizações Sociais e         

Fundação Saúde (SUPACG), dos relatórios das auditorias realizadas pelo         

CAF e CAv, na investigação e análises conduzidas pela Subsecretaria de           

Controle Interno e Compliance - SCIC, a Subsecretaria Jurídica deu          

parecer opinando pela existência de indícios de irregularidades suficientes         

para ensejar a desqualificação da UNIR. 

 

 

Parecer recomenda a desqualificação da UNIR. 

 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 

 

 

Com efeito, em relação aos aspectos procedimentais, tendo sido         

assegurado o direito de ampla defesa, a Subsecretaria Jurídica - SUBJUR,           
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considerou juridicamente viável a desqualificação da UNIR, da sua         

condição de organização social no âmbito do sistema de saúde do estado            

do Rio de Janeiro, com base nos dispositivos da Lei n. 6.043/2011 e o              

Decreto Estadual n. 43.261/2011, dada a constatação do descumprimento         

da norma e/ou das disposições contidas no contrato de gestão,          

consubstanciado nas seguintes condutas: utilizar de forma irregular os         

recursos públicos que lhe forem destinados (inciso I); incorrer em          

irregularidade fiscal ou trabalhista (inciso II); deixar de promover a          

manutenção dos imóveis públicos permitidos ou promover desvio        

de sua finalidade (inciso III); violar os princípios que regem o Sistema            

Único de Saúde (inciso IV). (grifo da própria SSJ, pg. 312). 

 

 

Assim, diante dos pareceres técnicos de cinco diferentes        

departamentos do Executivo estadual (Subsecretaria de Controle Interno        

e Compliance, Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de        

Gestão com Organizações Sociais e Fundação Saúde, Comissão de         

Avaliação, Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, Subsecretaria       

Jurídica), o Secretário de Estado da Saúde EDMAR SANTOS e o Secretário            

de Estado da Casa Civil ANDRÉ LUÍS DANTAS FERREIRA, assinam          

Resolução Conjunta, desqualificando a UNIR como organização social,        

conforme decisão publicada no Diário Oficial do Estado no dia 22 de            

outubro de 2019, reproduzida a seguir. 
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Resolução Conjunta desqualificando a UNIR. 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 
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Diante da desqualificação da UNIR, os contratos celebrados ficaram         

sujeitos à rescisão unilateral, sem direito à indenização (art. 38,          

parágrafo 4o da Lei n. 6.043/2011) (fls. 169), desde outubro de 2019. 

 

Entretanto, o governo WITZEL pagou R$ 23 milhões à UNIR no           

período em que ela estava desqualificada. Os pagamentos aconteceram         

entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, relativos a restos a pagar .  
3

 

4.1 Revogação da Desqualificação da UNIR 
 

No dia 29 de outubro de 2019, a UNIR apresentou recurso           

administrativo (fls. 324-340) contra a Resolução Conjunta SES/SECCG nº         

664, de 16 de outubro de 2019, a qual havia determinado sua            

desqualificação como Organização Social de Saúde. 

 

Em linhas gerais, os argumentos lançados pela UNIR foram os          

seguintes: (i) violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa,           

visto que sequer teria sido notificada da decisão da desqualificação,          

tampouco não ter lhe sido assegurado direito de recurso no referido           

processo administrativo que culminou na decisão; (ii) a Resolução não          

abordou todos os argumentos trazidos pela defesa prévia da UNIR, em           

especial de que as falhas apontadas no processo eram problemas          

estruturais nas UPAs que não foram causadas pelo Instituto e que parte            

3https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/09/rj-suspeita-de-fraude-gestora-de-upas-recebeu-r
-32-mi-banida-do-governo.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996 
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da responsabilidade decorreria da própria Secretaria de Estado de Saúde;          

(iii) os fatos que desencadearam o processo administrativo de         

desqualificação já estavam sendo objeto de outros processos, inclusive, já          

existindo sanções, o que caracterizaria uma violação ao princípio do non           

bis in idem; (iv) a Secretaria de Estado de Saúde estava inadimplente            

com a UNIR na ordem de R$ 5.547.753,87, ou seja, contribuía para as             

inconsistências ; (v) e que a desqualificação feria a proporcionalidade e a            

razoabilidade. 

 

O parecer do Subsecretário Jurídico da Secretaria de Estado de          

Saúde, o Procurador do Estado Felipe de Melo Fonte (fls. 345-354)           

rechaçou cada um dos argumentos trazidos pelo Instituto em seu recurso           

e, sustentou que inexiste ilegalidade que justificasse a anulação da          

desqualificação. No entanto, também ponderou que a revogação ou não          

da desqualificação estaria dentro do juízo de discricionariedade do gestor,          

no caso, do Governador do Estado. Em sentido bastante parecido, o           

parecer da Assessora Jurídica da Casa Civil e Governança, Ana Carolina           

Souza Correia (fl. 358-366). 

 

E foi exatamente assim - com base no juízo de           

discricionariedade - que o Governador WILSON WITZEL revogou a         

desqualificação da UNIR.  

 

Em 23 de março de 2020, logo no início da pandemia do            

Coronavírus, o Governador deu provimento ao recurso da UNIR e revogou           

a Resolução SES/SECCG nº 664, de 16 de outubro de 2019, que            

determinara sua desqualificação como organização social de saúde (fls.         
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369-375). Ou seja, o Governador “requalificou” a OS, como se vê do            

extrato abaixo. 

 

Revogação da desqualificação da UNIR pelo Governador WITZEL. 

 

Fonte: Expediente de 23/03/2020, publicado no Diário Oficial do Estado 

do RJ em 24/03/2020. 

 

Ainda que ancorado no juízo de conveniência e oportunidade,         

a fundamentação do Governador para proceder dessa maneira é         

verdadeiramente pífia. Isso porque os argumentos trazidos não levam         

em consideração os pareceres robustos e extensos, em especial o da           

própria Secretaria de Estado de Saúde. Ao contrário, escora-se pura e           

simplesmente na discricionariedade para revogar a desqualificação. 

 

O mais “denso” que se tem na fundamentação de WITZEL é o            

seguinte: 
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Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019, fls 374. 

 

 

A discricionariedade está intrinsecamente ligada à boa       

administração e ao interesse público. No caso dos autos revela-se          

atentatório ao interesse público o descredenciamento que poderia        

impactar significativamente o adequado funcionamento das unidades de        

saúde mantidas pela UNIR, fator que afetaria o interesse público e,           

mormente, a saúde enquanto direito de todos e dever do Estado, na ótica             

do artigo 196 da Constituição da República.” 

 

WITZEL alega ainda que seria contraditório para a Administração         

Pública desqualificar a OS após ter celebrado contratos aditivos em          

meados de 2018, pois os aditivos evidenciariam adequada execução do          

contrato, indicativo de que a UNIR vinha preenchendo os requisitos de           

habilitação e execução satisfatória. 
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Finalmente, afirma que a manutenção da execução do contrato         

pela contratada UNIR “traria maior vantagem para administração        

enquanto corolário da eficiência administrativa”. 

 

Argumentação, como se vê, não se sustenta. Os próprios aditivos          

mencionados pelo Governador reorientam o modelo de gestão,        

acrescentando indicadores de qualidade em tentativa de arrochar o         

controle sobre a qualidade dos serviços prestados e evitar as          

irregularidades diagnosticadas até então. 

 

Aditivo Contratual fortalece mecanismos de controle 

 

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019. 

 

Como se vê, nenhum fator técnico, relacionado à qualidade da          

prestação de serviços, ou minimamente razoável justifica de        

forma plausível a ‘requalificação’ da UNIR pelo Governador        

WILSON JOSÉ WITZEL. 
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Isso dá pistas de como WITZEL extrapolou a discricionariedade         

e sua conduta pode vir a ser caracterizada como um ato ilícito, na             

medida de que essa decisão não colaciona motivos válidos e aptos a            

referendá-la. Em outras palavras, o Governador decidiu que iria revogar a           

desqualificação e, posteriormente, tentou se escorar em frágeis e débeis          

argumentos para agir dessa maneira, dando o verniz de legalidade ao se            

amparar na discricionariedade do ato (ilegal). 

 

Como consequências da “requalificação” proferida pelo Governador       

WITZEL, a UNIR foi reabilitada a firmar novos contratos com o Estado,            

tendo sido restituídos todos seus direitos e obrigações contratuais         

anteriores à sua desqualificação, ou seja, os 8 contratos de gestão das            

UPAs, com 4 aditivos, no montante aproximado de R$ 189 milhões, os            

quais voltaram à vigência.  

 

Além disso, foi aberto um precedente para que a UNIR viesse a            

demandar judicialmente perdas e danos contra o Estado do Rio de           

Janeiro, devido ao período de aproximadamente cinco meses no qual a           

organização social permanceceu desqualificada. Possibilidade que chegou       

a ser aventada pelos dirigentes (formais e informais) da UNIR, conforme           

descrito no próximo capítulo. 

 

Como se vê desse curto “itinerário”, o Governador extrapolou por          

completo a discricionariedade que lhe é inerente ao cargo que          

desempenha. Isso porque, como se viu acima, mesmo diante de todos os            

fatos e fundamentos, optou por “requalificar” a UNIR. 
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A decisão de WITZEL de revogar a desqualificação da UNIR pode ser            

enquadrada como ato ilícito, tendo em vista que violou o princípio da            

moralidade ao menos em duas dimensões. A primeira passa pelo próprio           

desacerto da decisão, já que a revogação esteve muito além da           

discricionariedade que o Governante possui, que ignorou os fatos e          

fundamentos extensivamente trazidos ao longo do processo       

administrativo de desqualificação. Em especial, ele ignorou o péssimo         

serviço que era prestado, com sucessivos e constantes descumprimentos         

contratuais, além da própria inexistência de violação ao direito de defesa           

ou contraditório do Instituto nesse processo. 

 

A segunda dimensão é bem mais grave e já é objeto de inquérito no              

Superior Tribunal de Justiça que levou ao afastamento do governador          

Wilson WITZEL no dia 28 de agosto último: o suposto pagamento de            

propina para revogação da qualificação, bem como o vínculo que          

existe entre o Governador e o sócio-administrador ‘oculto’, ou de          

fato, da UNIR, Mário Peixoto, que indicam a existência de um           

esquema de corrupção. Nesse sentido, a revogação reflete uma decisão          

que fere a moralidade que se exige dos gestores públicos e o princípio da              

impessoalidade, pois busca favorecer alguém que tem interesse direto na          

perpetuação do vínculo da OS com o Estado. 
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4.2 Revogação da Revogação: UNIR é desqualificada       
novamente 

 

A decisão do governador Wilson WITZEL revogando a        

desqualificação da UNIR, despertou grandes suspeitas dos investigadores,        

da imprensa e da população. Este tipo de decisão simboliza o que há de              

mais repugnante no Estado do Rio de Janeiro: decisões eivadas de           

vícios e irregularidades, beneficiando poucos grupos com livre        

acesso ao poder em prejuízo da população.  

 

Com efeito, no âmbito das investigações da “Operação Favorito”,         

foram reunidas evidências de que a UNIR é, de fato, controlada por            

MÁRIO PEIXOTO, a quem coube “comprar” o ato de revogação da           

desqualificação da UNIR proferido pelo Governador WILSON WITZEL. 

 

Interceptações telefônicas da Operação Favorito, deflagrada no dia        

14 de maio de 2020 pela Força-Tarefa da Lava Jato no RJ do Ministério              

Público Federal, apontaram para o pagamento de propina para a          

revogação da desqualificação da UNIR, cujo diretor foi doador da          

campanha de Wilson WITZEL para governador, conforme detalhado a         

seguir. 

 

Nas conversas interceptadas, no dia 20 de março de 2020, Luiz           

Roberto Martins Soares — segundo o MPF, verdadeiro dono da UNIR           

junto com Mário Peixoto –, disse a um interlocutor identificado como Elcy,            
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que seria funcionário de uma outra OS do grupo e também empregado na             

Câmara de Vereadores da cidade de Valença, que pagou pela reabilitação           

da organização social. 

 

Luiz Roberto Martins Soares: Diz o Mario que foi ele que           

acertou junto com o Governador. Mas não publicou ainda. Eu          

estava comprando isso de um outro cara. (Fonte: Denúncia MPF          

e PGR às fls.86; Inquérito 1338/DF) 

 

Esta conversa entre Luiz Roberto Martins Soares e Elcy aconteceu          

três dias antes da revogação da qualificação da UNIR, oficializada por           

WITZEL no expediente do dia 23 de março e publicada no Diário Oficial do              

Estado no dia 24 de março de 2020. 

 

Vale reiterar o que já foi minuciosamente exposto acima, que a           

investigação partiu da Subsecretaria de Controle Interno e Compliance da          

Saúde e o processo de desqualificação levou em conta a existência de 20             

(vinte) processos administrativos de punição contra a UNIR, um deles          

com decisão condenatória. A Comissão de Acompanhamento e        

Fiscalização de Contratos de Gestão, consultada, apontou glosas (bloqueio         

de pagamento a serviço contratado) de aproximadamente R$ 6 milhões,          

por falta de comprovação ou não reconhecimento dos gastos. Também          

apontou uma falta de transparência que afetava a fiscalização dos valores           

aplicados.  

 

O então Secretário de Saúde, Edmar Santos, em ato conjunto com           

o secretário estadual da Casa Civil, confirmou a desqualificação da UNIR           
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como OS, seguindo parecer da Subsecretaria Jurídica da Saúde do estado.           

E o governador WITZEL simplesmente ignorou todas as evidências         

reunidas e pareceres técnicos de sua própria equipe demonstrando as          

irregularidades cometidas pela UNIR, e revogou sua desqualificação. 

 

O MPF também entende não haver justificativa técnica para a          

decisão do governador, que desprezou dois pareceres jurídicos de setores          

do governo, contrários à aceitação do recurso da UNIR. 

 

No dia 24 de março, data da publicação no DOE da revogação            

determinada por WITZEL, Luiz Roberto Martins Soares ligou para o          

ex-deputado e ex-prefeito de Nova Iguaçu Nelson Bornier, e pai do           

Secretário de Esportes do governo WITZEL, Felipe Bornier, para         

comemorar a decisão. 

 

Luiz Roberto Martins Soares: estou te ligando para te dar 

uma notícia boa 

Nelson Bornier: hum 

Luiz Roberto Martins Soares: O zero 1 do palácio assinou 

aquela revogação da desclassificação da UNIR. 

Nelson Bornier: aquela relatório 

Luiz Roberto Martins Soares: aquela desclassificação que 

impediu a gente de assumir as UPAs. Eu sei que tem muito pai 

aqui e eu teria que fazer um DNA para saber quem é o pai. 

(Fonte: Denúncia MPF e PGR às fls. 87; Inquérito 1338/DF) 
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No dia 1º de abril, Luiz Roberto Martins Soares volta a falar com 

Elcy: 

Luiz Roberto Martins Soares: o cara que conseguiu a 

revogação para mim, que eu paguei lá de dentro. 

 

 

No dia 7 de abril, Nelson Bornier incentiva Luiz Roberto Martins           

Soares a processar o governo estadual e cobrar danos morais pelo tempo            

que a organização social ficou impossibilitada de contratar com o poder           

público, o que teria levado a um prejuízo de R$ 10 milhões, por contratos              

cancelados para administrar unidades de saúde. 

 

Nelson Bornier: correndo. Tem que entrar correndo e o babaca 

que fica ao lado do chefão ai assinou essa porra ai sem ter 

conhecimento nenhuma. Se tiver que ir lá vocês tem noção da 

cagada que voces fizeram ai, tem noção porra!! Voce esta com a 

faca e o queijo na mão. Não pode esperar essa porra não. Quem 

cala consente! 

Luiz Roberto: amanha eu já entro em cima disso ai. 

Nelson Bornier: com certeza, fuder esses filhos da puta 

tomaram na mão grande. Não é você que esta dizendo isso não. 

O recurso teu foi bem feito 

 

Depois de deflagrada a Operação Favorito no dia 14 de maio, a            

imprensa passou a noticiar os diálogos interceptados, antecipando e         
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celebrando a revogação , bem como, informando que WITZEL desprezara         
4

os pareceres técnicos e jurídicos do próprio Executivo que apontavam as           

irregularidades na prestação de serviços da UNIR .  
5

 

Diante das denúncias, o governador negou publicamente qualquer        

negociação na revogação da desqualificação da UNIR, afirmando que nem          

enquanto exerceu a magistratura ‘vendia sentença’: 

“– Envolveram meu nome em negociações espúrias vendendo        

minha decisão sobre a empresa UNIR, sem qualquer participação da          

minha parte. Agi da mesma forma como sempre fiz como juiz           

federal, ouvir as partes, analisei as provas dos autos e decidi           

conforme minha convicção. Conversas telefônicas lançaram dúvidas       

sobre minha honestidade, mas graças a Deus a magistratura         

brasileira me conhece e sabe que eu nunca fui capaz de vender,            

sentença ou qualquer decisão em 17 anos como juiz federal – disse            

ele em mensagem aos seus secretários. – Vamos rapidamente         

esclarecer tudo ao STJ e acabar com isso – finalizou” . 
6

 

Entretanto, ato contínuo, no dia seguinte à deflagração da Operação          

Favorito, que colocou a UNIR no centro de investigações de casos de            

corrupção, o Governador reviu sua decisão e, em 15 de maio de 2020,             

revogou a revogação, voltando a desqualificar a UNIR, consubstanciado         

em seu juízo de conveniência e oportunidade 

4https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-integrante-de-esquema-faz-supostas-citacoes-WITZEL-sobre-c
ontrato-com-os-da-saude-24430168 
5https://oglobo.globo.com/rio/WITZEL-ignorou-pareceres-contra-os-que-estava-proibida-de-fazer-contratos-co
m-poder-publico-1-24432506 
6
https://oglobo.globo.com/rio/entenda-as-investigacoes-em-fraudes-na-saude-do-rj-que-levam-wilso

n-WITZEL-2-24446049 

39 

https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-integrante-de-esquema-faz-supostas-citacoes-witzel-sobre-contrato-com-os-da-saude-24430168
https://oglobo.globo.com/rio/operacao-favorito-integrante-de-esquema-faz-supostas-citacoes-witzel-sobre-contrato-com-os-da-saude-24430168
https://oglobo.globo.com/rio/witzel-ignorou-pareceres-contra-os-que-estava-proibida-de-fazer-contratos-com-poder-publico-1-24432506
https://oglobo.globo.com/rio/witzel-ignorou-pareceres-contra-os-que-estava-proibida-de-fazer-contratos-com-poder-publico-1-24432506
https://oglobo.globo.com/rio/entenda-as-investigacoes-em-fraudes-na-saude-do-rj-que-levam-wilson-witzel-2-24446049
https://oglobo.globo.com/rio/entenda-as-investigacoes-em-fraudes-na-saude-do-rj-que-levam-wilson-witzel-2-24446049


 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 

Segunda Desqualificação da UNIR. 

 

Fonte: Processo E-08/001/1170/2018, fls. 380 

 

 

A assessoria do Governador justificou a decisão à imprensa: 

“...O processo administrativo em questão [desqualificação da       

UNIR] foi julgado em conformidade com os princípios da         

legalidade, moralidade, eficiência, publicidade e impessoalidade.      

(…) O Instituto UNIR Saúde havia entrado com recurso e, após           

este ser analisado pela Governadoria do Estado, foi dado parecer          

favorável à empresa para não impactar no adequado        

funcionamento das unidades de saúde mantidas por ela”. 

 

Porém, WITZEL justifica em sua decisão discricionária da nova         

desqualificação da UNIR, e ancora seu juízo de conveniência e          

oportunidade a partir dos fatos contidos nos autos do processo da           
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Operação Favorito, e na pressão da imprensa, que amplamente noticiou          

as denúncias . 
7

 

Fonte: Processo E-08/001/1170/2018. 

7 https://blogdoberta.com/2020/05/18/acusado-operacao-favorito-doador-campanha-WITZEL/ e 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/20/diretor-de-os-beneficiada-por-decisao-de-WIT
ZEL-foi-o-5o-maior-doador-de-sua-campanha-ao-governo.ghtml 
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Ou seja, segundo o juízo de conveniência e oportunidade do          

Governador WITZEL, as irregularidades e a péssima prestação dos         

serviços pela UNIR não foram suficientes para cancelar seu contrato com           

o Governo do Estado do Rio de Janeiro, só o fazendo quando ele próprio              

virou alvo da investigação. 

 

Esta decisão ganha enorme proporção quando é tomada e assumida          

como ato direto do Governador do Estado.  

 

Para o MPF, essa conversa indica a participação de WITZEL          

no esquema, pois na ligação telefônica, o empresário disse que “o           

zero-um do palácio assinou aquela revogação da desclassificação        

da UNIR” .  
8

 

Além de tudo já correlacionado por esta Comissão, na mesma          

direção apontam o Ministro Benedito Gonçalves, Relator no Superior         

Tribunal de Justiça do Inquérito n. 1338 e o Ministério Público Federal. A             

decisão do Ministro, ao acolher o pedido de busca e apreensão afirma: 

 

“Após narrativa das condutas dos investigados e das        

empresas contratadas, já dispostas no referido inquérito, o        

MPF imputa indícios de participação ativa do Governador        

do Estado quanto ao conhecimento e ao comando das         

8https://oglobo.globo.com/rio/covid-19-WITZEL-deu-aval-instituto-reprovado-por-servicos-em-upas-1-2443393
2 
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contratações realizadas com as empresas ora      

investigadas…” 

 

Resultado: sucessivos escândalos e um péssimo serviço de        

saúde pública, que tem por terrível consequência matar pessoas         

que poderiam ser salvas. Faltam recursos onde abunda a         

corrupção. Falta eficiência na prestação dos serviços enquanto        

abundam direcionamentos em favor do(s) “Favorito(s)”. 

 

E, como consequência natural, Wilson WITZEL mergulhou a si e ao           

seu próprio Governo numa profunda crise de confiança, que desidratou a           

sua legitimidade como Governador, causando um grande custo ao estado          

do Rio de Janeiro no seu conjunto, muito além do próprio Governo. 

 

A confiança dá lugar à tristeza. O otimismo dá lugar à desesperança            

por parte da população. Depois de todos os episódios semelhantes que o            

Rio de Janeiro teve nas últimas décadas com os últimos governos, a            

história, mais uma vez, insiste em ter como pano de fundo um cenário             

triste de corrupção no estado. 

 

De fato, estas interceptações telefônicas somadas a outras provas e          

evidências que avançaram no curso de diferentes operações do Ministério          

Público Federal e demais órgãos de controle, levaram ao afastamento de           

Wilson WITZEL do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, no             

dia 28 de agosto de 2020, como será detalhado a seguir. 
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5. WITZEL é afastado pelo STJ por corrupção -         
Caso UNIR 
 

Ao revogar a desqualificação da UNIR, mesmo diante da         

comprovação nos autos do processo administrativo que os serviços         

prestados não atendiam adequadamente à população, o Governador        

Wilson WITZEL justificou sua decisão afirmando que a manutenção         

da execução do contrato pela contratada UNIR “traria maior         

vantagem para administração”.  

 

De fato, há evidências de que a manutenção do contrato seria           

vantajosa sim, mas para interesses privados de atores públicos e          

empresários. Vantagens que estão sendo investigadas e       

evidenciadas pelo Ministério Público Federal, Ministério Público       

Estadual e ações judiciais e policiais em curso - Operação Mercadores           

do Caos investiga fraudes na aquisição de respiradores e prendeu o           

subsecretário Gabriell Neves; Operação Favorito investiga esquema       

na saúde; Operação Placebo especificamente corrupção nos Hospitais        

de Campanha; e Operação Tris in Idem investiga envolvimento direto          

de WITZEL.  

 

Essas investigações apontam para redes criminosas e       

negociações escusas envolvendo o Governador Wilson WITZEL, que        
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levaram ao seu afastamento do cargo e que colocam em xeque sua            

decisão discricionária ao revogar a desqualificação da UNIR. 

 

Com efeito, interceptações telefônicas ocorridas no âmbito da        

OPERAÇÃO FAVORITO (Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, 7ª      

Vara Federal Criminal) indicam que houve pagamento de        

vantagens indevidas a funcionário público “ainda não       

identificado”, com a finalidade de revogar a desqualificação da         

UNIR.  

 

A denúncia do Ministério Público Federal conclui o seguinte: “A          

ausência de justificativa técnica para a edição do ato administrativo,          

frise-se, revogado após a deflagração da OPERAÇÃO FAVORITO,        

aliada às interceptações telefônicas em curso permitem concluir que         

houve atuação ilícita do grupo criminoso para obter o referido ato           

administrativo.” (fls. 201). 

 

No mesmo sentido, a denúncia no INQUÉRITO 1338/DF        

imputa a WILSON WITZEL os crimes de CORRUPÇÃO PASSIVA         

E ATIVA, em razão de ter violado ato de ofício, qual seja, a             

violação de seu dever funcional ao revogar a desqualificação         

em favor de Mário Peixoto, verdadeiro dono da UNIR. 

 

Finalmente, a revogação da desqualificação da UNIR também é         

fundamento para a decisão monocrática do Ministro Benedito        

Gonçalves emitida nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.         

35/DF que determinou o afastamento de WITZEL.  

45 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 

 

A partir da delação do ex Secretário de Saúde EDMAR SANTOS,           

o Ministro Benedito Gonçalves assume o seguinte: “Nos moldes         

expostos pelo MPF, as provas obtidas de modo sigiloso e          

independente no curso da investigação ‘Favorito’ e encaminhadas à         

PGR fazem expressa menção ao acerto de Mário Peixoto diretamente          

com o Governador para que fosse assinado o ato de revogação da            

desqualificação da UNIR, o que de fato ocorreu.” E, na sequência           

disso, o Ministro afirma que WITZEL era o líder da organização           

criminosa no Estado. 

 

 

Como ficou determinado no julgamento em plenário do dia 02          

de setembro, o afastamento de WILSON WITZEL foi mantido, por 14           

votos a 1 da Corte Especial do STJ. 

 

 

Nos próximos itens, encontra-se detalhado o emaranhado de        

fatos e evidências que conectam WITZEL a estes atores e fatos           

suspeitos. 
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5.1 Propina para revogação da desqualificação da UNIR 
 

 

No dia 28 de agosto de 2020, o governador WILSON          

WITZEL foi afastado do cargo em decisão cautelar do Superior          

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decorrência dentre outras,           

das evidências e provas coletadas pela OPERAÇÃO FAVORITO, em         

trâmite na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos autos do             

Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, cujas referências a      

interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, indicam que o       

empresário MÁRIO PEIXOTO pagou vantagens indevidas ao       

Governador WILSON JOSÉ WITZEL a fim de que este revogasse a           

desqualificação da organização social UNIR, que tem como sócio         

oculto o mencionado empresário.  

 

 

A denúncia realizada pelo Ministério Público Federal afirma que         

ao longo das investigações da OPERAÇÃO FAVORITO : 
9

 

“(...) foram reunidas robustas provas de que a        

Organização Social UNIR é, de fato, controlada por        

MÁRIO PEIXOTO, a quem coube “comprar” o ato de         

revogação da desqualificação da UNIR proferido pelo       

Governador WILSON WITZEL.” (grifo nosso) 

9 A Operação Favorito é desdobramento da Operação Quinto do Ouro e da Cadeia 
Velha. 
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Importante informar que MÁRIO PEIXOTO há tempos está        

envolvido em fatos de corrupção no Estado. De 2012 a 2019, ele            

manteve pagamentos sistemáticos a Deputados Estaduais e       

Conselheiros do TCE para manter contratos de gestão de UPAs          

através da OS Instituto Data Rio (IDR).  

 

Recentemente, ele passou a ampliar a sua atuação através da          

UNIR, do Instituto Nacional para o Progresso do Conhecimento e          

Saúde (INPOCS) e da Associação de Saúde Social e Humanizada,          

além de influência na OS IABAS. 

 

Na Operação Favorito, o foco foi os crimes cometidos a partir           

da ATRIO RIO SERVICE e suas empresas relacionadas. Mas o caso da            

UNIR demonstra a relação entre LUIZ ROBERTO MARTINS, presidente         

da OS INSTITUTO DATA RIO - IDR, e MÁRIO PEIXOTO, indicando que            

houve pagamento de vantagens indevidas a funcionário público        

“ainda não identificado” como forma de revogar a desqualificação da          

UNIR. 

 

A partir da interceptação telefônica de 20 de março de 2020           

fica claro o envolvimento de LUIZ ROBERTO MARTINS (responsável         

de fato pela UNIR), anunciando o pagamento de propina pela          

revogação e o acerto entre MÁRIO PEIXOTO e o Governador WILSON           

WITZEL para revogação da desqualificação da UNIR : 
10

10 Trecho do áudio a partir dos 10 minutos e 40 segundos da gravação. A íntegra do áudio 
pode ser baixada no seguinte link: 

48 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 

 

https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/232837/61841439641857315/publicLink/04_172
_27447309_20200320213851_20391848.mp3 
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A denúncia do MPF destaca ainda outra ligação interceptada         

mediante ordem judicial em que LUIZ ROBERTO MARTINS afirmou a          

NELSON BORNIER, ex-Prefeito do Município de Nova Iguaçu e político          

influente no Governo WILSON WITZEL (pai do Secretário de Esportes          

de WITZEL, o deputado Felipe Bornier), que “o zero um do palácio            

assinou aquela revogação da desqualificação da UNIR”.  

 

 

Reproduzindo na íntegra o diálogo que foi travado no dia          

24/03/2020, justamente quando publicado o ato administrativo no        

Diário Oficial : 
11

11 A íntegra do áudio pode ser baixada no seguinte link: 
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/232840/-2891990604388854861/publicLink/03_
038_27691626_20200324135740_20391848.mp3 
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Fonte: Denúncia MPF e PGR às fls.87; Inquérito 1338/DF 
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De fato, conforme já mencionado neste relatório, um dia antes          

da referida ligação, em 23/03/2020, foi publicado no Diário Oficial do           

Estado um despacho no processo nº E-08/001/1170/2019 que        

revogou a Resolução Conjunta SES/SECCG nº 664, de 16/10/2019,         

por motivos de conveniência e oportunidade, permitindo, portanto,        

que a UNIR volte a contratar livremente com o Poder Público, sem            

qualquer justificativa técnica para superar as sanções anteriormente        

aplicadas com base em procedimento administrativo:” 

 

 

 

 

E na conversa interceptada em 01º de abril de 2020, LUIZ           

ROBERTO MARTINS confirma que houve o pagamento de vantagens         

indevidas para funcionário público estadual, como forma de obter a          

desqualificação. Tendo diminuído o tom de voz ao fazer a afirmação           

“o cara que conseguiu a revogação para mim, que eu paguei lá de             

dentro”, como exposto no auto circunstanciado policial nº 05/2020         

(DOC. 08) : 
12

12 Fonte: Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro 
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Degravação: 

LUIZ: Você vê a volúpia que estes caras estão para          

arrumar dinheiro cara 

ELCY: outra coisa ... postei aí para você (interrompe) 

LUIZ: o cara que conseguiu a revogação para        

mim, que eu paguei lá de dentro, queria me botar          

nesses dois aí, mas chegou muito em cima        

quando eu falei com ele já tinha rolado. Mas foi          

descoberto que quem chamou esses dois ai para        

colocar foi o zero 1 da saúde. Mas isso são os           

Deputados que estão querendo grana. Então foi até        

bom não cair no meu colo porque se cai no meu colo            

eu ía ter que ajoelhar com eles e eu não quero ajoelhar            

com eles. Depois que terminar com a pandemia vai ser          

o bicho. 

ELCY: Safado, outra coisa, o TCE vai cair de pau em           

cima disso aí. Com essa notícia que saiu aí. 

LUIZ: calamidade Elcy, eles estão protegidos Elcy. 

53 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

ELCY: no caso eles cometeram um erro aí de fazer ...           

mesmo calamidade eles não podem botar data errada        

mais não sei o que ... 

LUIZ: eles tem que dar prazo de publicação 

ELCY: publicação 

LUIZ: a calamidade é para proteger eles, mas quem         

esta de cá, tem que ver a publicidade da coisa, data,           

prazo e tudo 

ELCY: já tem nego que não foi chamado e já esta           

entrando na justiça voce vai ver. Não é assim não. 

LUIZ: para mim foi bom que eu estou saindo de          

uma rebordosa agora e eu não posso entrar        

noutra cara. 

[00:02:55:903] 

  

No diálogo acima transcrito, LUIZ ROBERTO MARTINS ainda        

deixa claro que o funcionário que teria recebido vantagens indevidas          

para a revogação da desqualificação da UNIR iria também colocar a           

referida OS ou alguma outra empresa do grupo em dois contratos           

emergenciais, mas que a manobra ilícita não foi possível pois não           

havia mais prazo para a contratação quando saiu o ato de revogação            

da desqualificação. 

 

Em outro diálogo, interceptado no dia 07/04/2020, LUIZ        

ROBERTO MARTINS conversou novamente com o ex-deputado e        

ex-prefeito de Nova Iguaçu NELSON BORNIER, oportunidade em que         
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discutiram sobre o cabimento de danos morais em razão da          

desqualificação da OS, agora revogada : 
13

 

 

 

Degravação: 

LUIZ: Oi Nelson 

NELSON: Luiz, eu estava vendo lá atrás a        

resolução conjunta lá atrás 

LUIZ: sim 

NELSON: Isso ai cabe    

danos para eles LUIZ:    

cabe danos? 

NELSON: para eles lá 

LUIZ: É né? 

NELSON: Isso tem que ser analisado profundamente       

pegar na integra esse processo todo porque ai. Isso         

não é brincadeira não a resolução conjunta aquilo        

tirou a OS do páreo em todos os sentidos não          

podia fazer mais nada, foi jogada para escanteio.        

E agora vem de repente decisão desse resolução        

13 Fonte: Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro 
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do despacho do homem. Isso tem que ser bem         

analisado isso. 

LUIZ: esta bom. Cabe então uma ...? 

NELSON: você tem noção de ficar de outubro de         

2019 agora até agora final de março. Sua firma         

julgada inidônea sem poder participar de porra       

nenhuma 

LUIZ: E você contemplado no edital em dois lotes         

com sete unidades 

NELSON: Isso 

LUIZ: corresponde a 10 milhões de contrato. 

NELSON: Isso é uma perda irreparável tem que        

ser revisto, analisado friamente LUIZ: é uma       

briga boa né? 

NELSON: pegar essas peças desde o inicio. E tem mais          

uma irresponsabilidade de ambos dos dois secretários.       

Não é só ele lá não os dois. Tudo bem. 

LUIZ: boa, boa 

NELSON: Tem que pegar todas as peças para ver         

onde chegou agora ate a assinatura final do        

homem aqui. Isso não é brincadeira. Você sabe o         

que é pegar uma empresa e PUM!! Dar um tiro no           

peito e tchau e benção. E os prejuízos causados         

nisso ai, e o acervo e os problemas causados,         

problemas interno, pessoal, administrativo.    

chegou deu um tiro e vai embora tchau e bença.          

Se ela tinha uma finalidade só que era isso.         
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Finalidade dela é isso, atuar nessa área e agora         

ate logo tchau não existe mais. 

LUIZ: Inclusive a situação na serra lá em cima         

(Nova Friburgo) foi proveniente dessa porrada ai. 

NELSON: tudo isso vai ser mostrado, tudo isso vai ser          

mostrado, tudo isso vai ser mostrado, porra. Ou seja         

cortou na ponta, não participa de mais nada acabou         

vocês estão morto depois vem alguém e fala não         

morreu não tira ai do caixão. Tá vivo, foi feito tudo           

errado. Como é isso. Independente de qualquer coisa        

tem que ter uma ação em cima dos dois.         

Independentemente da briga com o governo e com a         

secretaria que consta com uma porra de entrar com         

uma ação contra os dois, de interpelar os dois LUIZ:          

cabe mesmo uma situação ai ... 

NELSON: mas do que isso tudo, isolou e tirou do páreo           

depois de ter ganho e foi lá botou emergencialmente 

LUIZ: eu fiquei sabendo de uma situação hoje, lá em          

Caxias, eu estive em Caxias. Eu fiquei sabendo que as          

OSs que estão nessa quatro ai emergencialmente       

tinham pedido a carteira profissional do pessoal para        

assinar. Mas alguma coisa no meio do caminho eles         

voltaram atrás e demoveu as carteiras para os        

empregados sem assinatura NELSON: estão prevendo      

alguma coisa. 

LUIZ: a notícia rolou. O que que eu fiz eu peguei o            

rapaz do escritório lá e falei para ele não vamos          
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esperar o fim do emergencial. Vamos entrar agora de         

uma vez 

NELSON: também acho. Acho que diante disso ai Luiz .          

Você tem que tomar uma providência já, você tomou         

uma porra e vieram aqui botaram o remédio em você ,           

você ficou bom e você ficar quieto. Você tem que          

reivindicar o ganho que você teve lá atrás. Você         

tem que pegar o processo em embaraçar mais do         

que nunca, você tem que reivindicar o que ela         

ganhou de direito, entendeu? 

LUIZ: não só as quatro, mas as outras também. 

NELSON: lógico, tudo. Tem que ver isso correndo        

LUIZ, não passar isso não. Vão se empepinar todo         

entendeu? 

LUIZ: vou entrar dentro disso ai com unhas e dentes 

NELSON: correndo. Tem que entrar correndo e o        

babaca que fica ao lado do chefão ai assinou essa porra           

ai sem ter conhecimento nenhuma. Se tiver que ir lá          

vocês tem noção da cagada que voces fizeram ai, tem          

noção porra!! Voce esta com a faca e o queijo na mão.            

Não pode esperar essa porra não. Quem cala consente! 

LUIZ: amanha eu já entro em cima disso ai. 

NELSON: com certeza, fuder esses filhos da puta        

tomaram na mão grande. Não é você que esta dizendo          

isso não. O recurso teu foi bem feito 

LUIZ: esta escrito 

NELSON: te deram ganho de causa. Tchau e bença 
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LUIZ: O recurso foi muito bem elaborado 

NELSON: Luiz tem que ver isso hoje. Começar a mexer          

já 

LUIZ: esta bom, vou cair dentro 

NELSON: tá 

LUIZ: obrigado pela   

força NELSON:  

tchau 

 

Com a denúncia constante no Inquérito 1338/DF, a novidade         

passa a ser o trecho da delação de EDMAR SANTOS (fl. 88 da             

denúncia), ex-Secretário de Estado de Saúde, no curso da Operação          

Placebo, que corrobora as provas obtidas por fontes independentes,         

confirmando que MÁRIO PEIXOTO era de fato dono da UNIR e           

que tratou com LUCAS TRISTÃO DO CARMO sobre a         

permanência da Organização Social UNIR nos contratos da        

Secretaria de Saúde. De acordo com Edmar:  

 

“Que em meados de março de 2020, após um almoço com o            

governador WITZEL, o governador dá a notícia de que iria          

requalificar a UNIR através de um decreto; QUE o         

colaborador sequer foi consultado; QUE quando o       

colaborador recebeu a notícia ele pediu que o governador         

reconsiderasse porque havia muitas falhas na UNIR que        

levaram à sua desqualificação; QUE o governador manteve        

a sua posição porque teria que atender a um pedido que lhe            

foi feito; QUE em função do histórico, o colaborador já          
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imaginou se trataria de um pedido de Mário Peixoto,         

diretamente, ou através de Lucas Tristão; QUE o        

colaborador já sabia que a UNIR era de Mário Peixoto          

porque já esteve em um almoço no Restaurante Aspargos         

na Senador Dantas, intermediado por Lucas Tristão, no qual         

Mário Peixoto também estava presente e pediu       

pessoalmente que a UNIR não fosse excluída da saúde do          

RJ; QUE por isso o colaborador sabia que o pedido de           

requalificação feito ao governador teria partido de Mario        

Peixoto; QUE ainda assim o colaborador pediu que o         

governador, caso insistisse na requalificação, que ao menos        

não permitisse o restabelecimento dos contratos que a UNIR         

tinha perdido, já que já havia outras OSs no lugar, além do            

que seria uma grande exposição; QUE de fato após alguns          

dias foi publicado o Decreto pelo governador requalificando        

a UNIR mas sem restabelecer os contratos anteriores; QUE         

esse Decreto não foi precedido de nenhuma consulta técnica         

nem pedido de reconsideração à SES-RJ.” 

 

Importante acrescentar que, não obstante a desqualificação da        

OS em 2019, que o governo WITZEL pagou à UNIR a quantia            

total de R$ 23 milhões, entre novembro de 2019 e fevereiro           

de 2020, período em que ela estava desqualificada em virtude          

das irregularidades constatadas e, portanto, proibida de selar        

contratos com o poder público . 
14

14https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/09/rj-suspeita-de-fraude-gestora-de-upas-re
cebeu-r-32-mi-banida-do-governo.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996 
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Os valores são relativos a restos a pagar dos contratos de 2018            

e 2019. Apesar de o pagamento nessa condição não configurar crime,           

suspeita-se que os repasses tenham sido feitos como forma de          

compensar a impossibilidade do governo em gerar novas receitas         

para a UNIR. 

 

Presidente desta Comissão COVID-19, a deputada Martha       

Rocha questiona a priorização do pagamento à UNIR, depois da sua           

desqualificação : 
15

 

Não à toa a estranheza desta Comissão quanto à priorização do           

pagamento de restos a pagar no caso da UNIR, já que integra um             

dos núcleos da propina no governo WITZEL, segundo a delação do ex            

Secretário EDMAR SANTOS, que descreve o esquema denominado        

RESTOS A PAGAR, por meio do qual a fila de restos a pagar é furada               

mediante propina . 
16

 

15https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/09/rj-suspeita-de-fraude-gestora-de-upas-re
cebeu-r-32-mi-banida-do-governo.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996 
16https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/28/pf-cumpre-mandados-no-rj-n
esta-sexta-feira.ghtml 
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5.2 Relações cruzadas UNIR e demais OSs do grupo de          

MÁRIO PEIXOTO 

 

As suspeitas em torno da UNIR começaram a aparecer na          

imprensa em 14/05, quando na OPERAÇÃO FAVORITO foi preso o          

empresário MÁRIO PEIXOTO e o ex-presidente da ALERJ, PAULO         

MELO .  
17

 

MÁRIO PEIXOTO 

 

Mário Peixoto. Preso em 14/maio na Operação Favorito 

 

Mário Peixoto é dono de empresas que firmaram contratos com          

as gestões de Sérgio Cabral e Wilson WITZEL. Peixoto e Melo já            

foram sócios. 

17https://oglobo.globo.com/rio/lava-jato-prende-no-rio-empresario-mario-peixoto-ex-deputado-estadual-p
aulo-melo-1-24426079 
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Segundo as investigações da Força-Tarefa Lava Jato, o        

empresário Mário Peixoto pagou ainda vantagens indevidas a        

conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ),         

deputados estaduais e outros agentes públicos. Mário Peixoto foi         

delatado por Jonas Lopes Neto, filho do ex-presidente do TCE-RJ,          

Jonas Lopes. Neto afirmou que Peixoto pagava um mensalão de R$           

200 mil para o órgão, entre 2012 e 2013 .  
18

 

LUIZ ROBERTO MARTINS, apontado pelo MPF como operador        

financeiro de MÁRIO PEIXOTO, disse em grampo telefônico que este          

último acertou diretamente com o Governador WITZEL e que ele          

próprio teria pago propina a um agente público não identificado para           

reabilitar a UNIR. LUIZ ROBERTO MARTINS também foi preso por ter           

sido considerado responsável por superfaturar a compra de refeições         

para UPAs da capital e da Baixada Fluminense. Na sua casa, em            

Vassouras, foram apreendidos R$ 1,5 milhão em espécie. 

 

Além disso, LUIZ ROBERTO MARTINS foi Presidente do IDR         

(Instituto Data Rio), outra Organização Social controlada por MÁRIO         

PEIXOTO. De acordo com denúncia do Ministério Público do Rio de           

Janeiro, a Organização Social INSTITUTO DATA RIO desviou R$ 3,95          

milhões de recursos públicos provenientes da Secretaria de Estado de          

Saúde destinados à administração das UPAs .  
19

18https://veja.abril.com.br/brasil/fui-escolhido-a-dedo-diz-mario-peixoto-sobre-investiga
coes-no-rio/ 
19 Processo n. * http://www.mprj.mp.br/noticias-todas/-/detalhe-noticia/visualizar/85217 
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Em seguida, verificou-se que a UNIR possuía sede no mesmo          

condomínio que o IDR e a empresa DPAD, e assumiu a gestão da             

maioria das UPAs que eram anteriormente administradas pelo IDR. 

 

Com o encerramento dos contratos celebrados pela Secretaria        

Estadual de Saúde com o INSTITUTO DATA RIO, acredita-se que a           

associação criminosa integrada por esta rede de atores tenha         

estendido sua atuação para outras organizações sociais, incluindo a         

UNIR, que também foi contratada para assumir a gestão de UPAs           

estaduais 

 

Foto Luiz Roberto Martins  
20

 

Não obstante a ausência de qualquer vinculação formal entre         

LUIZ ROBERTO MARTINS e MÁRIO PEIXOTO com a UNIR, no          

curso das interceptações telefônicas, foram captados diálogos que        

deixam claro que ambos são os verdadeiros tomadores de         

decisão da Organização Social e que efetivamente       

20https://oglobo.globo.com/rio/empresario-acusado-de-fraudes-na-saude-pede-transferencia-de-
upa-de-bangu-para-hospital-particular-1-24476373 
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promoveram negociação espúria com funcionários públicos      

estaduais, inclusive com o pagamento de vantagens indevidas        

a funcionário ainda não identificado, de modo a obter         

recentemente o ato administrativo de revogação da referida        

desqualificação, para que a Organização Social volte a        

contratar livremente com o Poder Público para a        

administração de unidades de saúde.  

 

Formalmente, nem Luiz Roberto Martins, nem Mário Peixoto        

seriam responsáveis pela UNIR, mas sim Severino Antônio da Silva,          

Wilson Rodrigues Júnior e Marcos Junio Augusto da Silva, tal como a            

ata de reunião extraordinária do Conselho de Administração de 27 de           

agosto de 2018.  

 

Fonte: última ata de reunião extraordinária do Conselho de Administração,          

realizada em 27/08/2018. 
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Ocorre que na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais         

encaminhada ao Ministério do Trabalho e Emprego) da UNIR, esses          

três “supostos dirigentes” ocupam funções subalternas e com salários         

baixíssimos, indicando prováveis ‘laranjas’ no Conselho      

Administrativo da UNIR: 

 

● SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA teve como ocupações de        

mecânico e eletricista, com evolução salarial de R$        

452,46 a R$ 1.195,13, em 2013, conforme informações        

da RAIS;  

 

● WILSON RODRIGUES JUNIOR (CPF 87418398700)     

possui vínculos empregatícios como porteiro, vigia      

e supervisor administrativo, com variação salarial de       

R$ 846,40 em 2005 a R$ 898,55 em 2014, de acordo           

com a RAIS;  

 

● MARCOS JUNIO AUGUSTO DA SILVA, exerceu      

ocupações de contínuo, repositor de mercadorias,      

técnico em caldeiraria e servente de obras, dentre        

outras, com salários entre R$ 647,93 em 2010 e R$          

1.159,22, em 2015, segundo a RAIS. 

 

Nos cargos da direção estariam MARCUS VELHOTE DE        

OLIVEIRA, como Diretor Executivo, e LUIZ CLÁUDIO DA COSTA,         

como Diretor Administrativo/Financeiro: 
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Porém, a partir da interceptação telefônica de 20 de março de           

2020 fica claro o envolvimento de LUIZ ROBERTO MARTINS a          

respeito de uma cobrança de mais de R$ 5 milhões e de que Mário              

Peixoto está envolvido em obter a revogação da desqualificação.  

 

Isso se repetiu na conversa interceptada entre LUIZ ROBERTO         

MARTINS e NELSON BORNIER em 24 de março de 2020. E na            

conversa interceptada em 01º de abril de 2020, que Luiz Roberto           

Martins afirma que houve o pagamento de vantagens indevidas para          

funcionário público estadual, como forma de obter a desqualificação,         

conforme já exposto acima. 
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1. APURAÇÕES NAS OITIVAS DA COMISSÃO COVID-19 

 

MARCUS VELHOTE DE OLIVEIRA 

 

MARCUS VELHOTE figura como SÓCIO PRESIDENTE e/ou       

DIRETOR EXECUTIVO da UNIR, nos documentos oficiais da        

organização, conforme documento do CNPJ, reproduzido na página        

anterior e a seguir. 

 

 

 

Sua nomeação no cargo de DIRETOR EXECUTIVO da UNIR se          

deu em reunião extraordinária do Conselho de Administração,        

realizada em 27/08/2018, que confirma a nomeação de MARCUS         

VELHOTE DE OLIVEIRA, conforme trecho da ata reproduzido a seguir: 
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Fonte:  http://www.osUNIR.org.br/ (atualmente fora do ar)  

 

Entretanto, embora MARCUS VELHOTE responda     

formalmente pela UNIR, no cargo de Diretor Executivo        

equivalente à Presidente, ele causou surpresa e espanto em sua          

oitiva nesta Comissão COVID-19 da Alerj, realizada em em 20 de           

julho de 2020, pois NADA soube dizer a respeito da UNIR, tendo            

o próprio se apresentado como um verdadeiro ‘laranja’,        

afirmando categoricamente que não era o tomador de decisão         

na UNIR. 
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Isto é flagrante, já que mesmo ocupando formalmente a         

posição executiva mais importante de qualquer organização, o cargo         

de Diretor Executivo, ele protagonizou situação constrangedora       

perante esta Comissão, pois não soube responder perguntas        

elementares da sua própria organização (UNIR) tais quais: 

 

A) A origem da organização - Como surgiu.  
21

B) Os nomes dos membros do Conselho. Mesmo tendo sido        
22

integrante do Conselho a partir de janeiro de 2018.  
23

C) Os donos da organização.  
24

D) Se o BRUNO KOPKE RIBEIRO e LISLE RACHEL MONROE         

DE CARVALHO estão ou não no quadro da UNIR.  
25

E) Quem tratou sobre a requalificação da UNIR , que podia         
26

gerar contratos milionários para a organização social. 

F) Qualquer outro aspecto sobre a requalificação da UNIR,        

incluindo,  que ela havia sido requalificada!  
27 28

G) Nunca ouviu falar em ANTONIO VANDERLER DE LIMA        

JUNIOR, advogado trabalhista que presta serviços a       
29

UNIR. 

 

21 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=5050 
22 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=5050 
23 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=174 
24 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=1866 
25 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=4462 
26 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=890 
27 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=1082 
28 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=5748 
29 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=977 
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Outras declarações alarmantes de MARCUS VELHOTE      

foram: 

 

1. Afirmou que só tomou ciência da requalificação da UNIR         

pela imprensa após a deflagração da operação  
30

 

2. Quem somos? 

A famosa pergunta básica de qualquer organização foi feita ao          

depoente sobre “quem somos”, “missão” etc. da UNIR. Sua         

resposta foi taxativa: “quem somos se resume a uma pessoa:          

LUIZ CLÁUDIO DA COSTA.”  
31

 

3. Alegou não ter tido qualquer participação na requalificação da         

UNIR. 

 

4. Alegou não conhecer ninguém da Secretaria de Estado de         

Saúde. O que nos perguntamos é: como um diretor-executivo         
32

de uma importante organização social, responsável por gerir        

milhões de reais, alega não conhecer ninguém da Secretaria de          

Estado de Saúde, sua principal contratante e fonte de recursos? 

 

Mesmo já ciente dos fatos que foram fartamente veiculados         

na imprensa sobre as ligações da UNIR com MÁRIO PEIXOTO e LUIS            

ROBERTO MARTINS e mesmo tendo se passado 2 meses destas          

30 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=6204 
31 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=7012 
32 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=3840 e https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=3855 
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denúncias de fatos criminosos envolvendo a UNIR - diante de          

inúmeros mandados de busca e apreensão e de prisões cumpridos          

em 14/05/2020, não apontou nenhum fato esclarecedor e não         

demonstrou ter feito qualquer apuração, ainda que seja o         

executivo número 1 na organização, mesmo que apenas        

formalmente.  

 

Soma-se a isso, o fato que a sua permanência na organização           

social e, ainda, nesta posição-chave, demonstra a sua anuência         

com o modus operandis obscuro da organização social,        

apontado por ele próprio ao revelar categoricamente o seu         

permanente desconhecimento sobre diversos pontos importantes      

e críticos da organização da qual ele figura como diretor-executivo. 

 

Assim, torna-se evidente a forte ligação de MARCUS VELHOTE         

DE OLIVEIRA com a organização social, pois: 

1. É diretor-executivo, mesmo sem ter o comando da        

organização. 

2. Permanece diretor-executivo mesmo após os escândalos de       

grandes proporções expostos, envolvendo as principais figuras       

do Estado do Rio de Janeiro, MARIO PEIXOTO e o Governador           

do Estado WILSON JOSÉ WITZEL, e ainda assim alega que          

continua desconhecendo qualquer tipo de detalhe que       

deu causa às irregularidades mesmo após mais de 2 meses          

das prisões preventivas. 

3. Permanece sem o comando da organização, conforme       

evidenciado anteriormente pela ausência de qualquer ciência de        
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sua parte e também da inexistência de procedimento        

apuratório interno após a eclosão dos fatos a público. 

4. Estava há 2 (dois) meses sem receber salário.  
33

5. Há alto risco pessoal dele ser alvo de medida cautelar por           

ainda ocupar posição executiva-chave na organização. 

 

Por quais motivos MARCUS VELHOTE, que não traz nenhum         

elemento que o abone e sinalize qualquer sinal de competência ou           

eficiência na gestão da UNIR, não é substituído? Ou por que, depois            

das denúncias de corrupção no coração da empresa, MARCUS         

VELHOTE não deixa o cargo, procurando se afastar deste contexto?          

Nenhum interesse nestes caminhos é sinalizado por ambos,        

permanecendo essa situação esdrúxula de um Diretor Executivo que         

não sabe de nada e que não faz nada, a frente de uma organização              

que precisa de muito para se recuperar.  

 

A principal conclusão apontada por esta relatoria sobre        

MARCUS VELHOTE DE OLIVEIRA é que mesmo após todos os          

escândalos e as decretações de prisões preventivas, desperta        

atenção o fato de que ele ainda figura como “laranja” da           

organização criminosa. 

 

MARCUS VELHOTE afirmou que era subordinado a LUIZ        

CLÁUDIO DA COSTA, que foi o responsável por sua contratação ;          
34

que “todas as atitudes que seriam tomadas pela UNIR eram          

33 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=4550 
34 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=1888 

73 

https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=4550
https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=1888


 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

determinadas pelo LUIZ CLÁUDIO ; que LUIZ CLÁUDIO DA        
35

COSTA seria o “manda-chuva” na empresa . 
36

 

O fato de na oitiva nesta Comissão, em que foi convocado           

representante da UNIR, ter comparecido MARCUS VELHOTE DE        

OLIVEIRA, o qual, a despeito de ser diretor-executivo,        

notadamente não estar inteirado de diversos aspectos       

importantes desta Organização Social revela: 

 

1. A disposição da organização criminosa em manter seu modus         

operandis, ocultando os verdadeiros donos da      

organização social.  
37

2. Falta de interesse no esclarecimento dos fatos, já que muitas          

perguntas-chave dos parlamentares não foram respondidas. 

3. Intuito de dificultar o trabalho de apuração. 

 

Diante dos fatos expostos, a Comissão decidiu então        

aprofundar a investigação em relação à UNIR, convocando a prestar          

esclarecimentos sete pessoas ligadas à direção da UNIR: Bruno         

Kopke, diretor médico que doou R$ 75 mil para campanha de Wilson            

WITZEL em 2018, Luiz Cláudio da Costa (diretor        

administrativo-financeiro), Ana Cristina Silveira da Costa, José Carlos        

Rodrigues Paes e Lisle Rachel de Monroe Carvalho. 

 

35 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=6874 
36 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=1800 e https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=4359 
37 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=3394 
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Como relatado anteriormente, em muitos momentos de sua        

oitiva, MARCUS VELHOTE frisou que o responsável pelas decisões da          

UNIR era LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, diretor financeiro da OS, ou José            

Carlos Rodrigues Paes, presidente do Conselho.  

 

ANA CRISTINA DA COSTA, diretora jurídica da UNIR, confirmou         

que contratos e ofícios à Secretaria de Estado de Saúde eram           

assinados por MARCUS VELHOTE a mando de LUIZ CLÁUDIO. E que           

as contratações de empresa e de pessoal também eram feitas por           

LUIZ CLÁUDIO.  
38

 

Assim, prosseguimos para a análise da oitiva de Luiz Cláudio          

Costa. 

 

OITIVA LUIZ CLÁUDIO DA COSTA 

 

No dia 19 de agosto de 2020, na 15a Reunião Ordinária desta            

Comissão COVID-19, conjunta com a Comissão de Saúde da Alerj,          

procedeu a oitiva de LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, diretor financeiro da           

UNIR. 

 

O depoente informou que trabalhou na UNIR de outubro de          

2018 a novembro de 2019, tendo sido demitido depois que a UNIR            

perdeu os contratos de gestão. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA negou ter           

contratado e afirmou que MARCUS VELHOTE não era seu         

38 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=7895 
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subordinado. Ao contrário, disse que ele, LUIZ CLÁUDIO, era         

subordinado a MARCUS VELHOTE. 

 

Informou ainda que ele e MARCUS VELHOTE eram ambos         

subordinados a MARCOS AUGUSTO DA SILVA, integrante do Conselho         

da UNIR, que era quem determinava as ordens internamente. As          

respostas seguem detalhadas: 

 

O SR. RENAN FERREIRINHA – Queria que o senhor         

respondesse para a gente, de maneira bem objetiva, quem         

era o responsável pelas contratações da empresa e a gestão          

de pessoal e a assinatura de contratos da UNIR. 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – Então, a contratação de           

pessoas sempre passava pelo Dr. Marcus Velhote e        

pelo Sr. Carlos... é... Marcos Augusto, que era do         

conselho, faz parte do conselho, estava sempre presente, e         

que dava as ordens ali, as orientações. A assinatura de          

contratos e documentos sempre o Dr. Marcus Velhote,        

diretor executivo. Ele que tem competência para isso. 

 

O SR. RENAN FERREIRINHA – Certo, e quem o senhor diria,           

Sr. Luiz Cláudio que era e é o grande manda chuva na            

UNIR? Quem tem o poder de fato na mão? 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – O Sr. Marcos Augusto. 

 

76 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – Ele faz parte do           

Conselho. Desde que entrei lá, ele já estava. Acho que nas           

gestões anteriores também, e acho que ele deve continuar,         

né? 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – Eu não sei o sobrenome,            

eu não sei se é Marcos Augusto da Silva. Mas deve constar            

dos documentos, aí, estatutos e tudo o mais. 

 

Causou estranheza aos parlamentares desta Comissão que       

LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, na condição de Diretor Financeiro da          

UNIR, com todo tipo de documentação que lhe é cabível,          

desconhecesse o nome completo do seu principal chefe. E que, ao se            

referir aos tomadores de decisão, tenha mencionado       

‘equivocadamente’ o nome de CARLOS (que é também o nome do           

Presidente do Conselho e seu cunhado, tendo sido indicado ao cargo           

pelo próprio Luiz Cláudio).  

 

Ao ser questionado sobre a função do referido “Sr. Carlos”, Luiz           

Cláudio Costa respondeu: 

 

O SR. LUIZ PAULO – Qual era a função dele? (referindo-se a            

JOSÉ CARLOS RODRIGUES) 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – Então, houve uma          

solicitação do Sr. Marcos Augusto em relação à        

reformulação do Conselho da UNIR para atender       
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características relativas a projetos e editais que a UNIR         

pretendia participar, que tinha como exigência algumas       

competências. O pedido... solicitou para várias pessoas a        

indicação de alguns nomes. Na época, eu lembro que eu          

consultei o José Carlos. Perguntei se ele tinha interesse que          

eu submetesse o nome dele. Submeti o nome dele para o           

Sr. Marcos Augusto, que estava fazendo a sua        

reestruturação. Ele foi convidado a ingressar no Conselho        

em outubro, mas eu sei que ele pediu para sair – pediu a             

exclusão dele – em dezembro. Então, entrou em outubro e          

saiu em dezembro. Ficou dois meses. 

 

Vale relembrar que no depoimento a esta comissão, o diretor          

executivo da UNIR, MARCUS VELHOTE, afirmou categoricamente que        

o “manda-chuva” da OS era o diretor financeiro Luiz Cláudio da           

Costa, do qual ele apenas seguia orientações: 

 

O SR. MARCUS VELHOTE DE OLIVEIRA - Bem quem fazia          

qualquer coisa, qualquer determinação era o Luiz Cláudio        

Costa. Eu era subordinado. Então, todas as atitudes que         

seriam tomadas pela UNIR eram determinadas pelo Luiz        

Cláudio, na qual tinha o suporte jurídico que era a irmã           

dele, a Ana Cristina, e o José Carlos Rodrigues que era acho            

que marido dela. Então, essa era a composição. Eu         
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funcionava para formalizar as determinações dele, Luiz       

Cláudio.  
39

 

Importante acrescentar que, desde junho ou julho de 2019,         

ANA CRISTINA DA COSTA, irmã de LUIZ CLÁUDIO DA COSTA e           

indicada ao cargo pelo mesmo, e esposa de JOSÉ CARLOS          

RODRIGUES, já respondia pela diretoria jurídica da UNIR. 

 

LUIZ CLÁUDIO DA COSTA esclareceu também que a        

interlocução da UNIR com a Secretaria de Saúde era conduzida pelo           

diretor médico, BRUNO KOPKE, e pela direção executiva, MARCUS         

VELHOTE.  

 

Vale lembrar que este último já havia negado fazer a          

interlocução com a Secretaria de Saúde e que não soube mencionar           

nenhum funcionário.  

 

Afirmou ainda que o recurso administrativo contra a decisão de          

desqualificação da UNIR fora realizado pela direção executiva, com o          

jurídico. Contradizendo, portanto, o depoimento de MARCUS       

VELHOTE a esta Comissão COVID-19, que nada soube dizer sobre a           

desqualificação e requalificação da UNIR. 

 

 Em relação à distribuição de atribuições, acrescenta-se a         

oitiva de MARCOS AUGUSTO DA SILVA, realizada pela Comissão         

39 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=6873 
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COVID-19 na data de 09 de setembro de 2020, em que mais uma             

vez se assistiu ao jogo de empurra, característico dos integrantes da           

UNIR. 

 

MARCOS AUGUSTO DA SILVA, apontado por LUIS CLAUDIO DA         

COSTA como o manda chuva da UNIR, se apresentou, de partida,           

como líder comunitário, repetindo inúmeras vezes que atuava como         

liderança comunitária, fazendo a ponte entre as demandas de várias          

comunidades e a UNIR.  

 

Não negou, nem assumiu ser o manda chuva da UNIR. Alegou           

que tomava decisões como Conselheiro da UNIR, mas não foi capaz           

de exemplificar nenhuma decisão de fato relevante que tenha tomado          

na OS. 

Foi constrangedora a oitiva, pois demonstrou que MARCOS        

AUGUSTO DA SILVA não tinha nenhum conhecimento de decisões         

estratégicas, e que estava respondendo seguindo um roteiro vago         

previamente ensaiado, em mais um depoimento evasivo de um grupo          

de pessoas que fogem à responsabilidade e não demonstram         

seriedade tampouco qualquer informação substantiva que sirva para        

aboná-los. 

Após registro da indignação dos parlamentares diante desta        

nova afronta que vem representando as oitivas da UNIR, a Deputada           

Martha Rocha, presidente da Comissão COVID-19, concluiu a oitiva         

ponderando com assertividade: 
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SRA. Deputada MARTHA ROCHA: “Esta Comissão reuniu       

farto material documental e oitivas de várias pessoas. Ficou         

muito claro para nós que examinamos o processo de         

requalificação da UNIR (...) que assistimos o jogo de         

empurra por todos aqueles que passaram pela UNIR,        

ninguém tem responsabilidade, todos ficaram doentes (..)       

não há como nós sermos convencidos que o Sr. (MARCOS          

AUGUSTO DOS SANTOS) Não soubesse o que estava        

acontecendo, que o Sr. Marcus Velhote não soubesse o que          

estava acontecendo.” 

 

 

 

Relações Cruzadas: UNIR + IDR + INPOCS 

 

LUIZ CLÁUDIO DA COSTA foi subordinado por mais de 5 anos           

de LUIZ ROBERTO MARTINS, operador de MÁRIO PEIXOTO, o que          

nos leva de volta ao início desta trama. 

 

Há uma relação cruzada entre o Instituto Data Rio e a UNIR, a             

começar por cinco pessoas-chave com trânsito nessas duas        

instituições. Dessas cinco pessoas-chave citada, três foram presas:        

LUIZ ROBERTO MARTINS, MÁRIO PEIXOTO, e LISLE RACHEL DE         

MONROE CARVALHO; e dois não estão presos: LUIZ CLÁUDIO DA          

COSTA e ELCY ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA.  
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LUIZ CLÁUDIO DA COSTA confirmou durante sua oitiva que         

trabalhou no Instituto Data Rio - IDR, entre 2013 e 2018 e que LUIS              

ROBERTO MARTINS era seu chefe: 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA “(...) eu trabalhava na          

questão de projetos e principalmente dimensionamento de       

custos, fazendo toda a questão de levantamento, de        

dimensionamento de RH, dimensionamento de materiais,      

equipamentos para poder ter uma visão de custos        

operacionais da organização, mesma coisa para que eu fui         

contratado para fazer na UNIR.” 

 

A SRA. ENFERMEIRA REJANE – O senhor pode falar qual foi           

o tempo? De quando a quando? 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – Foi de 2013 até o            

momento em que o IDR começou a perder os contratos. Até           

2018. 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – Como eu já tinha           

informado antes e como me foi questionado, eu trabalhei no          

IDR, onde o Sr. Luiz Roberto Martins era o chefe, o dono da             

IDR. 

 

LUIZ CLÁUDIO DA COSTA além de confirmar ter trabalhado no          

Instituto DATA RIO com as mesmas funções “mesma coisa para que           

eu fui contratado para fazer na UNIR”, informou ainda que a UNIR            

“utilizou grande parte do corpo técnico do IDR”. Alegou ainda que           
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esta é “uma prática comum das OSs quando assumem outras          

Organizações: convidarem pessoas que trabalhavam na Organização       

anterior para atuarem lá, como aconteceu com a UNIR em relação às            

entidades que assumiram a unidades que a UNIR deixou de fazer           

gestão.” 

 

Segundo o GAECC, o Grupo de Atuação Especializada no         

Combate à Corrupção do Ministério Público do RJ, na FCAS          

Consultoria, uma empresa contratada para prestar serviços de        

treinamento a profissionais da Saúde nas UPAs geridas pelo Instituto          

Data Rio, LUIZ CLÁUDIO DA COSTA foi sucedido por Adriano Costa           

Ferreira e Thiago dos Santos Ferreira, “laranjas” de Leandro Braga de           

Souza em outras empresas .  
40

 

Leandro foi preso na Operação Favorito, por participação em         

esquemas de corrupção com Mário Peixoto. E segundo reportagem da          

Veja Rio , foi Leandro quem negociou a locação do imóvel que Lucas            
41

Tristão veio a residir no Rio. 

 

Ao ser questionado em sua oitiva, LUIZ CLÁUDIO DA COSTA          

alegou que teve 3 empresas de consultoria, uma fechada, uma          

inativa e a FK Consultoria, que vendeu: “Vendi empresa de prestação           

de serviços por um valor simbólico, acho que foi R$ 5 mil reais” (...)              

40 Ação Civil Pública  por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo MPRJ  em face de 
Luiz Roberto Martins e outros (Vara Cível de Duque de Caxias), fls 116. 
41https://veja.abril.com.br/politica/preso-na-favorito-negociou-aluguel-de-imovel-para-ex-secreta
rio-de-witzel/ 
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quer dizer, acabei vendendo essa empresa para a pessoa que o           

senhor citou”. 

 

LUIZ CLÁUDIO DA COSTA foi também Presidente do Instituto         

Nacional para o Progresso do Conhecimento e Saúde - INPCOS. Ele           

esclareceu as circunstâncias de sua nomeação: 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – “Eu, em determinado          

momento, o senhor... o Dr. Renato que é o proprietário,          

quer dizer, a pessoa que gera esse Instituto, solicitou a          

prestação de serviços de projetos, já que ele tinha a          

intenção de tentar participar em procedimentos de gestão        

em unidades de Saúde. Me chamou para que eu pudesse          

participar desse trabalho. Foi um trabalho de risco, não teve          

remuneração, e me colocou em determinado momento… ele        

me solicitou para que eu representasse o Instituto para         

tentar participar de procedimentos, de licitações que       

houvesse, esse Instituto para poder tentar conseguir algum        

tipo de projeto de gestão. Mas foi infrutífero.” 

 

O SR. RENAN FERREIRINHA – “O senhor atuou então como          

Presidente do Instituto?” 

O SR. LUIZ CLÁUDIO DA COSTA – “É, durante um          

determinado tempo.” 

 

Em interceptação telefônica, o Sr. LUIZ ROBERTO MARTINS,        

que agora está preso, falou sobre a revogação da desqualificação da           
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UNIR e também disse que estava trabalhando para regularizar a          

situação do INPCOS que, curiosamente, assim como a UNIR, em uma           

resolução conjunta da SEFAZ, teve indeferida a qualificação como OS          

de Saúde. 

 

Sobre esse caso, Luiz Roberto Martins afirmou o seguinte: “Eu          

estou regularizando a outra, a INPCOS, e se der dois passos para a             

direita eu entro com um mandado de segurança para a IDR           

também.” 

 

Importante reproduzir a conversa interceptada, do dia       

20/03/2020: 

LUIZ ROBERTO x usuário do terminal (24) 98813-6074        

(possivelmente ELCY ANTONIO DOS SANTOS SILVA, CPF:       

394.365.277-72. Pesquisas indicam que ELCY teve vínculo       

empregatício com o IDR, assim como com a CÂMARA         

MUNICIPAL DE VALENÇA e ALERJ) 

Índice 27447309 Data 20/03/2020, 21:38:51, 00:19:15 

Degravação: 

LUIZ: O pessoal está todo doido atrás de mim para me           

dar contrato  

ELCY: heim? 

LUIZ: O pessoal está todo doido atrás de mim para me dar            

contrato 

ELCY: já 

LUIZ: vai revogar aquela desclassificação da UNIR. Recebi até         

ligação dele. Voltar com aquelas quatro da baixada.   

ELCY: beleza 

LUIZ: estão querendo me dar o hospital Adão Pereira         

Nunes. Saracuruna. Quinze milhões o contrato.  
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ELCY: eu vou ter que arrumar uma mesa com você para eu            

arrumar uma ocupação cara. Para mim ir para lá 

LUIZ: sumir daqui (Valença) 

ELCY: dois, três dias 

LUIZ: Eu falei com o Gustavo para não devolver o andar da            

UNIR. O cara já está atrás dele querendo baixar o aluguel.  

ELCY: vou de manhã e volto de tarde não tem problema não. 

LUIZ: Eu estou regularizando a outra a INPCOS. E se der           

dois passos para a direita eu entro com um mandado de           

segurança para a IDR também.  

ELCY: vai pintar mais coisas aí, tem muita coisa ... 

LUIZ: Bolsonaro já falou que não vai dar mole nas emendas           

parlamentares não. Não vai dar é o cacete 

ELCY: vai pintar muita coisa, abrindo. Esse (inaudível) te         

falaram que vai revogar aquela decisão? 

LUIZ: Diz o Mario que foi ele que acertou junto com o            

Governador. Mas não publicou ainda. Eu estava comprando isso         

de um outro cara.  

ELCY: aí volta? 

LUIZ: As quatro de Nova Iguaçu não tem segundo colocado. Então           

está com contrato emergencial ainda. Se revogar e publicar a          

revogação tem que republicar o resultado do edital.  

ELCY: isso 

LUIZ: ai é nossa porra. Mesquita, Queimados, Botafogo e         

Campos. 

ELCY: ótimo 

LUIZ: vai ter outras coisas também.  

ELCY: Aí é o que eu te falei. Voltando eu tenho que arrumar com              

você para ir lá uns dois ou três dias. Vou e volto, vou de manhã               

num dia volto, porque puta que pariu eu tenho que arrumar um            

negócio para fazer. Não posso ficar parado não.  
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LUIZ: O foda é que esse ano já foi para o saco e mais uns dois                

anos juntos.  

 

Na ligação interceptada acima, LUIZ ROBERTO MARTINS       

deixa claro o potencial de ampliação dos contratos do grupo          

criminoso com a revogação do ato de desqualificação da UNIR,          

havendo ainda o planejamento de obter a regularização de outra OS,           

o INPCOS (Instituto Nacional para o Progresso do Conhecimento e          

Saúde), entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob o nº           

06.320.605/0001-46, que teve a sua qualificação definitiva       

indeferida como Organização Social de Saúde, no âmbito do Estado          

do Rio de Janeiro, por meio da Resolução Conjunta SEFAZ/SES nº 58            

de 09 de novembro de 2018. 

 

LUIZ CLÁUDIO COSTA aparece como presidente da INPCOS,        

como pode ser conferido abaixo: 
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É preciso ressaltar que nas três instituições, a UNIR, IDR e           

INPCOS, LUIZ CLÁUDIO DA COSTA e LUIZ ROBERTO MARTINS, o          

qual está preso, atuam em conjunto. A relação entre os dois é trazida             

ainda na oitiva de LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, que afirma ter           

apresentado LUIZ ROBERTO MARTINS a MARCUS VELHOTE num café         

no prédio comercial onde funcionavam ambas as UNIR e IDR. 

 

Outro fato que chama a atenção é o de LISLE RACHEL MONROE            

DE CARVALHO, que foi presa na Operação Favorito, ter migrado do           

IDR para a UNIR: 

 

“LUIZ CLÁUDIO DA COSTA - Da mesma forma como vários          

profissionais do IDR foram absorvidos pela UNIR, na época         

eu não sei se foi o Dr. Leonardo Azevedo já ou já o Marcus              

Velhote que buscava alguém para tratar das questões de         

assuntos relativos à prestação de contas que estavam em         

atraso, porque a UNIR tinha um sério problema tanto na          

execução financeira quanto na questão burocrática de       

levantamento de informações para formatação de      

documentos de prestação de contas, que era objeto de         

notificação da SES com uma rotina bastante comum, e ela          

foi contratada para isso.” 

 

A partir dos fatos aqui expostos em relação a LUIZ CLÁUDIO           

DA COSTA, concluímos: 
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● Seu histórico de atuação em 3 instituições controladas        

pela organização criminosa: IDR, INPCOS e UNIR. 

● Seu histórico de atuação ter sido em postos-chave nestas         

instituições. 

● Ter apresentado LUIZ ROBERTO MARTINS (atualmente      

preso) à MARCUS VELHOTE. 

● Ter sido apontado pelo diretor-executivo MARCUS      

VELHOTE como o “manda-chuva” da UNIR. 

 

Assim, diante dos indícios de que ele possa ter envolvimento          

em atos ilícitos, esta Comissão indica à Força-Tarefa Lava Jato do           

Ministério Público Federal para que inclua LUIZ CLÁUDIO DA         

COSTA no rol de investigados. 

 

 

JOSÉ CARLOS RODRIGUES PAES 

 

Ainda sobre LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, ele afirmou que indicou          

sua irmã, ANA CRISTINA DA COSTA, para a diretoria jurídica da UNIR           

.  
42

 

ANA CRISTINA DA COSTA afirmou em depoimento à Comissão         

COVID-19 na Alerj, que foi a responsável por apresentar o recurso           

administrativo de requalificação do INSTITUTO UNIR: “Tirei cópia do         

processo todo e fiz uma defesa administrativa, um recurso, e esse           

42 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=8460 
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recurso foi protocolizado… Porque na verdade, o meu papel é          

elaborar a peça processual, analisar o processo.”  
43

 

 

ANA CRISTINA DA COSTA é esposa de JOSÉ CARLOS         

RODRIGUES PAES, que também foi indicado por LUIZ CLÁUDIO DA          

COSTA para a Presidência do Conselho da UNIR. 

 

 

Resgatando o depoimento de MARCUS VELHOTE,      

diretor-executivo dA UNIR, afirmou que JOSÉ CARLOS RODRIGUES        

possuía o comando na OS como Presidente do Conselho. 

 

O SR. MARCUS VELHOTE DE OLIVEIRA – “Bom, para mim          

os reais donos da empresa era o Presidente do Conselho.          

Quem é o dono eu não sei. Eu sei que a hierarquia vinha de              

cima. O presidente do conselho era quem determinava        

todas as ordens, que era o José Carlos Rodrigues. 

 

 

Ao falar sobre o período da ocupação de JOSE CARLOS          

RODRIGUES na presidência do Conselho do Instituto UNIR é         

categórico: “É até hoje [20/07/2020]” . Em outro momento,        
44

apontou: 

 

43 https://youtu.be/r1ttcsivyFs?t=7713 
44 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=2338 
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O SR. MARCUS VELHOTE DE OLIVEIRA - “Bem quem fazia          

qualquer coisa, qualquer determinação era o Luiz Cláudio        

Costa. Eu era subordinado. Então, todas as atitudes que         

seriam tomadas pela UNIR eram determinadas pelo Luiz        

Cláudio, na qual tinha o suporte jurídico que era a irmã           

dele, a Ana Cristina, e o José Carlos Rodrigues que era acho            

que marido dela. Então, essa era a composição. Eu         

funcionava para formalizar as determinações dele, Luiz       

Cláudio.”  
45

 

 

Inacreditavelmente, em meio a todas as operações       

policiais em curso, WILSON WITZEL nomeia, em 10 de julho          

de 2020 ninguém menos que o ex-Presidente do Conselho da          

UNIR, JOSÉ CARLOS RODRIGUES PAES, para a       

Superintendência de Atenção Especializada, Controle e      

Avaliação da Secretaria de Saúde durante a gestão do atual          

Secretário ALEX BOUSQUET : 
46

 

45 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=6873 
46http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVdwT1J
rMVZXa05SYWxsMFVtcHJlRTFETURCUFZVVjRURlZKTkU1clJYUk9NRWw0VVd0R1JsSlZSV
E5SVkZVdw==&p=Mw==&tb=am9zw6kgY2FybG9zIHJvZHJpZ3VlcyBwYWVzJiMwMTM7 
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Assombrosamente, WILSON WITZEL não só nomeou JOSÉ       

CARLOS RODRIGUES para a Secretaria de Estado de Saúde, como          

concedeu a ele um cargo chave, estratégico, responsável, inclusive,         

pela área de “Controle e Avaliação” da Saúde no Estado. 

 

 

A íntegra do processo SEI de exoneração da servidora com a           

substituição por JOSE CARLOS RODRIGUES PAES está sob sigilo:  
47

 

 

 

 

 

Além dos robustos elementos anteriores, somam-se os       

aspectos do histórico de JOSE CARLOS RODRIGUES PAES na Saúde          

do estado do Rio de Janeiro. Sua trajetória não é recente. É servidor             

do Ministério da Saúde e vem sendo nomeado desde 2009 para           
48 49

47https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArI
TY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVI
qQ_nVOg3nvsqLvtD7_jpdZK-6lLLLM0ofV9hi2sorFjEH 
48 http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/8003429 
49http://www.legislacaodesaude.rj.gov.br/cat-reolucoes/5883-resolucao-sesdec-n-925-de-30112
009.html 
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vários cargos pelo então Secretário de Saúde do Governo         

Sérgio Cabral, SÉRGIO CÔRTES, que foi preso após dilapidar         

milhões de reais da Saúde do RJ. É a mais clara materialização do             

“túnel do tempo” citada pelo Procurador da República Eduardo El          

Hage, coordenador da Força Tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro, que            

conecta o modus operandis do governo SÉRGIO CABRAL com o de           

WILSON WITZEL . 
50

 

 

Nota-se também semelhança entre as nomeações de JOSÉ        

CARLOS RODRIGUES realizadas pelo ex-Secretário SÉRGIO CÔRTES       

e a realizada pelo atual Secretário ALEX BOUSQUET, em Comissões          

de Acompanhamento de Programas de Saúde . 
51

http://www.legislacaodesaude.rj.gov.br/cat-reolucoes/5884-resolucao-sesdec-n-926-de-301120
09.htm 
http://www.legislacaodesaude.rj.gov.br/cat-reolucoes/5885-resolucao-sesdec-n-927-de-301120
09.htm 
50http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVdwbk1
GRlZVVEZSYW10MFRqQlZlRTVETURCUmEwNUdURlZKTkZKcWEzUlJWVkpDVDBWUk5GR
lZSVEpOVlU1Qw==&p=MTA=&tb=am9zw6kgY2FybG9zIHJvZHJpZ3VlcyBwYWVzJiMwMTM7 
pg 10 
51http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VDBWR1
FrNUZSa2ROZW1OMFRWUkpORkZwTURCU1JGVjNURlZKTlU1clVYUk5SRTAxVVZSTk1GSl
ZTVEZQUlU1Rw== 
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JOSÉ CARLOS permaneceu na Secretaria de Estado de Saúde         

por 6 anos, tendo sido exonerado em 24 de agosto de 2015, quando             

SÉRGIO CÔRTES já não era mais Secretário  
52

 

52http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVZWS
mVVNTZWVEJPVkVsMFRsUldSVTVwTURCU1JFNUVURlJzUTAxVWEzUk5lbFY0VVhwQ1Fr
OVZUWHBOZWtVdw==&p=Nw==&tb=am9zw6kgY2FybG9zIHJvZHJpZ3VlcyBwYWVzJiMwMT
M7 
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A nomeação de JOSÉ CARLOS RODRIGUES contradiz       

frontalmente a declaração do Governador após ser afastado do cargo         

: 
53

 

 

WILSON WITZEL não só deixou de afastar envolvidos em         

denúncias, como os premiou.  

 

A SES alega que JOSÉ CARLOS RODRIGUES pediu exoneração         

no dia 17 de agosto de 2020, dois dias antes da oitiva de seus              

parentes, esposa e cunhado. Porém sua exoneração ainda não foi          

publicada no D.O.E. 

 

Convocado por esta Comissão COVID-19, que estava agendada        

para a data de 09 de setembro de 2020, JOSÉ CARLOS RODRIGUES            

justificou sua ausência apresentando atestado médico psiquiátrico. 

 

 

 

53 https://twitter.com/wilsonwitzel/status/1299407390304014337 
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BRUNO JOSÉ DA COSTA KOPKE RIBEIRO 

 

O Diretor Médico da UNIR, BRUNO JOSÉ DA COSTA KOPKE          

RIBEIRO, médico inscrito no CRM n. 891.878-RJ e no CPF n.           

095.784.067-54, foi o 4o (quarto) maior de campanha do então          

candidato ao Governo do RJ Wilson WITZEL . 
54

 

BRUNO JOSÉ DA COSTA KOPKE RIBEIRO 

Diretor Médico da UNIR  
55

 

● 4o maior doador da campanha eleitoral de WILSON WITZEL (R$ 

75 mil reais) 

● relações pessoais com os presos MÁRIO PEIXOTO e LUIZ 

ROBERTO MARTINS, supostos sócios ocultos da UNIR 

● Ex-diretor do Instituto Data RIO - IDR , denunciado pelo MPRJ 
56

por desvio de R$ 4 milhões de recursos públicos 

54 Nº Recibo Eleitoral 000200300000RJ000051E; Via transferência eletrônica;Nº Documento 
4613842 
55 https://youtu.be/3gwIEWX4jVY?t=443 
56https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/23/oss-ligadas-ao-empresario-mario-peix
oto-receberam-mais-de-r-50-milhoes-na-gestao-WITZEL.ghtml 
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Frisa-se que o BRUNO KOPKE é figura atuante e com posição           

de destaque em duas organizações investigadas, a UNIR e o IDR -            

INSTITUTO DATA RIO.  

 

Tanto MARCUS VELHOTE, quanto LUIZ CLÁUDIO DA COSTA        

destacaram a relevância da posição de BRUNO KOPKE, responsável         

pela operação e, portanto, pelas irregularidades na prestação de         

serviços públicos da UNIR. 

 

Antes de assumir a Diretoria Médica da UNIR, BRUNO KOPKE          

foi Diretor Técnico do Instituto DATA RIO (IDR), cujo Presidente era           

LUIZ ROBERTO MARTINS.  

 

De acordo com denúncia do Ministério Público do Rio de          

Janeiro, a Organização Social INSTITUTO DATA RIO desviou R$ 3,95          

milhões de recursos públicos provenientes da Secretaria de Estado de          

Saúde destinados à administração das UPAs .  
57

 

Com o encerramento dos contratos celebrados pela Secretaria        

Estadual de Saúde com o INSTITUTO DATA RIO, acredita-se que a           

associação criminosa integrada por esta rede de atores tenha         

estendido sua atuação para outras organizações sociais, incluindo a         

UNIR, que também foi contratada para assumir a gestão de UPAs           

estaduais. 

57 Processo n. * http://www.mprj.mp.br/noticias-todas/-/detalhe-noticia/visualizar/85217 
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Eis que, dois dias antes do segundo turno das eleições, no dia            

26/10/2018, BRUNO KOPKE doou R$ 75 mil para a campanha do           

então candidato ao Governo do RJ Wilson WITZEL, tornado-se seu 4o           

(maior) doador.  

 

Velhote disse que a UNIR não realizou nenhuma doação para          

campanhas políticas e disse desconhecer doações de pessoas físicas         

integrantes da OS, como no caso de BRUNO KOPKE, que é o            

responsável pelo controle dos profissionais de saúde que atuavam         

nas unidades sob contrato da UNIR 

 

É no mínimo suspeito, que WILSON WITZEL tenha beneficiado         

a UNIR com a revogação da sua desqualificação, tendo o Diretor do            

Instituto como um dos principais doadores à sua campanha eleitoral.  

 

Esta Comissão convocou o diretor médico BRUNO JOSÉ DA         

COSTA KOPKE RIBEIRO no dia 06/08/2020. Porém, BRUNO KOPKE         

faltou à oitiva. Na ocasião, a Presidente desta Comissão COVID-19,          

Deputada Martha Rocha, esclareceu que foram adotadas “várias        

medidas para buscar o telefone, o e-mail, o endereço deste médico,           

inclusive um contato com o Conselho Regional de Medicina, que nos           

disse que não era possível ceder o telefone ou outros dados do            

médico, mas acabamos por conseguir o telefone celular deste         

médico. Foi feito o contato, ele nos enviou o e-mail, conforme foi            

solicitado, porque enviamos por email, em razão da Covid, o ofício de            

convocação para a oitiva dele; ele recebeu o e-mail, depois, desde           
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ontem, estamos mandando, via e-mail e por WhatsApp o link para           

acessar e entrar na reunião. Sabemos que ele visualiza o WhatsApp,           

ele visualiza a mensagem, mas não responde à mensagem nem          

atende a qualquer outro telefonema, demonstrando, no meu modo de          

ver, uma decisão deliberada de não comparecer a esta Comissão          

para prestar os esclarecimentos que, no nosso entendimento, e acho          

que de todos aqui, são indispensáveis para o esclarecimento dos          

fatos objeto desta Comissão.”  

 

 

A ausência de BRUNO KOPKE à oitiva da Comissão COVID-19          

evidencia o intuito de obstruir os trabalhos do Poder Legislativo          

do Estado do Rio de Janeiro nas investigações de graves          

irregularidades envolvendo recursos públicos do Estado. 

 

 

Sua ausência só reforça os indícios de que ele possa ter           

envolvimento em atos ilícitos e, portanto, esta Comissão        

indica à Força-Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal         

para que inclua LUIZ CLÁUDIO DA COSTA no rol de          

investigados. 
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ANTONIO VANDERLER DE LIMA e ANTONIO VANDERLER DE        

LIMA JUNIOR 

 

  

Antônio Vanderler de Lima Antônio Vanderler de Lima Jr. 

OAB RJ |  35.211 OAB/RJ 133.839 

 

ANTONIO VANDERLER DE LIMA (OAB/RJ 35.211) (pai) é amigo         

íntimo do governador WILSON WITZEL e, assim como BRUNO JOSÉ          

DA COSTA KOPKE RIBEIRO, figura como um dos maiores doadores          

(6º) individuais de campanha do então candidato ao Governo do          

Estado, com a quantia R$ 40 mil feita em 18/10/2018, 10 (dez) dias             

antes do segundo turno das eleições. 

 

O Jornal Correio da Manhã noticiou que ANTONIO VANDERLER         

DE LIMA “teve um papel importante na decisão do governador de           

reabilitar a UNIR, aliás um dos pontos mais delicados da investigação           

do STJ sobre WITZEL.”  
58

 

58https://www.jornalcorreiodamanha.com.br/colunistas/claudio-magnavita/2519-coluna-magnavit
a-vanderler-o-doador 
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Outra notícia intitula ANTONIO VANDERLER DE LIMA como “O         

arquiteto da Operação da UNIR que expôs WITZEL”. Consta na          

publicação: “A decisão do governador WITZEL de ceder aos         

argumentos jurídicos do seu companheiro do clube do charuto, e          

contrariar 20 decisões que desqualificavam a UNIR para salvar a OS,           

acabou gerando o foco central do processo de impeachment. Ao          

desqualificar novamente a empresa em maio, anulou as teses do          

Vanderler.”  
59

 

Antonio Vanderler de Lima Jr., por sua vez, é advogado          

trabalhista e sócio do escritório Chermont Vanderler & Crespo         

Advogados. E foi advogado da UNIR em uma ação trabalhista (autos           

processo n. 0101130-03.2019.5.01.0038). 

 

ANTONIO VANDERLER DE LIMA surpreendeu esta Comissão, ao        

prestar depoimento em 29 de julho de 2020, e informar que não            
60

sabia que seu filho, ANTONIO VANDERLER DE LIMA JUNIOR,         

advogava para o UNIR, organização social que presta serviço ao          

Governo do Estado, mesmo sendo o pai: 

a. amigo íntimo do Governador do Estado desde a época em          

que WILSON WITZEL era juiz federal; 

b. encontrar-se com frequência, na maioria das vezes       

semanal, com o Governador WILSON WITZEL. 

c. advogado trabalhista há 40 anos; 

59https://www.jornalcorreiodamanha.com.br/colunistas/claudio-magnavita/2548-coluna-magnavit
a-o-arquiteto-da-operacao-da-UNIR-saude-que-expos-WITZEL 
60 https://www.youtube.com/watch?v=xVmbHTnBirI 
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d. seu filho também ser advogado trabalhista. 

e. seu filho advogar para OS com contrato com o Governo          

de WILSON WITZEL. 

 

Diante destas aparentes inconsistências e da necessidade de        

apuração mais a fundo sobre participação de ANTONIO        

VANDERLER DE LIMA no ato de revogação da desqualificação do          

UNIR, esta Comissão indica à Força-Tarefa Lava Jato do         

Ministério Público Federal para que se atenha sobre eventual         

participação deste advogado no caso. 

 

ANTONIO VANDERLER DE LIMA apontou que seu filho,         

ANTONIO VANDERLER DE LIMA JUNIOR, conheceu o governador        

WITZEL em seu aniversário. VANDERLER (pai) nega que o filho já           

tenha, com ele, participado de alguma reunião com o governador e           

negou que tenha influenciado WITZEL no caso UNIR e que tenha           

relação com qualquer pessoa da OS.  
61

 

O fato de jamais pai e filho terem conversado minimamente          

sobre o tema, mesmo considerando estes pontos elencados, torna         

pouco crível o seu depoimento. Isso sem contar o fato do caso UNIR             

ter tido enorme repercussão midiática, criminal e política.  

 

Mais estranheza ainda, já que pai e filho são sócios. ANTONIO           

VANDERLER DE LIMA JUNIOR é sócio do seu pai, ANTONIO          

61https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/07/29/advogado-que-doou-para-WITZEL-n
ega-relacao-com-empresa-investigada-pelo-mpf 
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VANDERLER DE LIMA, na Aj Participacoes e Empreendimentos, uma         

empresa de capital social de R$ 2,8 milhões. A empresa foi           

constituída em fevereiro de 2017 e fica localizada no Centro do Rio,            

no mesmo endereço do escritório de advocacia informado pelo         

próprio ANTONIO VANDERLER DE LIMA (pai) em depoimento a esta          

Comissão. 
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ANTONIO VANDERLER DE LIMA JUNIOR foi também convocado        

por esta Comissão COVID-19 para prestar esclarecimentos no dia 06          

de agosto de 2020. Entretanto, por meio de ofício de advogado           

constituído para tal fim, confirmou ser realmente advogado da         

Organização Social UNIR e que em razão disso, por força de           

determinação constitucional, e em razão de sigilo profissional, não         

poderia prestar os seus esclarecimentos. A Procuradoria da Alerj deu          

parecer pelo cancelamento da oitiva, assim concluída. 

 

Em virtude da ausência de BRUNO KOPKE e ANTONIO         

VANDERLER DE LIMA JUNIOR, e não tendo a prerrogativa de obrigar           

a presença dos convocados, a Comissão COVID-19 deliberou e         

aprovou o envio de ofício ao Ministério Público do Rio de Janeiro com             

o conjunto de informações disponíveis e documentos acostados pela         
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Comissão, a fim de que o MPRJ e MPF pudessem proceder às oitivas             

dos referidos convocados, realizar as perguntas da Comissão        

COVID-19, bem como adotar as medidas que julgarem pertinentes         

aos fatos apresentados por esta Comissão. 

 

2. Personagens envolvidos na trama do caso UNIR  

 

A contextualização de todos estes personagens apontada até        

aqui é importante para o entendimento de todas as ligações pessoais           

que envolvem as pessoas que orbitaram o caso UNIR: 

 

Figura 1 Figura 2 Relação 

MÁRIO PEIXOTO LUCAS TRISTÃO Amizade íntima 

LUCAS TRISTÃO WILSON WITZEL Braço direito de 

WILSON WITZEL 

MÁRIO PEIXOTO HELENA WITZEL Por intermédio de 

Alessandro de Araújo 

Duarte 

HELENA WITZEL WILSON WITZEL Casamento 

ANTONIO 

VANDERLER DE LIMA  

WILSON WITZEL Amizade íntima e pai 

de homônimo 

abaixo. 
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ANTONIO 

VANDERLER DE LIMA 

JUNIOR 

UNIR Advogado da UNIR 

BRUNO KOPKE UNIR Diretor-médico da 

UNIR  

BRUNO KOPKE WILSON WITZEL Um dos maiores 

doadores da 

campanha de 

WILSON WITZEL. 

 

 

  

 

5.3 Conexões de WITZEL na Rota da Corrupção e do          

Dinheiro  

 
Este item descreve as relações escusas do homem forte e braço           

direito de WILSON WITZEL, LUCAS TRISTÃO DO CARMO, com a          

trama de corrupção que passa especialmente por MÁRIO PEIXOTO.         

Este último foi considerado pelas investigações do MPF o real dono da            

UNIR e foi “a quem coube 'comprar' o ato de revogação da            
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desqualificação da UNIR SAÚDE proferido pelo Governador Wilson        

Witzel” .  
62

 

LUCAS TRISTÃO foi o homem de confiança de WILSON WITZEL.          

Ambos se conheceram na Universidade de Vila Velha, na qual LUCAS           

TRISTÃO foi aluno no curso de bacharel em direito e WILSON           

WITZEL, seu professor. Desde então, mantiveram laços de estreita         

amizade.  

A consequência desta relação de amizade e admiração        

profissional é que LUCAS TRISTÃO foi alçado ao posto de          

coordenador de campanha em 2018 e, com a vitória nas urnas,           

tornou-se o poderoso Secretário de Estado de Desenvolvimento        

Econômico, Energia e Relações Internacionais. 

 

Desde o início do governo, LUCAS TRISTÃO consagrou-se como         

um homem forte da gestão estadual, por ser um notório influenciador           

das decisões de WILSON WITZEL, muito além da esfera de sua           

própria Secretaria. 

 

Apesar da demissão de três secretários do governo, LUCAS         

TRISTÃO só foi exonerado por WILSON WITZEL em 03/06/2020, após          

a insustentável crise política causada pelos sucessivos escândalos de         

corrupção na Saúde, que culminou tendo os dois como alvos de           

Medidas Cautelares de Busca e Apreensão Criminal (26/05/2020), e         

também a poucos dias da abertura do processo de impeachment          

62https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/08/29/mario-peixoto-comprou-despacho-de-wilson-
witzel-diz-mpf  
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nesta Assembleia Legislativa (10/06/2020). A permanência de LUCAS        

TRISTÃO no Governo do Estado ficou insustentável, levando o         

Governador a ficar “sem saída”, ao levá-lo à dura e impreterível           

exoneração do seu principal escudeiro. 

 

 

 

 

1. Relações entre LUCAS TRISTÃO e MÁRIO PEIXOTO 

 

LUCAS TRISTÃO manteve forte vínculo com MÁRIO PEIXOTO,        

mesmo consciente do histórico de irregularidades deste       

último no estado do Rio de Janeiro. Depois da Operação Favorito,           

que prendeu MÁRIO PEIXOTO, LUCAS TRISTÃO admitiu sua amizade         

com o empresário: “A relação profissional que eu tinha, sim,          

desenvolveu também um outro vínculo relacional de amizade.”  
63

 

O Ministro Benedito Gonçalves, em sua decisão do pedido de          

busca e apreensão no bojo do inquérito n. 1338 no Superior Tribunal            

de Justiça, é claro ao reproduzir os apontamentos do Ministério          

Público Federal. Consta em sua decisão: 

 

“a existência de relação do Secretário Estadual L.T.        

[LUCAS TRISTÃO] com a organização criminosa chefiada       

63 https://youtu.be/9i4s_V-GwPw?t=114 
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por M.P. [MÁRIO PEIXOTO], comprovada pela interceptação       

telefônica entre V.P. [Vinícius Peixoto] e sua mãe, bem como          

pelo recebimento de transferências financeiras no montante de        

R$ 225.000 na conta do escritório de advocacia de L.T. [LUCAS           

TRISTÃO], oriundo das empresas de M.P. [MÁRIO PEIXOTO].” 

 

A relação entre eles restou comprovada tanto pela amizade         

como pelas transações financeiras elencadas a seguir: 

 

a. Aquisição de Imóvel 

 

No auge da pandemia e do isolamento social, LUCAS TRISTÃO          

participou de almoço de Domingo de Páscoa em 12/04/2020 com seu           

amigo MÁRIO PEIXOTO , o filho deste, VINÍCIUS PEIXOTO e outros,          
64

tornando evidente o vínculo estreito entre LUCAS TRISTÃO e         

MÁRIO PEIXOTO, este último apontado como o chefe da         

organização criminosa pela Força-Tarefa Lava Jato do Ministério        

Público Federal no Rio de Janeiro. 

 

Outro momento típico em que apenas amigos e pessoas         

próximas estão juntas foi na ocasião em que MÁRIO PEIXOTO          

acompanhou o amigo LUCAS TRISTÃO num momento importante do         

período de LUCAS TRISTÃO no Rio de Janeiro: escolher um imóvel.           

Ambos foram juntos visitar o apartamento de luxo na Barra da           

64https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/20/secretario-lucas-tristao-diz-que-almo
cou-com-mario-peixoto-durante-a-quarentena.ghtml 
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Tijuca, avaliado em R$ 3,5 milhões, no qual LUCAS TRISTÃO estava           

interessado e que veio a residir. 

 

Segundo matéria da Veja Rio, o intermediário da locação do          

imóvel foi o empresário LEANDRO BRAGA DE SOUSA, preso na          

operação Favorito por participação em esquemas de corrupção        

com MÁRIO PEIXOTO . 
65

 

Toda a negociação do aluguel do imóvel, desde o primeiro          

contato telefônico até o fechamento do negócio, foi feita         

diretamente entre LEANDRO BRAGA DE SOUSA e o        

proprietário, sem a participação de LUCAS TRISTÃO.  
66

 

Dois pontos a serem aprofundados nas investigações do MPF e          

MP-RJ: 

- O preço médio de imóvel desse tipo no mercado é de no            

mínimo R$ 10 mil. Porém, o proprietário afirma ter         
67

fechado o negócio por R$ 5 mil (metade). 

- O vencimento de LUCAS TRISTÃO em maio, no seu         

último mês no governo, foi de R$ 12,2 mil (líquidos).  
68

 

65https://veja.abril.com.br/politica/preso-na-favorito-negociou-aluguel-de-imovel-para-ex-secreta
rio-de-WITZEL/ 
66https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/24/dono-de-imovel-alugado-por-ex-secret
ario-de-WITZEL-diz-que-empresario-preso-na-lava-jato-intermediou-a-negociacao.ghtml 
67 Segundo publicado em 
https://veja.abril.com.br/politica/preso-na-favorito-negociou-aluguel-de-imovel-para-ex-secretari
o-de-WITZEL/ 
68 http://www.mprj.mp.br/noticias-todas/-/detalhe-noticia/visualizar/85217 
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Estes pontos obscuros e aparentemente sem base real,        

somados ao fato de LEANDRO BRAGA DE SOUSA ter um papel de            

facilitador, de corretor de imóveis de luxo exclusivo de LUCAS          

TRISTÃO apontam que outras ilegalidades podem estar por trás         

desta nebulosa transação, bastante atípica. 

 

O contrato de locação do imóvel foi feito em nome de sua            

esposa, SABRINA FARIAS ROVETA.  

 

Apenas estes fatos envolvendo o imóvel que LUCAS        

TRISTÃO residia no Rio, por si só, já seriam capazes de           

demonstrar a sua profunda ligação com a organização        

criminosa. 

 

b. Incentivo fiscal 

 

LEANDRO BRAGA DE SOUSA solicitou à CODIN - Companhia         
69

de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, um          

pedido de benefício fiscal de R$ 10 milhões para a sua empresa            

LP FARMA COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO E      

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . Entre os       
70

clientes da LP FARMA estão a UNIR, o INSTITUTO DOS LAGOS RIO e             

o HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI. 

 

69 Processo UPO E-22/010/151/2019. 
70 CNPJ 19.828.567/0001-89 
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A CODIN é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de           

Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais –       

SEDEERI, cujo titular era LUCAS TRISTÃO. 

 

O processo começou a tramitar em 19/09/2019 e concluído em          

dia 28/07 de 2020 , como pode ser conferido abaixo: 
71

 

 

71 https://blogdoberta.com/2020/05/15/preso-operacao-favorito-pediu-10-milhoes-isencao-fiscal/ 
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Fonte:https://blogdoberta.com/2020/05/15/preso-operacao-favorito-pediu-10-milh

oes-isencao-fiscal/ 

 

 

Este caso expõe a grave ameaça para o Estado do RJ, fruto do             

profundo vínculo da alta cúpula do Executivo estadual com a          

organização criminosa e os interesses milionários em jogo. 

 

O processo de benefício fiscal só não avançou por conta da           

atuação de órgãos de controle e da repercussão midiática. 

 

No entanto, é necessária atuação firme deste Poder Legislativo         

estadual, seja para fiscalizar os desdobramentos dessa situação        

específica, seja para evitar que esse tipo de modus operandi se           

replique. 

 

Por mais que esse fato do (estranho) incentivo fiscal não          

integre o processo de impeachment do Governador que está em          

curso - e que incluía o ex-Secretário Lucas Tristão, até o momento            

em deixar o Secretariado -, o caso é ilustrativo para indicar como            
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houve uma sistemática transposição de interesses privados aos        

interesses públicos. Será que a concessão de um incentivo fiscal para           

a LP Farma seria o melhor modo de agir no cenário de colapso fiscal              

que o Estado enfrenta? A única justificativa que se sobressai ao caso            

é o agir para atender a interesses privados e, por tantas e tantas             

vezes, colidentes aos interesses do Estado. 

 

Os fatos indicam que LUCAS TRISTÃO não apenas mantinha         

vínculos com a organização criminosa, como era membro        

desta. Sua área de atuação dentro da organização criminosa era no           

núcleo político, enquanto a parte empresarial era capitaneada por         

MÁRIO PEIXOTO. 

 

LUCAS TRISTÃO atuava como um cavalo de tróia, ao defender          

os interesses da organização criminosa a partir da alta cúpula de           

poder do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

 

2. Triangulações  WITZEL - TRISTÃO - PEIXOTO 

 

Antes de ser eleito governador, WILSON WITZEL se tornou         

sócio de LUCAS TRISTÃO em escritório de advocacia para defender          

empresa controlada por MÁRIO PEIXOTO contra o GOVERNO DO RIO          

DE JANEIRO. 
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Recapitulando os fatos, em agosto de 2018, o advogado LUCAS          

TRISTÃO, então coordenador de campanha de WILSON WITZEL, “e         

que há dois anos não tinha causas no Tribunal de Justiça fluminense,            

se tornou representante da Atrio Rio, uma das firmas ligadas à           

família do empresário Mário Peixoto” . 
72

 

Ainda durante a campanha de 2018, WILSON WITZEL,        

candidato ao governo do Rio de Janeiro, se associou ao seu           

coordenador de campanha LUCAS TRISTÃO, advogado do Espírito        

Santo que, “no mesmo período, passou a atuar em favor de um            

grande fornecedor do estado do Rio de Janeiro (Mário Peixoto)” . 
73

 

Ato contínuo, no mesmo mês de agosto, LUCAS TRISTÃO         

propôs uma ação em nome da Atrio Rio contra a Secretaria Estadual            

de Educação. E WILSON WITZEL revelou que auxiliou LUCAS         

TRISTÃO em ação movida contra o Estado: “Ele [Tristão] me          

apresentou a petição para que eu analisasse, se estava adequada.          

Entendi que estava e que haveria possibilidade de sucesso.” . 
74

 

Este episódio é simbólico, pois não deixa dúvidas sobre a          

atuação de WILSON JOSÉ WITZEL e LUCAS TRISTÃO DO         

CARMO em favor de MÁRIO PEIXOTO. E trata-se da primeira          

atuação conjunta que se tem notícia envolvendo tais personagens.         

72https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/socio-de-WITZEL-defende-empresa-fornecedora
-do-estado.shtml 
73https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/socio-de-WITZEL-defende-empresa-fornecedora
-do-estado.shtml 
74https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/socio-de-WITZEL-defende-empresa-fornecedora
-do-estado.shtml 
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Como será possível comprovar, este tipo de atuação envolvendo         

estas mesmas figuras não ficou restrita a este episódio. 

 

MÁRIO PEIXOTO, através de suas empresas, paga a quantia         

de R$ 225 mil a LUCAS TRISTÃO, conforme consta na decisão do            

Ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça no curso          

do Inquérito nº 1338. E o escritório de advocacia de LUCAS           

TRISTÃO paga R$ 284 mil à WILSON WITZEL. 

 

No dia 5 de setembro, embora estivesse já naquela data numa           

intensa campanha para tentar assumir pelos próximos quatro anos o          

Palácio Guanabara, o candidato do PSC abriu uma brecha em sua           

agenda para assinar a oficialização de sua entrada como sócio num           

escritório de advocacia.”  
75

 

O questionamento que fica é: como um candidato a um          

cargo de tamanha importância que é o de Governador do          

Estado do Rio de Janeiro, o que, naturalmente, requer uma          

agenda extenuante de campanha, formaliza a entrada num        

escritório de advocacia em pleno auge da campanha eleitoral? 

 

Ato contínuo, realizando 5 transferências eletrônicas entre       

06/09/2018 e 05/10/2018, WILSON WITZEL doa para sua própria         

campanha R$ 215.051,00, convertendo-se no maior doador       

individual da campanha, mesmo tendo declarado à Justiça Eleitoral         

75https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ex-juiz-se-torna-socio-de-escritorio-de-advocaci
a-durante-campanha-eleitoral.shtml 
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não possuir sequer conta bancária. Além disso, “O valor doado          

correspondia a mais da metade do patrimônio declarado, de R$ 400           

mil, composto apenas por uma casa até hoje não vendida.”  
76

 

Como se fosse justificativa, “A assessoria de WITZEL afirma         

que, no momento do registro da candidatura, quando a declaração de           

bens é entregue, a conta bancária do candidato estava zerada.”  
77

 

Mas as contradições são evidentes entre a declaração de         

WILSON WITZEL sobre suas relações com os dois escritórios de          

advocacia e a origem dos recursos recebidos: 

 

Versão 1 | 08/10/2018 

Questionado sobre a origem dos recursos transferidos para a         

própria campanha, a assessoria de Wilson WITZEL afirmou que ele          

“presta consultoria jurídica e recebeu, além de honorários, luvas         

para ingressar em dois escritórios de advocacia, um no Rio de           

Janeiro e outro no Espírito Santo”.  
78

 

Versão 2 | 18/10/2018 

Medina Osório, sócio principal do escritório no Rio de Janeiro,          

“afirmou que WITZEL ainda não recebeu as chamadas luvas         

(espécie de adiantamento pelos serviços a serem prestados) e que          

76https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/WITZEL-recebeu-r-284-mil-de-escritorio-investig
ado-em-ano-de-eleicao.shtml 
77https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ex-juiz-gasta-metade-de-patrimonio-em-campan
ha-para-chegar-ao-2o-turno-do-rj.shtml 
78https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ex-juiz-gasta-metade-de-patrimonio-em-campan
ha-para-chegar-ao-2o-turno-do-rj.shtml 

118 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/witzel-recebeu-r-284-mil-de-escritorio-investigado-em-ano-de-eleicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/witzel-recebeu-r-284-mil-de-escritorio-investigado-em-ano-de-eleicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ex-juiz-gasta-metade-de-patrimonio-em-campanha-para-chegar-ao-2o-turno-do-rj.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ex-juiz-gasta-metade-de-patrimonio-em-campanha-para-chegar-ao-2o-turno-do-rj.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ex-juiz-gasta-metade-de-patrimonio-em-campanha-para-chegar-ao-2o-turno-do-rj.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ex-juiz-gasta-metade-de-patrimonio-em-campanha-para-chegar-ao-2o-turno-do-rj.shtml


 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

não atuou pelo escritório em razão de seu envolvimento na          

campanha.” 

 

WITZEL não esclareceu a divergência de versões sobre o         

pagamento ou não de luvas para a entrada na firma de Osório. A             
79

falta de esclarecimento deixa até hoje obscuro o contexto da origem           

deste dinheiro. 

 

Versão 3 | 26/05/2020 

O cenário se torna ainda mais obscuro e contraditório, pois,          

mesmo tendo alegado que recebeu honorários e luvas para ingressar          

em dois escritório de advocacia, sendo um no Espírito Santo, Wilson           

WITZEL disse em entrevista no dia 26/05/2020, após a operação          

“Placebo”, da qual ele foi alvo: “Eu nunca fui sócio do Lucas            

Tristão. O único escritório de advocacia onde eu fui sócio foi o            

Medina Osório Advogados que foi ministro da AGU. Nunca fui sócio do            

Lucas.”  
80

 

Reportagem do mesmo jornalista, após a operação Placebo,        

aponta uma contradição: 

“Ele [Wilson WITZEL] não explicou, porém, por que declarou         

durante a eleição ser sócio de Tristão e ter usado a entrada            

no escritório como justificativa para a doação de recursos         

próprios para sua campanha.” 

79 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ex-juiz-se-torna-socio-de-escritorio-de-advocacia-
durante-campanha-eleitoral.shtml 
80 https://www.youtube.com/watch?v=dPCfOhDaSDg 
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“O valor doado por Wilson WITZEL à sua própria campanha          

é fruto de honorários que ele recebeu como advogado e a           

doação está dentro do previsto na legislação eleitoral…        

Wilson WITZEL nunca foi sócio de Lucas Tristão e         

jamais advogou para empresas de Mário Peixoto", diz a         

nota do governador.”  
81

 

À época, WITZEL, candidato pelo PSC, afirmou não ver conflito          

de interesse ao atuar contra o estado que pretendia governar: 

 

“Não sou governador. Está escrito em algum lugar que         

não posso atuar contra o estado? Qualquer coisa que o          

estado esteja fazendo errado, sou o primeiro a falar. Se          

tiver que advogar contra o estado até 31 de         

dezembro, vou advogar. Não vou compactuar com erros”,        

disse ele.”  
82

 

É no mínimo curioso que um político, ex-juiz, eleito com base           

numa plataforma eleitoral da moralidade, buscasse se preparar para         

assumir o cargo máximo que requer a defesa integral do Estado           

do Rio de Janeiro, tendo atividade comercial e privada contrária a           

esse princípio, e que tenha advogado a favor de notório envolvido em            

81https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/WITZEL-recebeu-r-284-mil-de-escritorio-investig
ado-em-ano-de-eleicao.shtml 
82https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/socio-de-WITZEL-defende-empresa-fornecedora
-do-estado.shtml 
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casos de corrupção (MÁRIO PEIXOTO), em desfavor dos combalidos         

cofres públicos combalidos do RJ. 

 

Em 2018, em resposta ao jornalista Ítalo Nogueira da Folha de           

São Paulo, o então ex-juiz WITZEL negou que clientes pudessem          

procurá-lo em busca de interesses no seu futuro governo, caso          

fosse eleito: “Em hipótese alguma. São ações judiciais. Depende do          

meu talento profissional. Sou um bom advogado”, disse WITZEL em          

outubro de 2018”  
83

 

Entretanto, foi justamente a perpetuação da prática de        

misturar o público e privado que levou Wilson WITZEL a assinar           

a revogação da desqualificação da UNIR, sem nenhum critério         

objetivo, sem fundamento, e contrariando recomendações      

técnicas. 

 

3. O uso das esposas na rota do dinheiro 

 

Um dos caminhos para pagamento e/ou recebimento de        

propinas pela organização criminosa com duas grandes autoridades        

do Estado se deu através de suas esposas e contratos firmados           

por elas . Essa prática é velha conhecida dos esquemas de          
84

corrupção e, embora não isente de forma alguma as esposas da           

83https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/socio-de-WITZEL-defende-empresa-fornecedora
-do-estado.shtml 
84https://oglobo.globo.com/rio/esquema-de-WITZEL-foi-dividido-em-eixos-comandados-por-past
or-everaldo-mario-peixoto-reitor-de-universidade-apontam-investigacoes-1-24610789 

121 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/socio-de-witzel-defende-empresa-fornecedora-do-estado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/socio-de-witzel-defende-empresa-fornecedora-do-estado.shtml


 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

responsabilidade por seus atos consentidos, faz parte de uma cultura          

patriarcal que utiliza os nomes e empresas de mulheres para a           

realização de atos ilícitos. 

 

Quadro resumo da relação dos atores governamentais com        

organização criminosa, usando as esposas nas transações: 
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SABRINA FARIAS ROVETTA 

 

O contrato de locação do imóvel de LUCAS TRISTÃO foi feito           

em nome de sua esposa, SABRINA FARIAS ROVETTA . A         
85

negociação do imóvel foi feita por LEANDRO BRAGA DE SOUSA, preso           

na operação Favorito por participação em esquema de corrupção com          

MÁRIO PEIXOTO. 

 

HELENA WITZEL 

 

HELENA WITZEL firmou contrato com a empresa DPAD        

SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA - RIOSLAB, ligada à MARIO        

PEIXOTO, cujos donos são ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE e JUAN          

ELIAS NEVES DE PAULA, foram presos. 

 

Consta sobre o caso na decisão do Ministro Benedito Gonçalves,          

no inquérito n. 1338 no STJ: 

“Informa que novo compartilhamento de provas      

proveniente da Justiça Federal do Rio de Janeiro,        

demonstram vínculo bastante estreito e suspeito entre       

a Primeira Dama do Estado do Rio de Janeiro H.A.B.W          

[HELENA ALVES BRANDÃO WITZEL], e as empresas       

de interesse de M.P [MÁRIO PEIXOTO], em especial o         

contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios        

85https://veja.abril.com.br/politica/preso-na-favorito-negociou-aluguel-de-imovel-para-ex-secreta
rio-de-WITZEL/ 
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entre seu escritório de advocacia e a empresa DPAD         

SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA., bem como comprovantes      

de transferência de recursos entre as duas empresas.” 

 

 

 

 

Não consta atividade de fato na sede da empresa DPAD. O           

jornal O Globo noticiou em 27 de maio de 2020, que “na recepção do              

prédio, uma pessoa informou ontem que funcionários da firma quase          
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não aparecem na sede. (...) Há muito tempo não vem ninguém. Já            

não vinha antes da pandemia, agora que ninguém vem mesmo” . 
86

 

 

 

 

 

HELENA WITZEL firmou contrato com empresa representada       

pelo “braço direito de MÁRIO PEIXOTO” . Também chama atenção         
87

que o contrato não possui escopo minimamente definido de atuação.          

Estes fatores produzem combinação tóxica e ajudam a explicar o          

pano de fundo da ilegalidade da requalificação da UNIR feita pelo           

Governador WILSON WITZEL. 

86https://oglobo.globo.com/rio/as-ligacoes-suspeitas-da-empresa-que-tem-contrato-com-helena-
WITZEL-24449669 
87 Inquérito n. 1338 - Superior Tribunal de Justiça 
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88

 

 

Estamos diante de uma combinação explosiva: 

a. Contrato firmado com braço direito de MÁRIO PEIXOTO. 

b. Objeto do contrato não definido. 

c. “Sede” da empresa sem aparência de sede e sem         

funcionamento normal. 

 

Para completar, “um mês após assinar esse contrato, Helena         

Witzel e o seu marido, o governador do Rio, alteraram o regime de             

88https://veja.abril.com.br/brasil/exclusivo-as-provas-da-investigacao-contra-WITZEL-e-a-primeir
a-dama/ 
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casamento para comunhão universal de bens, conforme publicação        

do Diário de Justiça do Rio do dia 3 de setembro de 2019. Na prática,               

isso permitiu que todos os bens do casal se tornassem um patrimônio            

só” : 
89

 

 

 

Estes e outros fatores apontam para um quadro irrefutável em          

desfavor de HELENA WITZEL e WILSON WITZEL. 

 

Ainda na decisão do Ministro Benedito Gonçalves: 

“Descreve ainda, que conforme Informação n. 0011/2020 da        

Polícia Federal, encontraram no correio eletrônico      

alessandro.duarte@gmail.com mensagens datada de 14/04/2020,     

recebidas de J.E. [JUAN ELIAS NEVES DE PAULA]        

(rj_juan@hotmail.com) com documentos relacionados a     

89https://veja.abril.com.br/brasil/exclusivo-as-provas-da-investigacao-contra-WITZEL-e-
a-primeira-dama/  
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pagamentos para a esposa do Governador W.W. [WILSON        

WITZEL].”  
90

 

Descrevem também a relação de A.D. [ALESSANDRO DE        

ARAÚJO DUARTE] e J.E. [JUAN ELIAS NEVES DE PAULA] com a           

organização criminosa chefiada por M.P. [MÁRIO PEIXOTO]. 

 

ALESSANDRO DUARTE figura como braço direito de M.P.        

[MÁRIO PEIXOTO], sendo, além de sócio de diversas empresas         

interligadas ao grupo empresarial, responsáveis pela gestão       

financeira de grande parte dos negócios do empresário, estando à          

frente dos negócios do grupo empresarial ao menos desde 2012,          

época da contratação do IDR [Instituto Data Rio] pela SES/RJ          

[Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro], bem como é um             

dos procuradores de conta bancária da ATRIO RIO SERVICE com          

movimentações milionárias suspeitas . 
91

 

Por sua vez, J. E. [JUAN ELIAS], além de movimentar          

expressivas quantias em dinheiro para os investigados, exerce        

a função de contador de diversas empresas do grupo, figurando,          

ainda, como sócio de empresas relacionadas a contratos suspeitos. 

 

90 Decisão do Ministro Benedito Gonçalves, do STJ, nos autos da Cautelar Inominada Criminal 

n. 35-DF (2020/0204204-1)  
91 Decisão do Ministro Benedito Gonçalves, do STJ, nos autos da Cautelar Inominada Criminal 

n. 35-DF (2020/0204204-1)  
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Transcrevem áudios interceptados pela autoridade policial em       

terminal utilizado por J. E. [JUAN ELIAS] que demonstram que          

recentemente foram feitas alterações nos contratos sociais de        

empresas utilizadas pela organização criminosa para a movimentação        

e ocultação de recursos oriundos dos cofres públicos, como ATRIO          

RIO SERVICE TECNOLOGIA, DPAD e MV GESTÃO DE ATIVOS         

EMPRESARIAIS, dentre outras . 
92

 

Aduzem, ainda, que M.P. [MÁRIO PEIXOTO] utilizava de        

pessoas para receber e pagar vantagens ilícitas de sua organização          

criminosa. 

 

“… o escritório de advocacia da Primeira Dama do         

Estado do Rio de Janeiro H.A.B.W [HELENA ALVES        

BRANDÃO WITZEL] supostamente realizou contratos     

com empresas investigadas, sem que a investigação,       

até o momento, encontrasse provas da prestação do        

respectivo serviço, o que explicita possível exercício       

profissional voltado à atividade delitiva.”  
93

 

 

 

 

92 Decisão do Ministro Benedito Gonçalves, do STJ, nos autos da Cautelar Inominada Criminal 

n. 35-DF (2020/0204204-1)  
93 Decisão do Ministro Benedito Gonçalves, do STJ, nos autos da Cautelar Inominada Criminal 

n. 35-DF (2020/0204204-1)  
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 Contrato 

Assinado 

Pago 

Quantidade de parcelas de R$     

15 mil cada 

 

36 

 

8 

Valor Total R$ 540.000 R$ 120.000 

 

 

Valor de R$ 120 mil pago, conforme documento obtido pela          

Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal no curso da Operação           

Favorito: 
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RELAÇÃO COM ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE 

 

Outros apontamentos sobre ALESSANDRO DUARTE foram feitos       

pelo Ministério Público Federal nos Autos nº       

5010476-42.2020.4.02.5101. 

 

“Inicialmente, chamaram a atenção diálogos captados a partir        

do terminal de ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, empresário        

identificado como um dos principais operadores financeiros de        

MÁRIO PEIXOTO, que demonstram a prática de manobras ilícitas         

para a contratação, com dispensa de licitação, de empresa do grupo           

do investigado para fornecimento de álcool em gel para a Marinha do            

Brasil. 

 

Cumpre rememorar que ALESSANDRO DUARTE, ao lado de        

CASSIANO LUIZ, figuram como braço direito de MÁRIO PEIXOTO,         

sendo ambos, além de sócios de diversas empresas interligadas ao          

grupo empresarial, responsáveis pela gestão financeira de grande        

parte dos negócios do empresário, estando à frente dos negócios do           

grupo empresarial ao menos desde 2012, época da contratação do          

IDR pela SES/RJ: 

 

Como já relatado nos autos, são diversas as provas que          

demonstram que ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO LUIZ       

figuram como operadores financeiros de MÁRIO PEIXOTO, cabendo        

citar, exemplificativamente, o fato de figurarem como procuradores        
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de conta bancária da ATRIO RIO SERVICE com movimentações         

suspeitas, como apontado pela Unidade de Inteligência Financeira no         

RIF 37098; possuírem movimentação financeira milionária entre as        

empresas das quais são sócios e as empresas de MÁRIO PEIXOTO,           

como comprovado pela quebra bancária e fiscal; estarem à frente da           

administração de diversas empresas do grupo, como demonstraram        

as interceptações telemáticas e financeiras, sendo pessoas de        

extrema confiança de MÁRIO PEIXOTO e que ocupam posição         

imediatamente inferior ao líder desse braço da organização        

criminosa. 

 

Com efeito, mensagens localizadas na caixa de e-mails de         

ALESSANDRO DUARTE enviadas nos últimos dias, indicam inclusive        

que a organização criminosa pode estar expandindo sua influência         

para contratos da Organização Social IABAS, recentemente       

contratada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para          

administração de hospitais de campanha para tratamento de        

infectados pelo COVID-19, por valor de cerca de R$ 850 milhões,           

como amplamente noticiado pela mídia.” 

 

Em diálogo interceptado em 03 de março de 2020, em duas           

ocasiões, ALESSANDRO DUARTE confirma a GILSON RODRIGUES a        

participação de LUCAS TRISTÃO na organização criminosa:       

“Lucas está com a gente há muito tempo” . 
94

 

94 https://blogdoberta.com/2020/04/09/sem-selecao-rj-pagara-835-milhoes-a-os-hospitais-de-campanha/ 
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O modus operandi em comum tanto na atuação de LUCAS          

TRISTÃO, quanto na de HELENA WITZEL, com a organização         

criminosa, passa por estabelecer vínculos formais por meio de         

contratos de serviço de advocacia. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/28/pf-cumpre-mandados-n

o-rj-nesta-sexta-feira.ghtml 
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Nos autos do Inquérito N. 1338/DF, que afastou o governador          

WILSON WITZEL do cargo, o MPF e a PGE argumentam e anexam            

evidências de que entre o período de 13/08/2019 a 17/04/2020: 

 

“ (...) em, ao menos, 21 oportunidades distintas, WILSON         

JOSÉ WITZEL, em razão do exercício do cargo de         

Governador do Estado do Rio de Janeiro, com o auxílio de           

HELENA ALVES BRANDÃO WITZEL e LUCAS TRISTÃO DO        

CARMO, que atuou no exercício do cargo de Secretário de          

Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações       

Internacionais, de modo consciente e voluntário, em       

unidade de desígnios, solicitou, aceitou promessa e recebeu        

vantagem indevida no valor de R$ 274.236,50 (duzentos e         

setenta e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e           

cinquenta centavos), ofertada e paga pelo empresário       

MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de ALESSANDRO DE        

ARAÚJO DUARTE, CASSIANO LUIZ DA SILVA, JUAN ELIAS        

NEVES DE PAULA e JOÃO MARCOS BORGES MATTOS,        

unidos pelo vínculo subjetivo, que agiu com o intuito de          

obter facilidades e proteção em relação aos contratos de         

suas empresas com o Estado do Rio de Janeiro.” 

 

 

Esta teia de relações evidencia que tanto Wilson WITZEL         

como seu círculo mais íntimo possuem variadas e fortes         

ligações com a UNIR. Portanto, este é um dos elementos que           

facilita o entendimento da razão pela qual o Governador do Estado           
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assinou ato que revogou a desqualificação desta organização        

social, numa decisão eivada de vícios, contrariando pareceres        

técnicos. 

 

Tática antiga e de muito êxito ao longo das últimas décadas no            

estado do Rio de Janeiro, a qual consiste no empresário aproximar-se           

de líderes políticos através de amigos, parentes ou profissionais do          

entorno deste político. Para isso, lança em direção a estas pessoas           

uma poderosa teia com aparência de legalidade, fortalecendo        

vínculos comerciais e financeiros, por vezes chegando até à amizade,          

buscando aproximar-se do poder para ter um canal de acesso          

privilegiado e, com isso, influenciar decisões importantes das        

autoridades com o objetivo final de direcionar decisões nas quais          

movimentam-se gigantesca quantidade de recursos públicos. 

 

O slogan do Governo Wilson WITZEL “Vamos Virar o Jogo”,          

infelizmente, não se concretizou. O jogo continuou o mesmo. Com as           

mesmas regras e modus operandis. Apenas alguns personagens        

mudaram. E nem todos, como é o caso de MÁRIO PEIXOTO. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS e    
ENCAMINHAMENTOS 
 

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), em razão da         

infração funcional no caso da revogação da desqualificação da UNIR,          

WITZEL incidiu nos crimes de CORRUPÇÃO PASSIVA e ATIVA: 

 

(...) Em razão das vantagens indevidas recebidas,       

WILSON JOSÉ WITZEL praticou, em favor de MÁRIO        

PEIXOTO, ao menos, um ato de ofício infringindo        

dever funcional, consistente na revogação da      

desqualificação da organização social UNIR, conforme      

ato administrativo proferido no processo administrativo E-       

08/001/1170/2019 (corrupção passiva – artigo 317, § 1º, e         

corrupção ativa – artigo 333, ambos do Código Penal –          

Conjunto de Fatos 03). 

 

Dentre as evidências (compostas por elementos de provas tais         

quais quebras bancária, fiscal, telefônica e telemática, como com a          

utilização de técnicas especiais de investigação (TEIs) mediante o uso          

do instituto da colaboração premiada, comprovando a prática dos         

crimes ora denunciados), destacam-se as referências a       

interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, que indicam      

que o empresário MÁRIO PEIXOTO pagou vantagens indevidas ao         

Governador WILSON JOSÉ WITZEL a fim de que este revogasse a           
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desqualificação da organização social UNIR, que tem como sócio         

oculto o mencionado empresário.  

 

Na denúncia, o MPF demonstra que ao longo das investigações          

da “Operação Favorito”, foram reunidas robustas provas de que a          

Organização Social UNIR é, de fato, controlada por MÁRIO PEIXOTO,          

a quem coube “comprar” o ato de revogação da desqualificação da           

UNIR proferido pelo Governador WILSON WITZEL. 

 

Detectou-se que a Organização Social possuía em seus quadros         

a figura de LUIZ ROBERTO MARTINS, o qual já foi também Presidente            

do IDR (Instituto Data Rio), outra Organização Social sabidamente         

controlada por MÁRIO PEIXOTO. Em seguida, verificou-se que a UNIR          

possuía sede no mesmo condomínio que o IDR e a empresa DPAD e             

assumiu a gestão da maioria das UPAs que eram anteriormente          

administradas pelo IDR. 

 

Em colaboração premiada com EDMAR SANTOS, ex-Secretário       

de Saúde do Governo WILSON WITZEL, confirma que MÁRIO         

PEIXOTO e LUCAS TRISTÃO DO CARMO trataram sobre a         

permanência da Organização Social UNIR nos contratos da Secretaria         

de Saúde. 

 

Por fim, o MPF considera que WITZEL praticou corrupção         

passiva, ativa e lavagem de dinheiro: 
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“WILSON JOSÉ WITZEL está incurso nos crimes       

capitulados no artigo 317, § 1º (corrupção passiva        

majorada), por 4 (quatro) vezes, referentes ao conjunto de         

fatos 01, na forma do artigo 71, caput (crime continuado), e           

por mais 21 (vinte e uma) vezes, referentes ao conjunto de           

fatos 03, também na forma do artigo 71, caput (crime          

continuado), combinados entre si na forma do artigo 69,         

caput (concurso material), todos do Código Penal, e artigo         

1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro          

majorada), por 4 (quatro) vezes, referentes ao conjunto de         

fatos 02, na forma do artigo 71, caput (crime continuado), e           

por mais 21 (vinte e uma) vezes, referentes ao conjunto de           

fatos 04, também na forma do artigo 71, caput (crime          

continuado), combinados entre si na forma do artigo 69,         

caput (concurso material), estes últimos do Código Penal. 

 

E o MPF requer, ao final da instrução, a procedência para           

condenar os denunciados como: 

 

a) incursos nas penas dos crimes imputados;  

 

b) a decretação perda dos cargos públicos, nos termos do         

artigo 92 do Código Penal, em especial para WILSON         

JOSÉ WITZEL;  

 

c) condenação ao pagamento de indenização mínima,      

conforme artigo 387, IV do Código de Processo Penal, no          
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valor de R$ 1.108.473,00 (um milhão, cento e oito mil,          

quatrocentos e setenta e três reais), correspondente ao        

montante ilicitamente pago em propina e lavado (R$        

554.236,50) e mais R$ 554.236,50 a título de danos         

morais. 

 

 

As informações acostadas e os fatos apontados neste relatório         

indicam, além da precariedade na prestação de serviços pela UNIR na           

gestão das UPAS, o histórico de profundos vínculos da organização          

criminosa até chegar à mais alta autoridade do governo estadual, o           

que caracteriza, de forma categórica, possíveis atos ilícitos,        

notadamente a violação à moralidade administrativa e a        

impessoalidade que se exige do desempenho do cargo. 

 

Em paralelo, tramita nesta Casa um processo de impeachment         

do governador afastado pelo STJ WILSON WITZEL. Isto posto, em          

razão dos fatos ora descritos e, tendo em vista a apuração de            

eventual CRIME DE RESPONSABILIDADE praticado por WITZEL, são        

propostos os seguintes encaminhamentos: 

 

Encaminhamento n. 01 | Ciência aos Órgãos de        

Controle 

 

Recomenda à Presidência da ALERJ que seja expedido ofício à          

Força-Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Rio de          

Janeiro, com cópia do presente relatório para ciência e com a           
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sugestão de que se incluam, dentre os investigados, as pessoas          

listadas a seguir: 

● Bruno José da Costa Kopke Ribeiro (Diretor Médico do         

UNIR) 

● José Carlos Rodrigues Paes (ex-Presidente do Conselho       

do UNIR) 

● Luiz Cláudio da Costa (Diretor administrativo-financeiro      

do UNIR) 

● Antonio Vanderler de Lima (Advogado) 

 

Recomenda-se também o envio do presente relatório aos        

demais órgãos de controle, dentre os quais: MPRJ, Defensoria, TCE,          

CGE, PGE. 

 

 

Encaminhamento n. 02 | Ciência à Comissão Mista        

Processante do Impeachment 

 

Também à Presidência da ALERJ, sugere-se o encaminhamento        

do presente relatório ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado           

do Rio de Janeiro, caso a Comissão Mista Processante do          

Impeachment venha a ser criada mediante aprovação do Plenário da          

ALERJ pela admissibilidade da denúncia de crime de responsabilidade         

contra o governador afastado pelo STJ WILSON WITZEL. 
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Encaminhamento n. 03 | Protocolo de projeto de lei         

e realização de audiências públicas 

 

Em razão do inequívoco fracasso na modalidade de        

contratações públicas estruturadas a partir das organizações sociais,        

tal como amplamente debatido e comprovado ao longo do presente          

relatório e dos trabalhos da presente Comissão, apresenta-se em         

relatório apartado, sugestão de projeto de lei para modificar o marco           

regulatório das organizações sociais da saúde no Estado (Lei Estadual          

nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, e modificações trazidas pela            

Lei Estadual nº 8.986, de 25 de agosto de 2020). 

 

Ato contínuo ao protocolo do projeto de lei, orienta-se para a           

designação de audiências públicas a serem realizadas de maneira         

conjunta com as Comissões Permanentes de Saúde, de Economia,         

Indústria e Comércio, e de Tributação Controle da Arrecadação         

Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, como forma de          

obter aprimoramentos e ampliar a deliberação coletiva sobre o tema. 

 

Rio de Janeiro, 14 de Setembro de 2020. 

 

 

 

RENAN FERREIRINHA 

Deputado Estadual 

Relator 
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Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2020 

 

 

 

À Comissão Especial Instituída para     

Acompanhar a Situação Fiscal,    

Orçamentária e Financeira das Medidas     

Relativas à Saúde Pública de Importância      

Internacional Relacionadas ao Coronavírus    

(COVID-19)  

 

 

Análise Preliminar nº 05/2020  

Assunto: Contratação dos VENTILADORES PULMONARES 

 

 

 

Venho por meio do presente, com votos de estima e consideração, na condição de              

relator da Comissão Especial Instituída para Acompanhar a Situação Fiscal, Orçamentária e            

Financeira das Medidas Relativas à Saúde Pública de Importância Internacional          

Relacionadas ao Coronavírus (COVID-19), daqui em diante denominada apenas Comissão          

Especial do COVID-19, dar ciência da análise preliminar relativa às contratações relativas            

aos VENTILADORES PULMONARES, conforme passo a expor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crise de saúde pública de caráter internacional representa um grande desafio aos             

gestores públicos, particularmente no que diz respeito ao financiamento dos gastos com as             

medidas de emergência para combater a pandemia. Cabe ao administrador zelar pelas            

finanças públicas, adotando solução que melhor atenda ao interesse coletivo, sem jamais            

desconsiderar o menor gasto de dinheiro público de maneira mais eficiente, ainda mais em              

cenário de desequilíbrio fiscal. 

 

O cenário de crise fiscal é um grande desafio para uma boa gestão financeira, sendo               

necessário reger as contratações voltadas ao combate à pandemia do COVID-19 com            

ênfase em critérios objetivos, afastando cenários que onerem ao erário público. As            

contratações emergenciais decorrentes da Lei nº 13.979/2020 precisam refletir a busca pelo            

melhor resultado para a equação composta da necessidade de enfrentamento da crise            

pandêmica e a menor onerosidade para o tesouro estadual, mantendo um quadro de             

responsabilidade econômica e bem estar coletivo e social. 

 

Entretanto é preciso admitir que o modelo de contratação adotada pela Secretaria de             

Estado de Saúde custou muito caro aos cofres públicos estaduais em virtude da falta de               

controle e transparência na aplicação dos recursos, abrindo margem para desvios de            

recursos e corrupção. 

 

A Crise sanitária do COVID-19, impôs ao gestor público a necessidade de agir de forma               

correta no tempo certo, a fim de viabilizar insumos básicos para a sobrevivência de sua               

população. Diante da necessidade de melhor equipar os hospitais públicos estaduais e os             

hospitais de campanha a fim de atender a alta demanda a qual este vírus impôs. 

 

A contratação dos Ventiladores Pulmonares é um exemplo muito claro da falta de             

transparência e compromisso com a sociedade fluminense. As empresas contratadas para           

fornecer este tipo de aparelho, são consideradas inaptas ao fornecimento comercial           
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pretendido e estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de              

Janeiro, pelo Ministério Público e pela Controladoria Geral do Estado por suspeita de             

superfaturamento dos preços praticados, direcionamento ilícito da contratação por falta de           

publicidade ao processo, elevado risco de inadimplemento do objeto contratado e ausência            

injustificada de estimativa de preço e de quantidade. 

 

As três empresas que a Secretaria de Saúde firmou contrato para a aquisição de              

ventiladores pulmonares foram: 

 

- A empresa ARC Fontoura Indústria e Comércio e Representação Ltda, Contrato nº             

014/2020, inscrita no CNPJ no 16.599.555/0001-31, formalizado no processo SEI-          

080001/005899/2020, com valor total de R$ 67.920.000,00, pela disponibilização de 400  

ventiladores pulmonares – modelo: microprocessado, tipo: adulto, pediátrico e neonatais, a           

um custo unitário de R$ 169.800,00;  

 

- A empresa A2A Comércio Serviços e Representações, Contrato nª 029/2020, inscrita no             

CNPJ no 22.682.915/0001-67, formalizado no processo SEI-080001/007186/2020, no valor         

total de R$ 59.400.000,00, pela disponibilização de 300 ventiladores pulmonares – modelo:            

microprocessado, tipo: adulto, pediátrico e neonatais, a um custo unitário de R$            

198.000,00;e 

 

- A empresa MHS Produtos e Serviços Ltda, Contrato nº 030/2020, inscrita no CNPJ no                

29.233.652/0001-58, formalizado no processo SEI-080001/007407/2020, no valor total de         

R$ 56.268.000,00, pelo fornecimento de 300 ventiladores pulmonares – modelo: mecânico           

pneumático, tipo: ciclagem a tempo, com geradores de pressão – portátil para suporte             

ventilatório de pacientes adultos, pediátricos, neonatais e obesos mórbidos, a um custo            

unitário de R$ 187.560,00. 
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Quadro resumo das empresas:  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Auditoria TCE/RJ - Processo: 102.605-9/2020 

 

Os três contratos firmados pela Secretaria de Estado de Saúde são referentes a aquisição              

de 1.000 ventiladores pulmonares num total de R$ 183,6 milhões. Esses contratos            

mereceram tratamento individualizado neste relatório, em razão das irregularidades graves          

descritas pelos órgãos de controle. 

 

É importante destacar que as empresas contratadas para fornecer Ventiladores          

Pulmonares, item fundamental para salvar vidas neste momento de crise sanitária, não            

possuem especialização e registro na agência reguladora (ANVISA) para vender este tipo            

de equipamento. A empresa A2A é especializada em comercializar equipamentos e           

suprimentos de informática; a empresa MHS Produtos e Serviços EIRELI é especializada            

em venda de produtos alimentício. E por último, a empresa ARC Fontoura indústria,             

comércio e representações EIRELI é especializada em atividades de intermediação e           

gerenciamento de serviços e negócios em geral. 

 

Ao longo deste relatório serão tratados os principais pontos que permeiam a atuação dos              

responsáveis pela compra de ventiladores pulmonares, na figura do Secretário de Estado            

de Saúde Edmar Santos e o Subsecretário Executivo Gabriell Neves. No que tange ao              

trâmite para a contratação das empresas, a execução financeira dos contratos, ao histórico             

de irregularidades e as investigações abertas pelos órgãos de controle.  
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As principais questões que permeiam este relatório estão relacionadas se 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. E se preços das              

contratações podem ser considerados adequados em vista das condições do mercado           

durante a pandemia do COVID-19. 

 

 

2. DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO 

 

 

ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI 
CNPJ: 16.599.555/0001-31 

Responsável: CINTHYA SILVA NEUMANN 

       
 

Especialização da Empresa: Atividades de intermediação e gerenciamento de         

serviços e negócios em geral, exceto imobiliários  

 

 

Em 12 de Março de 2020 foi elaborado o Processo SEI nº 080001/005899/2020, no âmbito               

da Secretaria de Estado de Saúde que tinha como objetivo a adoção de medidas              

necessárias para a aquisição de monitores e ventiladores pulmonares.  

 

De acordo com orientação do Secretário Edmar Santos, tendo em vista o crescimento dos              

casos referentes da COVID-19, foi solicitado a locação/aquisição dos equipamentos          

previstos inicialmente, no total de 600 unidades, sendo 300 sob forma de locação e 300               

para aquisição. 

 

Em 20 de Março de 2020, o subsecretário Gabriell Neves, solicita à subsecretaria de              

logística, coordenação de qualificação de materiais e coordenação de compras a alteração            

do termo de referência nº38/2020, quanto ao aumento do quantitativo de aquisição de             
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ventiladores pulmonares, devendo ser acrescido mais 100 unidades resultando no total de            

400 ventiladores pulmonares a serem adquiridos. Neste mesmo dia, o servidor Derlan Dias             

Maia encaminha para a Subsecretaria Executiva, e-mail alertando a urgência e informando            

que três empresas encaminharam propostas, apenas 3 cotações para aquisição do           

equipamento e 1 cotação para locação. 

 

As empresas que concorreram no processo de contratação dos ventiladores pulmonares           

foram: 

 

● A ARC Fontoura Indústria, Comércio e Representações EIRELLI, apresentou sua          

proposta de preço no dia 19 de março, considerando fornecimento de 300            

ventiladores pulmonares das marcas LIFEMED, CMOS DARKE e ALLIA; ao custo           

de R$ 50.940.000, cujo valor unitário era de R$ 169.800. 

 

● A empresa Atacadão Farmacêutico, CNPJ: 01.593.198/0001-27, apresentou sua        

proposta de preço no dia 20 de março de 2020, considerando fornecimento de 400              

ventiladores pulmonares da marca Mindray, cujo custo total era de R$ 71.172.000,            

com valor unitário de R$ 177.930.  

 

● A razão social Jabel Marketing e representações LTDA-ME, CNPJ:         

06.321.588/0001-61, cujo representante foi Carlos Eduardo Mello Silva        

(CPF:102.744.427-01), apresentou proposta de preço no dia 19 de Março de 2020.            

Foi considerado fornecimento de 300 ventiladores pulmonares da marca Mindray,          

ao preço de R$ 183.100 por unidade, totalizando R$ 54.930.000 e locação de 300              

ventiladores pulmonares ao valor de R$ 13.600, totalizando R$ 4.080.000. O valor            

final da proposta era de R$ 59.010.000. Importante frisar que esta empresa tem             

caráter de prestadora de consultoria marketing inviabilizando assim sua natureza          

para fornecer este tipo de equipamento.  

 

A subsecretaria jurídica da SES observa que só foram juntadas propostas das pessoas             

jurídicas: ARC FONTOURA, ATACADÃO FARMACÊUTICO e JABEL. Todavia, não foi          
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possível localizar remessa de e-mails (ou qualquer outro registro formal) com pedido de             

cotação para quaisquer outros fornecedores. Também não se consultaram outras fontes           

de pesquisa, como bancos de preços públicos, a exemplo do SIGA e do ComprasNet.              

Assim, faz-se necessária complementação ou apresentação de justificativa no caso em           

análise para a restrição nas fontes de pesquisa de preço. 

 

No dia 21 de março de 2020, o subsecretário Gabriell Neves encaminha para a              

Superintendência de Compras a autorização para dar prosseguimento nos trâmites da           

aquisição de 400 ventiladores pulmonares e posteriormente a locação de 300 ventiladores            

pulmonares. 

 

No dia 23 de março de 2020, a SES anuncia que a empresa vencedora é a ARC Fontoura                  

Indústria, Comércio e Representações EIRELLI, inscrita no CNPJ n. 16.599.555/0001-31 e           

localizada na Rua: Belizário Pena – nº 491 – Penha – Rio de Janeiro, justificando que esta                 

apresentou um preço menor do que fora apresentado pelas demais empresas.  

 

No dia 21 de Março de 2020, às 13:50h, o servidor Derlan Dias Maia abre o processo de                  

compra de 400 ventiladores pulmonares para atender as necessidade da Secretaria de            

Estado de Saúde, em favor da empresa ARC Fontoura Comércio e Representações            

EIRELLI. O crédito orçamentário de R$ 67.920.000 foi registrado no Programa de            

Trabalho: 2961.10.302. 0460.1094, Fonte de Recursos: 100 (tesouro) e a 225 (SUS). 

 

No dia 23 de Março de 2020, às 13:04h, a coordenadora Maria Luiza Lessa solicita à                

superintendência de Orçamento e Finanças da SES que retorne com o processo para a              

formalização da finalização do contrato nº 14/2020 com a empresa Fontoura Comércio e             

Representações EIRELLI. 

 

Na formalização do contrato nº 14/2020, foram identificados como representantes legais, o            

então Secretário de Estado de Saúde, Edmar José Alves dos Santos, o então subsecretário              

executivo Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos, e o representante da ARC Fontoura,             

Cinthya Silva Neumann. 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 

Nos termos do contrato nº 14/2020, ARC Fontoura Indústria Comércio e foi contratada para              

fornecer 400 ventiladores pulmonares, no valor unitário de R$ 169.800,00, valor total de R$              

67.920.000, pelo prazo de 180 dias, assinado em 23 de março de 2020. Neste dia a                

empresa entregou diversos documentos (certidão negativa de débitos trabalhistas,         

certificado de regularidade do FGTS e etc) para estar apta ao processo de contratação.  

 

Interessante observar que mesmo antes da formalização do contrato (data: 23/03/2020), o            

Fundo Estadual de Saúde já havia emitido nota de empenho em favor da empresa              

coincidentemente no mesmo dia em foi apresentada como ganhadora do processo de            

licitação ( data: 21/03/2020).  
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A2A COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 
CNPJ: 22.682.915/0001-67 

AURINO BATISTA DE SOUZA FILHO - Sócio Administrador 

RAUL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA - Sócio 

  
 

Especialização da Empresa: Comércio varejista especializado de equipamentos e         

suprimentos de informática 

 

No dia 30 de março de 2020 foi elaborado o Processo SEI nº 080001/007186/2020, no               

âmbito da Secretaria de Estado de Saúde que tinha por objetivo a adoção de medidas               

necessárias para a aquisição de monitores e ventiladores pulmonares.  

De acordo com orientação do Subsecretário Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos,            

tendo em vista o crescimento dos casos referentes da COVID-19, foi solicitado a aquisição              

300 ventiladores pulmonares com monitores, sendo 10 entregues em 5 dias e 200 em 10               

dias em regime de urgência. 

 

No dia 31 de março de 2020, foi elaborado o termo de referência nº 77/2020 a fim de dar                   

prosseguimento ao trâmite de compra dos equipamentos. Neste mesmo dia a empresa            

A2A informática encaminhou uma proposta à Secretaria de Estado de Saúde           

especificando o modelo, a quantidade e o custo do equipamento. O modelo dos 300              

respiradores pulmonares previsto para ser fornecido à SES é o PA 700B adv ou similar ao                

custo unitário de R$ 198.000, totalizando R$ 59.400.000. O prazo de pagamento previsto             

conforme as seguintes condições: 50% no pedido e 50% na entrega após instalação e              

assistência técnica devida. O prazo de entrega programada pela empresa era de 4 dias. 
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No dia 01 de Abril, o auxiliar administrativo Diego da Silva Barreira, envia os seguintes               

encaminhamentos à Superintendência de Logística: Considerando que a Subsecretaria         

Executiva autorizou a tramitação processual quanto a aquisição dos ventiladores          

pulmonares; Visando atender esta solicitação a Coordenação de Compras obteve, até a            

presente data, apenas uma proposta, da empresa A2A informática. Desta forma foi            

encaminhado ao administrativo para que seja verificado se a empresa A2A informática            

atende as disposições do termo de referência.  

  

Neste processo nenhuma outra empresa além da A2A informática apresentou proposta           

para fornecer o equipamento e também não ocorreu nenhum tipo de análise quanto ao              

preço praticado pela empresa. Mesmo assim, o subsecretário Gabriell Carvalho Neves           

Franco dos Santos autorizou a tramitação processual com apenas uma proposta alegando            

a urgência do caso. 

 

A empresa A2A Comércio Serviços e Representações LTDA, inscrita no CNPJ nº            

22.682.915/0001-67 e localizada na Rua do Sendo, 311 – sala 1004 – Centro – Rio de                

Janeiro cujo representante comercial é Aurino Filho, foi considerada vencedora dia 01 de             

abril de 2020 às 13:18h. A Secretaria de Estado de Saúde reservou seu crédito              

orçamentário de R$ 59.400.000 no Programa de Trabalho: 2961.10.302. 0461.8341, Fonte           

de Recursos: 225 (SUS). 

 

Todas as condições contidas na proposta apresentada pela empresa deram origem ao            

Contrato nº 29/2020 firmado em 08 de abril de 2020 entre a Secretaria de Estado de Saúde                 

cujo representante foi Gabriell Neves e a empresa A2A Comércio Serviços e            

Representações LTDA. O objeto do contrato: fornecimento de 300 ventiladores pulmonares,           

no valor R$ 198.000,00, unitário de valor total R$ 59.400.000,00, com 100 entregues em 5               

dias e 200 em 10 dias em regime de urgência, pelo prazo de vigência de 6 meses. 

 

Esse contrato já foi rescindido unilateralmente pela SES por descumprimento contratual           

pela A2A em 06 de maio de 2020, termo publicado no Diário Oficial em 11 de maio de 2020.                   

E, de acordo com reunião de 29 de maio de 2020 entre GLOBALMED (que forneceu os                
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ventiladores para a A2A) e representantes da SES, a solução amigável de devolução de R$               

9.900.000,00 não seria possível, pois as contas da GLOBALMED estavam bloqueadas           

judicialmente desde 22 de maio de 2020. 

 

 

MHS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 29.233.652/0001-58 

Responsável: GLAUCO OCTAVIANO GUERRA 

  

 

Especialização: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  

 

No dia 01de abril de 2020 foi elaborado o Processo SEI nº 080001/007407/2020, no              

âmbito da Secretaria de Estado de Saúde que tinha por objetivo a adoção de medidas               

necessárias para a aquisição de monitores e ventiladores pulmonares.  

De acordo com orientação do Subsecretário Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos,            

foi solicitado a aquisição 300 ventiladores pulmonares com monitores, sendo 10 entregues            

em 5 dias e 200 em 10 dias em regime de urgência. 

 

Neste mesmo dia, a empresa MHS encaminha e-mail para o servidor Derlan Dias Maia,              

com a proposta de cotação de preço datada e assinada em 31 de março de 2020.  

 

A proposta da empresa MHS explicava que os 300 respiradores seriam vendidos ao preço              

de US$ 36.000 cuja cotação do dólar em 31/03 era de R$ 5,21. Isto levou a um valor                  

unitário de R$ 187.560, totalizando R$ 56.268.000. O prazo de entrega foi dividido em três               

datas diferentes: até 07/04/2020 – 100 equipamento de respiradores; até 14/04/2020 100            

equipamento de respiradores e 21/04/2020 - 100 equipamento de respiradores. Forma de            

Pagamento: 30% do total da aquisição (R$ 16.880.400), à título de downpayament. 

 

No dia 01 de Abril, o servidor Derlan Dias Maia, envia os seguintes encaminhamentos à               

Superintendência de Logística: Considerando que a Subsecretaria Executiva autorizou a          
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tramitação processual quanto a aquisição dos ventiladores pulmonares; Visando atender          

esta solicitação a Coordenação de Compras obteve, até a presente data, apenas uma             

proposta, da empresa MHS Produtos e Serviços LTDA. Desta forma foi encaminhado ao             

administrativo para que seja verificado se proposta atende as disposições do Termo de             

Referência nº 83/2020.  

 

Neste processo nenhuma outra empresa além da MHS Produtos e Serviços LTDA            

apresentou proposta para fornecer o equipamento e também não ocorreu nenhum tipo de             

análise quanto ao preço praticado pela empresa. Mesmo assim, o Superintendente de            

Logística Gustavo Borges da Silva, solicita a Coordenação de Compras que           

prosseguimento a aquisição dos 300 ventiladores pulmonares. 

 

A empresa MHS Produtos e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.233.652/0001-58 em             

localizada em dois endereços distintos: na Avenida Campo Mourão, n 20 - Guaratiba –              

Rio de Janeiro e na Rua: Doutor César Cartel Villela, nº 1452, casa 2 – Recreio dos                 

Bandeirantes – Rio de Janeiro, cujo representante legal é o Advogado Glauco Octaviano             

Guerra, foi considerada vencedora dia 01 de abril de 2020 às 15:09h. A Secretaria de               

Estado de Saúde reservou seu crédito orçamentário de R$ 56.268.000 no Programa de             

Trabalho: 2961.10.302. 0461.8341, Fonte de Recursos: 225 (SUS). 

 

No dia 02 de Abril, a coordenadora de contratos Maria Luiza Lessa solicita à              

superintendência de orçamento e finanças que seja registrado no SIGA a empresa            

vencedora, o valor contratual e sua vigência de 6 meses. E que para fins da formalização do                 

contrato nº 030/2020 retorne com o processo para sua coordenação. 

 

Em 07 de abril de 2020 foram emitidas duas notas de empenho em favor da empresa MHS.                 

A primeira no valor de R$ 9.378.000 e a segunda no valor de R$ 9.000.000. Totalizando o                 

valor R$ 18.193.320,00 
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3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS CONTRATOS 

 
Credor Mês Empenhada  Liquidada Pago 

ARC FONTOURA INDUSTRIA E 
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA Março 67.920.000  

 
5.094.000  

 
5.094.000  

  Abril 27.294  
- 

4.766.706  

- 

4.766.706  

  Maio -59.117.694  
 

8.502.306  
 

8.502.306  

ARC Total   8.829.600  
 

8.829.600  
 

8.829.600  
A2A COMERCIO SERVIÇOS E 
REPRESENTAÇÕES LTDA Abril 59.400.000  

 

- 

 

- 

  Maio -49.500.000  
 

9.900.000  
 

9.900.000  

A2A Total   9.900.000  
 

9.900.000  
 

9.900.000  

MHS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Abril 18.193.320  
 

- 

 

- 

  Maio 0  
 

18.193.320  

 

18.193.320  

MHS Total   18.193.320  
 

18.193.320  
 

18.193.320  

          
Total Geral  36.922.920  36.922.920  36.922.920  

Fonte: SIAFERIO em 28 de Agosto de 2020. 

 

Na análise mensal dos dados extraídos do SIAFE-RIO em 28 de Agosto de 2020,              

verificou-se que o governo do Estado do Rio de Janeiro repassou para empresas envolvidas              

em investigação o montante de R$ 36,9 milhões até o mês de maio. Os cancelamentos de                

empenho ocorrido no mês de maio com as empresas ARC Fontoura e A2A foi              

consequência da rescisão dos contratos realizado unilateralmente pela Secretaria de          

Estado de Saúde.  
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● EMPRESA ARC FONTOURA 
 

A Secretaria de Estado de Saúde por meio do Fundo Estadual de Saúde realizou              

contrato de R$ 67,9 milhões junto à empresa ARC Fontoura Indústria, Comércio e             

Representações EIRELLI. O Estado do Rio de Janeiro pagou para esta empresa o             

montante de R$ 8,8 milhões, isto representa 13% do total do contrato. A CGE              

aponta que foi alegado o recebimento SES da quantidade de 52 ventiladores            

pulmonares, por meio dos Documentos Auxiliares de Nota Fiscal – DANFE n°            

136,140, 141 e 143, totalizando o valor pago. 

 

O contrato com a empresa ARC Fontoura Indústria, Comércio e Representações           

EIRELLI relativo ao fornecimento dos respiradores pulmonares teve rescisão         

unilateral publicada no DO de 12 de maio de 2020 página 24.  

 

 

● CONTRATO DA EMPRESA A2A  
 
 
A Secretaria de Estado de Saúde por meio do Fundo Estadual de Saúde realizou contrato               

de R$ 59,4 milhões junto à empresa A2A Comércio Serviços e Representação Ltda. O              

Estado do Rio de Janeiro pagou para esta empresa o montante de R$ 9,9 milhões, isto                

representa 16,6% do total do contrato. 
 

Segundo a Controladoria Geral do Estado, no que tange ao contrato nº 29/2020 firmado              

com a empresa A2A Comércio Serviços e Representação Ltda, observou-se uma emissão            

de um Documento Auxiliar de Nota Fiscal – DANFE n° 000.000.320, em 01/04/2020,             

informando o fornecimento de 50 ventiladores pulmonares com valor unitário de R$            

198.000,00, totalizando R$ 9.900.000,00, conforme doc. SEI 4034992 do processo de           

pagamento SEI-080001/007581/2020. 
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Verificou-se, pelos autos do processo de pagamento, que a despesa foi liquidada em             

02/04/2020, por meio da Nota de Liquidação n° 2020NL01945 e paga no dia 06/04/2020,              

conforme Ordem Bancária n° 2020OB03801 e docs. SEI de no 4044835 e 4142456, sendo              

a transferência de recursos efetivada antes da entrega do material. 

 

O contrato dos respiradores teve rescisão unilateral publicada no DO de 11 de maio de               

2020 página 13. Uma ata da Reunião, do dia 29 de maio de 2020, entre GLOBALMED                

MATERIAL HOSPITALAR (empresa que fornecia os ventiladores pulmonares a A2A), junto           

com os representantes da SES-RJ propondo uma solução amigável para a devolução            

integral do valor pago pela secretaria, (R$ 9.900.00,00) com validade até o dia 04 de junho                

de 2020. 

 

Os valores apurados no SIAFE correspondem aos R$ 9.900.000,00 apresentados na Ata da             

Reunião, contudo são divergentes do arquivo fornecido pelo TCE e pelo registro no Portal              

de Compras do Estado. No referido portal encontramos duas notas de empenhos no valor              

de R$9.900.000,00, registro não encontrado no SIAFE (base 25-06). 

 

 

● CONTRATO DA EMPRESA MHS PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 
 

A Secretaria de Estado de Saúde por meio do Fundo Estadual de Saúde realizou contrato               

de R$ 56,3 milhões junto à empresa A2A Comércio Serviços e Representação Ltda. O              

Estado do Rio de Janeiro pagou para esta empresa o montante de R$ 18,2 milhões, isto                

representa 32,3% do total do contrato. 
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4. HISTÓRICO 

 

Em 20 de Abril, o jornal O GLOBO publicou que o Ministério Público abriu investigação para                

apurar compra de ventiladores pulmonares por R$ 183 milhões1. A principal suspeita é de              

superfaturamento nos contratos firmados com as empresas: ARC Fontoura Indústria,          

Comércio e Representações; MHS Produtos e Serviços; e A2A Comércio Serviços e            

Representação. O contrato firmado com as três empresas, totalizam a compra de 1 mil              

ventiladores mecânicos. Segundo dados extraídos do portal de Transparência do Rio de            

Janeiro mostram que o governo fluminense antecipou pelo menos R$ 18 milhões para a              

aquisição destes equipamentos. Pela comparação realizada pelo O GLOBO com a ajuda de             

especialistas da área, observou-se que ocorreu sobrepreço entre os valores pagos às três             

fornecedoras e as cotações de mercado.  

 

De acordo com os sites especializados em produtos hospitalares consultados pelo O            

GLOBO, os ventiladores pulmonares do mesmo modelo dos 300 fornecidos pela MHS            

custam em torno de R$ 21 mil no mercado, quase nove vezes mais barato do que cobrado                 

pela empresa. Além disso, ocorre descompasso dos preços praticados dentro do próprio            

governo. Neste caso, a Secretaria de Estado de Saúde comprou 400 aparelhos fornecidos             

pela ARC Fontoura ao preço de R$ 169,8 mil a unidade, enquanto o preço firmado em                

contrato entre o Hospital Universitário Pedro Ernesto (Uerj) e a empresa Magnamed            

Tecnologia para a compra de 10 ventiladores semelhantes foi de R$ 37,4 mil a unidade.  

 
Diante dos indícios de fraudes nas contratações emergenciais, o ex-subsecretário estadual           

de Saúde Gabriell Neves, Gustavo Borges da Silva, Aurino Batista de Souza e Cinthya Silva               

Neumann foram presos em ação do Ministério Público e Polícia Civil no dia 07 de maio de                 

1 
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-mp-abre-investigacao-para-apurar-compra-de-ventiladores-pulmonares-por-183-mi
lhoes-1-24384291  

https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-mp-abre-investigacao-para-apurar-compra-de-ventiladores-pulmonares-por-183-milhoes-1-24384291
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-mp-abre-investigacao-para-apurar-compra-de-ventiladores-pulmonares-por-183-milhoes-1-24384291
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2020. Eles são acusados de ter obtido vantagens na compra emergencial de respiradores             

para pacientes de Covid-19 no estado.  

Gustavo Borges da Silva foi quem substituiu Gabriell Neves no cargo de subsecretário de              

Saúde após sua exoneração, em 20 de abril. Cinthya Silva Neumann é sócia da empresa               

Arc Fontoura Indústria e Comércio e Representações Ltda, que venceu o primeiro processo             

administrativo de contratação, com R$ 169,8 mil por respirador, somando valor           

correspondente a R$ 67.920.000,00. 

O outro preso, Aurino Filho, faz parte da A2A, uma empresa de informática que ganhou            

contrato para fornecer respiradores ao estado. Esta empresa fez um processo da compra             

de 300 respiradores mecânicos no dia 30 de março. O valor por respirador era de R$ 198                 

mil por equipamento, somando R$ 59,4 milhões. 

 

Segundo as investigações e o voto de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado,               

uma das empresas que venceu a disputa enviou sua proposta uma hora depois da              

divulgação do Termo de Referência, documento que explica como será o serviço. Só quem              

conhece a proposta poderia oferecer seus serviços tão rapidamente. Esse é um forte indício              

de que a compra foi direcionada para a ARC Fontoura, por exemplo. 

A ARC Fontoura vendeu 400 aparelhos, mas só entregou 52. Os ventiladores mecânicos             

entregues, no entanto, não são recomendados para o tratamento da covid-19.  

 

A MHS também é alvo de investigação do Tribunal de Contas. O passo a passo da                

contratação desta empresa ocorreu da seguinte maneira: no dia 1º de abril, Gustavo Borges             

da Silva, então superintendente da Secretaria Estadual de Saúde, determinou, em e-mail            

enviado às 13:42, que 100 respiradores fossem entregues em cinco dias e outros 200 nos               

dez dias seguintes. Às 14:56, um servidor mandou um e-mail indicando que apenas a MHS               

tinha feito uma proposta. O e-mail foi elaborado pela empresa às 14:28 e entregue às 14:33. 

 

Segundo os investigadores, a proposta da MHS foi entregue menos de uma hora depois do               

documento de referência ser assinado por Gustavo Borges. A agilidade, de acordo com a             

decisão judicial que determinou as prisões desta quinta, permite a suspeita de            

direcionamento. 
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As investigações apontaram ainda que o suspeito aceitou a proposta da MHS sem analisar              

a capacidade técnica e econômica de fornecer os produtos ao governo do Estado. Sua              

análise, de acordo com e-mail enviado, “se restringiu às questões técnicas, não tendo sido              

levada em consideração as questões jurídicas e de economicidade, cabendo essas análises            

aos setores competentes”. 

 

No dia 07/05, o sócio Glauco Octaviano Guerra da empresa MHS, vencedora do             

fornecimento de ventiladores pulmonares, encontrava-se foragido. 

 

Segundo reportagem divulgada pelo Valor Econômico, o Governo do Estado do Rio de             

Janeiro cancelou os contratos com as três empresas no dia 12 de Maio, no entanto, já havia                 

pago parte do valor estabelecido no contrato. 

 

Em 13/05, O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil cumpriram um                 

mandado de prisão preventiva contra o empresário Maurício Fontoura, controlador da           

empresa ARC Fontoura, suspeito de integrar uma organização criminosa que fraudava a            

compra de respiradores pulmonares, essenciais para leitos de UTI que atende pacientes            

infectados pelo do novo coronavírus, a serem utilizados em hospitais no Estado no Rio de               

Janeiro.  

 

Em 16/5, foi noticiado que Witzel foi incluído “em investigação sobre fraude na compra de               

respiradores” denominada “Mercadores do Caos” realizada em tarefa conjunta entre o           

Ministério Público e a Polícia Civil. Este inquérito corre no Superior Tribunal de Justiça.              

Segundo matéria do GLOBO, “policiais e promotores não explicaram o motivo da inclusão             

do nome do governador no inquérito, que corre sob sigilo. Como o governador tem foro               

privilegiado, parte da investigação foi deslocada para o STJ”2. 

 

2 
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-witzel-incluido-em-investigacao-no-stj-sobre-fraude-na-compra-de-respiradores-1-
24430642  
 

https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-witzel-incluido-em-investigacao-no-stj-sobre-fraude-na-compra-de-respiradores-1-24430642
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-witzel-incluido-em-investigacao-no-stj-sobre-fraude-na-compra-de-respiradores-1-24430642
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Em 3/6, conforme matéria do GLOBO, Witzel se disse surpreso ao saber que foram              

comprados equipamentos de anestesia em vez de respiradores. No entanto, como pontua o             

jornal, “a escolha está no contrato assinado dois meses antes”3. Na tarde deste mesmo dia,               

Wizel divulgou vídeo dizendo que a compra dos “carrinhos de anestesia” teria sido a gota               

d'água para o afastamento da Organização Social IABAS. Entretanto, a escolha do modelo             

AX400, um aparelho de anestesia com diversas funções incluindo respirador, já estava            

definida desde o momento da assinatura do contrato, no dia 3 de abril. 

 

Em 17/06, a Operação Mercadores do Caos prendeu mais pessoas: o superintendente de             

Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde, Carlos Frederico Verçosa Duboc,            

e o empresário Anderson Bezerra. Essa operação investiga desvios de cerca de R$ 18              

milhões destinados à compra de respiradores para tratamento de pacientes diagnosticados           

com a covid-19. Duboc foi nomeado para o cargo ainda na gestão do ex-secretário de               

saúde Edmar Santos e mantido na de Fernando Ferry.  

 

Em 11/07, a imprensa divulgou que “a maioria dos respiradores comprados pela Secretaria             

de Saúde do Rio de Janeiro não foi entregue, e aqueles que foram não tratavam o novo                 

coronavírus”4. 

 

Em 6/8, a Procuradoria Geral da República afirmou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter               

reunido elementos de provas que colocam o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel,              

“no vértice da pirâmide” do suposto esquema de desvio de verbas para o combate à               

pandemia do coronavírus no estado. A afirmação foi feita pela subprocuradora-geral da            

República, Lindôra Araújo, para defender que o STJ concentre as investigações sobre o             

caso, inclusive a relacionada ao ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, que foi              

preso no mês passado suspeito de envolvimento nas irregularidades. 

3 
https://oglobo.globo.com/rio/witzel-se-diz-surpreso-com-equipamentos-de-anestesia-comprados-como-respiradores-mas-esc
olha-esta-no-contrato-assinado-ha-dois-meses-1-24461032  
4 
https://extra.globo.com/noticias/rio/fraude-na-saude-maioria-dos-respiradores-comprados-nao-foi-entregue-os-que-foram-na
o-serviam-para-tratar-novo-coronavirus-24527113.html  
  
 

https://oglobo.globo.com/rio/witzel-se-diz-surpreso-com-equipamentos-de-anestesia-comprados-como-respiradores-mas-escolha-esta-no-contrato-assinado-ha-dois-meses-1-24461032
https://oglobo.globo.com/rio/witzel-se-diz-surpreso-com-equipamentos-de-anestesia-comprados-como-respiradores-mas-escolha-esta-no-contrato-assinado-ha-dois-meses-1-24461032
https://extra.globo.com/noticias/rio/fraude-na-saude-maioria-dos-respiradores-comprados-nao-foi-entregue-os-que-foram-nao-serviam-para-tratar-novo-coronavirus-24527113.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/fraude-na-saude-maioria-dos-respiradores-comprados-nao-foi-entregue-os-que-foram-nao-serviam-para-tratar-novo-coronavirus-24527113.html
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No trecho do documento em que defende a concentração das investigações no STJ, a PGR               

aponta para os indícios da participação do governador no esquema: “A diferença é que,              

limitado pelo foro constitucionalmente deferido aos governadores, o MPRJ não quebrou os            

sigilos, não realizou busca e apreensão e não teve acesso a elementos de prova que               

claramente colocam Wilson José Witzel no vértice da pirâmide, atraindo, sem nenhuma            

dúvida, a competência do STJ”. 

 

Em outro trecho, a subprocuradora-geral afirma que “as provas coletadas até esse            

momento indicam que, no seio do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, foi criada                

uma estrutura hierárquica, devidamente escalonada a partir do governador, que propiciou           

as contratações sobre as quais pesam fortes indícios de fraudes.”  

 

Foi a Procuradoria Geral da República quem pediu a soltura de Edmar Santos, solto em               

06/8. Santos fechou delação premiada com a PGR. 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que as investigações deveriam avançar            

pelas mãos do inquérito do MPF. A corte atendeu a um pedido da subprocuradora-geral              

Lindôra Maria de Araújo para que o caso fosse para âmbito federal já que o governador,                

que estaria no tal “vértice da pirâmide”, segundo a PGR, tem foro privilegiado. 

 

 

5. DAS INVESTIGAÇÕES E IRREGULARIDADES 
 

Os principais atores percebidos nos processos de aquisição de respiradores mecânicos           

para o combate à pandemia de COVID-19, que se tornaram alvo de investigação por              

atuarem de forma ilícita levando prejuízo ao erário público, foram: 

 

1 - EDMAR JOSE ALVES DOS SANTOS; 

2. A2A COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA; 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

3. ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA; 

4. ATACADAO FARMACEUTICO COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E         

ALIMENTOS LTDA ME; 

5. JABEL MARKETING E REPRESENTACOES LTDA ME; 

6. MHS PRODUTOS E SERVICOS LTDA; 

7. ANTONIO RIBEIRO DA FONTOURA - ATACADÃO FARMACEUTICO COMERCIO DE          

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTOS LTDA ME; 

8. AURINO BATISTA DE SOUZA FILHO; 

9. CINTHYA SILVA NEUMANN; 

10. GABRIELL CARVALHO NEVES FRANCO DOS SANTOS; 

11. GLAUCO OCTAVIANO GUERRA; 

12. GUSTAVO BORGES DA SILVA; 

13. MAURICIO MONTEIRO DA FONSECA - JABEL MARKETING E REPRESENTAÇÕES. 

 

 

5.1 – ANÁLISE DO SETOR JURÍDICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DA               
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 
Os pareceres emitidos pelo setor jurídico da SES-RJ e pela Procuradoria Geral do Estado,              

listam uma série de irregularidades observadas a partir da análise jurídica do            
processo de contratação das empresas MHS, A2A e da ARC Fontoura. 
 

Em relação à empresa MHS o setor jurídico aponta as seguintes questões para a PGE: 

 

“No caso dos autos, após a justificativa trazida para a contratação pretendida, foi elaborado              

o termo de referência simplificado pela Superintendência de Logística, Suprimentos e           

Patrimônio que abrange a aquisição de 300 ventiladores pulmonares. O termo não contém,             
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entretanto, dados necessários para a execução do objeto emergencial, como plano de            

entregas e forma de pagamento pelo produto.”  (p. 126 e 127) 

 

“O pagamento, como se constata pelo documento sei 4090032, já ocorreu, sem haver             

demonstração de entrega. Noutro ponto, acerca da elaboração do referido termo de            

referência, é oportuno que seja explicitado o motivo pelo qual o termo não tem assinatura               

de técnico com expertise pertinente ao objeto a ser contrato, haja vista a notória              

especificidade técnica do objeto e destaque no enfrentamento aos agravamentos do           

Covid-19.” (p.126 e 127) 

 

“Não há, contudo, juntada da documentação técnica apontada no item 5 do termo de              

referência, fato que deve ser abordado pelo ordenador de despesas e setor técnico, haja              

vista que a dispensa de documentos de habilitação somente é possível no caso de restrição               

de fornecedores, nos artigo 4o-F, da Lei no 13.979/20. (p. 129/130) 

 

“Destaca-se que, de acordo com o procedimento eletrônico apresentado, até o presente            

momento, há o pagamento à pessoa jurídica que não demonstrou certidão de capacidade             

técnica para adimplir a obrigação pactuada”. (p. 129/130) 

 

Vale dizer que a dispensa de apresentação de documentos positivada na lei n.o 13.979/20,              

art. 4o-F, citado anteriormente, requer fundamentação circunstanciada e restrição         

fornecedores aptos à do objeto a ser contratado. Desse modo, a própria multiplicidade de              

processos com o mesmo objeto dificulta tal configuração, fato que merece especial            

justificativa. (p. 129/130) 

 

“Mesmo se tratando de um período de emergência, exige-se a estimativa de preços. Em              

última hipótese, desde que haja justificativa, será dispensada a citada estimativa de preços”.             

(P. 131) 

 

“Na situação em análise, consta na manifestação inicial do processo (4005656) que o             

ordenador de despesas autorizou o início do procedimento sem a pesquisa de mercado,             
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sem que houvesse fundamentação, demonstrando a impossibilidade do uso de três fontes            

de referência.” (P. 131) 

 

“Dessa forma, ausente justificativa para autorizar sem a pesquisa de preço já que não ficou               

demonstrada a impossibilidade. Nesse sentido, observa-se a existência de outros dois           

procedimentos de compra com objetos que, salvo apontamento técnico em contrário, são 

semelhantes ou idênticos ao que ora se analisa. São eles os processos SEI -              

08.0001/005899.2020 e SEI-080001/007186/2020. Tal constatação possui relevância uma        

vez que, caso realmente tratem do mesmo objeto, não resta evidenciado o motivo pelo qual               

não foram cruzadas as referências de valores entre os procedimentos para fins de             

comparação e fonte para pesquisa de preço”. (P. 131) 

 

“Assim, embora não se possa afirmar a priori que os preços praticados sejam abusivos, o               

que extrapolaria o âmbito de atribuição da Subsecretaria Jurídica, o referido procedimento            

traz dúvida razoável sobre a formação do preço pago pelo bem contratado, sendo certo que               

o volume e valor dos contratos, a natureza dos bens envolvidos, bem como a atual               

circunstância de escassez de recursos, recomendariam a realização de um procedimento           

mais cuidadoso”. (P.131) 

 

A Subsecretaria Jurídica sugere os seguintes encaminhamentos sobre a contratação          
da empresa MHS (p.138): 
 

- Necessário que seja justificada a assinatura do termo de referência por outro que não               

profissional com pertinência de expertise com o objeto a ser contratado; 

- Caso haja sobrepreço e o ajuste tenha sido convalidado, deve o gestor adotar todas as                

providências para o ressarcimento dos valores em excesso já despendidos; 

- Seja justificado por que não há menção aos preços coletados nos demais processos de               

compra de ventiladores pulmonares; 

- Seja apurado pelo setor pertinente a proporcionalidade entre a garantia apresentada pela             

contratada e o risco da contratação, em especial em razão da antecipação do pagamento e               

escassez do objeto a ser entregue e o risco corrido pela Administração Pública. 
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Resposta da PGE ao parecer da Subsecretaria Jurídica da SES, relativo aos            
procedimentos adotados na contratação da empresa MHS:  
 

“Em acréscimo ao judicioso parecer, deve-se destacar, na presente análise, a circunstância            

de que a contratação examinada foi objeto de veiculação na mídia quando se questionou a               

capacidade técnica da empresa para cumprir o contrato, mormente porque, até o momento             

da reportagem, os equipamentos não haviam sido entregues. 

O fato noticiado na mídia realça a importância de se verificar o cumprimento dos requisitos               

de habilitação da contratada, em especial a sua qualificação técnica, uma vez que o objeto               

social da empresa é a comercialização de diversos produtos dentre os mais variados (áudio              

e vídeo, informática, alimentação, móveis, tecidos de mesa e banho, produtos           

automobilísticos, vestuário), não sendo especificado o fornecimento de equipamentos para          

a área de saúde. 

Ainda sobre os requisitos de habilitação, tem-se que, para além da ausência de justificativa              

sobre a sua dispensa, em manifesta contrariedade ao disposto no art. 4o-F, da Lei n.°               

13.979/20, não foi anexada a prova de regularidade relativa à Seguridade Social, que é              

exigível mesmo nesta hipótese. 

Repita-se, contudo, que diante da existência de outros fornecedores aptos a fornecer o             

produto (ventilador pulmonar), conforme se verifica nas outras contratações efetuadas pela           

SES, tem-se que a presente hipótese não parece se amoldar no permissivo do art. 4o-F da                

Lei n.o 13.979/20, devendo ser exigidos os requisitos de habilitação previstos na Lei n.o              

8.666/93, salvo mediante robusta justificativa do administrador competente. Verifica-se,         

ademais, que a certidão de tributos estaduais é positiva (SEI 4345808) e não consta a               

certidão de regularidade fiscal dos demais entes e nem a trabalhista. Esse ponto desafia              

maior atenção do administrador responsável, na medida em que a hipótese parece não             

autorizar a excepcionalidade prevista no art. 4o-F da Lei n.o 13.979/20. 

No que se refere à justificativa de preços, conforme manifestado no parecer da             

Subsecretaria Jurídica da SES, noticia-se a existência de diversos outros processos           

instaurados para a aquisição do mesmo insumo (ventiladores pulmonares), sendo certo que            

não houve o cruzamento de dados com as diferentes cotações. O que se tem,              



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

aparentemente, é a abertura de processos simultâneos sendo cada qual instruído com            

apenas uma cotação a justificar a 

contratação daquele fornecedor em específico.” 

 

Em relação à empresa A2A o setor jurídico aponta as seguintes questões para a PGE: 
 

“No caso dos autos, após a justificativa trazida aos autos para a contratação pretendida, foi               

elaborado o termo de referência pelo setor requisitante que abrange a aquisição de 300              

respiradores pulmonares. Contudo, acerca da elaboração do referido, é oportuno que seja            

explicitado o motivo pelo qual o termo não tem assinatura de técnico com expertise              

pertinente ao objeto a ser contrato, haja vista a notória especificidade técnica do objeto e               

destaque no enfrentamento aos agravamentos do Covid-19”. (p.74) 

 

“Não há, contudo, juntada da documentação técnica apontada no item 5 do termo de              

referência, fato que deve ser abordado pelo ordenador de despesas e setor técnico, haja              

vista que a dispensa de documentos de habilitação somente é possível no caso de restrição               

de fornecedores, nos artigo 4o-F, da Lei no 13.979/20”. (p.75) 

 

“Mesmo se tratando de um período de emergência, exige-se a estimativa de preços. Em              

última hipótese, desde que haja justificativa, será dispensada a citada estimativa de preços. 

Na situação em análise, houve autorização para prosseguimento do procedimento com uma            

única proposta (4017801). Cumpre observar que a propostaenviado pela empresa A2A           

informática e o autorizo para tramitação com apenas uma proposta são do dia 31 de março. 

Tal situação chama a atenção já que não é possível localizar remessa de e- mails (ou                

qualquer outro registro formal) com pedido de cotação para quaisquer outros fornecedores,            

para que seja atestada a compatibilidade do preço com o mercado. 

O fato deve ser aclarado, mesmo porque existem outros dois procedimentos de compra             

com objetos que, salvo opinião técnica em contrário, são semelhantes ou idênticos. São             

eles os processos SEI-080001/007407/2020 e SEI-080001/005899/2020, de forma que não          

transparece o motivo pelo qual não foram cruzadas as referências de valores em cada              

procedimento para formação de preço estimado e compatível com o mercado. 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

Também não se consultaram outras fontes de pesquisa, como bancos de preços públicos, a              

exemplo do SIGA e do ComprasNet. Assim, faz-se necessária complementação ou           

apresentação de justificativa no caso em análise para que seja explicitado o motivo da              

autorização, tendo em vista que o decreto n.o 46.991/20 estipula que sempre que possível              

devem ser usadas três fontes de referência expostos nos art. 4-E, VI. 

Em síntese: embora não se possa afirmar a priori que os preços praticados sejam abusivos,               

o que extrapolaria o âmbito de atribuição da Subsecretaria Jurídica, o referido procedimento             

traz dúvida razoável sobre a aptidão das referidas empresas em contribuir adequadamente            

para a formação do preço de mercado do bem contratado, sendo certo que o volume e valor                 

dos contratos, a natureza dos bens envolvidos, bem como a atual circunstância de             

escassez de recursos, recomendariam a realização de um procedimento mais cuidadoso”.           

(p.77) 

 

A Subsecretaria Jurídica sugere os seguintes encaminhamentos sobre a contratação          
da empresa A2A (p.84): 
 

- Seja justificada a assinatura do termo de referência por outro que não profissional com               

pertinência de expertise com o objeto a ser contratado; 

- Conforme item 3.1.3 da presente manifestação, deve ser realizada nova pesquisa para             

estimativa de preços, termos do item c.1 do despacho do Procurador Geral do Estado. A               

partir disso, caso se constantes oscilações, deve-se justificar nos termos do item c.2. Por              

outro lado, caso haja sobrepreço e o ajuste tenha sido convalidado, deve o gestor adotar               

todas as providências para o ressarcimento dos valores em excesso já despendidos,            

conforme o item c.3. 

- Promova-se as alterações nos contratos, por meio de termo aditivo, nos termos do item 4                

do presente parecer; 

- Seja alterada a fundamentação da dispensa de licitação registrada na nota de empenho              

para o dispositivo legal da lei n.o 13.979/2020, IV. 

 

Resposta da PGE ao parecer da Subsecretaria Jurídica da SES, relativo aos            
procedimentos adotados na contratação da empresa A2A:  
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“Em acréscimo ao judicioso parecer, deve-se destacar, na presente análise, a circunstância            

de que a contratação examinada foi objeto de veiculação na mídia quando se destacou um               

potencial sobrepeço no valor dos ventiladores adquiridos pela SES. Referida notícia gerou o             

encaminhamento de ofício do Núcleo de Defesa da Probidade da PGE à Controladoria             

Geral do Estado para que tomasse ciência dos fatos e adotasse as medidas que julgasse               

pertinentes dentro de suas atribuições. 

A corroborar com a matéria jornalística, verifica-se que, em outro processo análogo ao             

presente (SEI 080001/007407/2020), tem-se que empresa diversa (MHS Produtos e          

Serviços) - sobre a qual também paira denúncia de irregularidades - ofertou à SES um               

preço levemente inferior para um produto aparentemente com as mesmas especificações           

técnicas. 

Tal constatação, embora possa ainda não constituir prova de sobrepreços ou de práticas             

anticompetitivas, por certo recomenda a diligência da nova verificação de preços de            

mercado recomendada e, igualmente, a apuração de eventuais ilícitos administrativos nas           

contratações de insumos referidas no parecer. 

Nesse contexto, chama atenção, conforme manifestado no parecer da Subsecretaria          

Jurídica da SES, que não houve o cruzamento de dados, com diferentes cotações, entre os               

diversos processos instaurados para a aquisição do mesmo insumo. O que se tem,             

aparentemente, é a abertura de processos simultâneos sendo cada qual instruído com            

apenas uma cotação a justificar a contratação daquele fornecedor em específico. 

(...) 

Além do mais, o fato noticiado na mídia realça a importância de se verificar o cumprimento                

dos requisitos de habilitação da contratada, em especial a sua qualificação técnica, uma vez              

que o objeto social da empresa é a comercialização de produtos de informática, e não o                

fornecimento de equipamentos para a área de saúde. 

Ainda sobre os requisitos de habilitação, tem-se que, para além da ausência de justificativa              

sobre a sua dispensa, em manifesta contrariedade ao disposto no art. 4o-F, da Lei n.°               

13.979/20, não foi anexada a prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o              

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7o da Constituição, que são               

exigíveis mesmo nesta hipótese. 
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Repita-se, contudo, que diante da existência de outros fornecedores aptos a fornecer o             

produto (ventilador pulmonar), conforme se verifica nas outras contratações efetuadas pela           

SES, tem-se que a presente hipótese não parece se amoldar no permissivo do art. 4o-F da                

Lei n.o 13.979/20, devendo ser exigidos os requisitos de habilitação previstos na Lei n.o              

8.666/93, salvo mediante robusta justificativa do administrador competente. 

Por fim, anota-se que, para além das alterações sugeridas pela ASJUR/SES, o contrato             

sequer foi assinado pela autoridade competente e nem publicado em Diário Oficial,            

irregularidades que devem ser igualmente sanadas”. 

 

Em relação à empresa ARC Fontoura o setor jurídico aponta as seguintes questões             
para a PGE: 
 

“No caso dos autos, após a justificativa trazida aos autos para a contratação pretendida, foi               

elaborado o termo de referência pelo setor requisitante. Contudo, é oportuno que seja             

explicitado o motivo pelo qual o termo não tem assinatura de técnico com expertise              

pertinente ao objeto a ser contrato”. (p.122) 

 

“Ao que parece, os requisitos de habilitação técnica descritos no item 5 do termo de               

referência não se encontram presentes. Basta notar habilitação da empresa (3864266) para            

verificar isso. É preciso que haja justificativa idônea para tanto, uma vez que a dispensa de                

documentos de habilitação somente é possível no caso de restrição de fornecedores, nos             

termos do artigo 4o-F, da Lei no 13.979/20”. (p.123) 

 

“Mesmo se tratando de um período de emergência, exige-se a estimativa de preços. Em              

última hipótese, desde que haja justificativa, será dispensada a citada estimativa de preços. 

Na situação em análise, constam três fornecedores, que seriam suficientes de acordo com a              

lei n.o 13.979/2020. Ocorre que o Decreto Estadual n° 46.991/20 aponta para a             

necessidade sempre que possível, de apresentação de três fontes de referência, dentre as             

alíneas descritas na lei n.o 13.979/2020. Nesse sentido, só foram juntadas propostas das             

pessoas jurídicas: ARC FONTOURA (3855069), ATACADÃO FARMACÊUTICO (3855072)        

e JABEL (3855073). Todavia, não é possível localizar remessa de e-mails (ou qualquer             
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outro registro formal) com pedido de cotação para quaisquer outros fornecedores. Também            

não se consultaram outras fontes de pesquisa, como bancos de preços públicos, a exemplo              

do SIGA e do ComprasNet. Assim, faz- se necessária complementação ou apresentação de             

justificativa no caso em análise para a restrição nas fontes de pesquisa de preço. Ainda,               

importante indicar que, posteriormente ao envio do termo de referência às pessoas jurídicas             

para cotação junto ao mercado, houve alteração dos quantitativos (SEI - 3843318), o que              

pode trazer alteração nos preços ofertados e, dessa forma, viciar a pesquisa de mercado              

por refletir uma precificação de objeto em quantidade diversa. Tal mudança é apontada no              

despacho SEI – 3855045 e, como consequência, recomenda-se sua repetição 

a fim de demonstrar se o preço obtido se demonstra realmente vantajoso”. (p.124 e125) 

 

A Subsecretaria Jurídica sugere os seguintes encaminhamentos sobre a contratação          
da empresa ARC Fontoura (p.138): 
 
- Apesar de o termo de referência ter sido elaborado setor requisitante e firmado por                

técnico com qualificação profissional pertinente ao tema, falta a assinatura deste último.            

Recomenda-se a correção desse vício. 

- Ao que parece, os requisitos de habilitação técnica descritos no item 5 do termo de                

referência não se encontram presentes. Basta notar habilitação da empresa (3864266) para            

verificar isso. É preciso que haja justificativa idônea para tanto, uma vez que a dispensa de                

documentos de habilitação somente é possível no caso de restrição de fornecedores, nos 

artigo 4o-F, da Lei no 13.979/20. 

- Deve ser realizada nova pesquisa para estimativa de preços, termos do item c.1 do               

despacho do i. Procurador Geral do Estado. A partir disso, caso se constatem oscilações,              

deve-se justificar nos termos do item c.2. Por outro lado, caso haja sobrepreço e o ajuste                

tenha sido convalidado, deve o gestor adotar todas as providências para o ressarcimento             

dos valores em excesso já despendidos, conforme o item c.3; 

- Promova-se as alterações nos contratos, por meio de termo aditivo, nos termos do item 4                

do presente parecer; 
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- Em especial, faz-se necessário justificar a redução da garantia prevista na cláusula             

décima da minuta, em respeito à nota explicativa n° 12 e 12-A da minuta padrão de                

compras elaboradora pela PGE/RJ.  
 

 

 

5.2 – INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da força tarefa de atuação                

integrada na fiscalização das ações estaduais e municipais de enfrentamento à COVID-19            

da 3ª promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania da capital impetraram               

ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário público.             

(Processo nº 0094359-36.2020.8.19.0001) 

Este processo está fundamentado nos elementos carreados pelo Inquérito Civil no           

2020.00284171, instaurado para apurar a prática de atos de improbidade administrativa           

decorrentes de atos ilícitos praticados na contratação pelo Estado do Rio de Janeiro,             

através da Secretaria de Estado de Saúde, das empresas A2A Comércio Serviços e             

Representações LTDA., ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E       

REPRESENTAÇÕES LTDA e MHS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, para a venda de            

respiradores (ventiladores) destinados ao tratamento de pacientes com COVID-19. 

Segundo o Ministério Público “As condutas ilícitas foram praticadas em conluio de agentes             

públicos com empresas e pessoas físicas, todos elencados no polo passivo da demanda,             

gerando expressivo dano ao já combalido erário público estadual e às ações            

governamentais de enfrentamento à epidemia de Covid-19 que assola o país”. 

O MP considera que os processos de compras emergenciais estão inserido num contexto             

de práticas fraudulentas que visavam tirar vantagem e agir em conjunto de modo a              

direcionar as compras em favor das empresas selecionadas pelos agentes públicos para            

atingir a finalidade que era desviar recursos públicos que seriam destinados ao tratamento             

dos pacientes com Covid-19. 
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Segundo o MP “a investigação revelou fortes indícios de que as empresas contratadas eram              

“de fachada”, compostas, formalmente, por pessoas interpostas ou sócios “laranjas”, com o            

objetivo de fraudar contratos públicos, mediante recebimento e ocultação de valores           

percebidos ilicitamente”. 

Cabe apontar que o Estado do Rio de Janeiro reconhece um dano ao erário no valor de R$                  

36.595.625,64, referente aos pagamentos indevidos realizados em benefício das 3          

empresas contratadas, tendo, inclusive, ajuizado medida cautelar de sequestro de bens em            

face de diversos réus da presente ação, conforme processo n. 0094359-           

36.2020.8.19.0001. 

Segundo o MP, os três contratos de compra de ventiladores pulmonares foram realizados             

com diversas irregularidades, destaque para:  

● Falta de averiguação acerca da capacidade das empresas em honrar a avença; 

● As empresas são inaptas para fornecer os equipamentos contratados gerando          

levado risco de inadimplemento contratual com prejuízo financeiro milionário aos          

cofres públicos; 

● Ausência injustificada de estimativas de quantidades (apuração minuciosa feita pelo          

TCE-RJ foi de um superdimensionamento de 70%, equivalente à contratação de 411            

equipamentos a mais do que seria necessário) 

● Nenhuma das três empresas eram fornecedoras habituais e conhecidas da          

Secretaria de Estado de Saúde, não havendo qualquer lastro de experiência que            

assegurasse uma relação de confiança com o governo; 

● Foi verificada a incompatibilidade entre as atividades econômicas registradas nos          

respectivos cadastros e os objetos contratados. A A2A possui como objeto social            

registrado o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de          

informática, enquanto a MHS possui como objeto social o comércio varejista de            

produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não          

especificados anteriormente; 

● Falta registro das empresas A2A e a MHS perante a agência reguladora (ANVISA)             

para comercialização de respiradores; 
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● empresa ARC FONTOURA, apesar de possuir 4 (quatro) diferentes registros junto à            

ANVISA, não detém nenhuma autorização para a produção e/ou comercialização de           

produtos para a saúde e, em consequência, não possui autorização para a produção             

e comercialização de respiradores; 

● A contratação da empresa ARC Fontoura Indústria Comércio e Representações          

Eireli, foi constatada a ausência de diversos documentos exigidos pelos respectivos           

Termos de Referência, sem qualquer justificativa. 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; 

● Incompatibilidade do produto contratado em relação ao produto entregue pela ARC           

Fontoura (empresa ARC FONTOURA, apresentou na sua proposta os seguintes          

modelos a serem entregues ao Estado do Rio de Janeiro os equipamentos das             

marcas LIFEMED, KMOS DRAKE e ALLIA. No entanto, foram entregues os           

respiradores dos modelos ASTRAL 100 – RESMED e VARESP TRILOGY 100 –            

PHILIPS.)  

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. Importante frisar que: Todas as dispensas de             

documentação foram autorizadas, diretamente e de forma injustificada, pelo Subsecretário          

GABRIELL NEVES, conforme demonstram os procedimentos administrativos. 

Segundo o MP, “Avaliando os fatos ora apontados, portanto, 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 foram           

contratadas sem que tenham apresentado condições mínimas de habilitação técnica e           

econômico-financeira”. 

Em relação a contratação, especificamente da empresa A2A, o MP considera que ocorreu             

ausência de qualificação para o cumprimento do contrato. A empresa é classificada como             

de porte pequeno, sua atividade principal é de vendas e serviços na área de informática,               
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além disso nunca atuou na área médica. O capital social desta empresa é considerado              

baixo, de R$ 20 mil, o que significa que seu porte não está compatível com o da venda                  

contratada, qual seja, R$ 59,4 milhões, ou seja, 3 mil vezes maior que o capital social. 

Segundo o MP: “Pelo porte da empresa, perfil dos sócios, ramo de atividade e falta de                

histórico de contratações com o Estado do Rio de Janeiro, estão presentes fortes indícios              

de que a empresa está fazendo a triangulação da venda de outra empresa, ou importação,               

de forma a elevar os valores, o que também traz elementos que apontam para o               

envolvimento de agentes públicos quando de sua seleção como fornecedora”. 

O Gabriell Neves, foi o ator principal para o direcionamento ilícito da contratação das três               

empresas que foram concluídas em “prazo relâmpago” não justificável, nem mesmo pela            

urgência da epidemia, tendo em vista os fatos a seguir elencados, além daqueles expostos              

acima. 

No processo de contratação da empresa ARC Fontoura foram recebidas três propostas            

para aquisição de trezentos ventiladores e uma de locação, sem que a SES/RJ tenha feito               

chamamento público ou divulgado os supramencionados processos de contratação por          

qualquer meio ou mídia. Mesmo assim, Gabriell Neves autorizou a continuidade nos            

trâmites para aquisição e posteriormente a locação. 

● ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; 

● ATACADAO FARMACEUTICO; e 

● JABEL MARKETING E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

A investigação desenvolvida pelo Ministério Público revelou que havia conluio entre as três             

empresas proponentes, ou melhor, não havia qualquer independência entre elas, tendo em            

vista os vínculos a seguir demonstrados. 

“Embora conste como sócia/titular da ARC FONTOURA, consulta à base de dados CAGED             

traz a informação de que CINTHYA SILVA NEUMANN foi funcionária da empresa            

ATACADÃO FARMACEUTICO COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR E        

ALIMENTOS LTDA (CNPJ 01.593.198/0001-27) entre 02/03/2015 e 09/03/2020. 
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Em consulta no CAGED em relação à lista dos funcionários da empresa ATACADÃO             

FARMACEUTICO foi localizada a funcionária CINTHYA, na função de gerente          

administrativa, constando instrução de ensino médio e salário de R$ 1.597,91. 

Assim, CINTHYA, única sócia da ARC FONTOURA, uma empresa com R$ 2 milhões de              

capital social integralizado, trabalhou, até 09/03/2020, como gerente em outra empresa, a            

ATACADÃO FARMACEUTICO, com salário de R$ 1.597,91, sendo esse um forte indício de             

que CINTHYA seja, na verdade, uma interposta pessoa na empresa ARC FONTOURA. 

Em consulta ao quadro societário da empresa ATACADÃO FARMACEUTICO na JUCERJA,           

identificamos o seguinte histórico de sócios: 

Os atuais sócios, portanto, da ATACADÃO FARMACEUTICO são ANTONIO RIBEIRO DA           

FONTOURA E MARIA MONTEIRO DA FONTOURA. 

Ao verificar os vínculos dos sócios com outras sociedades, vê-se que a sócia MARIA              

MONTEIRO DA FONTOURA integra também a sociedade JABEL MARKETING E          

REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ 06.321.588/0001-61, que foi a terceira proponente no          

processo em análise. 

Com relação ao outro sócio da JABEL, MAURÍCIO MONTEIRO DA FONTOURA,           

constatou-se que ele é proprietário da GEFER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS           

EIRELI, cujo nome fantasia é OUR LABS, sendo certo que o nome fantasia da ARC               

FONTOURA é OUR COMPANY, o que demonstra bastante similaridade e denota um            

segundo vínculo identificado nas pesquisas realizadas. 

Além disso, a JABEL é sediada em endereço idêntico ao endereço residencial declarado             

pelos Srs. ANTÔNIO RIBEIRO e MARIA MONTEIRO, sócios do ATACADÃO          

FARMACEUTICO: Rua Pinto Teles, no 1.175. 

E mais: nos atos constitutivos da JABEL, o Sr. MAURÍCIO MONTEIRO declara residir à Rua               

Geremário Dantas, no 1.137, Bloco 3, Apartamento 503, que é o mesmo endereço de              

CINTHYA e da própria ARC FONTOURA. 
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A análise dos contratos sociais da empresa ARC FONTOURA indica que ela iniciou suas              

operações no ano de 2012, com capital social de R$ 2 mil, supostamente na residência da                

sócia CINTHYA. 

No final de 2016 o capital da empresa foi elevado para R$ 2 milhões, mas somente em abril                  

de 2019 a sócia CINTHYA assumiu a integralidade da empresa, ao pagar R$ 1 milhão ao                

sócio que se retirava. 

Ocorre, então, que o sócio retirante, que detinha metade do capital social, aceitou sair pelo               

valor nominal de seu capital, sem qualquer precificação do negócio, do fundo mercantil. 

Tal operação é característica de empresas constituídas por interpostas pessoas. 

É fácil concluir que não havia independência entre as três propostas de fornecimento             

apresentadas, o que desqualifica a pesquisa de mercado, estando presentes todos os            

indícios de combinação prévia de preços na apresentação das propostas, com objetivo            

único de que fosse contemplada proposta com sobrepreço para a aquisição dos            

equipamentos”. 

Na análise societária da MHS realizada pelo MP, existe evidência de dolo de fraudar,              

analisando os vínculos empregatícios de LEONARDO no sistema CAGED, verificamos que           

o mesmo, quando se tornou sócio administrador da MHS em setembro de 2019, era,              

concomitantemente, funcionário da própria MHS, e anteriormente fora funcionário de          

empresa de ramo similar, a WIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS (CNPJ            

16.926.282/0001-92). 

O vínculo empregatício de LEONARDO com a WIN DISTRIBUIDORA, registrado no sistema            

CAGED, indica que seu grau de instrução é de ensino médio completo, e que foi admitido                

em 01/07/2016 como “motorista de carro de passeio” com salário de R$ 1.123,17, sendo              

desligado em 03/08/2018, com salário de R$ 1.263,00. 

Na sociedade empresária MHS, LEONARDO foi admitido em 01/02/2019 e desligado em            

31/01/2020, e exercia a função de “auxiliar de escritório em geral”, com salário de R$               

1.246,00. Leonardo reside na Rua São Sebastião, S/N, casa 01, lote 1, Campo Grande. 
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O padrão do endereço residencial, o grau de instrução, as funções anteriormente exercidas,             

e o fato de ter sido empregado da empresa onde se tornou o único administrador com                

apenas 1% das cotas, permite a conclusão de que LEONARDO é pessoa interposta, cuja              

função é ocultar os verdadeiros donos da empresa. 

Nesta esteira, tem-se que o atual sócio cotista da empresa, com 99% das cotas, é               

GUILHERME SISMIL GUERRA. 

GUILHERME é filho de ANA PAULA DA SILVA SISMIL GUERRA (CPF 069.306.417-07),            

sócia/dona da WIN, onde o administrador da MHS, o Sr. LEONARDO, trabalhou antes de              

ser funcionário desta empresa e, posteriormente, sócio administrador da MHS. 

Como aponta o Relatório Técnico anexo, o levantamento inicial sobre os laços familiares e              

os vínculos entre os envolvidos aponta os seguintes relacionamentos: 

• ANA PAULA é dona da WIN onde LEONARDO trabalhou de 01/07/2016 a 03/08/2018; 

• ANA PAULA é irmã de BRUNO, que fundou a MHS em 27/11/2017 e utilizou o endereço                 

residencial dela como sede da empresa. 

• ANA PAULA é mãe de GUILHERME, que se tornou sócio cotista da MHS em 23/09/2019. 

• ANA PAULA é esposa de GLAUCO, sócio da MHS entre 08/03/2019 e 23/09/2019. 

• GLAUCO é tio de DERICK, sócio da MHS entre 08/03/2019 e 23/09/2019. 

Na análise societária da empresa A2A Comércio Serviços e Representação LTDA, o MP             

colheu evidências que no processo de contratação observa-se a demonstração de fraudar. 

A empresa A2A está enquadrada no SIMPLES NACIONAL desde 01/01/2020, tendo sido            

optante anteriormente, mas sido excluída por atos administrativos da Receita Federal. Não            

é possível saber o faturamento atual da empresa por conta do sigilo fiscal, mas o               

enquadramento no SIMPLES NACIONAL indica um faturamento menor que o limite máximo            

de R$ 4,8 milhões no ano anterior. 

A sócia MEL, ao ingressar na sociedade, apontou como endereço residencial o apt. 1001 da               

Rua do Senado 311, o mesmo que AURINO indicou quando veio a substituí-la na              

sociedade. 
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Tal fato, associado ao histórico de vínculo empregatício de AURINO, que era vendedor da              

área de informática, segmento em que MEL jamais atuou, pode indicar que MEL tenha sido               

uma interposta pessoa na sociedade. 

 

Além disso, o Inquérito Civil sobre a Compra de Respiradores impetrado pelo MPRJ (              
Nº 2020.00284171), relativo à contratação da Empresa A2A Comércio Serviços e           

Representações LTDA, inicialmente para a compra de 50 respiradores – ou ventiladores            

pulmonares além de outras 250 peças, aponta para o superfaturamento de ao menos R$              

4,9 milhões na compra destes equipamentos, visto que cada aparelho saiu por R$ 198 mil,               

mais que o dobro de seu preço no mercado brasileiro; o modelo previsto pela contratada               

para a compra pela SES é vendido por 3 mil dólares no exterior, não sendo o mais                 

adequado, segundo as especificações técnicas, para o uso em pacientes críticos vítimas de             

COVID-19. 

 

Encaminhamento: Caso não haja a comprovação da entrega do material comprado, em            

especial quanto aos valores pagos antecipadamente, a Secretaria de Estado de Saúde            

deverá esclarecer o prazo avençado para tanto e as medidas adotadas face ao risco de               

inadimplemento. 

 

5.3 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 
 

A investigação realizada pela Controladoria Geral do Estado aponta que diante de notícia             

vinculada em mídia de grande circulação, acerca do cancelamento das contratações           

emergenciais firmadas pela Secretaria de Estado de Saúde - SES no combate à COVID-19,              

por apresentarem indícios de irregularidades, a Controladoria Geral do Estado realizou           

auditoria para fazer um levantamento da atual situação dos referidos processos de            

contratação das empresas responsáveis para o fornecimento de equipamentos de          

ventiladores pulmonares (contratos nº 14, 29 e 30/2020). 

Após repercussão dos indícios de irregularidades relativas aos processos de contratação           

emergenciais no combate à COVID-19, foi observado através de análise documental no            
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SEI, o encaminhamento realizado pela Subsecretaria Executiva dos aludidos processos à           

Subsecretaria Jurídica da SES, para avaliação e emissão de parecer com o intuito de              

retificar erros e proteger o erário, procedendo ao seu cancelamento  quando assim devido. 

 

A CGE identificou os seguintes riscos: 

 

● Ausência de transparência nos contratos; 

● Ausência injustificada de dispensa de estimativas de preço (Gabriell Neves autorizou           

a dispensa da pesquisa de preços sem a justificativa que lhe era imposta. A gerência               

de compras, por sua vez, apenas algumas horas depois da especificação do produto             

por GUSTAVO, afirma que só foi possível a obtenção de uma proposta no mercado,              

sem a indicação das empresas consultadas e sem qualquer detalhamento); 

● Restrição de acesso a processos referentes à contratação de despesas para           

combate à COVID-19 no SEI; 

● Geração de danos ao erário e de riscos à população em virtude do cancelamento de               

contratos referentes ao combate à COVID-19. 

● Aquisição de respiradores pela Secretaria de Estado de Saúde com valores acima            

do 

praticado no mercado (tanto no processo de contratação da empresa MHS como da             

empresa A2A, não houve outra pesquisa de preço por parte dos gestores); 

● Especificação limitante na descrição do item no Termo de Referência (tanto no            

processo de contratação da empresa MHS e da empresa A2A não foi identificado no              

Diário Oficial, o chamamento público para recebimento de propostas para a           

aquisição dos ventiladores pulmonares); 

● Pagamento antecipado de despesa pelo Estado sem ônus ao fornecedor e sem            

evidências de ações tempestivas para garantir a entrega regular da aquisição.           

(Foram repassados R$ 18.193.320 no dia 14 de março para empresa MHS referente             

a compra de 92 respiradores no universo de 300 unidades pactuadas. E para a              

empresa A2A valor de R$ 9.900.000 referente a 50 ventiladores pulmonares. No            

entanto, a equipe da CGE não localizou nos autos o atesto do recebimento dos              

equipamentos pagos antecipadamente pela SES, de ambas as empresas.         
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Infringindo os termos de referência pactuado que enfatiza que as entregas           

ocorreriam de forma imediata e em regime de urgência, contados da assinatura do             

termo de contrato.) 

 

 

Em uma amostra de 39 contratos analisados pela CGE, 05 foram cancelados e 04 constam               

de parecer da Subsecretaria Jurídica da SES como passíveis de cancelamento. Além de 09              

processos não terem sido analisados, por apresentarem acesso restrito no SEI. Conforme            

consta na tabela 003 elaborada pela CGE foram realizados cancelamento de contratos,            

atestando o risco de prejuízo ao erário: 

 

 

Fonte: Nota de identificação de riscos no 20200065/supsoc1/age/cge 

 

Para avaliar o valor da aquisição referente aos ventiladores pulmonares adquiridos pela            

SES, a Controladoria Geral do Estado realizou pesquisas de preços de ventiladores            

pulmonares adquiridos por outros entes, no mesmo período de celebração dos contratos            

ora avaliados, por meio de consulta ao sítio eletrônico “Painel de Preços” o que permitiria a                

comparação dos custos. 

Em consulta ao sítio do Ministério da Economia, foi verificado aquisições de equipamentos             

similares, pela Fundação Oswaldo Cruz, de 02 (dois) ventiladores artificiais modelos           

pediátrico e adulto, pelo valor unitário de R$ 35.200,00, na data de 30/03/2020. Pelo              
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Comando da Aeronáutica foi verificado a aquisição de 50 (cinquenta) ventiladores artificiais            

para emprego na UTI do Sistema de Saúde da Aeronáutica em 18/03/2020 no valor unitário               

de R$ 61.945,37, totalizando R$ 3.097.268,50. 

 

Apesar da limitação técnica pela equipe da CGE relativa a avaliação da qualidade dos              

ventiladores adquiridos, pode-se constatar uma diferença que vai de 174% até 463% a             

maior no custo unitário dos ventiladores adquiridos pela SES em detrimento dos preços             

pesquisados pela Fundação Oswaldo Cruz e o Sistema de Saúde da Aeronáutica, conforme             

demonstra o quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nota de identificação de riscos no 20200004/supsoc1/age/cge 

 

A CGE apurou que os processos administrativos relacionados ao Contrato no 029/2020 não             

permitiu assegurar a efetiva entrega dos equipamentos contratados e pagos de forma            

adiantada à empresa A2A Comércio Serviços e Representação Ltda, uma vez que não foi              

encontrada evidências no processo de que tenham sido designados servidores para           

fiscalizar a regular execução do Contrato, conforme cláusula sétima, parágrafo primeiro do            

contrato em análise, o que é agravado pelo fato de o pagamento ter sido antecipado. 

 
 
5.4 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao longo de 2020, abriu diversos                

processos para apurar as irregularidades dos contratos firmados para atender a demanda            

na área da saúde em função da pandemia do COVID-19. 

 

Neste documento, reunimos os principais pontos abordados pelo TCE/RJ sobre as fraudes            

no processo de compra de respiradores pulmonares. Analisamos os Processo TCE/RJ nº            

102199-0/2020, Processo TCE-RJ Nº 208562-6/2020, Processo TCE-RJ nº 102.260-5/20 e          

O Processo nº 102.605-9/2020. 

 

Nesta série de denúncias/investigações realizados pelo TCE/RJ, foram encontradas cerca          

de 7 irregularidades achadas no processo de contratação e execução dos contratos            

emergenciais, que tinham como objeto a compra de ventiladores mecânicos. 

  

 

1º Irregularidade - Contratação de empresas inaptas ao fornecimento emergencial          
pretendido 
 
As aquisições de ventiladores pulmonares foram efetivadas com precária investigação da           

capacidade das empresas contratadas, como demonstrado, de forma resumida, no 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: 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Processo nº 102.605-9/2020 de Auditoria realizado pelo TCE/RJ 
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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. 

 

Em leitura ao Acórdão nº 642/2014 – 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). 

 

 2º Irregularidade - Direcionamento Ilícito da Contratação 
 

Os indícios de ilicitude no caso da contratação das empresas investigadas, pode ser             

observada neste simples movimento: 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 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. 
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Por exemplo: Contrato nº 30/2020 com a MHS foi aberto às 18h30 do dia 31 de março de                  

2020 por Maria Ozana Gomes, Superintendente da SES, a autorização do prosseguimento            

por Gabriell Neves veio em 13:59 do dia 01º de abril de 2020 e às 14:33 do dia 01º de abril                     

de 2020 a MHS já havia feito proposta. Contrato nº 29/2020 com a A2A foi aberto às 13:14                  

de 30 de março de 2020, no dia 31 de março de 2020, às 13:06 Gabriell Neves aprovou o                   

termo de referência, Ariane Silva, analista de compras, enviou e-mail para empresa às             

14:59 e às 15:18 A2A enviou proposta. Com relação à ARC, a contratação teve aparência               

de legalidade porque houve cotação de preços com outras duas empresas, no entanto, as              

três empresas têm vínculos entre si. 

 

Segundo o TCE/RJ, o processo de chamamento público instaurado não foi elaborado e             

divulgado em consonância com a legislação de regência. A questão do TCE/RJ é relativa à               

nomenclatura utilizada na publicação da convocação que foi tecnicamente inadequada, uma           

vez que a referida convocação trata-se de uma estimativa dos preços praticados no             

mercado, o que não implicaria em instauração prévia de processo administrativo, isto            

significa que não teria a natureza jurídica de Chamamento Público. O TCE/RJ comunicou             

que a Secretaria de Estado de Saúde preste os seguintes esclarecimentos: a) Houve o              

recebimento por parte da SES de propostas de fornecedores com estoques dos itens ali              

solicitados (testes rápidos para Covid-19 e de ventiladores pulmonares)? b) Quantas e que             

empresas responderam à convocação? c) O objetivo de formação de painel de preços foi              

alcançado? d) Tal pesquisa de preços foi utilizada como balizadora de outras contratações             

destes itens realizadas posteriormente a pesquisa? e) Alguma destas propostas se           

converteu em contrato de aquisição dos itens? (Processo TCE-RJ nº 102.260-5/20) 

 

 3º Irregularidade - Pagamento antecipado sem a prestação de garantia 
 

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. 

 

 4 - Ausência injustificada de estimativas de preço 
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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. 

 

5º Irregularidade -  Ausência injustificada de estimativas de quantidade 

 

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. 

 

6º Irregularidade - Sobrepreço injustificado das contratações emergenciais realizadas         
para combate da pandemia do COVID-19 
  

Apurou o TCE-RJ 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 do             

Relatório de Auditoria (DOC. ANEXO 5), indicando a prática de sobrepreço, apontando para             

um dano potencial na ordem de R$ 123.588 MILHÕES, em flagrante afronta ao Princípio 

da Economicidade insculpido no artigo 70, da Constituição Federal de 1988. 

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%: 
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Fonte: Processo nº 102.605-9/2020 de Auditoria realizado pelo TCE/RJ 

 

Observa-se que os respiradores foram contratados a preços que equivaliam,          

aproximadamente, em média, ao triplo do valor adotado como referência para o mercado.             

Portanto, o sobrepreço total apurado nas aquisições provenientes das três contratações           

para aquisição de 1.000 ventiladores pulmonares foi de R$ 123.588.000,00. 

 

7º Irregularidade - Liquidação irregular de despesa, pelo recebimento de          
equipamentos inservíveis para os fins a que se destinava a contratação 
 

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 11 (elaborada pelo TCE/RJ): 
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Fonte: Processo nº 102.605-9/2020 de Auditoria realizado pelo TCE/RJ 

 

 

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, compartilhada com esta equipe, que, entre outras análises, atestou que “os            

equipamentos entregues não são adequados para o longo e difícil acompanhamento de            

pacientes com insuficiência respiratória grave por Covid-19”: 

 

 

Síntese da análise do TCE/RJ 
 

“O conjunto das irregularidades apontadas pelo TCE/RJ 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”. 
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“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 sítio eletrônico “blog do Berta” publicou matéria denunciando a           

contratação da empresa A2A”.  

 

O TCE-RJ, chamou a atenção para o fato de que havia grave risco associado a essas                

contratações 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. 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 ex-superintendente 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. 

 

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            
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Logística, Suprimentos e Patrimônio, o mesmo responsável pelo recebimento irregular dos           

equipamentos. 

 

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, as irregularidades descritas no relatório do TCE/RJ            

de maneira individualizada devem ser avaliadas 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 e também o secretário de               

Saúde Edmar Santos. 
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Rio de Janeiro,  30 de Setembro de 2020 

 
 
 
À Comissão Especial Instituída para     

Acompanhar a Situação Fiscal,    

Orçamentária e Financeira das Medidas     

Relativas à Saúde Pública de Importância      

Internacional Relacionadas ao Coronavírus    

(COVID-19)  

 
 
Análise Preliminar nº 06/2020  

Assunto: Contratação SAMU | OZZ SAÚDE EIRELI  

 

 

Venho por meio do presente, com votos de estima e consideração, na condição de              

relator da Comissão Especial Instituída para Acompanhar a Situação Fiscal, Orçamentária e            

Financeira das Medidas Relativas à Saúde Pública de Importância Internacional Relacionadas           

ao Coronavírus (COVID-19), daqui em diante denominada apenas Comissão COVID-19, dar           

ciência da análise preliminar relativa à contratação da empresa OZZ SAÚDE - EIRELI, para              

a gestão dos serviços dos SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conforme             

passo a expor. 

RENAN FERREIRINHA 

Deputado Estadual 

Relator 
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1. Introdução 

 

A empresa OZZ Saúde foi selecionada no mês de março pela Secretaria Estadual do              

Rio de Janeiro para gerir os serviços do SAMU. No entanto, diversas irregularidades foram              

apontadas desde a celebração do contrato até a execução dos serviços. Esse relatório avaliará              

os diversos fatores que permearam esse processo. 

 

Com base nos dados levantados no Portal de Compras do Estado1 e no SIAFE-RJ2,              

levantamos e analisamos as informações pertinentes aos contratos da OZZ SAÚDE - EIRELI,             

com inscrição ativa de CNPJ nº 12.370.575/0001-85, registrado na Receita Federal em nome             

do Sr. SERGIO ESTELIODORO POZZETTI. Vale notar que a empresa se tornou um             

fornecedor qualificado no Estado do Rio de Janeiro em março de 2020, sendo que o contrato                

para a gestão dos serviços dos SAMU tem início em 21 de março de 2020. 

 

O SAMU 192 é operado com 112 veículos, sendo 35 Unidades de Suporte Avançado              

(as USAs, também conhecidas como “UTIs móveis”), 47 Unidades de Suporte Básico            

(USBs) e 30 motolâncias. De acordo com o contrato, enquanto as ambulâncias de Suporte              

Básico contariam com um motorista e um técnico de enfermagem, as de Suporte Avançado              

teriam um condutor, um médico e um enfermeiro, e seriam equipadas com ventilador             

mecânico, bomba de infusão, cardioversor desfibrilador, entre outros equipamentos para          

salvar vidas, segundo informações apuradas no sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do             

Estado. 

 

Ainda com informações disponíveis no citado sítio eletrônico, temos a menção sobre o             

efetivo do quadro de funcionários da empresa contratada, que contaria com 2.170 plantões             

médicos nas UTIs móveis, 620 plantões de médicos reguladores, 449 técnicos de            

1 https://www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga 
2http://www.fazenda.rj.gov.br/siaferio/faces/wcnav_defaultSelection?_afrLoop=55103531568526409&_afrWin
dowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrl-state=rej8lnp1y_2 
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enfermagem, 245 enfermeiros, 410 condutores, 30 rádio-operadores e 77 técnicos auxiliares           

de regulação médica. 

 

A Linha do Tempo (3 imagens), a seguir, apresenta os principais fatos da contratação              

da OZZ Saúde para gestão do SAMU. 

4 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 
5 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 
6 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 
7 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 

2. Contratação SAMU OZZ 

2.1. Identificação do objeto e execução orçamentária e financeira 

 

O objeto em análise se refere ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU              

192), que estava inserido na Secretaria de Estado da Defesa Civil, sendo executado pelo              

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, conforme Decreto nº 43.022, de 10                

de junho de 2011. O SAMU é um serviço público do governo federal, dentro do Ministério da                 

Saúde, que tem como o objetivo o atendimento primário universal. Ele foi instituído através              

da portaria GM/MS nº 1.864, de 29 de setembro de 2003, e regulamentado pelas Portarias               

GM/MS nº 1.863, de 29 de setembro de 2003, e Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de                 

novembro de 2002.  

 

No entanto, em 10 de abril de 2019, a partir do Decreto nº 46.635, o SAMU foi                 

transferido para a responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde. Na ocasião, foi             

identificada a necessidade da prestação deste serviço de maneira mais eficiente, a partir de              

uma estrutura mais complexa, que garantisse mais celeridade e aprimorasse a logística de             

insumos e serviços. Devido à extensão territorial do Estado do Rio de Janeiro, percebeu-se              

uma demanda para a atenção hospitalar especializada e de alta complexidade em serviços             

intermediários, de maneira que pudesse “garantir uma cadeia de reanimação e estabilização            

para os pacientes graves e uma cadeia de cuidados imediatos e resolutivos para os pacientes               

agudos não graves”, segundo a justificativa apresentada no Termo de Referência.  

 

Além disso, como consta no mesmo documento, com o aumento da violência urbana e              

dos acidentes de trânsito, em comparação com a estruturação da rede assistencial de maneira              

precária, a demanda estava muito além do que era suportado pelos serviços de Urgência. Para               

que fosse possível atender às exigências da Política Nacional de Atenção às Urgências             
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(PNAU) do Ministério da Saúde, foi justificada a necessidade da mudança de Secretaria e              

da terceirização da execução do serviço, por conta da ausência de corpo técnico suficiente              

no quadro da Secretaria de Estado de Saúde, mais especificamente na área de Atendimento              

Pré-hospitalar Móvel de Urgência. O PNAU estabelece critérios para a realização de cada             

tipo de atividade, exigindo um conhecimento específico e/ou treinamento, segundo as           

mesmas diretrizes. 

 

Para isso, como consta no Termo de Referência, foi aberto um processo de             

contratação de uma empresa especializada na 

 
“gestão, operacionalização e execução de regulação e       

intervenção médica de urgência, através do atendimento       

pré-hospitalar móvel, nas áreas do Serviço de Atendimento        

Móvel de Urgência – SAMU 192, no Município do Rio de           

Janeiro, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por            

semana, assegurando assistência universal e gratuita aos usuários        

do Sistema Único de Saúde – SUS, observando as diretrizes,          

regulamentos e orientações instituídas pelo Ministério da Saúde”. 

 

A partir das propostas enviadas, a empresa OZZ Saúde foi que a que apresentou o               

menor preço global e, consequentemente, assumiu a gestão do SAMU. A empresa participou             

da licitação de emergência do dia 20 de março de 2020 e foi selecionada para administrar, até                 

31 de dezembro de 2020, 34 bases descentralizadas do SAMU, 35 UTIs móveis e mais de                

1.700 colaboradores. Em release disparado à imprensa3, a OZZ afirmou que “(o contrato com              

o Rio) trata-se do maior projeto em andamento atualmente pela OZZ Saúde, que também              

realiza a gestão parcial dos SAMUs Curitiba, Santa Catarina e Norte Pioneiro, além de outras               

operações nos setores público e privado”. 

 

3 http://www.difundir.com.br/site/c_mostra_release.php?emp=6128&num_release=236562 
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Para a gestão do SAMU, o contrato celebrado se enquadra no tipo de aquisição dentro               

da Lei Federal 13.979/20. Segundo os dados apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado              

e no portal de Compras do Estado do Rio de Janeiro, dentre todos os contratos firmados na                 

pandemia, que representam o somatório de 1,7 bilhão de reais, 10% se referem apenas à               

OZZ. Neste contrato, em formato de execução indireta na gestão de equipamentos, frota e              

serviços, os indicadores mínimos de qualidade permitiriam essa transferência pelo Executivo           

para uma empresa privada especializada. 

 

Esses indicadores estariam referenciados no Termo de Referência, documento         

fundamental para o correto decorrer do processo de contratação. Ele foi fundado na Lei              

6.043/11 e no Decreto Estadual n° 43.261/11, que deu origem a um contrato com base na Lei                 

8.666/93. Segundo definido pelos mesmos, a contratada não prestará uma atividade privada,            

mas, sim, um serviço público a toda população do Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, sua                 

contratação não deveria ter finalidades lucrativas como prioridade, mas a garantia do serviço             

a todos os cidadãos. Da mesma forma, as normas constitucionais e as leis que regem esse                

serviço permanecem vigentes na presente contratação.  

 

No entanto, em audiência da Comissão da COVID na ALERJ, Mariana Scárdua,            

ex-Subsecretária de gestão da Atenção à Saúde da SES, demonstrou surpresa com a             

contratação da OZZ, notícia que tomou conhecimento através de jornais. Segundo ela,            

conforme parecer jurídico elaborado pela equipe técnica do governo, havia um processo em             

andamento para contratação de uma Organização Social para a administração do serviço do             

SAMU. Essa audiência foi divulgada pela imprensa4, mostrando que o edital para essa             

contratação já estava pronto, mas o secretário que assumiu o cargo, Gabriell Neves, não deu               

prosseguimento, optando pela dispensa de licitação por conta da pandemia. Nesse novo            

4 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/07/09/em-depoimento-ex-subsecretaria-do-rio-a
ponta-irregularidades-na-saude.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996 
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contrato, por sua vez, o Termo de Referência não foi elaborado pela área técnica, e o                

processo culminou na contratação de uma empresa, e não no processo seletivo de uma              

organização social, como era o plano inicial.  

No que se refere à execução orçamentária e financeira, como será apresentado no             

decorrer do relatório, o contrato firmado se deu no valor total de R$ 166 milhões, enquanto o                 

capital social da empresa OZZ é de R$ 5,8 milhões, ou seja, um valor quase 29 vezes menor,                  

conforme consta nos documentos apresentados pela própria empresa. Nesse sentido, foi           

apresentada uma carta fiança, no valor do contrato, assinado pela Montecristo Fiança LTDA,             

com capital declarado de R$ 900 milhões. No entanto, conforme publicado no blog do              

jornalista Ruben Berta5, no dia 11 de julho de 2020, um dos sócios da financeira, o Ronaldo                 

Costa do Nascimento, se cadastrou para ser beneficiado pelo auxílio emergencial do governo             

federal de R$ 600.  

2.2. Irregularidades do Objeto 

 

As irregularidades relativas à contratação da OZZ se apresentam das mais diversas            

formas ao longo do processo, como mostram os pareceres dos órgãos de controle. Mais              

especificamente em relação ao objeto, elaborado para definir critérios que garantam uma            

contratação que seja benéfica para a Administração Pública e para o serviço prestado à              

população, também foram identificadas irregularidades das mais diversas naturezas.  

 

5 https://blogdoberta.com/2020/07/11/empresa-samu-rj-166-milhoes-assinada-beneficiario-auxilio-emergencial/ 
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A primeira delas se refere ao estudo que deveria ser realizado de maneira anterior à               

própria elaboração do Termo de Referência, o Estudo Preliminar. A partir dele, é possível              

realizar uma pesquisa de preços praticados no mercado, tanto na contratação de pessoal             

quanto na contratação de serviços, resultando num orçamento detalhado e que não onerasse             

para os cofres públicos além do necessário. Além disso, esse Estudo Preliminar também             

permite, através de pesquisas e estudos, que sejam definidos métodos, estratégias de            

suprimento, indicadores quantitativos e qualitativos e outros parâmetros que tornariam essa           

contratação mais vantajosa para a Administração Pública e, principalmente, para a população            

atendida. 

 

No entanto, esse estudo prévio não foi realizado para a contratação, como mostram os              

laudos da Subsecretaria Jurídica do Poder Executivo. Segundo eles, a própria delimitação do             

objeto para a especificidade deste caso deveria ser baseada nesse estudo. Esse documento é              

necessário para que “possa ser garantido que o objeto contratado atenda ao interesse público              

da maneira mais satisfatória possível”. Além disso, o estudo não foi realizado de maneira              

satisfatória, sua ausência tampouco justificada nos autos do processo e a elaboração do             

Termo de Referência do contrato em questão não foi realizado pela equipe técnica da SES,               

nem assinado por um técnico que tenha conhecimento neste setor de serviço.  

 

A ausência deste estudo culminou em uma série de decisões que colocam em pauta a               

intencionalidade da contratação, uma vez que, como será apresentado ao longo do relatório,             

foram tomadas decisões que interferem tanto no serviço público a ser prestado, quanto no              

valor que custou aos cofres públicos. Por fim, a ausência do parecer prévio poderia ter sido                

sanada se fosse apresentada uma justificativa para tal, garantindo que a sua omissão não              

apresentaria danos à atividade administrativa ou ao interesse público. Essa justificativa, no            

entanto, também não foi apresentada. 

 

Uma das irregularidades consequentes da ausência do estudo preliminar se dá no            

próprio modelo escolhido para essa contratação. Conforme explanado, esse estudo deveria ser            
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capaz de definir o melhor tipo de contrato a ser firmado, porém, como apresentam os laudos                

dos órgãos fiscalizadores e como foi percebido em oitivas da Comissão COVID-19, o modelo              

não só não é o mais vantajoso para a ocasião, como apresenta alguns procedimentos              

equivocados. Apesar do edital para o processo seletivo ter sido realizado pela equipe técnica              

da Secretaria de Estado de Saúde, ele não foi utilizado com a mudança do tipo de contrato                 

celebrado.  

 

Como mostra no parecer da Subsecretaria Jurídica, os termos utilizados não permitem            

afirmar com clareza o modelo escolhido, uma vez que alguns trechos do Termo de Referência               

se referem a uma contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada              

como Organização Social de Saúde. Em outros trechos, por sua vez, refere-se a uma              

contratação de organização especializada na área de Atendimento Pré-Hospitalar de          

Urgência. Do mesmo modo, partes do objeto identificam a contratação como contrato de             

gestão. De acordo com o mesmo laudo, o “contrato de gestão se volta à formação de uma                 

parceria, entre os seus partícipes, para atender à finalidade pública de fomento e execução de               

atividades da área da saúde”. No entanto, como é possível perceber ao longo da análise do                

Termo de Referência, a falta de clareza na identificação das obrigações da empresa             

contratada coloca em questão a plena harmonia necessária neste tipo de contrato.  

 

Além disso, é recomendado que, a partir do modelo de contrato escolhido, seja             

apresentado um estudo técnico que justifique essa escolha. Esse estudo deveria mostrar as             

razões pelas quais a opção escolhida é a mais apropriada, considerando “eficiência e             

vantajosidade da adoção do modelo de transferência da gestão do serviço, por meio de              

contrato de gestão, em consonância com o planejamento e transparência do ato”. Esse estudo              

e, consequentemente, a sua justificativa, também não foram apresentados. 

 

A partir da escolha do contrato de gestão, em consonância com o período de              

calamidade pública ao qual o Estado do Rio de Janeiro se encontra, por conta do combate a                 
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pandemia, foi dispensado o processo licitatório. De acordo com o parecer da Subsecretaria             

Jurídica: 

 
“Para os casos de dispensa de licitação é necessário, ainda, que           

haja justificativa de preço devidamente formalizada no       

respectivo procedimento, comprovando a adequação dos custos e        

conformidade dos valores praticados ao de mercado, evitando        

contratações desastrosas, não vantajosas ou inadequadas. No       

âmbito Estadual, o Decreto nº 46.642/19 exige a apresentação de,          

no mínimo, três preços para cada item/insumo ou, na         

impossibilidade da obtenção deste mínimo, a apresentação das        

devidas justificativas na fase preparatória de todas as        

contratações.” 

 

No entanto, a pesquisa de mercado elaborada pela Coordenação de Compras no            

E.08.001.2227/2019 não foi apresentada nos autos do processo, ela “se encontra em            

descompasso com o regramento estadual em relação à diversificação das fontes, o que macula              

a regularidade da referida etapa”. Considerando que o objetivo dessa pesquisa de preços é              

que o contrato esteja coerente com os valores praticados no mercado, buscando sempre o              

máximo de dados possíveis para basear a estimativa de preço, assim como a definição do seu                

valor máximo, as propostas enviadas pelas empresas OZZ, IDEIA e MEDSHORE, mesmo            

estando com valores superiores aos praticados, foram aceitos por conta da carência desse             

estudo de maneira satisfatória. Da mesma forma que os demais pontos ausentes deveriam ser              

justificados, o mesmo se refere a ausência dessa pesquisa de mercado. Conforme disposto             

pelo artigo 22, parágrafo único do referido Decreto, a frustração dessa consulta deveria             

constar no Relatório Analítico, contendo o “registro de data de acesso, descrição do modo de               

acesso e declaração do responsável atestando a tentativa”. Assim como as demais            

justificativas faltantes, essa também não está presente nos autos. 
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Nesse mesmo sentido, outro aspecto que é posto em pauta é a ausência da menção ao                

combate à pandemia na primeira versão do Termo de Referência. Em sua justificativa, são              

apresentados diversos motivos, como a extensão territorial, os prejuízos acarretados à           

população pela não prestação de um serviço especializado, a falta de pessoal capacitado para              

o mesmo, entre outros. A motivação pelo cenário de pandemia, por sua vez, só aparece na                

segunda versão do Termo de Referência, quando também foram incluídos alguns           

equipamentos focados no combate ao Coronavírus. Ademais, essa temática aparece de           

maneira superficial e genérica.  

 

Como apresentado pelo TCE:  

 

“reafirma a Coordenadoria postulante (peça eletrônica CAR de        

19.05.2020) seu entendimento, constante do item 2 de sua inicial,          

no sentido da inviabilidade de enquadramento da contratação em         

foco (Contrato nº 13/2020) na hipótese de dispensa de licitação          

prevista no art. 4º, caput, da Lei 13.979/2020, tampouco naquela          

disciplinada pelo inciso IV, do art. 24, da Lei 8.666/93,          

destacando que a motivação para a dispensa emergencial em         

voga, constante do termo de referência coligido aos autos, é a           

genérica menção ao enfrentamento à pandemia de coronavírus, e         

que a mesma, per se, não autoriza o afastamento do regular           

procedimento licitatório, ante a relevância e essencialidade do        

serviço que, portanto, precede à pandemia.” 

 

Sendo assim, mesmo ignorando o fato da escolha do tipo de contrato não estar bem               

definida, abrindo margem para dúvidas e questionamentos, a escolha pela dispensa da            

licitação não se enquadra do modelo de contrato em questão6. Como a demanda de mudar a                

6 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/19/procuradoria-aponta-irregularidades-na-contratacao-de
-ambulancias-do-samu-no-rio.ghtml 
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gestão e execução do SAMU de Secretaria, assim como a de terceirizar esse serviço, surgiu               

muito antes do contexto da pandemia, a dispensa da licitação não poderia ter sido utilizada,               

por não se enquadrar em um tipo de medida emergencial para o combate ao COVID-19. Essa                

alternativa demonstra, na verdade, como consta nos autos da Subsecretaria Jurídica, que o             

cenário de pandemia se apresentou com uma oportunidade que encontraram para seguir com             

o processo sem que fosse necessário passar pela burocracia da licitação, importante para             

evitar desvios de intencionalidade pública. A necessidade de aparelhar o SAMU é anterior ao              

cenário de COVID, o que é possível perceber tanto pelo histórico dessa tentativa, desde 2018,               

quanto pelo argumento que só foi incluído na justificativa do termo de referência num              

segundo momento. Sendo assim, como conclui o parecer do mesmo órgão, “havendo            

justificativa genérica e fatos relacionados à contratação que datam de 2018, pode-se concluir,             

sem sombra de dúvidas, pela inaplicabilidade da Lei 13.979/20 e do Decreto Estadual n°              

46.991/2022”. 

 

Como é possível perceber, a ausência do estudo preliminar ocasionou em uma série de              

irregularidades, que se apresentam em brechas no Termo de Referência. Sendo assim,            

algumas informações ficaram pendentes, como a obrigações da contratante, a declaração de            

disponibilidade orçamentária e financeira do órgão ou entidade, e o orçamento global do             

contrato, apesar de estar prevista a forma e periodicidade dos pagamentos. Alguns elementos,             

por sua vez, podem não fazer parte do Termo de Referência, mas sua ausência deve ser                

justificada no caso concreto, o que não foi o caso.  

 

Essa questionável qualidade técnica do Termo de Referência também é percebida na            

grande quantidade de serviços presentes na mesma contratação. Esse modelo traz uma série             

de questões que vão de encontro ao interesse público que o serviço deveria garantir, pelos               

motivos que serão explanados a seguir. Essa temática será tratada melhor ao longo do              

presente relatório, mas é válido já destacar as irregularidades do objeto referente a esse ponto. 
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Ao se contratar uma só empresa para realizar uma extensa gama de serviços, a              

probabilidade que ela tenha conhecimento técnico especializado em todos eles é muito baixa,             

sendo assim, se torna necessária uma subcontratação. Com isso, a tendência é que haja um               

desperdício do dinheiro público, uma vez que a empresa deverá considerar em seu orçamento              

a subcontratação de outras empresas. Isso poderia ser solucionado com a fragmentação da             

contratação, fazendo com que, para cada tipo de serviço, se contrate diferentes empresas             

especializadas em cada uma das áreas, evitando que se onere os cofres públicos sem              

necessidade. Além disso, ao parcelar as contratações, mais competidores seriam atraídos, não            

pelo todo, mas pela parte do serviço que tivessem maior qualificação técnica para a sua               

realização. 

 

Os laudos do TCE e da Subsecretaria Jurídica se posicionam nesse mesmo sentido. De              

acordo com o primeiro,  

 
“desde a primeira decisão no citado processo, fora reconhecida         

por este Tribunal a impossibilidade da terceirização de parte dos          

serviços relacionados ao SAMU - quiçá a contratação dos         

serviços por dispensa de licitação -, uma vez que o ordenamento           

jurídico brasileiro veda a terceirização de atividades exclusivas        

de Estado, que demandam o exercício de poder de império, tais           

como as funções regulatórias exercidas pelos médicos       

reguladores dos serviços de atendimento pré-hospitalar de       

urgência e emergência do SAMU192.” 

 

Outros princípios da administração pública também foram violados por conta da           

maneira que esse objeto foi elaborado, como a violação da competitividade, a economicidade             

e a isonomia. O poder público, nesse caso, assume um papel de “repassadora de recursos”, e a                 

empresa contratada, por não conseguir atender tecnicamente a todas as partes, só fornece             

parte da contratação e subcontrata as demais. Conforme parecer da Subsecretaria Jurídica,            
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“essa postura administrativa restringe o universo de potenciais contratantes, cria uma           

assimetria no mercado de contratações públicas, induz direcionamento e pode levar ao            

desperdício de dinheiro público”. 

 

Ainda sobre a subcontratação, mas no que se refere a uma consequência da ausência              

de um estudo preliminar que fornecesse indicadores que pudessem garantir um qualificado            

atendimento à população, a grande variedade de serviços em um mesmo objeto dificulta             

ainda mais que possa ter um bom medidor de qualidade que avalie o serviço como um todo.                 

A execução da atividade principal envolve uma série de atividades acessórias essenciais para             

o seu funcionamento, que precisam ser medidos separadamente, como, por exemplo, os            

relacionados à tecnologia de informação, que necessitam de indicadores próprios. No entanto,            

apenas o objeto principal possui uma avaliação de desempenho específica no Termo de             

Referência, ainda que não de maneira muito aprofundada. De qualquer forma, de acordo com              

parecer da Subsecretaria Jurídica, “a OSS deve se responsabilizar integralmente pelo           

adequado desempenho de partes do todo, inclusive, responsabilizando por eventuais serviços           

subcontratados”. 

 

Outra irregularidade percebida no Termo de Referência é a ausência de um indicativo             

de capacidade econômico-financeira da empresa a ser contratada. Isso resultou na contratação            

da OZZ, que apresentava um capital social quase 29 vezes menos do que o valor total do                 

contrato que foi celebrado. Conforme foi apresentado pela própria OZZ, o seu capital social é               

de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), enquanto o valor total do objeto               

foi de R$ 166.553.101,02 (cento e sessenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e três mil,                

cento e um reais e dois centavos), para apenas 6 meses de contratação, ou seja, o valor mensal                  

já ultrapassa em 5 vezes o capital social da empresa. 

 

Ainda sobre os valores firmados, a mudança realizada no Termo de Referência não             

interferiu de maneira significativa nas operações, ou seja, conforme mostra no parecer da             

Subsecretaria Jurídica, “cotejando-se o Termo de Referência do processo         
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E-08.001.2227/2019 com o atual, verifica-se que a execução do serviço envolve basicamente            

as mesmas operações”. Por um outro lado, é possível perceber uma disparidade entre os              

valores mensais repassados para a OZZ, que se apresenta de maneira muito superior ao limite               

máximo trazido na minuta do Edital. Esse valor teria sido estipulado pela Coordenação de              

Compras, a partir de cotações, e foi estipulado em R$ 10.191.765,13, já considerando as              

verbas de custeio e as verbas de investimento. Mensalmente é destinado R$ 27 milhões para a                

OZZ, ou seja, 17 milhões a mais do limite máximo definido no Edital por mês. Essa                

disparidade, no entanto, não é justificada, como mostra o mesmo parecer, indicando que “não              

se constata nenhuma diferença significativa entre os serviços descritos nos TRs que possa             

explicar a disparidade de orçamentos”. 

 

Por fim, também foi percebida uma ausência de manifestação pelo Conselho Estadual            

de Saúde no processo de elaboração do objeto em análise, assim como no processo de               

contratação da empresa. Esse Conselho tem como função, de acordo com a Lei nº 6.043/11,               

“aprovar as normas de contratação de obras e serviços, aquisição de bens e alienações, bem               

como seu regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação,            

pautada essa em procedimento público, objetivo e impessoal”. Como é possível verificar no             

Diário Oficial de 19 de fevereiro de 2020, o Conselho não se manifestou em relação à                

contratação direta de uma OSS para a gestão da SAMU, ele apenas incluiu a necessidade de                

um debate sobre o tema, de maneira que pudesse ser realizada uma plenária específica para               

que fosse assegurado o controle social. Essa plenária, por sua vez, não ocorreu, assim como o                

seu debate e, consequentemente, o envolvimento da população acerca da mudança da gestão             

do SAMU. 

 

Como é apresentado pelo TCE,  

 

“Com efeito, no tocante aos fatos e fundamentos jurídicos (art.4º,          

caput, da Lei 13.979/2020) que levaram à formalização da         

contratação em tela, o corpo técnico salienta que os documentos          
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apresentados pelo Jurisdicionado conduzem à conclusão de que o         

instrumento foi manejado para além do propósito contemplado        

na referida norma, o que denota risco de grave lesão ao erário,            

considerando, ainda, os vultosos valores envolvidos na       

contratação, amoldando-se ao que dispõe o art. 84-A do         

Regimento Interno para o fim do deferimento da tutela         

provisória.” 

 

Conclui-se, então, que o objeto em análise apresenta uma série de irregularidades            

desde a concepção do seu Termo de Referência. Iniciou na ausência do estudo preliminar,              

que gerou diversas carências no objeto, e permaneceu na elaboração do documento, não             

justificando o motivo pelo qual diversos aspectos não foram apresentados e/ou realizados. E,             

assim como apresentado no parecer da Subsecretaria Jurídica, “não se pode dizer, no caso dos               

autos, que a falta de análise jurídica não trouxe prejuízos à Administração, uma vez que,               

como adiante será demonstrado, a celebração do contrato se deu sem que fossem observadas              

diversas exigências legais”. 

2.3. Irregularidades na contratação 

 

Além das irregularidades já apresentadas, que se iniciam desde o processo de            

concepção do objeto da contratação, é possível encontrar outras na própria contratação, assim             

como na empresa contratada, a OZZ Saúde. Segundo reportagem no Blog do Berta7, é válido               

destacar que o dono da empresa, Sérgio Esteliodoro Pozzetti, já havia sido afastado no              

Serviço Público desde 2011. Na ocasião, ele assumia o cargo de Chefia Regional da Funasa               

(Fundação Nacional de Saúde), no Estado do Paraná. A partir de convênios suspeitos com a               

Associação da Defesa do Meio Ambiente de Reimer, que envolviam desvio de dinheiro e              

suspeita de ter “se valido do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento                

7 https://blogdoberta.com/2020/04/06/dono-empresa-samu-rj-expulso-servico-publico/ 
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da dignidade da função pública”, Pozzetti foi denunciado pelo MPF e destituído do cargo              

público.  

 

Ademais, ele também está envolvido em um processo em andamento pelo Tribunal de             

Contas da União (TCU), desde 2015, devido aos prejuízos causados aos cofres públicos com              

esse possível desvio de verba, enquanto ainda assumia o cargo. Apesar dessas denúncias e              

investigações não serem o foco deste documento, eles levantam o questionamento da            

contratação desta empresa pelo Governo Estadual do Rio de Janeiro. 

 

O histórico da empresa também conta com uma investigação em uma Ação Civil             

Pública pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por conta do              

envolvimento do ex-Secretário de Saúde Edmar Santos, o ex-Subsecretário de Saúde Gabriel            

Neves e a empresa, pela prática de improbidade administrativa na contratação de serviços             

para as áreas atendidas pelo Serviço Móvel de Emergência.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Inicialmente, como é possível perceber no gráfico acima, levantamentos realizados          

pelo TCE mostram que, de todo o valor gasto com contratos realizados pelo Governo do               
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Estado de Rio de Janeiro, quase 10% foi destinado unicamente à OZZ Saúde. Considerando a               

grande quantidade de medidas adotadas no combate ao COVID-19, somado ao fato dos             

valores apresentados na proposta enviada pela empresa serem superiores aos preços           

praticados no mercado, questiona-se a real necessidade a partir da proporcionalidade desse            

investimento.  

 

Os pareceres dos órgãos fiscalizadores também apontam nesse sentido, colocando em           

pauta, inclusive, o formato empresarial da empresa contratada. Por ser uma EIRELI, ou seja,              

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, “uma única pessoa física assume todas as            

obrigações e responsabilidades da pessoa jurídica”. Como já é sabido, o contrato firmado             

envolve uma série de atividades de diferentes naturezas, tornando a gestão e execução do              

SAMU um serviço muito complexo, o que, naturalmente, dificulta - isso se não torna inviável               

- que uma só pessoa possua conhecimento técnico e capital para conduzir todo o SAMU               

carioca.  

 

Além da problemática em relação à dispensa da licitação, apresentada no tópico            

anterior, os procuradores ainda questionam a contratação da OZZ Saúde, considerando ser            

uma empresa com fins lucrativos. A análise constitucional da contratação realizada pela            

Subsecretaria Jurídica aponta que 

 
“O fato da lei permitir que determinadas contratações dispensem         

a realização de prévia licitação, não equivale dizer que         

prescindam de prévio procedimento administrativo, no qual se        

assegure a observância aos princípios da legalidade e da         

isonomia, para a celebração do contrato administrativo.” 

 

Dessa forma, como foi contratada uma empresa com fins lucrativos, num contexto            

que a dispensa da licitação não se enquadraria, por não se tratar de um processo de combate à                  

pandemia, o parecer entende que, do ponto de vista jurídico, o contrato é nulo. Alguns               
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documentos principais e acessórios também não foram identificados no processo          

SEI-080001/003479/2020, como a comprovação da habilitação jurídica, da qualificação         

técnica, qualificação econômico financeira, a regularidade fiscal e trabalhista da empresa           

contratada. 

 

Um aspecto importante a ser considerado para a contratação é a capacidade técnica da              

empresa para o gerenciamento dos riscos, conforme diretrizes emitidas pela International           

Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI, constante da norma ISSAI 5530.            

Como o processo se refere a gestão de todo o SAMU, é essencial que a empresa contratada                 

consiga garantir o serviço, mesmo em situações desfavoráveis, como grandes desastres           

naturais, explosões, intoxicações coletivas, acidentes químicos, e, obviamente, o cenário de           

combate a pandemia causada pelo Coronavírus. No entanto, também não foi encontrado pela             

equipe de auditoria da Subsecretaria Jurídica um plano de contingência sobre controles            

adicionais para os casos emergenciais, conforme exemplificado.  

 

Apesar da proposta da OZZ Saúde ter apresentado o menor valor global, é possível              

perceber um custo muito elevado em alguns pontos do orçamento, como o da contratação de               

pessoal e de alguns serviços. Como não foi realizado um estudo preliminar com os preços               

praticados no mercado de maneira satisfatória, permitiu-se que essa proposta, mesmo com            

valores exorbitantes, fosse aceita. De qualquer forma, mesmo com a ausência dessa pesquisa             

de mercado, a CGE realizou um estudo baseado nos contratos firmados pela própria empresa              

com o Estado de Santa Catarina.  

 

“Ademais, a contratada apresenta, na mesma proposta, dados de         

outros clientes, a exemplo do Estado de Santa Catarina, que a           

contratou por meio do Corpo de Bombeiros Militar por um          

período de 12 meses, no valor de R$ 116.215.000,00. (...)          

Ressaltamos que o contrato (...) abrange a população de todo o           

estado de Santa Catarina (...), superior a 7.500.000 habitantes.         
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Diante disso, trazendo para a realidade da contratação feita pelo          

Governo do Estado do Rio de Janeiro (180 dias),         

proporcionalmente este contrato deveria estar estimado em torno        

de R$ 58.107.500,00 para negociação máxima. Portanto, essa        

equipe de auditoria entende que o preço a ser negociado, à época            

da celebração do contrato nº 013/2020, deveria variar entre o          

mínimo de R$ 33.500.000,00 e o máximo de R$ 58.107.500,00.” 

 

Sendo assim, mesmo sendo configurada com o menor preço global entre as            

participantes, o valor final ainda está muito acima do praticado, onerando os cofres públicos.              

Nesse caso, deveria ter sido apresentada uma justificativa para o mesmo, considerando dois             

aspectos principais: “justificativa técnica de que os serviços demandam, por suas           

características e particularidades, a execução por profissional com nível de qualificação           

acima da média” e também uma pesquisa de preços que possam comprovar uma             

compatibilidade para contratações similares. No entanto, não foi apresentada uma          

justificativa técnica nem uma pesquisa de compatibilidade salarial.  

 

Além dos altos custos, também não foram apresentados os tipos de contratos que             

seriam firmados com essa mão-de-obra. Deveria ter sido indicado, “de forma clara e precisa,              

do sindicato, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa que rege a categoria             

profissional”. Com essa carência, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações -             

CBO, foi identificada uma afronta ao artigo 6º, inciso IX, alínea 'a', da Lei 8.666/9358,               

fazendo com que a Administração Pública fique sem parâmetros para os valores definidos de              

maneira arbitrária. 

 

De acordo com o Decreto nº 46.642/19, é exigido que a “pesquisa seja constituída por               

orçamentos detalhados em planilhas que expressem a composição dos custos”, ou seja, a             

indicação dos valores globais não é suficiente, devendo discriminá-los para uma melhor            

análise da sua composição e de maneira que se possa saber também o que está incluso.                
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Apesar da OZZ ter detalhado a planilha de custos, de certa forma, as demais empresas não o                 

fizeram, dificultando a comparação das propostas. 

 

Ainda sobre a proposta enviada pela OZZ, em relação aos preços e ao documento              

enviado, a CGE apresentou outros pontos relevantes no seu parecer. 

 

“Constatou-se nas planilhas da proposta mais recente apresentada        
pela vencedora (OZZ Brasil) a ausência do logotipo da empresa          
ou qualquer identificação da autoria da mesma. É mister ressaltar          
que, conforme apresentado no acórdão 2302/2012 do TCU, estas         
irregularidades devem ser sanadas mediante diligências      
realizadas: Rigor formal no exame das propostas dos licitantes         
não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação          
de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou         
irregularidades na documentação ou na proposta, desde que        
irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos         
concorrentes, serem sanadas mediantes diligências.” 
 

Foi solicitado, pelo mesmo parecer, que a mesma comprovasse a autoria da proposta.             

Caso contrário, o contrato poderia ser dado como nulo. Além disso, como é possível perceber               

no processo SEI-080001/003479/2020, a proposta enviada pela empresa Medshore apresenta          

a data de 03 de fevereiro, ou seja, anterior ao próprio e-mail com o envio do Termo de                  

Referência para as empresas participantes, o que aconteceu no dia 12 de fevereiro. Apesar de               

ser possível que essa diferentes datas sejam frutos de uma desatenção ou erro de digitação,               

levanta-se o questionamento das empresas já terem o conhecimento prévio da contratação ou             

até mesmo da elaboração do TR.  

 

Outras incoerências de datas também foram constatadas ao longo do processo. Como            

foi apresentado pela CGE, esse descompasso de data se apresenta, inclusive, em relação às              

despesas do contrato,  
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“constatamos que a Nota de Autorização de Despesa (NAD)         

referente à primeira parcela empenhada, no valor de R$         

55.517.700,34, foi emitida no dia 11/02/2020, mesma data da         

abertura do processo em questão. Entretanto, esta emissão        

ocorreu antes da efetivação do contrato, a saber no dia          

23/03/2020, e antes mesmo do recebimento das primeiras        

propostas das empresas candidatas, ocorrido entre os dias 18 e 19           

de fevereiro do corrente ano. Além disso, nesta NAD já consta a            

empresa OZZ como favorecida”. 

 

Em análise ao Termo de Referência e às propostas enviadas, outra irregularidade foi             

apontada pelos órgãos de controle, a incompatibilidade dos prazos de execução do serviço. O              

Termo de Referência indicava uma contratação pelo período de vigência de 180 dias - 6               

meses -, prazo, inclusive, que se enquadra no contexto de contratos emergenciais para o              

combate ao Coronavírus. No entanto, todas as empresas participantes enviaram uma proposta            

orçamentária para o período de 12 meses. Esse descompasso, além de gerar distorções no              

preço de referência apurado, se somado aos demais pontos já apresentados, abrem margem             

para a hipótese dessas propostas já estarem preparadas antes mesmo do envio do Termo de               

Referência. Como a intenção de aparelhar o SAMU, assim como o processo de elaboração              

técnica do processo, se iniciaram em 2018, antes mesmo do cenário de pandemia, as              

propostas orçamentárias apresentariam o prazo anual por não se enquadrar no contexto de             

contratação emergencial por calamidade pública, limitado em 6 meses. As demais           

incompatibilidades de data, como a da proposta da Medshore e a Nota de Autorização de               

Despesa já apresentadas, corroboram com essa hipótese. 

 

Outro ponto apresentado pelo TCE se refere a contratação dos médicos reguladores e             

médicos coordenadores. Segundo o mesmo órgão, esses cargos deveriam ser ocupados por            

servidores do Quadro Permanente da Administração Pública Estadual, uma vez que “a            

referida atividade de regulação de serviços esteja diretamente relacionada ao exercício do            
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poder de império pelo Estado, impossibilitando, bem por isso, a sua execução de forma              

indireta, a partir de contratações com particulares”. Soma-se, então, esse ponto no rol de              

irregularidades listadas no processo analisado.  

2.4. Irregularidades subcontratações  

 

Conforme já foi mencionado, o contrato firmado se refere à gestão e execução da              

SAMU, com todos os serviços referentes ao seu funcionamento num único processo. Esse             

formato, naturalmente, induz à subcontratação, uma vez que é muito pouco provável que uma              

única empresa tenha conhecimento técnico suficiente para a realização de todo o rol de              

atividades elencados no Termo de Referência, necessitando subcontratar outras empresas.  

 

No entanto, alguns órgãos, como o TCU e o TCE-RJ, tem vedado a subcontratação              

nos casos em que a parcela subcontratada seja “tecnicamente mais complexa ou de valor mais               

significativo do objeto como um todo”, com base no artigo 72, da Lei 8.666/9338, que indica                

uma ausência de previsão contratual para esses casos.  

 

O Termo de Referência apresenta a possibilidade de subcontratação em alguns tipos            

de serviço, como locação e manutenção de equipamento médico-hospitalar; fornecimento de           

gases; telefone e tablet; serviços de telefonia móvel e internet; serviço de esterilização;             

serviços gráficos; coleta de resíduo hospitalar. No entanto, a OZZ subcontratou empresas            

para realização de outros serviços. Apesar dessas possíveis atividades que podem ser            

subcontratadas de acordo com o Termo de Referência, o contrato n° 013/2020 (3949622) não              

faz qualquer menção em relação a essa possibilidade, o que é exigido que se faça. Nesse caso,                 

a omissão leva a presumir que esteja proibida a subcontratação.  

 

De qualquer forma, essa subcontratação poderia ter sido evitada com a segmentação            

do contrato pelo próprio poder público, de maneira a contratar a empresa que apresentasse              

melhor orçamento para cada parte do serviço. De acordo com o TCE-RJ, “o preço global não                
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induz à aceitação de qualquer preço unitário”, tornando a prestação de serviço não somente              

mais econômica, mas também tecnicamente mais especializada. Segundo a Subsecretaria          

Jurídica,  

 
“Mesmo quando houver justificativa para a opção pelo critério de          

menor preço global, a lei prescreve que os editais de licitação           

prevejam critérios de aceitabilidade do preço unitário,       

estabelecendo-se faixas de referência para cada um dos itens do          

objeto, de acordo com os valores obtidos em pesquisa de          

mercado”.  

 

No objeto em análise, mesmo a OZZ tendo apresentado o menor preço global,             

conforme mencionado, alguns itens apresentaram valor acima das demais propostas. Na           

verdade, em apenas 4 itens o valor orçado foi inferior às demais empresas. Sendo assim, se o                 

orçamento detalhado tivesse sido exigido, a avaliação dos custos unitários poderia trazer uma             

grande economia para a contratação, a partir da segmentação do contrato em partes menores e               

mais vantajosas economicamente para o poder público. Acrescenta-se o fato de que, sem a              

planilha de custos detalhada, não se pode afirmar que a simples escolha da proposta com               

menor preço global é a melhor alternativa, uma vez que não se pode analisar pontualmente se                

os custos unitários estão correspondendo aos valores praticados no mercado. 

 

A quarteirização, além de induzir a um desperdício do dinheiro público, pode trazer             

outros muitos prejuízos para a Administração, “sendo a principal delas a eventual            

solidariedade previdenciária, ou mesmo subsidiariedade trabalhista entre Administração        

contratante e empregados do subcontratado”. Se comprovado ônus ao poder público, essa            

medida pode causar a rescisão do contrato a subcontratação não autorizada pela            

Administração, conforme artigo 78, VI, da Lei 8.666/9344. A Subsecretaria Jurídica também            

apresenta a possibilidade de nulidade do contrato administrativo n° 013/2020, de acordo com             
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o artigo 199 §1° da Constituição, uma vez que é vedada a participação integral da iniciativa                

privada nas atividades do SUS, não podendo ser completamente realizada por terceiros. 

 

Além disso, para os casos de dispensa de licitação, conforme previsto no artigo 4º,              

ainda não havia sido realizado o enquadramento das contratações diretas, assim como o             

tempo da sua contratação. Segundo nota publicada no G18, o TCE-RJ identificou indícios de              

irregularidades nas contratações diretas da SAMU e solicitou esclarecimentos sobre a           

subcontratação para o Secretário Estadual de Saúde. Segundo o mesmo órgão, “não há uma              

situação excepcional e imprevisível, apta a configurar situação emergencial de contratação,           

na medida em que exige da Administração o planejamento da contratação". 

 

Por fim, mesmo com todas essas exigências legais, é possível perceber que o contrato              

firmado entre a OZZ - e eventuais subcontratadas - e o Poder Público traz desvantagens para                

o último, uma vez que ele tem uma série de ônus e deveres a serem cumpridos e a empresa                   

contratada, inúmeras vantagens. O pacto celebrado, então, apresenta um patente          

desequilíbrio, sendo colocado em xeque, por diversos momentos e diferentes aspectos, a            

vantagem do mesmo para o poder público e, consequentemente, para o serviço prestado à              

população. 

3. Denúncias e Investigações 

 

Diversos órgãos emitiram seus pareceres em relação ao contrato em questão. Seus            

principais pontos foram trazidos ao longo do presente relatório, mas é válido destacar             

algumas denúncias e investigações realizadas pelo Ministério Público, Procuradoria Geral do           

Estado, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral do Estado e a Subsecretaria             

Jurídica do Governo do Estado. Parte delas, no entanto, ainda se encontra sob sigilo.  

 

8 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/15/tribunal-de-contas-do-rj-determina-que-secretaria-de-estado-de-sau
de-preste-esclarecimentos-sobre-terceirizacao-do-samu.ghtml 
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● Ministério Público 

 

O Ministério Público propôs uma ação civil pública nº 2020.00276901 contra Edmar            

Santos, Gabriell Neves e OZZ por improbidade administrativa, para investigar a prática de             

sobrepreço, superfaturamento e antecipação ilegal de pagamento à empresa OZZ. A referida            

ação conta com denúncias de diversas naturezas, indicando a suspensão de pagamentos            

futuros à empresa contratada sem que a prestação de serviços à população seja interrompida.  

 

Um dos pontos abordados na ação trata sobre a dispensa de licitação do contrato nº               

013/2020. O argumento utilizado foi o da “necessidade de enfrentamento da emergência de             

saúde pública de impacto internacional decorrente do coronavírus, que provocaria maior           

demanda de serviço do SAMU, adotando-se os fundamentos jurídicos previstos no art. 4º da              

Lei 13.979/20, bem como art. 24, IV da Lei 8.666/93 e do Decreto Estadual 46.991/20”.  

 

No entanto, a regulação do SAMU já havia sido transferida da Secretaria de Estado de               

Defesa Civil para a Secretaria de Estado de Saúde, segundo Decreto nº 46.635. Sendo assim,               

já era de conhecimento prévio a necessidade de um contrato para gestão e execução desses               

serviços. Devido a isso, inclusive, o primeiro Termo de Referência e Edital realizados foram              

estruturados pela equipe técnica para a contratação de uma OSS por processo seletivo, ou              

seja, não contemplava a dispensa de licitação, por não se tratar da contratação de uma               

empresa com fins lucrativos, assim como não mencionava a pandemia do Coronavírus.  

 

Foi identificado, tanto pelo MP quanto pela CGE e pela Assessoria Jurídica da SES              

que a OZZ não apresentava qualificação técnica necessária para a gestão, operacionalização e             

execução de todos os serviços relacionados ao SAMU, como previsto no Contrato 013/20.             

Esses órgãos também identificaram a baixa capacidade econômico-financeira da empresa          

contratada, que apresenta um capital social 29 vezes menor do que o valor total do contrato,                

conforme já apresentado no presente relatório. Diversos outros pontos aqui apresentados           

também foram mencionados pelo MP. 
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A Lei Federal no 8.666/93 veda, em seu artigo 65, II, c, a antecipação de pagamento                

em relação ao “cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de           

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço”. No entanto, no próprio dia 23 de                

março de 2020, data da assinatura do contrato, também foi emitida a Nota de Empenho com                

mesmo valor da NAD, e já em abril foi realizado o pagamento antecipado pela SES no                

montante de R$26.370.907,66 para a OZZ, autorizado pelo Gabriell Neves, através do            

despacho SES/SÚBEX (3947252). 

 

Além da NAD emitida com o valor final proposto pela OZZ antes mesmo que o               

Termo de Referência ter sido enviado para as empresas participantes, contendo o seu nome              

como beneficiada, o MP também questiona a data de registro da contratação da empresa no               

sistema SIGA ter sido feita 3 dias antes da própria assinatura do contrato, ou seja, no dia 20                  

de março de 2020. Sendo assim, em caráter de urgência, o MP solicita que o Estado não                 

realize nenhum tipo de empenho, liquidação ou pagamento à OZZ SAÚDE EIRELI. Esta             

ação inibitória tem o objetivo de reposicionar os novos rumos que serão tomados, ou seja,               

“nada tem a ver com o ressarcimento do dano e, por consequência, com os elementos para a                 

imputação ressarcitória – os chamados elementos subjetivos, culpa ou dolo”. 

 

Sendo assim, o MP apresenta entre os pedidos daquela ação civil pública: 

 

“que seja acolhido o pedido subsidiário, ainda em sede de tutela           

de urgência cautelar em caráter incidental inaudita altera pars, na          

forma do art. 294, parágrafo único, c/c art. 300 e 301 do CPC, de              

limitação ao pagamento pelo Estado do Rio de Janeiro de apenas           

mais R$ 5.741.149,83 (dividido em quatro parcelas mensais até o          

fim do contrato) à OZZ Saúde Eireli, devendo o valor          

controvertido de R$ 24.607.500,00 ser depositado em juízo em         

conta judicial específica, até que este juízo declare o valor de           
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mercado do contrato em tela, bem como seja determinada a          

obrigação da sociedade empresária OZZ Saúde Eireli de não         

interromper o serviço contratado, até o prazo final do contrato,          

diante do pagamento que lhe foi feito.” 

 

● Procuradoria Geral do Estado 

 

Diversos pontos apresentados pela Procuradoria Geral do Estado foram trazidos ao           

longo deste relatório. Em seu laudo, foi realizada uma extensa análise das irregularidades do              

objeto e do contrato, que serviram de base para a elaboração do presente. Entre as               

irregularidades encontradas, estão a dispensa de licitação com fundamento na Lei no            

13.979/20 e no Decreto Estadual n° 46.991/20, conforme também pontuado pelo MP.            

Segundo a PGE, o objeto também se enquadra na ausência de pertinência da contratação com               

situação de emergência provocada pela COVID-19.  

 

A ausência de planejamento prévio também trouxe uma série de consequências para a             

contratação e, consequentemente, para os cofres públicos e para os serviços prestados à             

população, como por exemplo a pluralidade de objetos em um único contrato, gerando uma              

violação da competitividade, economicidade e isonomia. Essa pluralidade também dificulta          

na medição de qualidade e quantidade do serviço, sendo piorado pela ausência do estudo              

preliminar, que também geraria o acordo dos níveis de serviço. 

 

A falta do planejamento prévio também teve desdobramentos em relação à           

qualificação econômico-financeira, não estabelecendo um capital social necessário para a          

empresa a ser contratada. Além disso, há uma ausência de previsão contratual em relação à               

subcontratação, o que leva a presumir a sua inaplicabilidade por omissão. Também é possível              

perceber uma deficiente pesquisa de preços, a partir da ausência de diversificação das fontes,              

assim como uma discrepância de valores apresentados na planilha da empresa OZZ em             

relação aos preços praticados no mercado. As propostas apresentadas por todas as empresas,             
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por sua vez, tinham custos (não) detalhados da mão de obra alocada, dificultando a              

comparação unitária dos valores orçados. Apesar da OZZ ter o menor preço global, isso não               

deveria induz à aceitação de qualquer preço unitário, uma vez que sua planilha só apresentou               

valores inferiores às demais empresas em 4 itens. 

 

Percebeu-se, também, a incompatibilidade dos prazos de execução do objeto previstos           

no Termo de Referência, que se referia a um contrato de 180 dias, e na proposta das                 

empresas, orçadas para uma prestação de serviço anual. Além disso, com a atualização do              

TR, o custo da atual contratação em comparação com tentativa anterior de contratação do              

mesmo objeto é muito superior, de maneira desproporcional aos pontos que foram incluídos.             

Ademais, também foi elencada a ausência de manifestação do Conselho Estadual de Saúde             

quanto à contratação direta. 

 

Por fim, a Procuradoria Geral do Estado do RJ - Núcleo de Contencioso Estratégico e               

Defesa da Probidade - aprova o processo n° SEI-080001/003479/2020, como uma única            

ressalva: 

 
“A única e pontual ressalva ao bem lançado parecer refere-se à           

sugestão de imediata notificação do Fundo Nacional de Saúde,         

em virtude da constatação de utilização de verbas federais, via          

transferência fundo-a-fundo, para o custeio da contratação do        

SAMU 192. Não porque se discorde quanto às repercussões, em          

termos de competências fiscalizatórias, na esfera das entidades        

de controle federais. Mas sim porque a própria normatização do          

Sistema Único de Saúde prevê que tal controle se dará mediante           

procedimento que pressupõe a superação de algumas etapas        

precedentes.” 

 

● Tribunal de Contas do Estado 
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O Tribunal de Contas do Estado possui uma Denúncia ou representação           

(208.510-3/20) em sigilo. No entanto, a representação CAR 101.831-3/20, emitiu pareceres a            

respeito das irregularidades encontradas. Corrobora-se o não enquadramento das contratações          

diretas na hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 4º, caput, da Lei 13.979/20203,               

por não haver uma “situação excepcional e imprevisível, apta a configurar situação            

emergencial de contratação, na medida em que exige da Administração o escorreito            

planejamento da contratação”.  

 

A respeito da terceirização, o TCE reconhece a sua impossibilidade de parte dos             

serviços relacionados ao SAMU, “uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro veda a             

terceirização de atividades exclusivas de Estado, que demandam o exercício de poder de             

império, tais como as funções regulatórias exercidas pelos médicos reguladores dos serviços            

de atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência do SAMU192”. O laudo indica a             

existência de fortes indícios de que essas subcontratações foram manipuladas para além dos             

objetivos firmados na norma. 

 

Outra irregularidade se apresenta a partir da ofensa ao art.4º-H da Lei 13.979/2020,             

que define que os contratos sejam de, no máximo, 6 meses. As contratações diretas, no               

entanto, foram firmadas em 21 de março de 2020 e têm vigência até 31 de dezembro de 2020.                  

O art. 62, da Lei 4.320/64 e aos arts. 40, §3º, 55, III, 65, II, ‘c’, todos da Lei 8.666/93 também                     

foram descumpridos, uma vez que já foi adiantado o valor de de R$26.370.907,66, conforme              

apurado através dos dados disponibilizados no Portal de Compras do Estado do Rio de              

Janeiro. 

 

O TCE elenca, ainda, uma série de determinações como encaminhamentos do caso. A             

primeira delas se refere a oitiva a ser realizada com o Secretário de Saúde do Estado do Rio                  

de Janeiro, a fim de apresentar toda a documentação relacionada às contratações diretas nº              

2020001634 e nº 2020001635. Determina, também, que a análise seja procedida pela            
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Secretaria Geral de Controle Externo - SGE, absorvendo eventual resposta apresentada pelo            

jurisdicionado, “com posterior remessa ao MPE, retornando em seguida ao meu Gabinete,            

nos termos do § 6º, do art. 84-A, do Regimento Interno deste Tribunal” 

 

● Controladoria Geral do Estado: 

 

A CGE emitiu uma nota de identificação de riscos no dia 06/05/2020, apresentando              

os pontos de irregularidades e solicitações de auditoria para cada um deles. O primeiro se               

refere à elaboração do Termo de Referência sem estudos preliminares. Para isso, a             

Controladoria solicitou que a SES apresentasse um “parecer jurídico sobre tratamento de            

“serviço comum” ao objeto do contrato administrativo nº 013/2020 ou apresentar o estudo             

preliminar realizado a respeito do contrato em questão”, além de esclarecimentos acerca dos             

critérios de pagamento e parametrização de preços logrados no Termo de Referência. 

 

Conforme já foi mencionado por outros órgãos e no presente relatório, o valor             

contratado da OZZ se encontra acima do preço praticado no mercado. Como solicitações, a              

CGE pediu que fosse apresentada uma avaliação da compatibilização dos preços propostos            

com os praticados, assim como a diferença do montante de R$ 2.416.934,65 entre a primeira               

proposta da empresa OZZ e a mais recente apresentada.  

 

Percebeu-se, também uma fragilidade do controle interno sobre o contrato          

administrativo. Para sanar essa questão, foi solicitado à área técnica esclarecimentos a            

respeito do Termo de Referência, assim como uma análise da legalidade do processo             

licitatório e do contrato administrativo pelo órgão jurídico. Foi solicitado, também, a            

apresentação do estabelecimento do fluxo interno em contratações emergenciais, a fim de que             

ocorra uma formalização adequada. Conforme mencionado no relatório, a proposta vencedora           

não apresentava o seu adesivo, sendo assim, foi solicitado a comprovação da autoria da              

mesma. Foi solicitado que se apresentasse também a “justificativa para não publicação do             
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extrato de instrumento contratual no DOERJ e o prévio registro deste no SIGA”, assim como               

a precoce emissão da NAD e adiantamento do valor pago. 

 

Em relação à divergência do prazo contratual registrado no SIGA-RJ, a CGE também             

solicitou esclarecimento à SES. Outrossim, foi solicitado à empresa contratada a apresentação            

de documentos que comprovem a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação          

econômico financeira, a regularidade fiscal e trabalhista, a publicação do gestor e dos fiscais              

do contrato, e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição               

Federal. fiscal, conforme o art. 27 da lei nº 8.666/1993, assim como os documentos              

mencionados nos parágrafos segundo e terceiros da cláusula oitava do contrato administrativo            

nº 013/2020. 

 

Conforme foi percebido, o contrato celebrado apresenta um patente desequilíbrio          

entre as partes, uma vez que o Poder Público tem uma série de ônus e deveres a serem                  

cumpridos e a empresa contratada, inúmeras vantagens. Com isso, para evitar o risco de não               

cumprimento contratual pelas partes, a CGE solicitou que fosse apresentado pela SES os             

documentos que sustentam a liquidação de R$ 27.758.850,17 e o pagamento de R$             

26.370.907,66, assim como a justificativa da sua necessidade antes do prazo de vencimento             

da primeira parcela. Foi solicitado, também, que a SES apresente “todas as demonstrações             

financeiras dos últimos três exercícios da contratada, além da avaliação realizada pela            

contratante quanto a liquidez da empresa”.  

 

Ainda para evitar o não cumprimento contratual, torna-se necessário a apresentação           

de um plano de contingência para o atendimento de risco elevado de contratações             

emergenciais, que não foi apresentado, assim como a apresentação do Relatório mensal de             

indicadores das ações e atividades dos atendimentos de urgência realizados pela contratada e             

um plano de gerenciamento de riscos (plano de ação gerencial) voltados para a execução do               

contrato. A CGE também ordenou que a SES, “no prazo de 03 dias úteis a contar do                 

recebimento desta NIR, apresente cópias do processo de medição do serviço, bem como os              
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documentos do estágio da execução da despesa, correlacionado com o respectivo programa            

mencionado no Plano Plurianual e com a Lei Orçamentária Anual”. 

 

● Subsecretaria Jurídica do Governo do Estado 

 

A Subsecretaria Jurídica do Governo do Estado elaborou um parecer detalhado sobre            

as irregularidades encontradas. No entanto, como os pontos elencados já foram apresentados            

ao longo dos demais laudos dos órgãos de controle e no presente relatório, será destacado o                

trecho em que é realizado um esclarecimento a respeito da forma de contratação mais              

vantajosa e econômica. Durante o processo, os modelos contratuais foram sendo modificados,            

gerando dúvidas no atendimento legal do modelo firmado. São apresentadas, então, as            

possibilidades jurídicas e o não atendimento em cada uma delas.  

 

A primeira possibilidade se daria pela celebração de contratos de administrativos pelo            

regime da Lei 8.666/93. Conforme apresentam: 

 

“O contrato administrativo pode ter por objeto a prestação de          

serviços de saúde, nos termos dos arts. 6º, II, e 13, da Lei nº              

8.666/93[5], desde que se trate de tarefas específicas. Seria         

problemático adotar-se a referida modelagem para o       

desempenho de todo um complexo de outras atividades        

acessórias em razão dos motivos indicados: inviabilidade       

técnica da execução do todo por um único prestador, cabe o           

processamento da contratação de cada objeto parceladamente; O        

segundo problema é uma consequência do primeiro, pois o         

particular contratado para execução de um objeto complexo sob         

esse regime terá quase que obrigatoriamente subcontratar       

grande parcela do deste objeto. O TCU e o TCE-RJ têm           

entendido pela impossibilidade de realização da subcontratação       

na totalidade. (...); a lei estabelece prestação de serviços por          
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tarefa ou empreitada (art. 6°, I e II), que não são compatíveis            

com os serviços de saúde; os resultados de atividades sociais,          

como a saúde, exigem metas qualitativas e avaliação por         

pessoal altamente especializado (...); a Administração deve       

realizar o pagamento somente após o cumprimento da        

obrigação pelo particular contratado.” 

 

Apesar dessas ressalvas, é possível a contratação a partir da Lei 8.666/93, mas, nesse              

caso, seria necessário atentar para os pontos elencados. 

 

A segunda possibilidade se dá pela celebração de contrato de gestão pelo regime da              

Lei 6.043/2011. Como é pouco provável que uma OSS tenha habilidade técnica para a              

realização de todas as atividades relacionadas ao SAMU, poderia ser adotado o contrato de              

gestão para a integralidade dos objetos, desde que seja comprovada a sua economicidade. Ele              

se organiza através de um cronograma de desembolso, no qual os recursos dependem do              

atingimento de metas inicialmente previstas para serem repassados. Esse modelo teria maior            

afinidade com a sistemática da gestão operacional do serviço público, mas apresenta uma             

série de obstáculos, como a “restrição da competitividade no processo seletivo das OSS, a              

dificuldade de fiscalização pelas CAFs, e envolve uma instituição imune de tributação”. 

 

Por fim, a última possibilidade apresentada se dá pela Celebração de contrato            

administrativo de concessão administrativa – Parceria Público Privada. Como esse modelo           

ainda não foi implementado no Estado do Rio de Janeiro, a análise de suas implicações               

práticas é mais difícil. No entanto, apresenta algumas vantagens, como  

 
“mobilização de financiamento privado; sistemática especial de       

garantias prestadas entre as partes; alocação eficiente de riscos         

contratuais; previsão de mitigação de riscos contratuais;       

remuneração varia conforme o desempenho do particular, aferido        

por um plano de metas quantitativas e qualitativas apensado ao          
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contrato; possibilidade de obtenção de estudos e projetos        

gratuitos, via de regra, os pagamentos ao parceiro privado         

ocorrem somente após a implantação da infraestrutura e o início          

da prestação dos serviços; transferência das inúmeras       

dificuldades gerenciais ao setor privado; os repasses públicos não         

são computados como despesas de pessoal para fins da Lei de           

Responsabilidade Fiscal.” 

 

4. Crise na Prestação dos Serviços SAMU  

4.1. Desdobramentos / status atual do contrato 

 

A partir da realização de todas as denúncias elaboradas pelos órgãos de controle, com              

a identificação das irregularidades contratuais, foi determinado pelo Ministério Público, que a            

contratada continuasse a realização dos serviços, sem nenhum tipo de interrupção e prejuízos             

aos serviços prestados à população, devido ao pagamento já realizado. 

 

Em paralelo, diversos atores envolvidos no processo participaram da oitiva da           

Comissão do Covid-19 na ALERJ. São eles: Dr. Fernando Raphael de Almeida Ferry             

(ex-Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro), Dra. Mariana Tomasi Scardua             

(ex-Subsecretária de Gestão da Atenção Integral à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde),              

Dr. Alex da Silva Bousquet (ex-Secretário de Estado de Saúde), Gilson Clementino            

Hanszman (Tenente Coronel BM Enfermeiro) e os representantes da empresa OZZ Saúde            

EIRELI, o SR. Eduardo Flávio Zardo (Diretor Comercial), Karina Cordeiro (Diretora           

Operacional), Felipe Pinheiro (Diretor Técnico), Dinalva Desanoski (Diretora de         

Contabilidade e Controladoria) e Glauber Guimarães Oliveira (Diretor Jurídico). Também          

foram convidados o Edmar José Alves dos Santos (ex- Secretário de Estado de Saúde do Rio                

de Janeiro) e Sérgio Esteliodoro Pozzetti (Presidente da OZZ Saúde EIRELI). No entanto, o              
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primeiro faltou em primeira oitiva e, na segunda ocasião, não respondeu a nenhuma pergunta              

a ele destinada. O presidente da OZZ também não compareceu, sendo apresentado um ofício              

pelo seu advogado justificando que a empresa já havia sido representada em escuta anterior. 

 

Mesmo com os esclarecimentos prestados nas oitivas, as suspeitas de          

superfaturamento do contrato não foram afastadas. Sendo assim, a Comissão solicitou que os             

participantes enviassem documentos comprobatórios. Especificamente em relação à OZZ, foi          

pedido que enviasse os  

 
“contratos que fez com todos os seus fornecedores, a planilha          

com todos os custos que a organização teve durante o contrato, a            

planilha apresentada na época da proposta que a OZZ fez à           

Secretaria de Saúde, além dos pareceres técnicos que, segundo a          

empresa, foram apresentados à SES e não tiveram retorno”. 

 

A partir das irregularidades contratuais apresentadas, o ex-Secretário de Estado de           

Saúde, Alex Silva Bousquet, informou na oitiva do dia 27 de julho de 2020 que os novos                 

editais para a substituição da contratação já estão finalizados. Um modelo está enquadrado na              

Lei 6.043/2011, de processo seletivo de OSS. Já o segundo, se baseia na Lei 8.666/93, a partir                 

dos contratos administrativos.  

4.2. Suspensão pagamentos / funcionários 

 

A partir da irregularidade conferida com a antecipação do pagamento pela SES à OZZ              

Saúde no valor de R$26.370.907,66 para a OZZ, autorizado pelo Gabriell Neves, através do              

despacho SES/SUBEX (3947252), assim como as suspeitas de superfaturamento do contrato,           

a Juíza Regina Lúcia Chuquer, da 6ª Vara de Fazenda Pública do Rio, concedeu liminar para                

suspender o pagamento no dia 27 de maio. Posteriormente, no dia 19 de junho, o presidente                

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministro João Otávio de Noronha, manteve a             
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suspensão do pagamento, negando o pedido de retomada de pagamentos em contrato            

emergencial9. Conforme decisão, a empresa não pode interromper o serviço até o fim do              

prazo do contrato, essa definição foi confirmada pelo STJ. 

 

Por conta da suspensão dos pagamentos, assim como a dificuldade de relacionamento            

com a SES, apontada pelos representantes da OZZ, a empresa contratada interrompeu o             

pagamento dos salários dos funcionários do SAMU. Segundo eles, o valor recebido foi             

aplicado no custeio da operação. Os salários vencidos em 15 de junho não foram pagos, e os                 

de julho também não seriam realizados, segundo afirmação feita pela OZZ para a Justiça.              

Com isso, a Justiça do Trabalho determinou uma penhora para pagar R$ 10,1 milhões a 1.400                

funcionários do SAMU, decidido pelo Juiz do Trabalho Leonardo Saggese Fonseca, do            

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.  

 

O motivo pelo não pagamento, segundo à OZZ, se deu pela interrupção do valor              

repassado pela SES, e interferiu ao não pagamento não somente dos funcionários, mas             

também de fornecedores. Conforme informado na Oitiva do dia 22/07/2020, o Sr. Eduardo             

Flávio Zardo, diretor comercial da OZZ, já foram utilizados mais de 30 milhões de reais da                

empresa para manter a operação, por isso, estão “aguardando um ressarcimento por parte do              

Governo do Estado e três meses de atraso (...) porque não há mais condição da empresa ficar                 

bancando uma operação que é responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde.” 

4.3. Impacto no atendimento à população 

 

Com tantos problemas e o bloqueio de verba, o atendimento à população foi             

impactado de diferentes maneiras. Conforme ofício nº 02/2020 emitido pela OZZ SAÚDE            

para a Secretaria de Estado de Saúde, foi impossibilitada a “implantação de 82 Unidades de               

9 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/19/justica-mantem-suspensao-de-pagamentos-a-empresa-
que-opera-o-servico-do-samu-no-rio.ghtml 
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suporte à vida em virtude do Boletim 054/2020 emitido pelo CBMRJ em 27 de março de                

2020 indicando que somente 62 unidades poderiam ser alocadas junto aos quartéis daquela             

corporação”. Por mais a empresa tenha informado que solicitou informações à SES em             

relação aos procedimentos a serem adotados com esse cenário, a diminuição de 20 unidades              

impacta uma grande quantidade de cidadãos que dependem do sistema público de saúde. 

 

A ativação de mais 22 Unidades de suporte à vida e a autorização para o início da                 

operacionalização de 12 motolâncias foram solicitadas no dia 08/05/2020, mediante ofício nº            

40/2020-RJ. No entanto, informaram não ter recebido a autorização formal do Corpo de             

Bombeiros. Esses esclarecimentos se deram em resposta ao item 48. Ofício com informações             

de interrupção do serviço, solicitadas pelo fiscal em relação ao contrato nº 013/2020. 

 

Conforme reportagem no O Dia10, de 06/08/2020, o salário de médicos, enfermeiros,            

técnicos de enfermagem e de rádio-operadores continuavam atrasados, fazendo com que           

muitos estivessem faltosos. Com a ausência de verbas, alguns serviços também estavam            

inoperantes, como parte da frota de ambulância. 

 

5. Considerações Finais e Encaminhamentos 

 

A contratação da OZZ SAÚDE EIRELI representou praticamente 10% do total           

contratado pela Saúde para combate ao COVID-19. Mas a contratação e a prestação de              

serviços foram marcadas por denúncias e irregularidades, a começar pela expedição da            

Nota de Autorização de Despesa (NAD) ter sido realizada antes mesmo do envio das              

propostas para as empresas, já com o nome da OZZ como favorecida, o que por si só já é                   

razão de abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Por isso, essas            

questões estão sendo investigadas, desde o início, pelos órgãos de controle Tribunal de             

Contas do Estado, Ministério Público RJ, Defensoria Pública RJ, Controladoria Geral RJ,            

10 https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/08/5965083-samu--48h-para-plano-de-contingencia.html 
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Procuradoria Geral RJ e Tribunal de Justiça RJ, que apuram irregularidades, ausência de             

planejamento, falta de obediência às prescrições legais e qualidade dos gastos.  

 

Como apresentamos, o processo de contratação apresentou desde o início          

irregularidades que persistiram ao longo do processo. Foram elas quanto à: (i) ausência de              

estudo preliminar, (ii) modelo contratual firmado, com dispensa de processo licitatório, (iii)            

justificativa enquadrada no combate à pandemia, (iv) ausência de parâmetros e indicadores            

suficientes para garantir a qualidade do serviço, (v) ausência de delimitação do valor máximo              

a ser contratado, (vi) ausência de pesquisa de preço praticado no mercado de maneira              

satisfatória, (vii) ausência de planilha detalhada de custos e de vínculos empregatícios, (viii)             

ausência das obrigações da contratante no Termo de Referência, (ix) ausência da declaração             

de disponibilidade orçamentária e financeira, (x) a ausência da assinatura de um técnico             

especialista no Termo de Referência, (xi) a subcontratação de parte significativa dos serviços,             

(xii) ausência de manifestação do Conselho Estadual de Saúde, (xiii) expedição da Nota de              

Autorização de Despesa (NAD) ter sido realizada antes mesmo do envio das propostas para              

as empresas, constando a OZZ como favorecida, (xiv) a proposta enviada pela OZZ não              

apresenta nenhum tipo de identificação de sua autoria, (xv) cadastramento da OZZ no sistema              

SIGA-RJ três dias antes da assinatura do contrato, (xvi) antecipação de pagamento sem             

garantias suficientes para a Administração. 

 

Ressaltamos também que as irregularidades foram alertadas em diversos momentos          

tantos pelos órgãos internos à SES quanto pelos órgãos de controle e se mantiveram durante               

todo o processo, apesar das inúmeras modificações contratuais, que tratamos nesse relatório. 

 

O resultado foi que a OZZ recebeu o adiantamento do pagamento, mas atrasou o              

pagamento de seus funcionários e fornecedores, interferindo no serviço prestado à população            

com a inoperação de algumas unidades de atendimento, de frotas de ambulância e             

motolância, e na ausência de médicos, enfermeiros e demais funcionários. 
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Diante da suspeita de fraude e superfaturamento do contrato, a Subsecretaria de            

Estado de Saúde elaborou duas novas propostas contratuais, com os respectivos editais e             

Termos de Referência, a serem analisados para um melhor atendimento aos serviços de saúde              

à população. Um modelo está enquadrado na Lei 6.043/2011, de processo seletivo de OSS. Já               

o segundo, se baseia na Lei 8.666, a partir dos contratos administrativos.  

 

Conforme exposto, a análise do contrato da OZZ SAÚDE EIRELI acima           

detalhada, constata graves irregularidades na contratação, na execução dos contratos e           

na prestação dos serviços; identifica reiterados equívocos pela Secretaria de Estado de            

Saúde e OZZ Saúde, e aponta indícios de má fé, especialmente na conduta de              

determinados agentes governamentais do Executivo estadual, que negligenciaram as         

exigências legais durante todo o processo de contratação. 
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Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2020 

 

 

À Comissão Especial Instituída para     

Acompanhar a Situação Fiscal, Orçamentária e      

Financeira das Medidas Relativas à Saúde      

Pública de Importância Internacional    

Relacionadas ao Coronavírus (COVID-19)  

 

Análise Preliminar nº 03/2020  

Assunto: Organizações Sociais da Saúde e Contratos de Gestão 

 

 

Vimos por meio do presente, com votos de estima e consideração, na condição de              

relator e presidente da Comissão Especial Instituída para Acompanhar a Situação Fiscal,            

Orçamentária e Financeira das Medidas Relativas à Saúde Pública de Importância           

Internacional Relacionadas ao Coronavírus (COVID-19), daqui em diante denominada         

apenas Comissão Especial do COVID-19, apresentar análise sobre o modelo de           

contratualização das Organizações Sociais da Saúde, evidenciando a precariedade do modelo           

e irregularidades na prestação dos serviços, recomendando a proposição de projeto de lei             

ordinária, que busca reformar e aprimorar a Lei Ordinária nº 6.043, de 19 de setembro de                

2011, que “Dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações             

sociais, no âmbito da saúde, mediante contrato de gestão, e dá outras providências.” 
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1. Introdução 

 

O modelo de contratação de Organizações Sociais (OSs) na área da saúde ocupa um              

grande espaço na gestão e no orçamento da saúde no Estado do Rio de Janeiro, e tem sido                  

apontado pelos órgãos de controle como um dos principais focos de corrupção no Estado.  

 

No ano de 2019, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) contou com quinze OSs               

contratadas1 para a prestação de serviços. No total, os gastos relativos ao pagamento dessas              

organizações totalizaram mais de 1,7 bilhão de reais. A tabela abaixo mostra quais são as               

organizações sociais e quanto cada uma delas recebeu da SES no ano de 2019: 
 

 
(FONTE: SIAFE-RIO) 

 

Alguns fatores chamam a atenção em relação a esses gastos. Em primeiro lugar, o fato               

de que 15 OSs receberam, apenas em 2019, um montante tão expressivo. Em segundo lugar,               

o fato de que entre esses gastos a entidade que recebeu mais recursos foi o Instituto dos                 

Lagos Rio que, além de ter sido alvo de operação do Ministério Público, teve seu pagamento                

autorizado sem qualquer tipo de glosa.  

 

1 Com contrato com a Fundação Estadual de Saúde. 
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Apesar do grande investimento, inúmeros problemas em relação a essas contratações           

têm vindo à tona. Eles estão presentes desde a seleção e contratação das OSs, que muitas                

vezes apresentam irregularidades e até indício de direcionamento, até a precariedade da            

prestação dos serviços, o que gera prejuízos imensos à população. Além disso, as contas              

relativas às OSs não são fiscalizadas de forma eficiente e a prestação de contas muitas vezes é                 

incompleta e feita de maneira indevida, o que leva a prejuízos ao erário público. 

 

Esses problemas ficaram ainda mais evidentes durante a crise do COVID-19. Essa            

Comissão, ao longo de seus trabalhos, constatou e denunciou graves irregularidades nos            

contratos de gestão das Organizações Sociais, que levaram ao afastamento do governador            

Wilson Witzel2 no dia 28 de agosto. As OSs contratadas para gerir os Hospitais de Campanha                

(IABAS) e as UPAS (UNIR) apresentaram problemas em todos as etapas citadas: seleção e              

contratação, implementação e prestação de contas. Os prejuízos acarretados por essas           

irregularidades são imensuráveis, além do dano financeiro ao estado, a precariedade da            

prestação de serviços em meio a uma situação emergencial de pandemia custou vidas. 

 

Porém, grande parte das irregularidades constatadas por essa comissão e pelos órgãos            

de controle poderiam ter sido evitadas. Para que as futuras contratações de Organizações             

Sociais sejam idôneas, viemos propor encaminhamentos, sugeridos ao final do presente           

relatório, que envolvem a proposição de um Projeto de Lei e o agendamento de Audiência               

Pública com a presença de representantes dos órgãos de controle que já realizaram, ao longo               

de um ano, estudos nesse sentido, para a discussão e aprimoramento do projeto. 

 

As irregularidades aqui apontadas dizem respeito à forma de execução do modelo de             

contratação das OSs. Essa Assembleia Legislativa já deu um sinal bastante positivo nesse             

sentido, já que o projeto de lei nº 2882/2020, de autoria do Poder Executivo, que buscava                

alterar apenas um único ponto a referida lei estadual, contou com 126 emendas em Plenário,               

em nítida demonstração de engajamento dos parlamentares3.  

2https://oglobo.globo.com/rio/stj-afasta-witzel-do-governo-do-rio-por-suspeitas-de-participar-em-esquema-de-co
rrupcao-na-saude-24610032  
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No entanto, essa primeira reforma legislativa pode ser aprimorada, acrescentando          

apontamentos do estudo técnico realizado pelos órgãos de controle, para a reforma            

institucional almejada. 

 

Complementarmente, recomenda-se aprofundar os estudos e o debate para os          

desdobramentos das mudanças propostas. Neste sentido, aspecto relevante é a extinção das            

OSs a partir de 2024, conforme Artigo 56, da Lei 6043/2011.  

 

Ainda que haja consenso em relação aos problemas de execução e à bancarrota da              

contratualização da gestão da saúde no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a supressão do                

modelo implica que o aparato estatal esteja adequadamente organizado para assumir as            

atribuições que atualmente estão a cargo da OSs, bem como, que mecanismos de             

monitoramento da prestação de serviços sejam aprimorados, dado que problemas sistêmicos           

devem persistir e precisarão ser evitados, independente do modelo em vigor, seja público,             

privado ou misto. Essa medida implica, portanto, em importantes mudanças no sistema de             

gestão de saúde do Estado do Rio de Janeiro e, por isso, demanda a realização de estudos                 

aprofundados e planejamento que a respaldem.  

 

Dada a importância e urgência do tema, antecipamos recomendações do relatório final            

desta Comissão, submetendo o presente relatório e projeto de lei para apreciação. 

 

2.Irregularidades nos Contratos de Gestão  
 

3http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVd0S1ExSkVhekZSVl
VsMFRsUkdRMDlETURCU2ExVXdURlJzUWxKcVRYUk5la1V4VFVWU1ExSnFRVFJQUlVwRVRWUlZ
OVTlFVVRKTmVtdDVUa0U5UFE9PQ==  
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2.1 Hospitais de Campanha - IABAS 
 

No caso da OS Iabas os problemas se apresentam desde o início da seleção. Em               

primeiro lugar, a dispensa da licitação é injustificada, o que indica para o direcionamento na               

contratação. Em segundo lugar, o contrato celebrado é considerado inválido e é alterado, por              

meio de termo aditivo, de contrato de prestação de serviços para contrato de gestão. Apesar               

de o plano de construção dos Hospitais de Campanha passar por mais de 40 alterações ao                

longo da implementação, diversas irregularidades apresentadas no início permanecem, tais          

quais a ausência de cronograma físico-financeiro detalhado, a ausência injustificada da           

estimativa de preços e a indeterminação de quantitativos. Por fim, esses erros resultaram em              

uma política pública desastrosa, cujo objeto do contrato não é cumprido - sem punição efetiva               

à OS - e dos sete hospitais acordados apenas dois foram entregues de forma parcial e com                 

irregularidades. 

 

 

a. Histórico da OS não foi levado em conta: 

A OS já apresentava problemas graves pela constatação de (I) Inconformidade           

financeira e (ii) Não cumprimento da meta de 50% das metas previstas no contrato. Essa               

questões levaram à desqualificação da OS em 2018, por conta da má gestão dos recursos               

públicos, que gerou prejuízo aos usuários dos serviços.  

 

Além disso, a multa aplicada sobre o IABAS em 2017 não foi paga, o que levou à                 

inscrição da instituição na Dívida Ativa do Município e teve a execução fiscal ajuizada em               

janeiro de 2019. Pelo exposto, a OS não tem mais contratos com a gestão municipal e está                 

proibida de participar de disputas na cidade do Rio de Janeiro por dois anos. Ainda assim, ela                 

foi a selecionada para um contrato de quase 1 bilhão de reais com o Estado do Rio de Janeiro,                   

o que mostra que existe um grave problema nos critérios de seleção das OSs. 

 

 

b. Não foi desenvolvido processo de monitoramento eficaz após a contratação: 
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Resultou na não entrega dos objetos contratados e prejuízo para o erário público e              

população. Com atraso de mais de 2 meses, apenas 2 (dois) dos 7 (sete) hospitais de                

campanha contratados foram parcialmente entregues, repletos de irregularidades.  

 

 

c. Não foi explicitado quantitativos, cronograma físico-financeiro 

O contrato no 027/2020 foi celebrado sem a realização da estimativa do quantitativo             

necessário de leitos para atender a demanda. No corpo do documento não há qualquer              

detalhamento técnico acerca dos critérios de estimação utilizados para fins de determinação            

do quantitativo total de leitos. 

Encaminhamento do PL: Art. 4º (VIDE PL ANEXO) 

 

  

d. As infrações contratuais da OS não foram punidas: 

As infrações cometidas pela OS foram apontadas sistematicamente por meio de           

notificações. Esses descumprimentos, no entanto, não geraram nenhum tipo de punição. 

Encaminhamento do PL: Art. 7º. (VIDE PL ANEXO) 

 

 

 

 

e. Ausência de justificativa para escolha da OS: 

Foi constatada ausência de justificativa aceitável para a escolha da contratada.           

Justificativa para a dispensa de licitação foi realizada em duas linhas. 

Encaminhamento do PL: Art. 3º, 4º e 5º. (VIDE PL ANEXO) 

 

 

f. Ausência da estimativa de preços 

A dispensa da obrigatoriedade da estimativa de preços foi justificada de forma            

insatisfatória. 
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Encaminhamento do PL: Art. 5º (VIDE PL ANEXO) 

 

 

g. Problemas com o modelo escolhido 

Contrato inicial de prestação de serviços, muda para contrato de gestão. Indica que             

não houve justificativa técnica para o modelo escolhido, uma vez que foi necessária a              

alteração sob pena de invalidade do contrato.  

 

 

2.2 UPAs - UNIR 
 

No que diz respeito à UNIR, o modelo de contratação se deu por meio de contrato de                 

gestão desde o início. No entanto, esse contrato revelou-se insuficiente para garantir a             

monitoração da política pública, o que levou à alteração de cláusulas para aprimorar os              

mecanismos de controle, o que indica para a insuficiência do modelo. Assim, foi celebrado              

contrato aditivo para reorientação do modelo de gestão, acrescentando indicadores de           

qualidade que poderiam arrochar o controle sobre a qualidade dos serviços prestados. Esta             

alteração no contrato sugere a preocupação da equipe técnica da Secretaria em aprimorar os              

mecanismos de controle que pudessem evitar as irregularidades diagnosticadas até então. 

 

Tal como exposto na justificativa do Termo de Referência ao Contrato de Gestão             

03/2018 (UPAs-UNIR), o modelo não é satisfatório: “A SES/RJ está reorientando o modelo             

de gestão e atenção à saúde, visando atingir novos patamares de prestação dos serviços para               

proporcionar elevado satisfação ao usuário, associada ao aperfeiçoamento do uso dos           

recursos públicos.  

 

A introdução de novos mecanismos de gerenciamento dos processos assistenciais          

faz-se necessária para modernizar a regulação do acesso aos serviços de saúde, fortalecer os              

mecanismos de controle social, cobrir vazios assistenciais, enfrentar as filas de espera, a             
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demora de atendimento e as relações insatisfatórias entre profissionais e usuários. Tais fatores             

constituem alvo da SES/RJ, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços,             

racionalizar e potencializar o uso de novos recursos, compartilhar gestão e investimentos e             

estabelecer novos mecanismos formais de contratualização, com metas assistenciais”4. 

 

Os Contratos de Gestão das OSs são fiscalizados e monitorados pela Comissão de             

Avaliação (CAv) e pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (CAF), esta última            

estrutura autônoma, composta por membros das áreas da sáude, contábil e financeira, que             

realizam visitas mensais às Unidades de Saúde para conferência e sistematização dos            

indicadores de qualidade, bem como, para análise dos Relatórios de Execução dos Contratos             

de Gestão apresentados pela OS UNIR, em relação às metas propostas para as atividades              

assistenciais, indicadores de desempenho e acompanhamento de informações relativas à          

movimentação econômico-financeira de cada período, elaborando pareceres mensais        

assistenciais e pareceres trimestrais financeiros. 

 

A partir destas competências e indicadores monitorados, mediante vistorias in loco           

realizadas, as Comissões CAv e CAF constataram 24 pontos críticos nos aspectos financeiros             

e assistenciais nas unidades geridas pela OS UNIR, com descumprimento de metas            

quantitativas e qualitativas contratadas.  

 

a. Irregularidades Assistenciais (na prestação dos serviços) 

 

Dentre as irregularidades assistenciais, destacaram-se: 

● inúmeros problemas estruturais, tais como, afundamento de piso, teto com ferrugem           

aparente, ausência de refrigeração adequada em diversos setores; 

● número de colaboradores inferior ao previsto no Termo de Referência; 

● inoperância do aparelho de raio-x; 

● extintores de incêndio sem identificação correta do lugar em que deveriam estar e             

locais sem extintor; 

4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qnVVp8_Ps-7c_AbQT3dbI1_d8h_JeoOR  
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● presença de pacientes com mais de 24 horas na sala amarela adulto e mais de 12 hora                 

na sala vermelha 

● setor de odontologia da UPA Campo Grande I inoperante; 

● limitação de medicamentos 

 
Somam-se às irregularidades assistenciais, as listadas abaixo: 
 

 

b. Histórico da OS não levado em conta: 

Em março de 2019, já tramitavam junto à SES 20 (vinte) processos investigando             

irregularidades em face da OS UNIR, por descumprimentos dos respectivos Contratos de            

Gestão objetos deste relatório. Dos processos instaurados, já havia uma decisão           

administrativa proferida, impondo sanções de advertência e multa à OS UNIR (processo            

E-08/001/1809/2018) 

 

c. Problemas com a seleção da OS 

A OS não apresentou de Certificado de Registro Cadastral válido e vigente pela OS              
UNIR. 

Encaminhamento do PL: Art. 2º (VIDE PL ANEXO) 

 

 

d. Falta de monitoramento dos serviços 

Foi identificada a falta de profissionais da saúde e medicamentos, atraso nos            

pagamentos dos funcionários, equipamentos quebrados e infraestrutura precária além de mais           

de 24 tipos de irregularidades comprometendo a qualidade dos serviços prestados à            

população nas unidades de atendimento geridas pela OS UNIR, inclusive com casos de riscos              

à saúde e à vida de pacientes, acompanhantes e colaboradores. Em relação aos aspectos              

financeiros dos Contratos a CAF apontou que as irregularidades diagnosticadas referiam-se a            

ausência de comprovantes de recolhimentos de encargos trabalhistas e impostos; pagamento           

de salários e benefícios de funcionários e remuneração de diretores em desacordo; ausência             

de cotações para compras e de recibos fiscais; contratações de prestação de serviços sem              
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cotação, sem contratos, sem cotações ou sem medições; prestação de contas divergentes,            

atrasadas ou não entregues; transferências financeiras e saídas de despesas irregulares ou não             

justificadas. 

 
Em suma, a CAF concluiu que as irregularidades na gestão assistencial sob            

responsabilidade da OS UNIR impactavam negativamente a qualidade da prestação dos           

serviços à população, apresentando, em alguns casos, riscos à saúde, à incolumidade e à              

vida de pacientes, acompanhantes e colaboradores (fls. 155). 

 

e. Problema de monitoramento de custos 

Quase R$ 6 milhões em despesas apresentadas pela OS UNIR não reconhecidas pela             

SES 

Encaminhamento PL: Art. 10 e 11(VIDE PL ANEXO) 

 

f. Problema de prestação de contas 

Falta de transparência na prestação de contas, inviabilizando o controle da aplicação            

dos recursos recebidos e Inconsistências de valores de despesas entre os balancetes            

apresentados nas prestações de contas e no fechamento anual da OS UNIR 

Encaminhamento PL: Art. 10 e 11 (VIDE PL ANEXO) 
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3.  Apontamentos dos órgãos de controle: 

 

3.1 CGE  
 

Em relatório de auditoria no: 51/2019, cuja atividades foram realizadas no período            

compreendido entre 17/02/2019 e 07/08/2019, a fim de atender à solicitação do Secretário de              

Estado de Saúde, enviada por meio do Ofício no 17/SES/2019, a CGE apurou diversos              

problemas no modelo de contratação das OS que indicam “inconsistências não apenas no             

cumprimento dos normativos vigentes, como também nos procedimentos adotados pelos          

controles internos relacionados ao escopo do nosso trabalho.  

 

Essas constatações dizem respeito à (i) vantajosidade do modelo de gestão; (ii)            

avaliação das metas pactuadas; (iii) processo de seleção das Organizações Sociais; (iv)            

atuação das comissões de fiscalização; (v) evolução dos valores de custeio; (vi) infrações;             

(vii) prestações de contas; (viii) repasse dos contratos de gestão; (ix) transparência das             

organizações sociais; (x) satisfação dos usuários.  

 

Resumimos abaixo as principais: 

● Estudos realizados nas diversas contratações quanto vantajosidade da publicização da          

gestão das unidades hospitalares não são conclusivos; 

● Ausência de estudo técnico preliminar para estabelecimento das metas quantitativas e           

qualitativas e do valor máximo para custeio das unidades de saúde nos Contratos de              

Gestão;  

● Redução do volume de serviço público de saúde ofertado para a população com             

majoração dos valores de custeio para manutenção das unidades de saúde; 
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● Fragilidade de avaliação da técnica das OS contratadas pela falta de transparência dos             

critérios de pontuação no edital, conferindo subjetividade à avaliação; 

● Realização de repactuações dos Contratos de Gestão de forma intempestiva; 

● Fragilidades na fiscalização de cunho assistencial; 

● Ausência de normatização para aplicação e cobrança de sanções relativas à infrações            

contratuais, paralisando a execução das multas na SES; 

● Ausência de pagamento, pelas OSs, das multas aplicadas pela SES; 

● Não foram encaminhadas as prestações de contas anuais aos órgãos de controle            

externo e controle social; 

● Gastos irregulares com repasses de investimento;  

● Repasse de recurso sem vinculação de meta; 

● Ausência de um Portal de Transparência que divulgue de maneira consolidada,           

tempestiva e clara os dados dos Contratos de Gestão; 

 

3.2 TCE 
 

a. Processo TCE RJ nº 104.377-7/2016 – Auditoria de Conformidade 

 

Achado 1: O processo decisório da transferência do gerenciamento de serviços de saúde para              

entidades paraestatais não apresenta motivação técnica que demonstre ser esta a melhor            

opção para a administração; 

 

Achado 2: Os valores dos contratos de gestão não foram estabelecidos com base em              

estimativas orçamentárias previamente elaboradas; 

 

Achado 3: Os termos contratuais e os indicadores constantes dos contratos de gestão não              

favorecem a busca pela eficiência e não permitem sua verificação na execução contratual; 
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Achado 4: Verificação incipiente da eficiência da execução dos contratos de gestão; 

 

Achado 5: Fiscalização e acompanhamento insuficientes dos gastos e indicadores referentes           

aos contratos de gestão; 

 

Achado 6: Fragilidade dos indicadores e metas de gestão constantes dos contratos em vigor; 

 

Achado 7: Celebração de contrato de gestão para gerir instituições privadas; 

 

Achado 8: Subcontratação de serviços de gestão, de atividades finalísticas e de atividade             

típica estatal nas unidades de saúde por OSs; 

 

Achado 9: Insuficiência das prestações de contas quanto à transparência dos gastos com as              

OSs; 

 

Achado 10: Políticas de Compras das OSs insuficientes para assegurar a aquisição de bens e               

serviços de forma vantajosa para a administração estadual. 

 

 

b. Processo TCE RJ nº 107.782-7/16 – Auditoria Extraordinária 

 

Achado 1: Não participação do Conselho Estadual de Saúde na formulação da estratégia de              

transferência da gestão das unidades de saúde da SES para as Organizações Sociais.  

 

Achado 2: Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato de gestão             

pelo Conselho Estadual de Saúde.  

 

Achado 3: Ausência de encaminhamento pela SES da prestação de contas anual dos             

Contratos de Gestão firmados com as Organizações Sociais para o Conselho Estadual de             

Saúde.  
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Achado 4: Transparência restrita na definição da pontuação dos itens para a seleção da              

organização social.  

 

 

c. Processo TCE RJ nº 114.409-2/18 – Auditoria de Monitoramento 

 

Indicou que das 36 (trinta e seis) determinações plenárias relativas aos processos            

TCE-RJ nº 104.377-7/16 e 107.782-7/16, apenas 08 (22%) das ações propostas se encontram             

cumpridas (11%) ou em cumprimento (11%), enquanto 28 determinações (78%) se           

encontram parcialmente cumpridas (36%) ou não cumpridas (42%). 
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4.  Considerações Finais e Recomendações 
 

Uma das principais conclusões da relatoria da Comissão Covid-19 está relacionada à            

precariedade do modelo de contratualização de gestão das OSs, em parte já endereçada pela              

Alerj, com a Lei 8986/2020, publicada no dia 26 de agosto5.  

 

De fato, constatamos que as imprecisões na Lei das OSs (6043/2011) permitiram            

espaço para irregularidades, as quais destacamos: 

 

a. Seleção e Contratação 

○ As OSs contratadas já tinham históricos de má gestão e haviam sido alvos de              

processos e multas, algumas delas já tendo sido desqualificadas anteriormente          

(caso da UNIR e IABAS);  

○ Propostas com ausência ou justificativas de preço insatisfatórias; 

○ Informações (por ex cronograma físico financeiro) e documentos faltantes; 

○ Irregularidades que levaram a anulação ou aditamento dos contratos. 

 

b. Na Implementação: 

● Os objetos contratados não foram implementados da maneira pactuada; 

● Hospitais de campanha não entregues; 

● Mais de 20 irregularidades na prestação de serviços das UPAS; 

● Prestação de serviços precária, marcada pela ausência de índices de          

monitoramento e de fiscalização adequados, e sem resultar em sanções          

efetivas que pautem a qualidade do serviço. 

 

c. Na Prestação de contas: 

5http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVd0S1ExSkVhekZSVl
VsMFRsUkdRMDlETURCU2ExVXdURlJzUWxKcVRYUk5la1V4VFVWU1ExSnFRVFJQUlVwRVRWUlZ
OVTlFVVRKTmVtdDVUa0U5UFE9PQ==  
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○ Ausência de cronograma físico-financeiro e discriminação de quantitativos,        

impedindo fiscalização adequada;  

○ Falta de transparência, que não permitia que se afirmasse como os valores            

estavam sendo empregados; 

(Observação: Esta Comissão já solicitou reiteradamente à SES e à IABAS, os valores gastos              

na construção dos Hospitais de Campanha e continua até agora sem resposta). 

 

 

Recomendação n. 01 | Projeto de Lei 

 

Sendo assim, o encaminhamento proposto por esta relatoria é a apresentação de um             

PL, especificando os critérios para um melhor modelo de contratualização de gestão da             

Saúde, no sentido de preencher as lacunas que ainda persistem mesmo após a aprovação da               

Lei 8986/2020, complementando-a e aprimorando as próximas contratações, enquanto a lei           

estiver em vigor.  

 

O "novíssimo" PL, já que o novo "PL das OSs" foi publicado no dia 26/08 tem 3                 

pontos principais: 

 

1) tentativa de que os contratos de gestão sejam mais aderentes às necessidades da população.               

Por isso a criação de um artigo que exija estudos que servirão de base para as metas que serão                   

estipuladas no termo de referência, nos editais e nos contratos de gestão.  

 

2) especificamente sobre os contratos de gestão, o PL se esforça em melhorar a eficiência               

com relação aos custos. Há duas mudanças interessantes que exemplificam isso: a ideia de              

um pagamento feito com uma parcela fixa e outra variável, sendo que essa se dará conforme                

o atingimento das metas estipuladas; e a seleção da OS deve ser antecedida de uma avaliação                

sobre como será a melhor maneira de remuneração dessa OS (se remuneração global - um               

valor fixo antecipado; se remuneração por captação - o chamado time service; ou se              

remuneração por cada caso ou procedimento). 
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3) um aprimoramento na fiscalização desses contratos e dos respectivos. Por exemplo, pelo             

PL, será criado um "centro de apuração de custos" que servirão de fonte para obter dados                

sobre custos relacionados a pessoal, serviços, insumos e equipamentos médicos. Outro ponto            

interessante é que nós detalhamos a composição e como será o procedimento feito pela              

Comissão de Avaliação, que terá o propósito de monitorar e fiscalizar os contratos. 

 

Importante frisar que o projeto de lei é fruto de discussões e debates desenvolvidos              

pela Comissão do COVID-19 desde sua instalação. Além disso, ancorou-se em estudo técnico             

realizado pelo GT Saúde da Rede de Controle da Gestão Pública e apoio técnico e               

institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para seu aprimoramento. 

 

Não bastasse esse esforço interinstitucional, o projeto representa um dos principais           

desdobramentos dos trabalhos da Comissão do COVID-19. Isso porque as oitivas e os             

relatórios parciais, em especial as Análises Preliminares nº 01 e 02/2020, que tratam das              

vistorias nos hospitais de campanha estaduais do Rio de Janeiro e Contratos de Gestão dos               

Hospitais de Campanha (OS IABAS), além da Gestão das UPAs, demonstraram como as             

organizações sociais estão no centro dos retumbantes insucessos na gestão da saúde.  

 

E, para além da má gestão, essa modalidade de gestão na saúde tem testemunhado              

uma verdadeira “ressaca moral”, já que um dos principais fatos por detrás das investigações              

que afastaram o Governador Wilson Witzel do cargo é justamente um processo de             

desqualificação de uma organização social que atuava na área da saúde.  

 

Por isso, é fundamental que o marco regulatório das organizações sociais passe por             

aprimoramentos, seja para melhorar a gestão da saúde, seja para aumentar o controle social e               

combate à corrupção.  
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Recomendação n. 02 | Audiência Pública 

 

Um ponto que segue em aberto para discussão é o problema da verificação do              

histórico das OSs. Embora em tese isso seja verificado no momento de qualificação da              

organização, em ambos os casos trazidos neste relatório, a OS contratada possuía            

antecedentes graves, que poderiam ter servido de alerta para sua não contratação. Tanto             

IABAS quanto UNIR possuíam denúncias e histórico de desqualificação. Assim, é preciso            

discutir e avaliar uma forma de garantir que o histórico da OS seja determinante para sua                

contratação. 

 

Ainda, cumpre alertar para os desafios que serão inerentes à extinção do modelo de              

contratualização das Organizações Sociais da Saúde, previsto na legislação que ora se            

discute. A transferência dessa responsabilidade para a SES ou, mais especificamente, para a             

Fundação Estadual de Saúde (FES) não implicará na resolução automática dos desafios            

inerentes à gestão da saúde ou na adequada prestação dos serviços, visto que a SES possui                

problemas estruturantes que, inclusive, deram causa a algumas das irregularidades e/ou           

contribuíram para o precário monitoramento das OSs, como por exemplo, déficit de            

funcionários nos órgãos de controle.  

 

Entendemos que é preciso regular a lei existente enquanto estiver vigente, de modo a              

garantir que as contratações ocorram de forma idônea e tenham sua implementação e             

adequação garantida por meio do estabelecimento de metas claras e de fácil fiscalização, a              

qual deve ocorrer desde o início da validade do contrato. Embora seja urgente equacionar o               

problema da contratação de Organizações Sociais para gestão de unidades de saúde, é             

importante reforçar que o desenho da política e a tomada de decisão sejam pautadas com base                

em evidências, estudos e planejamento. Por isso, recomendamos seja realizada uma avaliação            

em relação aos impactos da mudança de modelo de gestão. 

 

Para tal, após o protocolo do PL ora apresentado, sugerimos o agendamento de             

audiência(s) pública(s) a serem desenvolvidas pela Comissão de Saúde, de Economia,           
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Indústria e Comércio e de Tributação, convidando, em especial, representantes dos órgãos de             

controle e instituições da sociedade civil que já possuem estudos nesse sentido para a              

discussão e aprimoramento do PL em questão, de modo a garantir que ele seja efetivo e atue                 

sobre as faltas existentes atualmente nas contratações das Organizações Sociais pelo Estado,            

bem como, ampliando o debate sobre o planejamento futuro da gestão da saúde no Estado do                

Rio de Janeiro.  

 

Uma instituição que já trouxe contribuições importantes e que certamente deverá ter            

lugar de fala nas audiências futuras é o “Coletivo Consultivo”, que apoia o mandato da               

Deputada Lucinha e trouxe importantes apontamentos na audiência do dia 14 de setembro de              

2020, tais como as sanções e a certificação específica no processo de qualificação como              

organização de saúde.  

 

Por fim, mencione-se que o presente relatório é fruto de uma sequência de relatórios              

produzidos pela Comissão do COVID-19, a qual se debruçou sobre a saúde no Estado em               

múltiplos aspectos. O destaque, sem dúvida, ficou pelos atos de corrupção que foram             

gestados a partir das organizações sociais que, a um só tempo, não prestaram serviços de               

maneira adequada e não se revelaram um impeditivo para o cometimento de ilícitos pelos              

dirigentes. 

 

Cordialmente, 

 

MARTHA ROCHA RENAN FERREIRINHA 

Deputada Estadual Deputado Estadual 

Presidente Comissão COVID-19 Relator Comissão COVID-19 
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ANEXO I - PROPOSTA PROJETO DE LEI 

 
PROJETO DE LEI Nº ______________ 

 

EMENTA: ALTERA A LEI Nº 8.986, DE 25 DE         
AGOSTO DE 2020, QUE “ACRESCENTA O      
PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 41 DA LEI Nº        
6.043, DE 19 DE SETEMBRO DE 2011, QUE        
DISPÕE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DE     
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS COMO     
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, NO ÂMBITO DA     
SAÚDE, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO,     
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS E FICA A LEI        
Nº 6.043, DE 19 DE SETEMBRO DE 2011,        
REVOGADA A PARTIR DE 31 DE JULHO DE        
2024” E ALTERA A LEI Nº 6.043, DE 19 DE          
SETEMBRO DE 2011, QUE “DISPÕE SOBRE A       
QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS     
LUCRATIVOS COMO ORGANIZAÇÕES   
SOCIAIS, NO ÂMBITO DA SAÚDE, MEDIANTE      
CONTRATO DE GESTÃO, E DÁ OUTRAS      
PROVIDÊNCIAS. 
 

 
Art. 1º A ementa da Lei nº 8.986, de 25 de agosto de 2020, passa a vigorar com a seguinte                    

redação:  

“ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 6.043, DE 19          

DE SETEMBRO DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE A QUALIFICAÇÃO         

DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS COMO ORGANIZAÇÕES       

SOCIAIS, NO ÂMBITO DA SAÚDE, MEDIANTE CONTRATO DE        

GESTÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS E FICA A LEI Nº 6.043, DE            

19 DE SETEMBRO DE 2011, REVOGADA A PARTIR DE 31 DE           

JULHO DE 2022.” 

 

Art. 2º Acrescente-se §3º ao art. 2º da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, com a                   

seguinte redação: 
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“Art. 2º (...) 

(...) 

§3º O Poder Público deverá requerer comprovante ou atestado de          

competência específica na área da saúde das entidades privadas que estejam           

em processo de habilitação de qualificação.” 

 

Art. 3º Acrescente-se o Art. 5º-A à Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, com a seguinte                   

redação: 

 

“Art. 5º-A O Poder Executivo deverá desenvolver estudos que levantem          

informações históricas, perfis demográficos, assistenciais e epidemiológicos       

para cada unidade de saúde a ser objeto de contrato de gestão e que servirão               

de base para a estipulação das metas contratuais e dos indicadores para            

análise da eficiência da prestação do serviço público.” 

 

Art. 4º Modifique-se o art. 7º da Lei nº 8.986, de 25 de agosto de 2020, que alterou o inciso  

II do art. 10 da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, que passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 7º (...) 

 

Art. 10 (...) 

(...) 

II - especificação do programa de trabalho proposto pela Organização          

Social, estipulação das metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas e           

respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios          

objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante         

indicadores de qualidade e produtividade que considerem as demandas de          

saúde da população à luz do perfil epidemiológico e assistencial da região e             

permitam a verificação da eficiência contratual e sanitária; 

(...)” 
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Art. 5º Modifique-se o art. 8º da Lei nº 8.986, de 25 de agosto de 2020, que alterou o inciso  

VI do art. 10 da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, que passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 8º (...) 

 

Art. 10 (...) 

(...) 

VI - estipulação da política de custos e preços a ser praticada para execução              

das atividades objeto do contrato de gestão, a qual necessariamente deverá           

trazer os parâmetros adotados para atendimento à eficiência contratual,         

incluindo a cotação prévia dos preços de medicamentos, insumos e          

materiais em geral no mercado em consonância com o regulamento previsto           

no art. 30. 

 

Art. 6º Modifique-se o inciso VII do art. 10 da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, que 

passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 10 (...) 

(...) 

VII – vinculação dos repasses financeiros a uma parcela fixa e outra            

variável, a qual se dará conforme o atingimento de metas quantitativas e            

qualitativas nos termos do inciso II, incluindo indicador relativo à satisfação           

do usuário de que trata o art. 21. 

(...) 

 

Art. 7º Acrescentem-se os incisos IX e X ao art. 10 da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de                    

2011, com a seguinte redação: 

 

“Art. 10 (...) 
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(...) 

IX – a aplicação de sanções/penalidades para cada tipo de infração           

contratual conforme o princípio da proporcionalidade, a partir do seguinte          

escalonamento: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) rescisão unilateral do contrato; 

d) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Estado do             

Rio de Janeiro por no mínimo 2 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado do Rio             

de Janeiro, enquanto perdurarem os motivos determinantes que ensejaram a          

punição ou até que se promova a reabilitação. 

 

X – a submissão da organização social à normatização prevista no art. 20-C. 

(...)” 

 

Art. 8º Acrescente-se o § 3º ao Art. 11 da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, com a                     

seguinte redação: 

 

“Art. 11 (...) 

(...) 

§3º A seleção da organização social deve ser antecedida pela análise           

comparativa dos modelos de remuneração dos contratos de gestão, a saber           

orçamento global, de captação, por caso ou diagnóstico ou procedimento, e           

deverá trazer a justificativa técnica do modelo escolhido.” 

 

Art. 9º Modifique-se o inciso I e acrescentem-se os incisos VIII e XI ao Art. 13 da Lei nº                   

6.043, de 19 de setembro de 2011, com a seguinte redação: 

 

“Art. 13 O edital conterá: 
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I – Objeto – a descrição detalhada da atividade a ser executada com base em               

estudo específico que considere as necessidades e demandas de saúde da           

população à luz do perfil epidemiológico e assistencial da região, com a            

estimativa orçamentária específica para cada unidade extraída do seu centro          

de apuração de custos, e os bens e recursos a serem destinados para esse              

fim; 

(...) 

VIII – a padronização e os critérios para a prestação de contas das             

organizações sociais; 

(...) 

XI - a proibição expressa de taxa de administração, rateio de despesa da             

sede ou qualquer outra cobrança diversa do objeto do contrato de gestão.” 

 

Art. 10 Modifica-se o inciso IV do art. 14 da Lei 6043, de 19 de setembro de 2011, para que                    

passe a constar com a seguinte redação: 

 

“Art. 14 (...) 

(...) 

IV - comprovação da experiência técnica para desempenho da atividade          

objeto do contrato de gestão, através de relação de todos dos contratos            

celebrados com entes públicos, vigentes ou vencidos nos últimos 05(cinco)          

anos, com certidão de regularidade dos serviços expedida pelo contratante;” 

 

Art. 11 Acrescentem-se os arts. 20-A, B, C e D à Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, 

com as seguintes redações: 

 

“Art. 20-A. As unidades de saúde que estiverem contempladas no objeto           

dos contratos de gestão de que trata a presente Lei deverão implantar            

centros de apuração de custos, os quais servirão como fonte primária para o             

levantamento dos custos fixos e variáveis da operacionalização e gestão da           
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unidade de saúde, notadamente os custos relacionados com pessoal,         

serviços, medicamentos e insumos hospitalares. 

Art. 20-B. A organização social contratada deverá disponibilizar para a          

Secretaria de Estado de Saúde e para a Comissão de Avaliação senha com             

privilégio total de acesso aos sistemas de controle, em especial os           

relacionados aos seguintes sistemas: 

I – controle do quadro de pessoal; 

II – controle das empresas terceirizadas; 

III – almoxarifado, estoque e gestão de insumos e medicamentos; 

IV – produção assistencial; 

V – regulação. 

Art. 20-C. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) normatizará, no prazo            

máximo de 90 (noventa) dias, o processo administrativo de controle interno           

de acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos de gestão,          

incluindo competências, organograma e fluxos administrativos de cada        

órgão envolvido na fiscalização e avaliação assistencial e financeira,         

normas, padrões, prazos e critérios para a apresentação da prestação de           

contas pelas organizações sociais, processo de elaboração dos relatórios         

assistenciais e financeiros assim como sanções pelo não cumprimento         

reiterado das normas pela Organização Social. 

Art. 20-D. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) desenvolverá, no prazo            

máximo de 90 (noventa) dias, sistema de informação de prestação de contas            

que permita também uma publicação ágil da realização das despesas          

efetuadas pelas organizações sociais no Portal de Transparência do ERJ.” 

 

Art. 12 Modifique-se o art. 21 da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, que passa a ter a                     

seguinte redação: 

 

“Art. 21. Os serviços prestados pelas organizações sociais, incluindo o          

resultado e metas alcançados, serão objeto de monitoramento contínuo         
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pelos usuários e pelo Conselho Estadual de Saúde e submetidos à avaliação            

periódica de eficiência pela Comissão de Avaliação, nomeada pelo         

Secretário de Estado de Saúde em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da               

assinatura do contrato de gestão. 

§1º Os documentos relativos ao disposto no caput deste artigo deverão,           

sempre que solicitados, ser disponibilizados para consulta pública em         

atenção ao princípio da transparência, de modo a favorecer os processos de            

fiscalização e controle social. 

§2º A Comissão de Avaliação será composta por ao menos 3 (três)            

servidores efetivos da Secretaria de Estado de Saúde e, não existindo quadro            

de pessoal disponível na localidade, por servidores efetivos estaduais         

lotados em qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta. 

§3º Os servidores não poderão integrar, simultaneamente, mais de uma          

Comissão de Avaliação. 

§4º A Comissão de Avaliação, uma vez constituída, deverá passar por           

capacitação multidisciplinar a ser desenvolvida pela Secretaria de Estado de          

Saúde, cuja preparação deve abranger, no mínimo, o seguinte conteúdo          

programático: 

I – planejamento e gestão em saúde pública; 

II – direito administrativo; 

III – marco regulatório das organizações sociais; 

IV – finanças públicas e orçamento. 

§5º A Comissão de Avaliação deverá emitir boletins de avaliação          

trimestrais, os quais serão imediatamente disponibilizados no portal da         

Secretaria de Estado da Saúde e publicados no Diário Oficial do Estado do             

Rio de Janeiro, cuja análise se dê in loco. 
§6º A Secretaria de Estado de Saúde deverá oferecer canais de participação            

social para o monitoramento e avaliação dos usuários dos serviços          

prestados pelas organizações sociais, cujo índice de satisfação integrará o          

cálculo da remuneração variável e escalável decorrente do contrato.” 
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Art. 13 Acrescente-se o §5º ao Art. 22 da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, com a                    

seguinte redação: 

 

“Art. 22 (...) 

(...) 

§5º A não prestação de contas ou reiterados atrasos na prestação de contas             

ou a apresentação de contas em desconformidade com a padronização          

trazida no edital são causas justificadoras para a rescisão contratual.” 

 

Art. 14 Acrescentem-se os arts. 22- F, G, H, I e J à Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011,                      

com as seguintes redações: 

 

“Art. 22-F. A Administração Pública deverá promover a atualização do          

Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde, inclusive do seu           

organograma, devendo publicá-lo no Diário Oficial (DOERJ) e no Portal da           

Transparência do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 22-G. A Administração Pública deverá elaborar estudo técnico         

conclusivo para aferir a eficiência e vantajosidade do modelo de gestão das            

unidades de saúde, por meio das Organizações Sociais, devendo publicá-lo          

no Diário Oficial (DOERJ) e no Portal da Transparência do Estado do Rio             

de Janeiro. 

Art. 22-H. A Administração Pública estabelecerá os critérios para apuração,          

sanções e os procedimentos de cobrança e execução das multas aplicadas às            

Organizações Sociais. 

Art. 22-I. A Administração Pública definirá os prazos para o julgamento nas            

instâncias administrativas dos processos em que foram parte as         

Organizações Sociais. 

Art. 22-J. A Administração Pública deverá estabelecer os parâmetros para          

os repasses com limites mensais adequados à proposta de cada Organização           
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Social, com base no relatório de auditoria.” 

 

Art. 15 Modifique-se o Art. 23 da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, que passa a ter a                     

seguinte redação: 

 

“Art. 23. A Comissão de Avaliação do contrato de gestão de que trata o art.               

21, sem prejuízo dos boletins trimestrais, ao tomar conhecimento de          

qualquer irregularidade ou ilegalidade na prestação do serviço pela         

organização social, bem como o não cumprimento de metas estabelecidas,          

dará imediata ciência ao gestor da unidade para as correções e adequações            

devidas, devendo assinalar prazo para tanto. 

Parágrafo único. Em caso de ilegalidade insanável ou expirado o prazo de            

adequação assinalado pela Comissão de Avaliação, esta deverá encaminhar,         

para as providências pertinentes, ofício às seguintes instituições: 

I - Auditoria Geral; 

II - Procuradoria Geral do Estado; 

III - Ministério Público Estadual; 

IV - Conselho Estadual de Saúde; 

V – Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de             

Janeiro; 

VI  - Defensoria Pública do Estado; e, 

VII –  Tribunal de Contas do Estado.” 

 

Art. 16 Modifique-se o Art. 45 da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, que passa a ter a                     

seguinte redação: 

 

“Art. 45 A Secretaria de Estado de Saúde disponibilizará, em seu sítio            

eletrônico, cientificando o Conselho Estadual de Saúde, todos os contratos          

de gestão, termo de referência ou projeto básico, anexos, termos aditivos,           

relatórios gerenciais, inclusive os elaborados pelas comissões de        
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fiscalização e avaliação, e as respectivas prestações de contas, que deverão           

atestar os gastos realizados tanto para compras quanto para a contratação de            

terceiros foram efetivamente econômicos, sem prejuízo das publicações no         

Diário Oficial do Estado previstas nesta Lei.” 

 

Art. 17 Acrescente-se o Art. 45-C à Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, com a seguinte                   

redação: 

 

“Art. 45-C. A Administração Pública deverá realizar a glosa de todos os            

valores repassados às Organizações Sociais, que tenha sido sugerida pela          

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, durante fiscalização desta,        

devendo publicá-la no Diário Oficial (DOERJ) e no Portal da Transparência           

do Estado do Rio de Janeiro, devendo ser cientificada a decisão ao            

Conselho Estadual de Saúde, apresentando relatório analítico sobre o         

possível comprometimento dos resultados e as providências para a sua          

imediata regularização..” 

 

Art. 18 Modifique-se o art. 46 da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, que passa a ter a                     

seguinte redação: 

 

“Art. 46 As organizações sociais não poderão firmar contrato com empresas           

ou instituições de empresas vinculadas a parentes, até o 3º grau, de qualquer             

sócio, dirigente, autoridade assistencial ou administrativa das organizações        

sociais, ou de qualquer funcionário público ou extraquadro lotado na          

Secretaria de Estado de Saúde, em particular, e de qualquer funcionário           

público do Estado do Rio de Janeiro, em geral, ou de detentor de mandato              

eletivo. 

Parágrafo único. Também é vedada à Organização Social a contratação de           

pessoa que seja detentora de mandato eletivo ou parente, até o 3º grau, de              

qualquer dirigente de Organização Social, de qualquer funcionário público         
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ou extraquadro lotado na Secretaria de Estado de Saúde, em particular, ou            

de qualquer funcionário público do Estado do Rio de Janeiro.” 

 

Art. 19 Fica revogado o artigo 22-B, da Lei Estadual nº 6.043, de 19 de setembro de 2011. 

 

Art. 20 Fica revogado o artigo 49, da Lei Estadual nº 8.986, de 25 de agosto de 2020. 

 

Art. 21 Fica revogado o artigo 6º, da Lei Estadual nº 8.986, de 25 de agosto de 2020. 

 

Art. 22 Fica revogado o artigo 48, da Lei Estadual nº 8.986, de 25 de agosto de 2020 

 

Art. 23 Acrescentem-se os parágrafos 3º e 4º ao Art. 9º da Lei Estadual nº 6.043, de 19 de                   

setembro de 2011, com a seguinte redação: 

 

“Art. 9º (...) 

(...) 

§ 3º Os contratos a serem celebrados pela Organização Social com           

terceiros, com recursos públicos, serão conduzidos de forma pública,         

objetiva e impessoal, com a observância dos princípios do artigo 37 da            

constituição Federal. 

 

§ 4º A contratação de serviços de terceiros por parte da organização social             

deverá seguir parâmetros de custos de órgãos da administração pública          

estadual e ou federal como Ministério público Federal, Tribunal de Contas           

do Estado do Rio de janeiro, Tribunal de contas da União, Ministério da             

Saúde dentre outros, sempre acolhendo aquele mais vantajoso para o          

serviço público.” 

 

Art. 24 Ficam renumerados os parágrafos únicos do art. 20 da Lei Estadual nº 6.043, de 19 de                  

setembro de 2011, com a seguinte redação: 
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“Art. 20 (...) 

 

§1º A Organização Social, qualificada no âmbito do Estado do Rio de            

Janeiro, com contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado de            

Saúde, deverá manter atualizado o registro de todos os seus colaboradores           

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES – e no seu             

sítio eletrônico. 

 

§2º A Secretaria Estadual de Saúde, através da Comissão de Fiscalização           

dos Contratos de Gestão, realizará verificação de correspondência entre as          

informações mensais de folha de pagamento de pessoal das Organizações          

Sociais com o pessoal, que se encontrar alocado e trabalhando nas Unidades            

de Saúde, bem como, a correspondência de todas as informações mensais           

constantes das medições das Organizações Sociais com o realizado nos          

locais sob gestão das mesmas. 

 

§3º Os documentos relativos ao disposto no caput deste artigo deverão,           

sempre que solicitados, ser disponibilizados para consulta pública, em         

atenção ao princípio da transparência, de modo a favorecer os processos de            

fiscalização e controle social.” 

 

Art. 25 Ficam renumerados os parágrafos do art. 30 da Lei Estadual nº 6.043, de 19 de 

setembro de 2011, com a seguinte redação: 

 

“Art. 30 (...) 

 

§1º Na contratação de obras e serviços e aquisição de bens, de            

medicamentos e outros insumos, deverão ser observados os princípios da          

impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo,        
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a realização de cotação prévia de preços no mercado antes da contratação. 

 

§2º As contratações de todos os serviços terceirizados tais como:          

fornecimento de alimentação, vigilância patrimonial, limpeza hospitalar,       

lavanderia, engenharia clínica, manutenção predial, logística e outros        

deverão ser precedidos de cotação prévia de preços no mercado visando           

obter preços inferiores aos registrados em Atas de Registros de Preços e            

caso não existam, aos praticados pela Secretaria de Estado de Saúde – SES. 

 

§3º Fica vedada a contratação de pessoa jurídica, para fornecimento de           

material ou prestação de serviços, que tenha em seu quadro societário           

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade           

até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção ou de gerência, assim              

como de ocupantes de cargos no Conselho de Administração da          

Organização Social” 

 

Art. 26 Ficam renumerados os parágrafos do art. 1º da Lei Estadual nº 6.043, de 19 de 

setembro de 2011, com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º (...) 

 

§1º O procedimento de qualificação será conduzido de forma pública,          

objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do artigo 37            

da Constituição Federal. 

 

§2º Em nenhuma hipótese será permitida a qualificação de pessoa jurídica           

de direito privado como organização social por ato monocrático do Chefe           

do Poder Executivo ou de qualquer autoridade estadual. 

 

§3º Para obter a qualificação de que trata o caput deste artigo, a pessoa              
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jurídica de direito privado deverá apresentar certidões negativas referentes a          

feitos trabalhistas ou criminais e a débitos junto às fazendas federal,           

estadual e municipal, além de não ter sido punida em razão de contratação             

com o Poder Público.” 

 

Art. 27 Fica renumerado o art. 22-D do art. 51 da Lei Estadual nº 8.986, de 25 de agosto de                    

2020, para art. 22-E, com o seguinte teor: 

 

“Art. 51 (...) 

 

Art. 22-E A Administração Pública realizará Auditoria em todos os          

contratos de gestão das unidades de saúde administradas por Organização          

Social, acompanhada de Nota Técnica que demonstre o número de          

atendimentos assistenciais e os recursos utilizados para esse custeio,         

observado o disposto nos Arts. 6º, IV, alínea “f”, e 43, desta Lei. 

 

§ 1º A auditoria deverá demonstrar e reavaliar todas as contratações das            

Organizações Sociais pelo critério técnico e pelo preço. 

 

§ 2º A auditoria deverá conter a demonstração dos valores necessários para            

custear as unidades de saúde apresentadas pelas Organizações Sociais. 

 

§ 3º O resultado da auditoria e a nota técnica deverão ser publicadas no              

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) e no portal da             

transparência.” 

 

Art. 28 Modifique-se o Art. 38 da Lei nº 8.986, de 25 de agosto de 2020, que passa a ter a                     

seguinte redação: 

 

“Art. 38 O Poder Executivo deverá proceder à desqualificação da entidade           
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como Organização Social, quando constatado o descumprimento das        

disposições contidas no contrato de gestão e nesta Lei, em especial quando            

restar evidenciado o não atendimento da economicidade”. 

 

Art. 29 Modifique-se o Art. 56 da Lei nº 8.986, de 25 de agosto de 2020, que passa a ter a                     

seguinte redação: 

 

“Art. 56. Fica revogada, a partir de 31 de julho de 2022, a Lei nº 6043, de                 

19 de setembro de 2011 e suas alterações, devendo ser assegurado           

obrigatoriamente: 

I – A continuidade dos serviços públicos de saúde; 

II – O pagamento tempestivo dos salários, verbas rescisórias e          

recolhimentos dos impostos e outras obrigações trabalhistas, inclusive        

férias, 1/3 constitucional de férias e 13º salário, devidos aos profissionais           

contratados pelas Organizações Sociais nos termos da legislação trabalhista         

vigente. 

 

§ 1º O Estado adotará todas as medidas necessárias à consecução dos            

objetivos previstos nos incisos acima com, no mínimo, 6 (seis) meses de            

antecedência da data prevista no caput deste artigo, para garantir a prestação            

ininterrupta dos serviços públicos de saúde, bem como adotar todas as           

garantias para o devido pagamento dos profissionais contratados pelas         

Organizações Sociais durante a execução do contrato e após o término de            

sua vigência. 

 

§ 2º Os valores equivalentes ao 13º salário, férias e 1/3 constitucional de             

férias, verbas indenizatórias da rescisão do contrato de trabalho e a           

contribuição previdenciária deverão ser depositados em conta específica,        

autorizada a sua movimentação mediante solicitação formal da Organização         

Social aprovada pelos fiscais do contrato, apresentando toda a memória de           
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cálculo, devendo ser garantido o depósito direto na conta do empregado. 

 

§ 3º Os contratos deverão prever cláusulas referente à forma e condições do             

processo de transferência dos serviços ao término dos contratos, que não           

terão vigência posterior à data constante do caput deste artigo. 

§ 3º Caberá do Poder Executivo estabelecer, por meio de Decreto, todas as             

regras de transição dos serviços e do recebimento dos insumos e           

equipamentos existentes nas instituições de saúde.” 

 

Art. 30 Inclua-se o art. 57 à Lei nº 8.986, de 25 de agosto de 2020, com a seguinte redação: 

 

“Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Art. 31 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 08 de Setembro de 2020. 

 

 

DEPUTADOS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei é fruto dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial             

Instituída para Acompanhar a Situação Fiscal, Orçamentária e Financeira das Medidas           

Relativas à Saúde Pública de Importância Internacional Relacionadas ao Coronavírus          

(COVID-19) e busca avançar em mudanças pontuais na Lei Estadual nº 6.043, de 19 de               

setembro de 2011, que “Dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como              

organizações sociais, no âmbito da saúde, mediante contrato de gestão, e dá outras             

providências”.  
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Recentemente, foi aprovada a Lei Estadual nº 8.986, de 25 de agosto de 2020, que               

“Acrescenta o parágrafo único ao art. 41 da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, que                  

dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, no             

âmbito da saúde, mediante contrato de gestão, e dá outras providências e fica a Lei nº 6.043,                 

de 19 de setembro de 2011, revogada a partir de 31 de julho de 2024.” Isso demonstra como o                   

modelo de contratações através de organizações sociais está na pauta pública no Estado e são               

necessários esforços em aprimorar essa modalidade de contratação, bem como estabelecer           

parâmetros para sua adequada transição. 

 

O projeto que ora é proposto está alinhado aos esforços que vêm sendo desenvolvidos de               

modo sistemático pelas Legislaturas anteriores. Como se vê da lista abaixo, mudanças na Lei              

Estadual nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, são veiculadas praticamente desde sua criação: 

 

1) Projeto de Lei nº 2062/2013, de autoria da Deputada Janira          

Rocha, que determinava a desqualificação automática e o        

impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de          

cinco anos, no caso de ter decisão da Justiça do Trabalho informando            

o descumprimento das obrigações trabalhistas pela organização       

social. A proposição se encontra arquivada. 

2) Projeto de Lei nº 2104/2016, de autoria da Deputada         

Enfermeira Rejane, que proíbe a qualificação e a contratação de          

organizações sociais que não possuam regularidade fiscal e        

trabalhista, além de propor mudanças na fiscalização pela Comissão         

de Avaliação. Proposição ainda está em tramitação. 

3) Projeto de Lei nº 4133/2018, de autoria da Deputada         

Enfermeira Rejane e do Deputado Paulo Ramos, que estabelece teto          

na remuneração dos dirigentes das organizações sociais. Proposição        

foi aprovada, porém o Governador vetou e o veto foi mantido.  

37 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

4) Projeto de Lei nº 4532/2018, dos Deputados Gilberto Palmares         

e Waldeck Carneiro, sobre terceirização nas organizações sociais.        

Proposição ainda está em tramitação. 

5) Projeto de Lei nº 1351/2016, de autoria dos Deputados Luiz          

Paulo e Pedro Fernandes. A proposição dos Deputados também         

buscava fazer profundas mudanças no modelo de contratação por         

organizações sociais. Inclusive, boa parte das sugestões trazidas na         

proposição foram incorporadas, como emendas, na Lei Estadual nº         

8.986/2020. A proposição ainda se encontra em tramitação. 

6) Projeto de Lei nº 4132/2018, de autoria da Deputada         

Enfermeira Rejane e do Deputado Paulo Ramos, que determina a          

criação de uma conta vinculada para a destinação de recursos para o            

pagamento de verbas trabalhistas e encargos previdenciários pelas        

organizações sociais. Proposição ainda em tramitação. 

7) Projeto de Lei nº 2270/2016, de autoria do Deputado Flávio          

Serafini, que revoga a Lei nº 6.043/2011, e estabelece o prazo de um             

ano para a transição. Proposição foi arquivada.  

8) Projeto de Lei nº 1348/2016, de autoria do Deputado Flávio          

Serafini, que também revoga a Lei nº 6.043/2011. Proposição também          

arquivada. 

9) Projeto de Lei nº 1002/2015, de autoria do Deputado Flávio          

Serafini, que modifica as regras dos servidores que não forem          

colocados à disposição das organizações sociais. Proposição em        

tramitação. 

10) Projeto de Lei nº 2769/2020, de autoria da Deputada         

Enfermeira Rejane, que obriga que as organizações sociais contratem         

os profissionais da saúde exclusivamente por meio de contrato de          

emprego. Proposição em tramitação. 

11) Projeto de Lei nº 297/2019, de autoria dos seguintes         

Deputados: Enfermeira Rejane, André Ceciliano, Dani Monteiro, Del.        
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Carlos Augusto, Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Gustavo Tutuca,        

Lucinha, Luiz Paulo, Márcio Pacheco, Martha Rocha, Renata Souza,         

Renato Cozzolino, Tia Ju e Waldeck Carneiro. O projeto passa a           

determinar que 10% das vagas nas organizações sociais serão         

reservadas ao primeiro emprego de auxiliares de enfermagem,        

técnicos de enfermagem e enfermeiros. Proposição em tramitação. 

12) Projeto de Lei nº 1946/2020, de autoria da Deputada         

Enfermeira Rejane, novamente sobre teto de remuneração dos        

dirigentes das organizações sociais. Proposição em tramitação. 

13) Projeto de Lei nº 250/2019, de autoria do Deputado Valdecy          

Saúde, sobre regras de transparência dos valores recebidos pelas         

organizações sociais. Proposição arquivada. 

14) Projeto de Lei nº 3320/2017, de autoria do Deputado Milton          

Rangel, que modifica vários dispositivos na Lei Estadual nº         

6,043/2011, em especial política de preços e como se dará a           

fiscalização. Proposição arquivada. 

15) Projeto de Lei nº 3166/2014, de autoria do Deputado Nilton          

Salomão, que proíbe novos contratos de gestão na área da saúde e            

reduz o prazo dos que estão em vigor para três anos. Proposição em             

tramitação. 

 

Especificamente quanto ao projeto de lei que ora é apresentado, as sugestões repercutem e              

coincidem com boa parte dos debates que foram travados a partir das proposições acima.              

Além disso, ancorou-se em estudo técnico realizado pelo GT Saúde da Rede de Controle da               

Gestão Pública, o apoio técnico e institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio de               

Janeiro para seu aprimoramento, bem como várias contribuições do “Coletivo Consultivo”,           

que apoia o mandato da Deputada Lucinha, através de vários apontamentos na reunião da              

Comissão Especial do COVID-19 no dia 14 de setembro de 2020.  
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GT SAÚDE
Organizações Sociais:
Recomendações para 

uma execução eficiente 
dos contratos de gestão  



1) Implantar centros de apuração de custos em todas as 
unidades da rede estadual de saúde;
 
2) Basear os novos editais de seleção para contratos de 
gestão que porventura venham a ser publicados em 
estimativas orçamentárias prévias, que abranjam a totalidade 
dos gastos previstos, realizadas considerando as informações 
dos centros de custo existentes nas unidades de saúde;

3) Fundamentar os novos contratos de gestão, se for o caso, 
em indicadores que permitam a verificação da eficiência 
contratual e contenham mecanismos que busquem, além da 
eficácia no atingimento de metas, a eficiência na prestação dos 
serviços à sociedade;

4) Executar regularmente avaliações da eficiência na 
prestação de serviços, em cada unidade de saúde e também no 
conjunto de toda a rede estadual, utilizando tais resultados para 
o planejamento de medidas que visem à correção de falhas na 
política pública;  



5) Adotar medidas necessárias com vistas ao incremento do 
quantitativo de pessoal envolvido na fiscalização dos 
contratos de gestão, inclusive considerando a necessidade 
premente de se implantar avaliações da eficiência de todo o 
programa de publicização e de cada unidade de saúde 
publicizada, envolvendo a contratação ou remanejamento de 
servidores e possíveis reestruturações administrativas que se 
façam necessárias ;
 
6) Implantar e executar uma política de treinamento de todo o 
pessoal envolvido na fiscalização dos contratos de gestão, 
considerando a ampliação quantitativa dos servidores 
envolvidos nesta atividade e o conjunto de conhecimentos 
multidisciplinares necessários ao seu exercício; 

4



7) Nomeação de integrantes de comissão permanente de 
fiscalização do contrato de gestão, com a obrigatoriedade de 
que esta execute análises de conformidade na execução 
contratual com periodicidade a intervalos curtos, 
preferencialmente mensal (Rio - Resolução nº 1904/19), in loco 
e por meio de análise de documentos. Tal comissão deve ser 
integrada por servidores efetivos, que possuam formação em 
áreas de conhecimento que os permitam avaliar o cumprimento 
dos diversos aspectos do contrato (médicos, enfermeiros, 
contadores, etc.);

8) Estipulação de fluxo de trabalho bem definido e ágil para o 
trâmite dos relatórios da comissão de fiscalização do 
contrato, de modo que eventuais irregularidades e ausência 
de cumprimento de metas, efetivamente resultem em glosa 
de valores ou em outras penalidades previstas. Desta forma, 
deve constar do termo de referência do contrato de gestão o 
exato caminho que os relatórios produzidos pela comissão 
deverão seguir, até que o gestor dê ou não por cumpridas as 
obrigações contratuais em dado período;



9) Realizar estudos que considerem informações históricas, 
perfis demográficos, assistenciais e epidemiológicos para 
cada unidade de saúde que fundamentem a revisão dos 
indicadores e metas atualmente utilizados e a serem 
estabelecidos em futuros contratos de gestão com OSS, se for o 
caso, considerando a necessidade de que permitam a 
verificação da eficácia assistencial à população e da eficiência 
na execução contratual;

10) Determinar a inclusão nas políticas de compras das OSS 
da obrigatoriedade de estabelecimento de parâmetros que 
permitam estimar o custo da aquisição previamente ou 
verificar o resultado do processo licitatório, por meio de 
cotação prévia de preços, mesmo em casos de compras de 
caráter eletivo;



11) Implantar normas, padrões e critérios para a apresentação 
da prestação de contas das despesas das OSS s de saúde, 
disciplinando os aspectos contábeis, critérios de rateio das 
despesas da sede das entidades, bem como de apresentação 
dos componentes das despesas necessários às análises por 
técnicos da Secretaria, fixando ainda sanções pelo não 
cumprimento reiterado das normas, fazendo com que tais 
normatizações constem também dos editais de seleção a serem 
futuramente publicados;

12) Prever a realização de prestação de contas também para o 
Conselho Estadual de Saúde, a teor do disposto no art. 1º, §2º, 
da Lei nº 8.142/90 (Processo TCU nº 018739/2012-1 – Acórdão 
3239/2013);
 



13) Aperfeiçoar a Resolução SES nº 1334/2016, considerando 
a necessidade de adequação da aquisição de medicamentos 
pelas OSS à Resolução CMED/Anvisa nº 03/2009, de 
regulamentação da operacionalização do fornecimento dos 
preços praticados pela SES às organizações sociais e de 
regulamentação das providências a serem adotadas se 
verificada a existência de mais de um preço praticado para um 
mesmo bem, dentre outras necessárias à obtenção de 
aquisições mais vantajosas para a administração;
 
14) Fixação de remuneração em parcela fixa e variável, sendo 
o pagamento dessa última vinculado ao atingimento das 
metas estipuladas no contrato, de forma a evitar o dispêndio 
de recursos públicos em caso de não cumprimento das 
obrigações pela organização social. Se o contrato não fizer 
previsão de remuneração fixa e variável, analisar se há outra 
cláusula contratual que, ao menos, disponha sobre mecanismo 
de aferição do desempenho da organização social e sobre a 
rescisão do contrato nos casos em que o mínimo esperado não 
seja alcançado em um número dado de ocasiões seguidas ou 
alternadas;



15) Fixação de fórmula clara para o cálculo dos valores a 
serem repassados para a organização social, a depender dos 
percentuais atingidos em relação às metas quantitativas e 
qualitativas;
13) 

 







16) Os contratos de gestão, termo de referência/projeto 
básico, anexos, termos aditivos, relatórios gerenciais e 
prestações de contas das OS, bem como os relatórios de 
fiscalização das CTA/CAF devem ser disponibilizados na rede 
pública de dados e encaminhados pelas Secretarias de Saúde 
aos Conselhos de Saúde para permitir a fiscalização e controle 
devido em tempo oportuno ;
 
17) Introdução nos indicadores de índices de case-mix ou índices 
escalares  que representam uma medida que pretende 
sintetizar em um único indicador toda a diversidade dos 
produtos tratados em cada unidade de saúde , levando em 
conta fatores como complexidade e gravidade de cada caso 
específico de atendimento;

18) Incluir a voz do usuário (ouvidoria, pesquisa de satisfação, 
judicialização, etc) como um indicador (Contrato de Gestão – 
Estado de São Paulo – UPA 24h  Município Rio  Grande da 
Serra).

 



 
19) Os preços praticados pela OS após a celebração do 
contrato de gestão  deverão tomar como parâmetro máximo 
os preços praticados pelo ente público (as compras e 
contratações das OSs devem observar como valores máximos 
os constantes das ARPs vigentes)

 

20) A seleção de organizações sociais deve incluir a análise 
comparativa dos diversos modelos de remuneração dos 
contratos de gestão (orçamento global, de capitação, por 
caso/diagnóstico/procedimento e por fim o modelo por ato de 
cuidado) e a justificativa técnica, financeira e contábil pelo 
modelo escolhido demonstrando ser mais benéfico no sentido 
da prestação da ação ou serviço de saúde;
 

 



 
21) Realização de planejamento/estudo prévio à elaboração de 
cada contrato de gestão que contemple o levantamento real, 
efetivo e atual das demandas de saúde de cada região/território 
onde se localiza o serviço a ser prestado, com base no perfil 
epidemiológico, demográfico e socioeconômico, consonante 
com o planejamento em saúde para que o objeto seja 
dimensionado à luz das reais demandas e necessidades de 
saúde da população a ser acolhida;

 
22) Proibição de contratação de PJ que tenha em seu Quadro 
Societário cônjuge ou parentes de Diretores ou Conselheiros da 
OS;

 

 



 
23) Inclusão da proibição do direito de licitar e contratar com 
o Estado e da declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública na cláusula de 
infração contratual (contrato de gestão – Estado de São 
Paulo – UPA Central e UPA Zona Noroeste);

24) Relacionar os tipos de penalidades/sanções contratuais a 
cada modalidade de infração contratual à luz do princípio da 
proporcionalidade, de modo a evitar que o Poder Público só 
aplique sanções leves, sobretudo na hipótese  de rescisão 
contratual, deslegitimando o contrato;

 

 

 



 

 

 

 

CONTRATO UPA 24H PENHA 
(ESTADO DO RIO)

CONTRATO UPA CENTRAL E UPA 
ZONA NOROESTE (ESTADO DE 
SÃO PAULO)

15.7. Configurará infração contratual a 
inexecução dos serviços, total ou parcial, 
execução imperfeita, mora ou 
inadimplemento na execução, 
inobservância do Decreto 43.261, na Lei nº 
6.043/2011 e, especial se a CONTRATADA:
 
15.7.1 Utilizar de forma irregular os 
recursos públicos que lhe forem 
destinados;
15.7.2 Incorrer em irregularidade fiscal ou 
trabalhista;
15.7.3 Deixar de promover a manutenção 
dos bens públicos permitidos ou promover 
desvio de sua finalidade;
15.7.4 Violar os princípios que regem o 
Sistema Único de Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS 
PENALIDADES: Garantida a defesa prévia, 
a inexecução total ou parcial deste 
CONTRATO DE GESTÃO, assim como a 
execução irregular, sujeitará a 
CONTRATADA, sem prejuízo da renovação 
unilateral do ajuste, às seguintes 
penalidades:
 
I – Advertência; 
II – Multa; 
III – Suspensão temporária do direito de 
licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Santos por período não 
superior a 2 (dois) anos; 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja 
promovida reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade.
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15.7.5 A ocorrência de infração contratual 
sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal que 
couber, assegurado o contraditório e a 
prévia e ampla defesa, às seguintes 
penalidades:
 
a) advertência;
 
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre 
o valor do CONTRATO DE GESTÃO, 
aplicada de acordo com a gravidade da 
infração e proporcionalmente às parcelas 
não executadas. Nas reincidências 
específicas, a multa corresponderá ao 
dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se 
sempre o limite de 20% (vinte por cento);
 
c) Desqualificação da entidade como 
organização social

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A advertência 
poderá ser aplicada quando ocorrer
 
I - Descumprimento das obrigações que 
não acarretarem prejuízos para o 
CONTRATANTE;
 
II - Execução insatisfatória ou pequenos 
transtornos ao desenvolvimento da 
atividade desde que sua gravidade não 
recomende a aplicação da suspensão 
temporária ou declaração de inidoneidade.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A suspensão 
temporária será aplicada quando ocorrer:
 
I – Apresentação de documentos falsos ou 
falsificados;
 
II – Reincidência de execução insatisfatória 
do ajuste;
 
III – Reincidência na aplicação das 
penalidades de advertência ou multa;
 
IV – Irregularidades que ensejam a rescisão 
unilateral do CONTRATO DE GESTÃO;
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V- Condenação definitiva por praticar fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
VI – Prática de atos ilícitos visando prejudicar 
o CONTRATO DE GESTÃO; 
VII – Prática de atos ilícitos que demonstrem 
não possuir a CONTRATADA inidoneidade 
para contratar com o Município de Santos; 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA multa de:
 
I – 1/3 (um terço) do valor contratado, por 
inexecução total; 
II – ¼ (um quarto) do valor contratado, por 
inexecução parcial, caracterizada quando a 
CONTRATADA não executar a totalidade do 
serviço; 
III – 1% (um por cento) do valor contratado, 
por dia de atraso na execução dos serviços;
 IV – 10% (dez por cento) do valor total do 
Contrato, na hipótese de não cumprimento 
de qualquer outra cláusula ou condição do 
Contrato.
 



 
 

 

Desenho do Contrato-Modelos de remuneração



25)Dever de disponibilização integral para o ente público 
contratante, inclusive para os membros das comissões de 
fiscalização dos contratos, de senha com privilégio total de 
acesso a todos os sistemas de controles da OS, especialmente 
os que digam respeito:

(a) à quantidade de profissionais de saúde encontrada 
(verificação de cumprimento da escala previamente anunciada);
(b) à adequação dos serviços realizados por terceirizados 
(refrigeração, manutenção de equipamentos, limpeza, nutrição, 
fornecimento de gases medicinais, etc.);
(c) à gestão de medicamentos e insumos (quantidade em 
estoque, validade, etc.);
(d) à produção assistencial (números de atendimentos, 
procedimentos realizados, exames laboratoriais, etc.);
movimentação de pacientes nos leitos;
(e) às Informações da regulação (quantitativo de vaga zero e de 
saídas reguladas via Núcleo Interno de Regulação da unidade).



OBRIGADA!
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Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº ______________ 

 

EMENTA: ACRESCENTA O ART.    

212-A NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL    

DO RIO DE JANEIRO E ALTERA O       

ART. 209 DA CONSTITUIÇÃO    

ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. 

 

Art. 1º  Acrescente-se o art. 212-A na Constituição Estadual com a seguinte redação: 

 

“Art 212-A Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, a         

Defensoria Pública e o Ministério Público são obrigados a utilizar o           

Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do         

Rio de Janeiro (SIAFE-Rio) para a execução orçamentária e         

financeira plena. 

 

§1º A execução orçamentária e financeira plena inclui a emissão de           

empenho, liquidação de despesa e pagamento. 

 

§2º O pagamento se dará através de ordem bancária emitida no           

SIAFE-Rio e enviada por meio de arquivo eletrônico do respectivo          

agente financeiro de cada instituição. 

 

Art. 2º Acrescente-se o §2º-A ao art. 209 da Constituição Estadual com a seguinte redação: 

 

“Art. 209 (...) 

 

(...) 

 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gabinete do Deputado Renan Ferreirinha 

 

 

§2º-A O projeto de lei de diretrizes orçamentárias deverá trazer          

disposição específica obrigando que todos os documentos contábeis        

da execução orçamentária e financeira sejam disponibilizados para        

consulta no dia seguinte ao da data da emissão, no site de            

transparência de cada Poder ou órgão, valendo-se como parâmetro o          

Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União.” 

 

Art. 3º Essa Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, _______________ 2020. 

 

RENAN FERREIRINHA 

Deputado Estadual 

 





CONTRATOS EMERGENCIAIS COVID-19

Contratação
Status 

Contratação
Data 

Contratação
Unidade Processo Objeto Detalhamento - Objeto Tipo de Aquisição

Critério de 
Julgamento

Data Início 
Vigência

Data Fim 
Vigência

CREDOR CNPJ

Valor Total 
Contrato/Valor 
Estimado para 

Contratação

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Último 

Pagamento

2020001634 Ativo 3/21/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/003479

-B/2020
SAMU

Trata-se de processo referente à 
contratação de empresa especializada 
para a gestão, operacionalização e 
execução de regulação e intervenção 
médica de urgência, através do 
atendimento pré-hospitalar móvel,  nas 
áreas do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência ¿ SAMU 192, no Município 
do Rio de Janeiro, 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 07 (sete) dias por 
semana, assegurando assistência 
universal e gratuita aos usuários do 
Sistema Único de Saúde ¿ SUS.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/21/2020 12/31/2020 OZZ SAÚDE EIRELI 12.370.575/0001-85 90.000.000 39.493.032 29.146.793 27.342.467 Abril

2020001905 Ativo 4/3/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007073

-A/2020

Hospitais de 
Campanha

Trata-se de processo referente à 
contratação de serviços administrativos 
e outras atividades de natureza 
operacional, para atender a demanda 
do Hospital de Campanha Rio de Janeiro 
(Maracanã), Hospital de Campanha Rio 
de Janeiro (Parque Olímpico), Hospital 
de Campanha Duque de Caxias, Hospital 
de Campanha São Gonçalo, Hospital de 
Campanha Campos dos Goytacazes, 
Hospital de Campanha Casimiro de 
Abreu (Barra de São João), Hospital de 
Campanha Nova Iguaçu.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/3/2020 10/2/2020

IABAS - INTITUTO 
DE ATENÇÃO 

BÁSICA E 
AVANÇADA A 

SAÚDE (MATRIZ)

09.652.823/0001-76 83.577.241 448.609.530 366.474.290 366.474.290 Julho

2020001906 Ativo 4/3/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007073

/2020

Hospitais de 
Campanha

Trata-se de processo referente à 
contratação de serviços administrativos 
e outras atividades de natureza 
operacional, para atender a demanda 
do Hospital de Campanha Rio de Janeiro 
(Maracanã), Hospital de Campanha Rio 
de Janeiro (Parque Olímpico), Hospital 
de Campanha Duque de Caxias, Hospital 
de Campanha São Gonçalo, Hospital de 
Campanha Campos dos Goytacazes, 
Hospital de Campanha Casimiro de 
Abreu (Barra de São João), Hospital de 
Campanha Nova Iguaçu.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/3/2020 10/2/2020

IABAS - INTITUTO 
DE ATENÇÃO 

BÁSICA E 
AVANÇADA A 

SAÚDE (MATRIZ)

09.652.823/0001-76 83.577.241

2020001909 Ativo 4/3/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007073

-B/2020

Hospitais de 
Campanha

Trata-se de processo referente à 
contratação de serviços administrativos 
e outras atividades de natureza 
operacional, para atender a demanda 
do Hospital de Campanha Rio de Janeiro 
(Maracanã), Hospital de Campanha Rio 
de Janeiro (Parque Olímpico), Hospital 
de Campanha Duque de Caxias, Hospital 
de Campanha São Gonçalo, Hospital de 
Campanha Campos dos Goytacazes, 
Hospital de Campanha Casimiro de 
Abreu (Barra de São João), Hospital de 
Campanha Nova Iguaçu.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/3/2020 10/2/2020

IABAS - INTITUTO 
DE ATENÇÃO 

BÁSICA E 
AVANÇADA A 

SAÚDE (MATRIZ)

09.652.823/0001-76 83.577.241



2020001910 Ativo 4/3/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007073

-C/2020

Hospitais de 
Campanha

Trata-se de processo referente à 
contratação de serviços administrativos 
e outras atividades de natureza 
operacional, para atender a demanda 
do Hospital de Campanha Rio de Janeiro 
(Maracanã), Hospital de Campanha Rio 
de Janeiro (Parque Olímpico), Hospital 
de Campanha Duque de Caxias, Hospital 
de Campanha São Gonçalo, Hospital de 
Campanha Campos dos Goytacazes, 
Hospital de Campanha Casimiro de 
Abreu (Barra de São João), Hospital de 
Campanha Nova Iguaçu.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/3/2020 10/2/2020

IABAS - INTITUTO 
DE ATENÇÃO 

BÁSICA E 
AVANÇADA A 

SAÚDE (MATRIZ)

09.652.823/0001-76 83.577.241

2020001911 Ativo 4/3/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007073

-D/2020

Hospitais de 
Campanha

Trata-se de processo referente à 
contratação de serviços administrativos 
e outras atividades de natureza 
operacional, para atender a demanda 
do Hospital de Campanha Rio de Janeiro 
(Maracanã), Hospital de Campanha Rio 
de Janeiro (Parque Olímpico), Hospital 
de Campanha Duque de Caxias, Hospital 
de Campanha São Gonçalo, Hospital de 
Campanha Campos dos Goytacazes, 
Hospital de Campanha Casimiro de 
Abreu (Barra de São João), Hospital de 
Campanha Nova Iguaçu.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/3/2020 10/2/2020

IABAS - INTITUTO 
DE ATENÇÃO 

BÁSICA E 
AVANÇADA A 

SAÚDE (MATRIZ)

09.652.823/0001-76 83.577.241

2020001912 Ativo 4/3/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007073

-E/2020

Hospitais de 
Campanha

Trata-se de processo referente à 
contratação de serviços administrativos 
e outras atividades de natureza 
operacional, para atender a demanda 
do Hospital de Campanha Rio de Janeiro 
(Maracanã), Hospital de Campanha Rio 
de Janeiro (Parque Olímpico), Hospital 
de Campanha Duque de Caxias, Hospital 
de Campanha São Gonçalo, Hospital de 
Campanha Campos dos Goytacazes, 
Hospital de Campanha Casimiro de 
Abreu (Barra de São João), Hospital de 
Campanha Nova Iguaçu.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/3/2020 10/2/2020

IABAS - INTITUTO 
DE ATENÇÃO 

BÁSICA E 
AVANÇADA A 

SAÚDE (MATRIZ)

09.652.823/0001-76 83.577.241

2020001913 Ativo 4/3/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007073

-F/2020

Hospitais de 
Campanha

Trata-se de processo referente à 
contratação de serviços administrativos 
e outras atividades de natureza 
operacional, para atender a demanda 
do Hospital de Campanha Rio de Janeiro 
(Maracanã), Hospital de Campanha Rio 
de Janeiro (Parque Olímpico), Hospital 
de Campanha Duque de Caxias, Hospital 
de Campanha São Gonçalo, Hospital de 
Campanha Campos dos Goytacazes, 
Hospital de Campanha Casimiro de 
Abreu (Barra de São João), Hospital de 
Campanha Nova Iguaçu.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/3/2020 10/2/2020

IABAS - INTITUTO 
DE ATENÇÃO 

BÁSICA E 
AVANÇADA A 

SAÚDE (MATRIZ)

09.652.823/0001-76 83.577.241

2020001914 Ativo 4/3/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007073

-G/2020

Hospitais de 
Campanha

Trata-se de processo referente à 
contratação de serviços administrativos 
e outras atividades de natureza 
operacional, para atender a demanda 
do Hospital de Campanha Rio de Janeiro 
(Maracanã), Hospital de Campanha Rio 
de Janeiro (Parque Olímpico), Hospital 
de Campanha Duque de Caxias, Hospital 
de Campanha São Gonçalo, Hospital de 
Campanha Campos dos Goytacazes, 
Hospital de Campanha Casimiro de 
Abreu (Barra de São João), Hospital de 
Campanha Nova Iguaçu.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/3/2020 10/2/2020

IABAS - INTITUTO 
DE ATENÇÃO 

BÁSICA E 
AVANÇADA A 

SAÚDE (MATRIZ)

09.652.823/0001-76 83.577.241



2020001915 Ativo 4/3/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007073

-H/2020

Hospitais de 
Campanha

Trata-se de processo referente à 
contratação de serviços administrativos 
e outras atividades de natureza 
operacional, para atender a demanda 
do Hospital de Campanha Rio de Janeiro 
(Maracanã), Hospital de Campanha Rio 
de Janeiro (Parque Olímpico), Hospital 
de Campanha Duque de Caxias, Hospital 
de Campanha São Gonçalo, Hospital de 
Campanha Campos dos Goytacazes, 
Hospital de Campanha Casimiro de 
Abreu (Barra de São João), Hospital de 
Campanha Nova Iguaçu.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/3/2020 10/2/2020

IABAS - INTITUTO 
DE ATENÇÃO 

BÁSICA E 
AVANÇADA A 

SAÚDE (MATRIZ)

09.652.823/0001-76 83.577.241

2020001916 Ativo 4/3/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007073

-I/2020

Hospitais de 
Campanha

Trata-se de processo referente à 
contratação de serviços administrativos 
e outras atividades de natureza 
operacional, para atender a demanda 
do Hospital de Campanha Rio de Janeiro 
(Maracanã), Hospital de Campanha Rio 
de Janeiro (Parque Olímpico), Hospital 
de Campanha Duque de Caxias, Hospital 
de Campanha São Gonçalo, Hospital de 
Campanha Campos dos Goytacazes, 
Hospital de Campanha Casimiro de 
Abreu (Barra de São João), Hospital de 
Campanha Nova Iguaçu.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/3/2020 10/2/2020

IABAS - INTITUTO 
DE ATENÇÃO 

BÁSICA E 
AVANÇADA A 

SAÚDE (MATRIZ)

09.652.823/0001-76 83.577.241

2020001799 Ativo 3/27/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006738

/2020

Aquisição de Testes 
COVID-19

aquisição de teste rapidocoronavirus  
imunocromatografico para detecção 
qualitativa especifica de igg e igm do 
covid-19 em amostras de sangue total, 
soro e plasma teste rapidocoronavirus  
imunocromatografico para detecção 
qualitativa especifica de igg e igm do 
covid-19 em amostras de sangue total, 
soro e plasma

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/27/2020 9/26/2020

FAST RIO 
COMERCIO E 

DISTRIBUICAO 
EIRELI

21.766.049/0001-20 77.340.000 77.340.000 - -

2020001635 Ativo 3/21/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/003479

-C/2020
SAMU

Trata-se de processo referente à 
contratação de empresa especializada 
para a gestão, operacionalização e 
execução de regulação e intervenção 
médica de urgência, através do 
atendimento pré-hospitalar móvel,  nas 
áreas do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência ¿ SAMU 192, no Município 
do Rio de Janeiro, 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 07 (sete) dias por 
semana, assegurando assistência 
universal e gratuita aos usuários do 
Sistema Único de Saúde ¿ SUS.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/21/2020 12/31/2020 OZZ SAÚDE EIRELI 12.370.575/0001-85 76.553.101

2020001633 Ativo 3/21/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/005899

/2020

Aquisição de 
Ventiladores 
Pulmonares

Trata-se da solicitação de aquisição de 
400 (quatrocentos) ventiladores 
pulmonares.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/21/2020 12/31/2020

ARC FONTOURA 
INDÚSTRIA 

COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES 

LTDA

16.599.555/0001-31 67.920.000 8.829.600 8.829.600 8.829.600 Maio

2020002062 Em Aberto 4/14/2020
SEINFRA - Secretaria 
de Estado de Infra e 

Obras

E-
17/026/056/20

20
Obras e infraestruturas

CONTRATACAO EMERGENCIAL, PELA 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA, 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E 
CONSTRUCAO DE UNIDADE-TIPO 
MODULAR HOSPITALAR PARA 
ATENDIMENTO E TRATAMENTO DOS 
PACIENTES INFECTADOS PELA COVID 
19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/9/2020 6/8/2020
METALÚRGICA BIG 

FARM EIRELI
90.179.128/0001-57 62.980.000 62.980.000 49.741.356 46.681.898 Julho

2020001859 Ativo 4/1/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007186

/2020

Aquisição de 
Ventiladores 
Pulmonares

Trata-se de solicitação de aquisição de 
Ventilador Pulmonar com monitor.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/1/2020 9/30/2020

A2A COMERCIO 
SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES 
LTDA

22.682.915/0001-67 59.400.000 9.900.000 9.900.000 9.900.000 Maio



2020001868 Ativo 4/1/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007407

/2020

Aquisição de 
Ventiladores 
Pulmonares

Trata-se de solicitação de aquisição de 
Ventilador Pulmonar.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/1/2020 12/31/2020
MHS PRODUTOS E 

SERVICOS EIRELI
29.233.652/0001-58 56.268.000 18.193.320 18.193.320 18.193.320 Maio

2020001968 Ativo 4/6/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006971

-A/2020
Leitos de UTI

Trata-se de processo referente à 
contratação de pessoa jurídica para 
gerenciamento e fornecimento de toda 
a infraestrutura necessária de 120 
(cento e vinte) leitos de UTI a Secretaria 
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 
destinado aos pacientes atendidos nas 
Unidades Hospitalares Rio de Janeiro 
com cobertura de despesas de 
honorários diárias, taxas, 
medicamentos, exames auxiliares de 
diagnósticos.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/6/2020 10/5/2020

LOG HEALTH 
LOGIST GESTÃO 
SAÚDE TERAPIA 

INTENS EIRELI

07.150.324/0001-55 53.460.000 0 - -

2020001970 Ativo 4/6/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006971

/2020
Leitos de UTI

Trata-se de processo referente à 
contratação de pessoa jurídica para 
gerenciamento e fornecimento de toda 
a infraestrutura necessária de 120 
(cento e vinte) leitos de UTI a Secretaria 
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 
destinado aos pacientes atendidos nas 
Unidades Hospitalares Rio de Janeiro 
com cobertura de despesas de 
honorários diárias, taxas, 
medicamentos, exames auxiliares de 
diagnósticos.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/6/2020 10/5/2020

LOG HEALTH 
LOGIST GESTÃO 
SAÚDE TERAPIA 

INTENS EIRELI

07.150.324/0001-55 53.460.000 0

2020001632 Ativo 3/20/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/005552

-A/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Trata se da aquisição de material de 
consumo.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/20/2020 9/16/2020

CARIOCA 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MÉDICO 

LTDA

10.837.371/0001-86 49.959.000 49.959.000 12.767.595 5.324.086

2020001925 Ativo 4/4/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007238

/2020

Aquisição de Testes 
COVID-19

Trata-se de solicitação de aquisição de 
teste rápido coronavirus (covid-19) 
igg/igm(teste rápido).

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/4/2020 12/31/2020

TOTAL MED 
COMERCIO E 

IMPORTACAO DE 
PRODUTOS 

MÉDICO 
HOSPITALARES 

LTDA - EPP

13.281.874/0001-06 27.000.000 0

2020002130 Ativo 4/17/2020
FLXIII - FUNDAÇÃO 

LEÃO XIII

E-
16/0004/00004

4/2020

Aquisição Cestas 
Básicas

AQUISIÇÃO DE 200.000 (DUZENTAS 
MIL)CESTAS BÁSICAS.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/20/2020 10/19/2020
CESTA DE 

ALIMENTOS BRASIL 
LTDA

11.023.891/0001-18 21.600.000 20.600.000 24.175.800 17.695.800

2020001839 Ativo 4/1/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007088

/2020

Aquisição de Testes 
COVID-19

Trata-se de processo para aquisição de 
teste rápido coronavirus (covid-19) 
igg/igm (teste rápido).

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/1/2020 9/30/2020

MEDLEVENSOHN 
COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 
DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 

LTDA

05.343.029/0001-90 14.115.000 14.115.000 1.411.500 1.411.500 Abril

2020001616 Ativo 3/20/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006000

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Trata-se de processo referente a 
aquisição de medicamentos, em caráter 
emergencial.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/20/2020 9/15/2020

SPEED SÉCULO XXI 
DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS 
MÉDICOS E 

HOSPITALARES 
LTDA.

12.215.803/0001-42 12.337.920 12.337.920 1.783.296 1.783.296 Maio

2020001748 Ativo 3/26/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006692

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Trata-se de solicitação de aquisição de 
medicamentos. 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/26/2020 9/25/2020

SPEED SÉCULO XXI 
DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS 
MÉDICOS E 

HOSPITALARES 
LTDA.

12.215.803/0001-42 12.000.000 12.000.000 - -

2020003877 Em Aberto 8/14/2020
SECID - Secretaria de 
Estado das Cidades

SEI-
330018/000235

/2020
Obras e infraestruturas

Construcao do hospital Sao Judas Tadeu 
em Iaborai/RJ

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/8/2020 10/8/2020
CRATER 

CONSTRUÇÕES 
LTDA

00.615.133/0001-72 11.620.105 11.000.000 11.561.619



2020001758 Ativo 3/26/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006799

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Trata-se de solicitação de aquisição de 
medicamentos, em caráter emergencial. 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/26/2020 9/25/2020
LEXMED 

DISTRIBUIDORA 
EIRELI-ME

15.631.735/0001-90 10.553.600 10.553.600 785.862 471.517 Maio

2020001721 Em Aberto 3/25/2020

PRODERJ - CENTRO DE 
TECN DE 

INFORMAÇÃO E 
COMUN DO ERJ

SEI-
120211/000389

/2020
Serviços

prestação de serviço de call center de 
atendimento

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/23/2020 5/22/2020
CENTRAL DE 

ATENDIMENTO E 
SERVIÇOS LTDA

00.976.461/0001-02 9.765.501 5.080.540 - -

2020001801 Ativo 3/27/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006760

/2020

Aquisição de Testes 
COVID-19

aquisição de Teste rápido 
CORONAVIRUS para realizar 
atendimento dos pacientes com 
suspeitos e diagnosticados com COVID 
19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/27/2020 12/31/2020

TOTAL MED 
COMERCIO E 

IMPORTACAO DE 
PRODUTOS 

MÉDICO 
HOSPITALARES 

LTDA - EPP

13.281.874/0001-06 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Março

2020002213 Ativo 4/22/2020
FUNESBOM - FUNDO 
ESPECIAL DO CORPO 

DE BOMBEIROS

SEI-
270057/000650

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

O PRESENTE PROCESSO TEM POR 
OBJETO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
EPI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES 
DO SISTEMA DE SAÚDE DO CBMERJ, DE 
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE TERMO DE 
REFERÊNCIA, PARA ATENDER AOS 
BOMBEIROS MILITARES E SEUS 
DEPENDENTES, DURANTE O PERÍODO 
DE PANDEMIA, DEVIDO AO COVID-19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/27/2020 10/24/2020
LANG E FILHOS 

MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA

33.175.084/0001-53 8.000.880 6.802.380 3.480.500 -

2020001614 Ativo 3/20/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006000

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Trata-se de processo referente a 
aquisição de medicamentos, em caráter 
emergencial.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 6/20/2020 9/15/2020

CARIOCA 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MÉDICO 

LTDA

10.837.371/0001-86 7.669.312 7.669.312 1.641.007 1.641.007 Maio

2020001922 Ativo 4/4/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007401

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Trata-se de solicitação de aquisição de 
medicamentos para atendimento aos 
pacientes portadores do Coronavírus 
(COVID 19).

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/4/2020 12/31/2020

CARIOCA 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MÉDICO 

LTDA

10.837.371/0001-86 5.708.000 5.708.000 403.733 403.733 Maio

2020001610 Ativo 3/20/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006000

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Trata-se de processo referente a 
aquisição de medicamentos, em caráter 
emergencial.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/20/2020 9/15/2020
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 5.423.000 5.423.000 1.455.300 1.455.300 Junho

2020001745 Ativo 3/26/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006692

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Trata-se de solicitação de aquisição de 
medicamentos. 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/26/2020 9/25/2020
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 4.830.000 4.830.000 388.500 388.500 Abril

2020001732 Ativo 3/26/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006693

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Trata-se de solicitação de aquisição de 
medicamentos, em caráter emergencial.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/26/2020 9/25/2020
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 4.233.400 4.233.400 431.812 431.812 Abril

2020002415 Ativo 5/8/2020
FUNESBOM - FUNDO 
ESPECIAL DO CORPO 

DE BOMBEIROS

SEI-
270057/000649

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

O PRESENTE PROCESSO TEM POR 
OBJETO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, 
VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO 
SISTEMA DE SAÚDE DO CBMERJ, DE 
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE TERMO DE 
REFERÊNCIA, PARA ATENDER AOS 
BOMBEIROS MILITARES E SEUS 
DEPENDENTES, DURANTE O PERÍODO 
DE PANDEMIA, DEVIDO AO COVID-19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/8/2020 11/4/2020

MV GONÇALVES 
COMERCIO DE 
MERCADORIAS 

EIRELI

26.415.829/0001-49 4.087.210 4.087.210 1.397.929 -

2020001993 Ativo 4/7/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006399

/2020
Leitos de UTI

Contratação de pessoa jurídica para 
gerenciamento e fornecimento de toda 
a infraestrutura necessária de 15 
(quinze) leitos de UTI a Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro 
destinado aos pacientes atendidos nas 
Unidades Hospitalares Rio de Janeiro 
com cobertura de despesas de 
honorários diárias, taxas, 
medicamentos, exames auxiliares de 
diagnósticos.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/7/2020 10/6/2020

FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL 
DOM ANDRÉ 
ARCOV ERDE

32.354.011/0012-19 4.050.000 675.000 - -



2020002115
Em 

Aprovação
4/17/2020

FES - FUNDO 
ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007013

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de Materiais Hospitalares, 
essenciais para realizar atendimento 
dos pacientes com suspeitos e 
diagnosticados com COVID 19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/17/2020 10/16/2020

CARIOCA 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MÉDICO 

LTDA

10.837.371/0001-86 3.586.459

2020001885 Ativo 4/2/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006812

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Trata-se da solicitação de oxímetro de 
pulso portátil com sensor adulto.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/2/2020 10/1/2020

HEALTH SUPPLIES 
COMÉRCIO DE 

MATERIAIS 
MÉDICOS, 

CIRÚRGICOS, 
HOSPITALARES 

LTDA

20.656.202/0001-01 3.348.000 0

2020002008 Encerrado 4/8/2020
FLXIII - FUNDAÇÃO 

LEÃO XIII

E-
16/004/0017/2

020

Aquisição Cestas 
Básicas

1.1.Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços 
de soluções de comunicação digital para 
auxiliar na logística de distribuição de 
cestas básicas que serão distribuídas a 
população em vulnerabilidade social em 
todo o Estado do Rio de Janeiro, 
observados os detalhamentos técnicos, 
operacionais e especificações 
estabelecidos no Termo de Referência.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/15/2020 11/12/2020
ALL IN ONE 

COMUNICACAO 
LTDA

34.195.366/0001-85 3.245.000

2020001819 Ativo 3/31/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007067

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Trata-se de aquisição de Máscara N95.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/31/2020 9/30/2020

SYSGRAPHIC 
COMERCIO E SERV 

IÇOS DE 
EQUIPAMENTOS 
GRÁFICOS LTDA

09.504.222/0001-16 2.850.000 0

2020001999 Em Aberto 4/7/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001371

-A/2020
Serviços CONTRATAÇÃO DE MEDICOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/8/2020 10/8/2020
UTI SERVICOS 
MEDICOS LTDA

20.928.905/0001-33 2.628.288

2020001980 Em Aberto 4/7/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001371

/2020
Serviços

contratação de serviços especializados 
de assistência médico-hospitalar nas 
especialidades INFECTOLOGIA, 
MEDICINA INTENSIVA e MÉDICA 
INTERNA 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/15/2020 10/14/2020
UTI RIO SERVICOS 
MEDICOS LTDA. - 

EPP
08.866.771/0001-78 2.628.288 1.752.192 1.752.192 1.660.202 Agosto

2020001887 Ativo 4/2/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007272

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Trata-se de aquisição de Máscara N95. 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/2/2020 12/31/2020

MEDICAL HEALTH 
COMERCIO 
SERVIÇOS E 

IMPORTAÇÃO 
EIRELI

07.133.384/0001-60 2.600.000 2.600.000 - -

2020001800 Ativo 3/27/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006694

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Trata-se de solicitação de aquisição de 
medicamentos, em caráter emergencial. 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/27/2020 12/31/2020
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 2.569.750 2.569.750 2.437.550 2.437.550 Maio

2020002409 Ativo 5/7/2020
FUNESBOM - FUNDO 
ESPECIAL DO CORPO 

DE BOMBEIROS

SEI-
270057/000657

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

O PRESENTE PROCESSO TEM POR 
OBJETO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
MATERIAL PERMANENTE, VISANDO 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO SISTEMA 
DE SAÚDE DO CBMERJ, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA 
ATENDER AOS BOMBEIROS MILITARES E 
SEUS DEPENDENTES, DURANTE O 
PERÍODO DE PANDEMIA, DEVIDO AO 
COVID-19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/8/2020 11/4/2020
SIMPLICE 

COMÉRCIO E 
IMPORTAÇÃO LTDA

26.332.382/0001-44 2.545.073 313.425

2020002083 Ativo 4/15/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007115

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS 
ESSENCIAIS PARA REALIZAR 
ATENDIMENTO DOS PCIENTES 
SUSPEITOS E DIAGNOSTICADOS COM 
COVID-19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/15/2020 10/14/2020
PLUMA ARTEFATOS 

DE PAPEL LTDA
05.007.317/0001-73 2.480.800

2020001759 Ativo 3/26/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006800

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Trata-se de solicitação de aquisição de 
medicamentos. 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/26/2020 9/25/2020
LEXMED 

DISTRIBUIDORA 
EIRELI-ME

15.631.735/0001-90 2.429.300 2.429.300 - -



2020001866 Ativo 4/1/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007270

/2020

Aquisição de Testes 
COVID-19

Trata-se de solicitação de aquisição de 
TESTE RÁPIDO EM CASSETE 20119-
NCOV IgG/IgM.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/1/2020 9/30/2020

HEALTH SUPPLIES 
COMÉRCIO DE 

MATERIAIS 
MÉDICOS, 

CIRÚRGICOS, 
HOSPITALARES 

LTDA

20.656.202/0001-01 2.200.000 0

2020002030 Ativo 4/10/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007010

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Trata-se de aquisição de descartáveis 
essenciais para realizar atendimento 
dos pacientes com suspeitos e 
diagnosticados com COVID 19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/10/2020 12/31/2020
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 2.169.681 0 - -

2020002410 Ativo 5/7/2020
FUNESBOM - FUNDO 
ESPECIAL DO CORPO 

DE BOMBEIROS

SEI-
270057/000657

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

O PRESENTE PROCESSO TEM POR 
OBJETO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
MATERIAL PERMANENTE, VISANDO 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO SISTEMA 
DE SAÚDE DO CBMERJ, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA 
ATENDER AOS BOMBEIROS MILITARES E 
SEUS DEPENDENTES, DURANTE O 
PERÍODO DE PANDEMIA, DEVIDO AO 
COVID-19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/8/2020 12/31/2020

MV GONÇALVES 
COMERCIO DE 
MERCADORIAS 

EIRELI

26.415.829/0001-49 2.103.381 2.103.381

2020002165 Em Aberto 4/20/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/111A/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

MASCARA CIRURGICA 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/24/2020 10/23/2020
CSC COMERCIAL 
SAO CRISTOVÃO 

EIRELI
30.012.044/0001-00 1.980.000 0

2020001923 Ativo 4/4/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007047

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Trata-se de aquisição de descartáveis 
essenciais para realizar atendimento 
dos pacientes com suspeitos e 
diagnosticados com COVID 19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/4/2020 12/31/2020
PREMIUM 

MEDICAMENTOS 
CRX LTDA

26.214.156/0001-69 1.836.823 1.836.823 1.836.823 1.836.823 Maio

2020002081 Ativo 4/15/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007014

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Trata-se de aquisição de descartáveis 
essenciais para realizar atendimento 
aos pacientes com suspeitos e 
diagnosticados com COVID 19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/15/2020 10/14/2020

CARIOCA 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MÉDICO 

LTDA

10.837.371/0001-86 1.707.730

2020001809 Em Aberto 3/30/2020
SEINFRA - Secretaria 
de Estado de Infra e 

Obras

E-
17/026/054/20

20
Obras e infraestruturas

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PELA 
SEINFRA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
BÁSICOS DE ARQUITETURA E 
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE 
UNIDADE MODULAR-TIPO DE SAÚDE 
(HOSPITAL DE CAMPANHA) PARA 
ATENDIMENTO E TRATAMENTO DOS 
PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/31/2020 4/20/2020
ARQHOS 

CONSULTORIA E 
PROJETOS - EPP

32.087.991/0001-88 1.420.000 1.420.000 696.834 686.381 Julho

2020003179 Em Aberto 7/1/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001450

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de insumos, com 
fornecimento de 01 (um) equipamento 
SISTEMA DE IMUNOENSAIO POR 
QUIMIOLUMININESCÊNCIA (CLIA) em 
sistema de COMODATO

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
MASTERLAB 

COMERCIAL LTDA
12.235.794/0001-51 1.360.000 680.000 680.000 680.000 Agosto

2020001942 Ativo 4/6/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007606

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Trata-se de aquisição de descartáveis 
essenciais para realizar atendimento 
dos pacientes com suspeitos e 
diagnosticados com COVID 19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/6/2020 10/5/2020

SPEED SÉCULO XXI 
DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS 
MÉDICOS E 

HOSPITALARES 
LTDA.

12.215.803/0001-42 1.260.000 1.260.000 - -

2020002153 Em Aberto 4/20/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-26/008/1075.
/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

PMH - PRODUTOS 
MEDICOS 

HOSPITALARES 
LTDA

00.740.696/0001-92 1.231.596 1.231.596 381.919 381.919 Julho

2020001918 Ativo 4/4/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007398

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Trata-se de solicitação de aquisição de 
medicamentos para atendimento aos 
pacientes portadores do Coronavírus 
(COVID 19).

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/4/2020 12/31/2020

SOGAMAX - 
DISTRIBUIDORA DE 
PERFUMARIA LTDA 

-ME

00.857.492/0001-36 1.210.000 1.210.000 92.250 92.250 Maio

2020002114
Em 

Aprovação
4/17/2020

FES - FUNDO 
ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007013

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de Materiais Hospitalares, 
essenciais para realizar atendimento 
dos pacientes com suspeitos e 
diagnosticados com COVID 19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/17/2020 10/16/2020
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 1.182.480



2020002017 Ativo 4/9/2020
FUNESBOM - FUNDO 
ESPECIAL DO CORPO 

DE BOMBEIROS

SEI-
270057/000665

/2020

Aquisição de Testes 
COVID-19

O PRESENTE PROCESSO TEM POR 
OBJETO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
TESTES RÁPIDOS, VISANDO SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE 
DO CBMERJ, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE 
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER 
AOS BOMBEIROS MILITARES E SEUS 
DEPENDENTES, DURANTE O PERÍODO 
DE PANDEMIA, DEVIDO AO COVID-19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/9/2020 10/6/2020

PMH - PRODUTOS 
MEDICOS 

HOSPITALARES 
LTDA

00.740.696/0001-92 1.160.100 1.160.100 1.160.100

2020001650 Em Aberto 3/23/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/111/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUIS~IÇÃO DE INSUMOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O 
POLICIAL MILITAR

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/24/2020 5/23/2020
S.M GUIMARÃES 

EIRELI
26.889.274/0001-77 1.120.000 560.045 560.045

2020002900 Ativo 6/5/2020
FUNESBOM - FUNDO 
ESPECIAL DO CORPO 

DE BOMBEIROS

SEI-
270057/000652

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

O PRESENTE PROCESSO TEM POR 
OBJETO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
INSUMOS, VISANDO SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE 
DO CBMERJ, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE 
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER 
AOS BOMBEIROS MILITARES E SEUS 
DEPENDENTES, DURANTE O PERÍODO 
DE PANDEMIA, DEVIDO AO COVID-19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 6/5/2020 12/2/2020

HEALTH SUPPLY 
PRODUTOS 

HOSPITALARES 
EIRELI

20.511.832/0001-80 1.063.246 1.063.246 887.272 -

2020001920 Ativo 4/4/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/006802

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Trata-se de solicitação de aquisição de 
medicamentos para atendimento aos 
pacientes portadores do Coronavírus 
(COVID 19).

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/4/2020 12/31/2020

CARIOCA 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MÉDICO 

LTDA

10.837.371/0001-86 1.019.200 1.019.200 - -

2020002080 Ativo 4/15/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007014

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Trata-se de aquisição de descartáveis 
essenciais para realizar atendimento 
aos pacientes com suspeitos e 
diagnosticados com COVID 19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/15/2020 10/14/2020
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 823.436

2020002314 Em Aberto 4/30/2020
UERJ - 

ADMINISTRACAO 
CENTRAL

E-
26/007/2079/2

020
Não identificado ATENDER AS CI`S DSAD/024 E DAF/055

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
BRAGAL 

COMERCIAL E 
SERVIÇOS LTDA

32.324.669/0001-25 810.000 810.000 800.000 800.000

2020001892 Ativo 4/3/2020
SECC - Secretaria de 
Estado da Casa Civil 

(Antiga SEGOV)

SEI-
150001/001448

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de 30.000 (trinta mil) 
unidades de álcool etílico, teor alcoólico 
70% v/v, composição básica com 
emoliente.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/3/2020 4/5/2020
INVICTA COMÉRCIO 

E DISTRIBUIÇÃO 
EIRELI - ME

19.639.422/0001-30 705.000 705.000 1.410.000

2020002233 Ativo 4/24/2020
CEASA-RJ - CENTRAIS 
DE ABASTECIMENTO 

DO ESTADO DO RJ

E-
02/004/324/20

20
Serviços

Contratação de empresa especializada 
nos serviços de limpeza,higienização,
desinfeção e consevação predial,com 
fornecimento de materiais. 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/16/2020 6/15/2020
AKRON CONTROLE 
PROFISSIONAL DE 
PRAGAS LTDA-ME

03.022.087/0001-96 666.000 660.000 660.000 660.000 Maio

2020002116
Em 

Aprovação
4/17/2020

FES - FUNDO 
ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007013

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de Materiais Hospitalares, 
essenciais para realizar atendimento 
dos pacientes com suspeitos e 
diagnosticados com COVID 19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/17/2020 10/16/2020

SPEED SÉCULO XXI 
DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS 
MÉDICOS E 

HOSPITALARES 
LTDA.

12.215.803/0001-42 642.432

2020002640 Em Aberto 5/22/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/143A/2

020

Aquisição de Testes 
COVID-19

AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA O 
COVID-19

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/22/2020 10/21/2020

MEDLEVENSOHN 
COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 
DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 

LTDA

05.343.029/0001-90 598.000 598.000

2020002280 Em Aberto 4/28/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/143/20

20

Aquisição de Testes 
COVID-19

AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL 
DE  TESTES RÁPIDOS 
IMUNOCROMATOGRÁFICOS PARA A 
DETECÇÃO QUALITATIVA DE 
ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-COVID19 
EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/30/2020 10/29/2020

PROMOVENDO 
COMERCIO E 

REPRESENTAÇOES 
DE MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA

11.637.221/0001-91 572.000 0

2020003574 Ativo 7/27/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/933/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de avental 40g

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 8/13/2020 2/12/2021
MORIA COMERCIO 

DE MATERIAL 
ELETRICO

08.382.729/0001-81 550.000 550.000



2020002029 Ativo 4/10/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007010

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Trata-se de aquisição de descartáveis 
essenciais para realizar atendimento 
dos pacientes com suspeitos e 
diagnosticados com COVID 19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/10/2020 12/31/2020

CARIOCA 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MÉDICO 

LTDA

10.837.371/0001-86 545.760 0 - -

2020002182 Ativo 4/20/2020
FLXIII - FUNDAÇÃO 

LEÃO XIII

E-
16/0004/00017

/2020

Aquisição Cestas 
Básicas

1.1.Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços 
de soluções de comunicação digital para 
auxiliar na logística de distribuição de 
cestas básicas que serão distribuídas a 
população em vulnerabilidade social em 
todo o Estado do Rio de Janeiro, 
observados os detalhamentos técnicos, 
operacionais e especificações 
estabelecidos neste Termo de 
Referência.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/24/2020 10/24/2020
ALL IN ONE 

COMUNICACAO 
LTDA

34.195.366/0001-85 545.250 545.250 531.775 442.953

2020002069 Cancelado 4/15/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/867/20

20
Serviços

Contratação emergencial de empresa 
especializada para locação de 8 
aparelhos de osmose portátil, 4 
máquinas de hemodiálise e 1 
reprocessador automático

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/22/2020 4/20/2021

RENAL TEC 
INDUSTRIA 

COMERCIO E 
SERVICOS LTDA

29.341.468/0001-21 539.952

2020002255 Em Aberto 4/27/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/52A/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE 
USO COMUM PARA AS UNIDADES DE 
SAÚDE SOLICITANTES DA SEPM - COVID 
19

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/27/2020 10/26/2020
CSC COMERCIAL 
SAO CRISTOVÃO 

EIRELI
30.012.044/0001-00 535.868

2020003079 Em Aberto 6/19/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1435/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS PARA 
EQUIPAMENTO DE DNA/RNA

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

LIFE 
TECHNOLOGIES 

BRASIL COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS PARA 
BIOTECNOLOGIA 

LTDA

63.067.904/0002-35 511.082 511.082 101.737 101.737 Agosto

2020001854 Ativo 4/1/2020
SEPOL - Secretaria de 
Estado de Policia Civil

SEI-
360068/000515

-C/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de material de EPI em razão 
do COVID-19 - Máscara Cirúrgica                                                        

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/1/2020 4/1/2021

HOSPINOVA 
DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS 
HOSPITALARES 

LTDA

12.499.494/0002-60 499.130 0

2020002416 Em Aberto 5/8/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/144/20

20

Aquisição de 
Ventiladores 
Pulmonares

AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BARREIRA 
TIPO HEPA, MACACÃO IMPERMEÁVEL 
HOSPITALAR E TERMOMETRO 
INFRAVERMELHO- PANDEMIA  DE 
COVID19

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/11/2020 10/10/2020

GRAND MEDICAL 
DISTRIBUIDORA E 

IMPORTADORA DE 
PRODUTOS 

MÉDICOS LTDA ME

24.737.754/0001-97 498.000 498.000 0 0

2020003276 Ativo 7/8/2020

SEPLAG - Secretaria de 
Estado de 

Planejamento e 
Gestão (Antiga SECCG)

SEI-
120001/003346

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

O presente termo de referência tem por 
objeto a aquisição de máscaras e luvas 
descartáveis, álcool 70 - líquido e em 
gel, borrifador de plástico e dispenser 
para álcool em gel, itens que serão 
utilizados pela Secretaria de Estado da 
Casa Civil e Governança e demais 
órgãos relacionados no Anexo I, no 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional 
decorrente da propagação da pandemia 
do coronavírus (2019-nCoV).

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 7/6/2020 1/5/2021

MKS SOLUÇÕES 
COMERCIAIS E 

DISTRIBUIDORA DE 
MATEIRIAIS EIRELI

32.026.488/0001-12 473.220 465.484 386.368 165.313 Agosto

2020001836 Em Aberto 3/31/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/52/202

0

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE - 
CORONAVÍRUS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/31/2020 9/30/2020

DBV COMERCIO DE 
MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA-
ME

17.771.867/0001-43 440.440 110.000 55.000

2020003841 Em Aberto 8/12/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

SEI-
260008/000443

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de máscaras cirúrgicas

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
BRAGAL 

COMERCIAL E 
SERVIÇOS LTDA

32.324.669/0001-25 424.650



2020001630 Em Aberto 3/20/2020
SEPOL - Secretaria de 
Estado de Policia Civil

SEI-
360068/000496

-A/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de material de EPI em razão 
do COVID-19                                                         

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/20/2020 12/31/2020
HELIO COSME DOS 

REIS DA SILVA
15.476.792/0001-42 405.948 384.478

2020001856 Ativo 4/1/2020
SEPOL - Secretaria de 
Estado de Policia Civil

SEI-
360068/000515

-A/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de material de EPI (2) em 
razão do COVID-19

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/20/2020 4/20/2021

LAB RESEARCH 
COM DE PROD. PRA 

PESQUISAS LTDA 
ME

07.912.701/0001-46 405.152 405.152

2020003059 Ativo 6/17/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/1161/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVÉL 
CIRÚRGICO, ESTÉRIL, 40 G 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 7/2/2020 1/1/2021
LIFETEX INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA

01.279.711/0001-00 400.400 400.400

2020001896 Em Aberto 4/3/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1123/2

020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

JRG 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES 

LTDA -

04.380.569/0001-80 399.360 200.000 200.000

2020002160 Em Aberto 4/20/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/681/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE MASCARÁ PFF2 N95

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

UNION COMÉRCIO 
ATACADISTA DE 

MATERIAIS 
CIRÚRGICOS EIRELI-

ME

18.013.652/0001-26 370.000 0

2020001957 Em Aberto 4/6/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/879/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇAO DE FIBROSCOPIO

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

TECHMED 
COMÉRCIO DE 

MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA

13.416.394/0001-05 352.613 352.613 352.613

2020003633 Em Aberto 7/30/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/727/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ECMO 
VISTO A NECESSIDADE DE PREPARAÇÃO 
AO ENFRENTAMENTO DE IMINENTE 
SURTO DE CORONAVÍRUS NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 
ACORDO COM O ART. 4º DA LEI 13.979
/2020

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

RIO TERUMED 
COMÉRCIO DE 

MATERIAL 
CIRÚRGICO LTDA

07.171.033/0001-43 330.000 330.000 - -

2020001822 Ativo 3/31/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/675/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRURGICO 
40G

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/31/2020 4/22/2021

MEDICAL 
PREMIUM 
PRODUTOS 

HOSPITALARES 
EIRELI - EPP

22.056.556/0001-32 309.400 309.400 309.400

2020002461 Ativo 5/12/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/100/20

20
Obras e infraestruturas

Contratação de empresa para execução 
da reforma das enfermarias do 5º andar 
do Hospital Central da Polícia Militar.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/18/2020 11/14/2020
MPE ENGENHARIA 

E SERVIÇOS S/A
04.743.858/0001-05 301.258 301.258 301.258 292.974 Agosto

2020003806 Em Aberto 8/10/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1588/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

INSUMOS DE LABORATÓRIO

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço não consta não consta
BRAZDI IMP. EXP. 
COM. SERV. LTDA

08.845.041/0001-90 298.093 149.046

2020002077 Ativo 4/15/2020

SEPLAG - Secretaria de 
Estado de 

Planejamento e 
Gestão (Antiga SECCG)

SEI-
120001/003222

/2020
Serviços SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/15/2020 10/14/2020

ACQUALIMP 
SOLUÇÕES EM 

TRATAMENTO DE 
ESGOTO E 

INSTALAÇÕES LTDA 
- ME

08.829.074/0001-47 294.551 294.551 228.213 228.213 Junho

2020002103 Ativo 4/16/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/867/20

20
Serviços

Contratação emergencial de empresa 
especializada para locação de 8 
aparelhos de osmose portátil, 4 
máquinas de hemodiálise e 1 
reprocessador automático

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/2/2020 10/28/2020

RENAL TEC 
INDUSTRIA 

COMERCIO E 
SERVICOS LTDA

29.341.468/0001-21 269.976 269.976 - - Abril

2020001963 Em Aberto 4/6/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1225/2

020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 268.403 263.161 263.161 261.722 Julho

2020001935 Em Aberto 4/6/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/52/202

0

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE - 
CORONAVÍRUS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/7/2020 10/6/2020

DEEP OIL 
TECNOLOGIA EM 
EQUIPAMENTOS 

LTDA

15.737.870/0001-15 259.632 259.632 9.540



2020001628 Em Aberto 3/20/2020
SEPOL - Secretaria de 
Estado de Policia Civil

SEI-
360068/000496

-B/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de material de EPI em razão 
do COVID-19 - Avental de 30 gr                                                        

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/20/2020 12/31/2020
CSX COMERCIAL 

LTDA-EPP
13.828.262/0001-90 240.836 240.836

2020003795 Em Aberto 8/10/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/2197/2

020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
REMANESCENTES PROC 1155/2020

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

PROHOSP 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 

LTDA

04.355.394/0002-32 237.188

2020001656 Em Aberto 3/23/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
08007/001165/

2020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
CORONA VIRUS 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
PHOENIX INS. 

CIENTIFICA LTDA-
ME

26.085.154/0001-17 236.800 236.800 236.800 236.800 Julho

2020002863 Em Aberto 6/3/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1124A/

2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL 
DE MEDICAMENTOS (NPT E SOLUÇÕES 
HIDROELETROLITICAS, CONFORME 
DECRETO 46.973 DE 16/03/2020.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
LABORATORIOS B 

BRAUN S/A
31.673.254/0001-02 223.920 97.950

2020002458 Ativo 5/11/2020
SEAP - SECRETARIA DE 

ESTADO DE ADMIN.
PENITENCIÁRIA

SEI-
210045/000077

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O 
HOSPITAL DE CAMPANHA NO 
COMPLEXO DE GERICINÓ

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/19/2020 11/18/2020
VIVAART LOGISTICA 

EMPRESARIAL 
EIRELI

68.805.316/0001-94 214.916 65.797

2020002843 Em Aberto 6/2/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001125

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

CRISTÁLIA 
PRODUTOS 
QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS 
LTDA

44.734.671/0001-51 208.110 104.271 104.271 104.271

2020001657 Em Aberto 3/23/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
08007/001165/

2020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
CORONA VIRUS 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço RTS RIO S/A 04.050.750/0001-29 204.347 204.347 62.348 62.348 Junho

2020002168 Em Aberto 4/20/2020
UERJ - 

ADMINISTRACAO 
CENTRAL

E-
26/007/2078/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISICAO DE EPIS PARA COMBATE AO 
CORONA VIRUS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

DBV COMERCIO DE 
MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA-
ME

17.771.867/0001-43 203.625 547.605 547.605 547.605

2020001805 Em Aberto 3/30/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/138/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL PARA O POLICIAL MILITAR - 
COVID-19 PARTE II.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/31/2020 9/30/2020
CARBOGRAFITE 

EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA

36.427.615/0001-46 196.800 196.800 167.280

2020001966 Em Aberto 4/6/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001213

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

CI FS/GITI SEI Nº107/2020 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/14/2020 11/13/2020

CRISTÁLIA 
PRODUTOS 
QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS 
LTDA

44.734.671/0001-51 195.216 98.000 98.000

2020002145 Ativo 4/20/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/986/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS 
CIRURGICOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/20/2020 7/20/2020
COMERCIAL CARDU 

EIRELLI ME
10.466.232/0001-93 178.180 178.180 178.180 104.683

2020001965 Em Aberto 4/6/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001213

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

CI FS/GITI SEI Nº107/2020 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/14/2020 11/13/2020
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 169.228 63.634 63.634

2020001899 Em Aberto 4/3/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI 
080007/001186

A/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

EMERGENCIAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço não consta não consta
GAMA MED 13 
COMERCIO E 

SERVIÇOS EIRELI
04.981.484/0001-58 169.100 169.100 169.100

2020002729 Ativo 5/27/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/799/20

20

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE DIMETICONA, 
DOBUTAMINA, HEPARINA SÓDICA E 
MORFINA (CLORIDRATO OU SULFATO)

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/22/2020 6/30/2021

CRISTÁLIA 
PRODUTOS 
QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS 
LTDA

44.734.671/0001-51 155.422 77.711 77.711



2020001806 Ativo 3/30/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
08/001/006179

/2020
Obras e infraestruturas

Contratação emergencial de empresa 
especializada para a prestação de 
serviços técnicos de Reforma, 
Manutenção Preventiva e Corretiva dos 
Reboques com Geradores a Diesel, 
Unidades climatizadoras incorporadas, 
que atendem aos serviços do Hospital 
de Campanha da Secretaria de Estado 
de Saúde/RJ.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/30/2019 9/29/2020
TECNISUB 

INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

02.846.684/0001-72 152.638 25.440 - -

2020003262 Ativo 7/8/2020

SEPLAG - Secretaria de 
Estado de 

Planejamento e 
Gestão (Antiga SECCG)

SEI-
120001/003346

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

O presente termo de referência tem por 
objeto a aquisição de máscaras e luvas 
descartáveis, álcool 70 - líquido e em 
gel, borrifador de plástico e dispenser 
para álcool em gel, itens que serão 
utilizados pela Secretaria de Estado da 
Casa Civil e Governança e demais 
órgãos relacionados no Anexo I, no 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional 
decorrente da propagação da pandemia 
do coronavírus (2019-nCoV).

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 7/6/2020 1/6/2021

QUATRO PASSOS 
COMERCIO DE 
MÓVEIS LTDA - 

EPP.

22.126.012/0001-08 147.975 143.461 108.467 90.421 Agosto

2020002878 Ativo 6/4/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/983/20

20

Aquisição de Testes 
COVID-19

AQUISIÇÃO DE TESTE D-DÍMERO

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 6/23/2020 12/22/2020

STANDARD 
PRODUTOS PARA 
DIAGNOSTICOS 

EIRELI

07.336.938/0001-26 145.800 145.800

2020003271 Ativo 7/8/2020

SEPLAG - Secretaria de 
Estado de 

Planejamento e 
Gestão (Antiga SECCG)

SEI-
120001/003346

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

O presente termo de referência tem por 
objeto a aquisição de máscaras e luvas 
descartáveis, álcool 70 - líquido e em 
gel, borrifador de plástico e dispenser 
para álcool em gel, itens que serão 
utilizados pela Secretaria de Estado da 
Casa Civil e Governança e demais 
órgãos relacionados no Anexo I, no 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional 
decorrente da propagação da pandemia 
do coronavírus (2019-nCoV).

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 7/6/2020 1/5/2021
M3 SERVICOS 

SINALIZACOES E 
COMERCIO EIRELI

29.617.173/0001-35 145.258 142.861 87.570 71.910 Agosto

2020002441 Em Aberto 5/11/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1213-

01/2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

DISK MED PÁDUA 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 

LTDA

04.216.957/0001-20 141.871 70.912 70.912 70.912

2020002685 Ativo 5/26/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/724/20

20

Aquisição de 
Ventiladores 
Pulmonares

Aquisição para insumos da UTI Neonatal

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/26/2020 11/25/2020

INFRAMED INFRA 
ESTRUTURA 

HOSPITALAR LTDA 
EPP

31.375.959/0001-35 133.787 133.787 - -

2020001795 Em Aberto 3/27/2020
UERJ - 

ADMINISTRACAO 
CENTRAL

E-
26/007/2021/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
MED VENDAS 

COMERCIO LTDA -
ME

17.504.212/0001-09 131.200 131.200 131.200

2020003794 Em Aberto 8/10/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/2197/2

020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
REMANESCENTES PROC 1155/2020

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
MULTIFARMA 

COMERCIAL LTDA 
ME

21.681.325/0001-57 130.088

2020001969 Em Aberto 4/6/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001213

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

CI FS/GITI SEI Nº107/2020 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
MULTIFARMA 

COMERCIAL LTDA 
ME

21.681.325/0001-57 123.000 61.875

2020001709 Ativo 3/25/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/594/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de seringas diversas.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/25/2020 9/25/2020
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 117.178 117.178

2020002313 Em Aberto 4/30/2020
UERJ - 

ADMINISTRACAO 
CENTRAL

E-
26/007/2074/2

020
Não identificado

ATENDER AS CI`S 026/DESSAUDE/20 E 
026/DSAD/20

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
BRAGAL 

COMERCIAL E 
SERVIÇOS LTDA

32.324.669/0001-25 116.250 116.250 108.500 108.500



2020001658 Em Aberto 3/23/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
08007/001165/

2020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
CORONA VIRUS 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

VITRALAB 
EQUIPAMENTOS E 

SUPRIMENTOS 
PARA 

LABORATORIOS E 
HOSPITAIS EIRELI

13.440.815/0001-33 113.963 113.963 113.963 113.963 Abril

2020003269 Em Aberto 7/8/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001157

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 7/7/2020 1/6/2021

ALP PHARMA 
PRODUTOS 

HOSPITALARES 
EIRELI LTDA- EPP

26.083.328/0001-02 103.788 51.894

2020002144 Ativo 4/20/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/769/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de conjunto punção artéria.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/20/2020 7/20/2020
E TAMUSSINO & 

CIA LTDA
33.100.082/0001-03 102.320 102.320 102.320 102.320

2020003485 Em Aberto 7/21/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/002475

/2020
Serviços

Trata-se de contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço 
comum de fornecimento e instalação de 
01 (uma) Câmara Mortuária, a ser 
entregue e instalado conforme 
condições, quantidade e exigências 
estabelecidas neste instrumento

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 8/20/2020 2/19/2021
COZIL 

EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA

54.177.886/0001-72 98.000 98.000

2020003142 Em Aberto 6/26/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1155-

01/2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
SOLUÇÃO PARENTERAL

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

ALP PHARMA 
PRODUTOS 

HOSPITALARES 
EIRELI LTDA- EPP

26.083.328/0001-02 97.790 97.790 30.720

2020003072 Em Aberto 6/18/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001454

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

MEDICAMENTO 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 7/9/2020 1/8/2021

ONCOVIT 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 

LTDA ME (MATRIZ)

10.586.940/0001-68 92.400 46.200

2020002003 Em Aberto 4/8/2020
UERJ - 

ADMINISTRACAO 
CENTRAL

E-
26/007/2029/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE MÁSCARA TRIPLA 
CIRURGICA

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

LDB-RIO 
COMERCIAL 

CIENTIFICA LTDA-
EPP

14.472.183/0001-52 92.000 92.000 36.800

2020002810 Em Aberto 6/1/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/57/202

0

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-
HOSPITALARES ESPECÍFICOS DE 
ESTERILIZAÇÃO ¿ MANTAS DE SMS E 
PAPEL GRAU CIRÚRGICO para atender a 
demanda das CME dos hospitais da 
SEPM por um período de 06 (seis) 
meses.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 6/2/2020 12/2/2020

MAPO 
DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI 

ME

31.569.296/0001-90 89.322 63.333

2020002082 Ativo 4/15/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
080001/007014

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Trata-se de aquisição de descartáveis 
essenciais para realizar atendimento 
aos pacientes com suspeitos e 
diagnosticados com COVID 19.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/15/2020 10/14/2020

SPEED SÉCULO XXI 
DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS 
MÉDICOS E 

HOSPITALARES 
LTDA.

12.215.803/0001-42 82.574

2020003835 Em Aberto 8/12/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

SEI-
260008/000097

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

Aquisição de CEFTRIAXONA SODICA 1G 
IV PO/SOL. INJ., POLIMIXINA B 
(SULFATO) 500.000 UI PÓ/ SOL.INJ E 
ROCURONIO (BROMETO) 50 MG/ 5ML 
SOL. INJ

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 8/10/2020 2/10/2021

JRG 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES 

LTDA -

04.380.569/0001-80 76.800 76.800

2020001967 Em Aberto 4/6/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001213

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

CI FS/GITI SEI Nº107/2020 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/14/2020 11/13/2020

DISK MED PÁDUA 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 

LTDA

04.216.957/0001-20 74.778 37.389 37.389

2020001855 Ativo 4/1/2020
SEPOL - Secretaria de 
Estado de Policia Civil

SEI-
360068/000515

-B/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de material de EPI em razão 
do COVID-19                                                         

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/1/2020 4/1/2021

ALVOTEX 
INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA-
EPP

04.587.378/0001-94 74.464 74.464 74.464

2020002862 Em Aberto 6/3/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1124A/

2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL 
DE MEDICAMENTOS (NPT E SOLUÇÕES 
HIDROELETROLITICAS, CONFORME 
DECRETO 46.973 DE 16/03/2020.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
BTG COMERCIAL 

CIRURGICO EIRELLI
23.139.891/0001-67 73.299 24.420



2020002488 Em Aberto 5/13/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/766/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de termômetro 
infravermelho, aparelho medidor de 
pressão arterial digital, oximetro de 
pulso e estetoscópio profissional 
cardiológico

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/14/2020 7/14/2020

G3 SAÚDE 
COMÉRCIO DE 

PRODUTOS 
MEDICO 

HOSPITALARES 
LTDA ME

15.717.208/0001-01 71.984 71.984

2020003264 Em Aberto 7/8/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1123-

02/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
(ALCOOL)

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

DBV 
MEDICAMENTOS 
DO BRASIL LTDA 

ME

27.145.376/0001-40 70.616 70.616

2020001592 Ativo 3/20/2020
FES - FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

SEI-
08/002/000387

/2020
Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
GRÁFICOS.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/20/2020 12/31/2020
TRIX BUREAU DE 
IMPRESSÃO LTDA

00.530.940/0001-92 69.850 69.850 69.850 69.850

2020003807 Em Aberto 8/10/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1588/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

INSUMOS DE LABORATÓRIO

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço não consta não consta

LOBOV CIENTÍFICA 
IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO, 
COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS 
PARA 

LABORATÓRIOS 
LTDA

05.857.218/0001-80 67.800 33.900

2020003357 Em Aberto 7/13/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/2172/2

020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

FUTURA 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E 

PRODUTOS DE 
SAÚDE LTDA- EPP

17.700.763/0001-48 67.439 67.439

2020003468 Em Aberto 7/20/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/918/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE EPI

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
RDS LICITAÇÕES 

EIRELI EPP
28.031.784/0001-34 60.900 60.900

2020002337 Em Aberto 5/4/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/770/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de fixador de Tubo 
orotraqueal.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/30/2020 7/30/2020

JRG 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES 

LTDA -

04.380.569/0001-80 60.000 40.000

2020002727 Ativo 5/27/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/799/20

20

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE DIMETICONA, 
DOBUTAMINA, HEPARINA SÓDICA E 
MORFINA (CLORIDRATO OU SULFATO)

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/27/2020 7/30/2021
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 54.116 27.058

2020003363 Em Aberto 7/14/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/002575

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de Tubos Falcon

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
BIOSUL PRODUTOS 
DIAGNOSTICOSLTD

A
05.905.525/0001-90 54.000 27.000

2020003272 Em Aberto 7/8/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001157

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 7/7/2020 1/6/2021
P.G. RIO 

MEDICAMENTOS 
LTDA-EPP

18.841.889/0001-03 52.965 26.324

2020002215 Em Aberto 4/22/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1123-

01/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE ALCOOL

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

LIFE CARE 
MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA 
EPP

16.416.361/0001-53 45.298 45.298 45.298 45.298

2020002927 Ativo 6/8/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/1162/2

020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE REAGENTE TROPONINA.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 7/7/2020 1/6/2021

PMH - PRODUTOS 
MEDICOS 

HOSPITALARES 
LTDA

00.740.696/0001-92 44.000 44.000 - -

2020001932 Em Aberto 4/6/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/52/202

0

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE - 
CORONAVÍRUS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/7/2020 10/6/2020
MEDBRANDS 

DISTRIBUIDORA 
EIRELI

27.256.185/0001-56 41.860 41.860

2020003808 Em Aberto 8/10/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1588/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

INSUMOS DE LABORATÓRIO

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço não consta não consta
SCHARLAB BRASIL 
MATERIAL PARA 

LABORATORIO S/A
64.568.710/0001-03 40.138 20.181



2020002798 Em Aberto 5/29/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/57/202

0

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-
HOSPITALARES ESPECÍFICOS DE 
ESTERILIZAÇÃO ¿ MANTAS DE SMS E 
PAPEL GRAU CIRÚRGICO para atender a 
demanda das CME dos hospitais da 
SEPM por um período de 06 (seis) 
meses.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/22/2020 10/21/2020

HUNTER 
CIENTIFICA 

COMERCIAL E 
SERVIÇOS LTDA

00.304.559/0001-05 40.107 37.887

2020002016 Ativo 4/9/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/936/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA 

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/9/2020 7/9/2020
MED VENDAS 

COMERCIO LTDA -
ME

17.504.212/0001-09 38.500 38.500 38.500

2020001853 Ativo 4/1/2020
SEPOL - Secretaria de 
Estado de Policia Civil

SEI-
360068/000515

-D/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de material de EPI em razão 
do COVID-19 - Álcool gel 500 ml

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/1/2020 4/1/2021
JOSÉ DANTAS DINIZ 

FILHO
22.077.847/0001-07 37.274 37.274 37.274

2020004099 Cancelado 8/25/2020
NOVO DEGASE - Dep 

Geral de Ações 
Socioeducativas

SEI-
030022/003665

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMRGENCIAIS 
PARA SAÚDE

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 8/25/2020 9/30/2020

SANCHES PONTE 
COMERCIO E 
SERVIÇOS DE 

PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA

32.301.987/0001-70 36.825

2020001989 Ativo 4/7/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/584/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de escalpe, algodão, 
cateteres, equipos e máscara

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/7/2020 12/30/2020
LABORATÓRIOS B. 

BRAUN S.A
31.673.254/0010-95 35.109 35.109

2020001893 Em Aberto 4/3/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1123/2

020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

CRISTÁLIA 
PRODUTOS 
QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS 
LTDA

44.734.671/0001-51 34.333 17.167 17.167

2020002214 Em Aberto 4/22/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1123-

01/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE ALCOOL

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

DBV COMERCIO DE 
MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA-
ME

17.771.867/0001-43 33.900 33.900 33.900 33.900

2020002094 Ativo 4/16/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/584/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de escalpe, algodão, 
cateteres, equipos e máscara

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/16/2020 12/30/2020 CREMER S/A 82.641.325/0043-77 33.332 33.332

2020001990 Cancelado 4/7/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/584/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de escalpe, algodão, 
cateteres, equipos e máscara

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/7/2020 12/30/2020 CREMER S/A 82.641.325/0043-77 33.332 0

2020003303 Ativo 7/9/2020

CODERTE - COMP DE 
DESENV RODOV E 

TERMINAIS DO EST DO 
RJ

SEI-
100004/000650

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Contratação da aquisição Lavatório de 
Mãos Portátil, Totem Álcool em Gel 
com Pedal e galões de álcool em gel 
70% de 5 litros. Que serão utilizados em 
todos os 08 andares do Edifício sede da 
CODERTE e nos Terminais Rodoviários 
do interior do Estado do Rio de Janeiro 
administrados pela  CODERTE, no 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente da propagação do 
Corona-Vírus, COVID-19, emergência 
esta determinada pela Portaria do 
Ministério da Saúde MS Nº188/2020 de 
06 de dezembro de 2020, 
posteriormente alterada para Medida 
Provisória nº 826/2020, para ampliar 
procedimentos de aquisição de bens, 
serviços e insumos destinados ao 
enfrentamento desta pandemia, na 
emergência de saúde pública.  

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 7/9/2020 12/31/2020
STANDS UP 

CENOGRAFIA E 
EVENTOS EIRELI ME

36.231.776/0001-60 33.125 33.125 33.125 33.125



2020001994 Em Aberto 4/7/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/878/20

20
Serviços

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
INTERLIGAÇÃO DE REDE DE FIBRA 
ÓPTICAS DO HUPE A POLICLÍNICA 
PIQUET CARNEIRO COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço não consta não consta
OMEGA 

CONSTRUÇÕES 
LTDA

45.363.777/0001-59 32.500 32.500

2020002844 Em Aberto 6/2/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001125

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/14/2020 11/13/2020

DISK MED PÁDUA 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 

LTDA

04.216.957/0001-20 31.110 15.572 2.380 2.380

2020003325 Em Aberto 7/10/2020
UERJ - 

ADMINISTRACAO 
CENTRAL

SEI-
260007/000706

/2020

Aquisição de Testes 
COVID-19

AQUISICAO DE TESTES PARA DETECCAO 
DE SARS COV2

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
EUROIMMUN 

BRASIL MEDICINA 
DIAGNÓSTICA LTDA

93.741.726/0001-66 29.400 0

2020002256 Em Aberto 4/27/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/52C/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 
DE SAUDE DA PMEJ

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/28/2020 10/27/2020
CARBOGRAFITE 

EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA

36.427.615/0001-46 27.885 27.885 22.308 22.308

2020002841 Em Aberto 6/2/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001125

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
MULTIFARMA 

COMERCIAL LTDA 
ME

21.681.325/0001-57 27.875 13.937 13.884

2020002380 Em Aberto 5/5/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/112/20

20

Aquisição de 
Ventiladores 
Pulmonares

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
RESPIRADORES

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/5/2020 10/4/2020

LUMIAR HEALTH 
BUILDERS 

EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES 

LTDA

05.652.247/0001-06 26.100 26.100 - -

2020001881 Em Aberto 4/2/2020
UERJ - 

ADMINISTRACAO 
CENTRAL

E-
26/007/2025/2

020
Não identificado ATENDER A CI-IQ Nº103

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

CROMOLAB - 
COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS 
PARA 

LABORATORIOS 
EIRELI - EPP

26.328.672/0001-14 25.200 0

2020002344 Em Aberto 5/4/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/144/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BARREIRA 
TIPO HEPA, MACACÃO IMPERMEÁVEL 
HOSPITALAR E TERMOMETRO 
INFRAVERMELHO- PANDEMIA  DE 
COVID19

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/4/2020 11/3/2020
B&A COMERCIO DE 

EPIS LTDA
10.679.936/0001-44 20.100 20.100 20.100 20.100

2020002059 Em Aberto 4/14/2020
UERJ - 

ADMINISTRACAO 
CENTRAL

E-
26/007/2046/2

020
Não identificado ATENDER  CI-IQ Nº102

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

EQUIPLAB 
DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS 
NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA

09.687.635/0001-83 19.800 19.800 19.800 19.800

2020003790 Em Aberto 8/10/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/2197-

A/2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS 
REMANESCENTES PROC 1155/2020

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
MULTIFARMA 

COMERCIAL LTDA 
ME

21.681.325/0001-57 19.252

2020003270 Em Aberto 7/8/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001157

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 7/7/2020 1/6/2021
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 19.211 9.455

2020001964 Em Aberto 4/6/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1225/2

020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

CRISTÁLIA 
PRODUTOS 
QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS 
LTDA

44.734.671/0001-51 18.566 9.288 9.288 9.288 Julho

2020002345 Em Aberto 5/4/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/144/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BARREIRA 
TIPO HEPA, MACACÃO IMPERMEÁVEL 
HOSPITALAR E TERMOMETRO 
INFRAVERMELHO- PANDEMIA  DE 
COVID19

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/4/2020 11/3/2020

BD DISTRIBUIDORA 
DE 

MEDICAMENTOS E 
MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA

19.349.009/0001-30 17.922 17.922

2020001826 Em Aberto 3/31/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/52/202

0

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE - 
CORONAVÍRUS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/31/2020 9/30/2020
ORTOM INDÚSTRIA 

TÊXTIL LTDA - ME
04.890.798/0001-45 15.930 15.930 15.930



2020001897 Ativo 4/3/2020
SEPOL - Secretaria de 
Estado de Policia Civil

SEI-
360068/000515

-E/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de material de EPI em razão 
do COVID-19 - Luva de Algodão           

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/3/2020 4/3/2021
EPI MAIS ATACADO 

E VAREJO EIRELLI
23.658.145/0001-80 14.636

2020001676 Ativo 3/24/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/676/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICAS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 3/24/2020 1/20/2021

DBV COMERCIO DE 
MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA-
ME

17.771.867/0001-43 13.527 13.527 13.527

2020001894 Em Aberto 4/3/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1123/2

020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

DBV COMERCIO DE 
MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA-
ME

17.771.867/0001-43 13.500 13.500 13.500

2020001951 Em Aberto 4/6/2020
UERJ - 

ADMINISTRACAO 
CENTRAL

E-
26/007/2020/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 
FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

EQUIPLAB 
DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS 
NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA

09.687.635/0001-83 12.350 12.350 12.350

2020002538 Em Aberto 5/15/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/52B/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

INSUMOS PARA COMBATER COVID-19

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/27/2020 10/26/2020

HUNTER 
CIENTIFICA 

COMERCIAL E 
SERVIÇOS LTDA

00.304.559/0001-05 11.900 11.900

2020003150 Em Aberto 6/26/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001110

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

CRISTÁLIA 
PRODUTOS 
QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS 
LTDA

44.734.671/0001-51 9.016 4.508

2020003789 Em Aberto 8/10/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/2197-

A/2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS REMANESCENTES PROC 1155/2020

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

FUTURA 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E 

PRODUTOS DE 
SAÚDE LTDA- EPP

17.700.763/0001-48 8.672

2020003149 Em Aberto 6/26/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001110

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 7.910

2020003464 Em Aberto 7/20/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/918/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE EPI

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

DBV COMERCIO DE 
MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA-
ME

17.771.867/0001-43 7.686 7.686

2020001933 Em Aberto 4/6/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/52/202

0

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE - 
CORONAVÍRUS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/7/2020 10/6/2020
LABORATÓRIOS B. 

BRAUN S.A
31.673.254/0010-95 7.124 7.124 7.124

2020002726 Ativo 5/27/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/799/20

20

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE DIMETICONA, 
DOBUTAMINA, HEPARINA SÓDICA E 
MORFINA (CLORIDRATO OU SULFATO)

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/22/2020 8/31/2020

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA

03.945.035/0001-91 6.076 3.038 3.038

2020003001 Em Aberto 6/10/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/2108/2

020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO REMANESCENTE DE 
MEDICAMENTO DO PROCESSO SEI 
1110/2020

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

ALP PHARMA 
PRODUTOS 

HOSPITALARES 
EIRELI LTDA- EPP

26.083.328/0001-02 5.928 1.976

2020003793 Em Aberto 8/10/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/2197-

A/2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS REMANESCENTES PROC 1155/2020

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

PROHOSP 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 

LTDA

04.355.394/0002-32 5.755

2020002861 Em Aberto 6/3/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1124A/

2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL 
DE MEDICAMENTOS (NPT E SOLUÇÕES 
HIDROELETROLITICAS, CONFORME 
DECRETO 46.973 DE 16/03/2020.

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 5.321 5.312

2020001895 Em Aberto 4/3/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/1123/2

020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

DISK MED PÁDUA 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 

LTDA

04.216.957/0001-20 4.921 2.439 2.438



2020003572 Em Aberto 7/27/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/1111/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição urgente de itens para 
combate ao Coronavírus

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 7/27/2020 7/27/2021 CREMER S/A 82.641.325/0021-61 3.064 3.064

2020002229 Ativo 4/24/2020

SEAPA - Secretaria de 
Estado de Agricultura, 

Pecuária e 
Abastastecimento

SEI-
020007/000975

/2020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
HIGIENE

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/24/2020 6/24/2020
PAULO MARQUES 

DOS SANTOS 
12405952718

34.594.436/0001-78 2.677 2.677 2.677 2.677

2020002840 Em Aberto 6/2/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/001125

/2020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
AVANTE BRASIL 

COMERCIO EIRELI 
ME

22.706.161/0001-38 2.610

2020002491 Em Aberto 5/13/2020
FUNESPOM - FUNDO 
ESP. POLÍCIA MILITAR 

RJ

E-
35/091/52/202

0

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE - 
CORONAVÍRUS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/14/2020 10/13/2020

HERLAU 
ATACADISTA DE 

PRODUTOS 
HOSPITALARES 

LTDA

32.573.503/0001-42 2.422 2.422 2.422

2020001955 Em Aberto 4/6/2020
UERJ - 

ADMINISTRACAO 
CENTRAL

E-
26/007/2020/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 
FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço
SIGMA-ALDRICH 

BRASIL LTDA
68.337.658/0001-27 1.920 1.920 1.920

2020001811 Em Aberto 3/30/2020
UERJ - 

ADMINISTRACAO 
CENTRAL

E-
26/007/2018/2

020
Não identificado ATENDER A CI IQ Nº100

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

LDB-RIO 
COMERCIAL 

CIENTIFICA LTDA-
EPP

14.472.183/0001-52 1.915 1.915 1.915

2020001991 Ativo 4/7/2020

UERJ - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
PEDRO ERNESTO

E-
26/008/584/20

20

Aquisição EPI e 
Insumos

Aquisição de escalpe, algodão, 
cateteres, equipos e máscara

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 4/7/2020 12/30/2020

STERI-GRAU 
PRODUTOS 

HOSPITALARES 
LTDA - ME

05.746.252/0001-88 1.680 1.680

2020003356 Em Aberto 7/13/2020
FSERJ - FUNDAÇÃO 
SAÚDE DO EST. DO 

RIO DE JANEIRO

SEI-
080007/2172/2

020

Aquisição de 
Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço 5/14/2020 11/13/2020

DISK MED PÁDUA 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 

LTDA

04.216.957/0001-20 1.200 1.200

2020001953 Em Aberto 4/6/2020
UERJ - 

ADMINISTRACAO 
CENTRAL

E-
26/007/2020/2

020

Aquisição EPI e 
Insumos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 
FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL

Lei Fed. 13.979
/20 art. 4° - 

Combate Corona 
Vírus

Menor Preço

SERVE LAB 
COMERCIO DE 
PRODUTOS E 

EQUIPAMENTOS 
PARA 

LABORATORIO 
EIRELI

27.731.891/0001-02 920 920 920





OFÍCIOS ENVIADOS PELA COMISSÃO COVID-19

Oficio 
Nº

Data Envio
Destinatário

Função/Cargo
Órgão/Empresa Assunto

1 03/06/2020
Dra. MARIANNA 

MONTEBELLO WILLEMAN
DD. Presidente

Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de 

Janeiro

Que seja indicado um técnico com conhecimento do objeto da Comissão, que 
possa assistir e assessorar os trabalhos em todas as reuniões ordinárias e que 
também possa auxiliar na análise de estudos e documentações solicitadas a 
diversos órgãos públicos e privados.

2 03/06/2020

Dr. JOSÉ EDUARDO CIOTOLA 
GUSSEM

DD.Procurador-Geral de 
Justiça

Ministério Público do 
Estado do Rio de 

Janeiro

Solicitando a prestimosa colaboração desse Órgão Fiscal, no sentido de que seja 
indicado um representante que atue na área de saúde, para que, na qualidade 
de convidado, possa contribuir com os trabalhos, participando das próximas 
reuniões ordinárias que serão realizadas preferencialmente em modo remoto, 
via plataforma Zoom

3 03/06/2020

Dr. FERNANDO RAPHAEL DE 
ALMEIDA FERRY

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitar o encaminhamento à Comissão, no prazo máximo de 07 dias úteis, dos 
documentos e informações abaixo relacionados:
-Cópia de todos os contratos emergenciais e seus aditivos, firmados por essa 
Secretaria;
-Atendimento ao solicitado no Requerimento de Informações nº 135/2020, 
protocolado nessa Secretaria ainda na gestão anterior e transcrito abaixo na 
íntegra:
“Nos termos do Art. 101, da Constituição Estadual, c/c Arts. XXI e 107, do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro , 
requeiro ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Saúde, Dr. Edmar 
Santos, as seguintes informações:
1- Qual o valor total investido nas compras emergenciais, com dispensa ou não 
de licitação, para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID-19);
2-Quais os produtos e serviços contratados de forma emergencial. Qual o valor 
unitário e total de cada aquisição?
3-Quais as empresas contratadas, por força das compras emergenciais, para o 
fornecimento de produtos e serviços de saúde?
4-Quantos hospitais ou unidades de saúde de campanha serão instalados? Onde 
se localizam? Qual o custo de cada hospital ou unidade de saúde?
5-Quantos leitos com ventiladores ou respiradores mecânicos têm a rede 
pública do Estado do Rio de Janeiro?
6-Quantos ventiladores ou respiradores mecânicos foram adquiridos? Qual é a 
quantidade necessária estimada para o enfrentamento à pandemia?
7-Quantos testes para detecção da COVID-19 foram adquiridos? Qual é a 
quantidade necessária estimada para o enfrentamento à pandemia?
8-Por que a Organização Social IABAS foi contratada? Existe ou não proibição da 
empresa, ou seus sócios, em participar de licitação no Estado do Rio de Janeiro?
9- Por que os contratos celebrados de forma emergencial foram tornados 
sigilosos, contrariando o dever de transparência do gestor público?

5 03/06/2020

Delegado de Polícia FLÁVIO 
MARCOS AMARAL DE BRITO
DD.Secretário de Estado de 

Policia Civil

Polícia Civil

Da existência de inquérito policial relativo a denúncias de superfaturamento, 
corrupção e outras irregularidades, praticados por entes públicos ou privados, 
que tenha relação com o objeto da Comissão e, caso haja e não esteja em 
segredo de justiça, solicito o encaminhamento de cópia do mesmo.

6 03/06/2020

Dr. JOSÉ EDUARDO CIOTOLA 
GUSSEM

DD.Procurador-Geral de 
Justiça

Ministério Público do 
Estado do Rio de 

Janeiro

Da existência de inquérito policial relativo a denúncias de superfaturamento, 
corrupção e outras irregularidades, praticados por entes públicos ou privados, 
que tenha relação com o objeto da Comissão e, caso haja e não esteja em 
segredo de justiça, solicito o encaminhamento de cópia do mesmo.

7 03/06/2020

Dr. RAFAEL ANTONIO 
BARRETO DOS SANTOS 

DD. Procurador-Chefe da 
Procuradoria da República 
no Estado do Rio de Janeiro

Ministério Público 
Federal

Da existência de processo judicial ou inquérito civil relativos a denúncias de 
superfaturamento, corrupção e outras irregularidades. praticados por entes 
públicos ou privados, que tenham relação com o objeto da Comissão e, caso 
haja e não esteja em segredo de justiça, solicito o encaminhamento de cópia do 
mesmo.

8 03/06/2020

Dr. TACIO MUZZI CARVALHO 
E CARNEIRO

Superintendente da Polícia 
Federal no Rio de Janeiro

Polícia Federal

Da existência de inquérito policial relativo a denúncias de superfaturamento, 
corrupção e outras irregularidades, praticados por entes públicos ou privados, 
que tenha relação com o objeto da Comissão e, caso haja e não esteja em 
segredo de justiça, solicito o encaminhamento de cópia do mesmo

9 08/06/2020

Dr. JOSÉ EDUARDO CIOTOLA 
GUSSEM

DD.Procurador-Geral de 
Justiça

Ministério Público do 
Estado do Rio de 

Janeiro

Da relação das medidas adotadas pelas Promotorias de Justiça e de Cidadania 
desse Ministério Público, no enfrentamento à COVID-19, motivo pelo qual 
solicito a possibilidade de que ela seja encaminhada a esta Comissão.

10 08/06/2020
Dr. RODRIGO BAPTISTA 

PACHECO
DD. Defensor Público-Geral

Defensoria Pública 
Estado do Rio de 

Janeiro

Da relação das medidas adotadas por essa Defensoria Pública, através da 
Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva, no enfrentamento à COVID-19, 
motivo pelo qual solicito a possibilidade de que ela seja encaminhada a esta 
Comissão.

11 10/06/2020

Dr. MARCELO LOPES DA 
SILVA

DD. Procurador-Geral do 
Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral do 
Estado

Do parecer elaborado por essa Procuradoria-Geral, sobre pesquisa de preços 
que identificou sobrepreço de R$ 64 milhões, em contratos firmados com 
empresas para a compra de equipamentos de proteção individual, 
medicamentos e materiais descartáveis, usados no atendimento a pacientes 
infectados com o novo coronavírus, em um total de R$ 134 milhões, motivo pelo 
qual solicito o encaminhamento de cópia desse relatório.



12 15/06/2020

Dr. JOSÉ EDUARDO CIOTOLA 
GUSSEM

DD.Procurador-Geral de 
Justiça

Ministério Público do 
Estado do Rio de 

Janeiro

Solicitando sua especial colaboração aos trabalhos, no sentido de que seja 
encaminhada cópia do estudo referente ao enfrentamento ao Coronavírus – 
COVID-19, elaborado pelo LOPP - Laboratório de Análise de Orçamentos e de 
Políticas Públicas, órgão auxiliar desse Ministério Público, assim como consulto-
o quanto à possibilidade de que a servidora, Doutora KARINE VEIGA, lotada no 
LOPP, fique à disposição desta Comissão.

13 15/06/2020
Dra. MARIANNA 

MONTEBELLO WILLEMAN
DD. Presidente

Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de 

Janeiro

Solicitando sua especial colaboração aos trabalhos, no sentido de que sejam 
encaminhados à Comissão os documentos abaixo relacionados:
1. Cópia do Relatório da Auditoria que aponta superfaturamento na compra de 
soro fisiológico para pacientes com COVID-19;
2. Cópia do Relatório da Auditoria Governamental que concluiu pelo sobrepreço 
de R$123 milhões na aquisição de respiradores;
3. Cópia do Parecer exarado pela Excelentíssima Senhora Conselheira do 
Tribunal de Contas, que determinou que o Secretário de Estado de Saúde 
esclarecesse o porquê de os leitos terem sido contratados com valor superior ao 
que costuma ser pago por esse tipo de serviço e de não haver estimativa de 
preços no processo. (empresa Log-Health Logística Gestão em Saúde de Terapia 
Intensiva;
4. Parecer do Exmo. Senhor Conselheiro Christiano Lacerda Ghuerren que 
suspendeu o pagamento ao IABAS (Instituto de Atenção Básica e Avançada a 
Saúde) e solicitou à Secretaria de Estado de Saúde, mais informações sobre o 
contrato para construir e administrar os hospitais de campanha;
5. Cópia do Pedido de Tutela Provisória desse respeitável órgão, no que se 
refere à proibição de o Governo do Estado efetuar contratos e pagamentos com 
organizações sociais.
6. Cópia do voto do Relator do processo que rejeitou, por unanimidade, as 
contas do Governo Wilson Witzel no ano de 2019

14 15/06/2020
Dr. CLAUDIO CASTRO

DD. Vice-Governador do 
Estado do Rio de Janeiro

Governo do Estado
Do parecer ou relatório já exarado pelo Comitê de Supervisão dos Hospitais de 
Campanha, instalado em 18 de maio do corrente ano, motivo pelo qual solicito o 
encaminhamento de cópia desse documento à Comissão.

15 15/06/2020

Dr. MARCELO LOPES DA 
SILVA

DD. Procurador-Geral do 
Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral do 
Estado

Complementando o Ofício da Comissão de nº 011/2020, datado de 10 do 
corrente e encaminhado a essa Procuradoria na mesma data, para solicitar, 
também, o encaminhamento de cópia do Parecer que, em abril, alertou o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro que o acordo firmado com o IABAS - 
Instituto de Atenção Básica à Saúde, representava um risco aos cofres públicos.

16 15/06/2020

Dr. HORMINDO BICUDO 
NETO

DD. Controlador-Geral do 
Estado

Controladoria Geral 
do Estado

Solicitar a sua prestimosa colaboração, no sentido de encaminhar a esta 
Comissão, com a brevidade possível, cópia do Parecer exarado na análise de 
compra de soro fisiológico, ocasião em que se constatou suspeita de 
superfaturamento no valor de R$1,6 milhão, em contrato da Secretaria de 
Estado de Saúde.

17 15/06/2020

Dr. FERNANDO RAPHAEL DE 
ALMEIDA FERRY

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitar a sua prestimosa colaboração, com a brevidade possível, no sentido de 
encaminhar a esta Comissão o seguinte:
1 - Cópia de todos os procedimentos administrativos ou documentos relativos às 
contratações emergenciais firmadas no período de excepcionalidade da COVID-
19, a saber: requisições, cotações, contratos, aditivos, pareceres jurídicos, atas 
de reuniões realizadas, relatórios da auditoria setorial, dentre outros;
2- Informação sobre a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, 
em face dos servidores públicos eventualmente envolvidos nas irregularidades 
noticiadas acerca dos contratos emergenciais celebrados;
3- Qualquer outro documento que Vossa Excelência entender relevante para a 
realização dos trabalhos desta Comissão.

18 15/06/2020

Dr. MARCELO LOPES DA 
SILVA

DD. Procurador-Geral do 
Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral do 
Estado

Solicitar a sua prestimosa colaboração, com a brevidade possível, no sentido de 
nos encaminhar cópia de todos os Pareceres que foram emitidos pela Assessoria 
Jurídica da Secretaria de Estado de Saúde ou também por outro órgão dessa 
douta PGE, no que se referem às contratações emergenciais realizadas pela 
Secretaria referida, no período de excepcionalidade da COVID-19.



19 15/06/2020

Dr. HORMINDO BICUDO 
NETO

DD. Controlador-Geral do 
Estado

Controladoria Geral 
do Estado

Solicitar a sua prestimosa colaboração, com a brevidade possível, no sentido de 
encaminhar a esta presidência o seguinte:
1 DAS CONTRATACOES EMERGENCIAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS
1.1. listagem e cópia de todos os contratos e aditivos celebrados pela Secretaria 
de Estado de Saúde, no período da excepcionalidade da COVID-19, com os 
resultados das auditorias ordinárias e extraordinárias realizadas pela CGE;
1.2. no caso de as auditorias ainda estarem em andamento, solicito informações 
relativas ao número de procedimentos instaurados, secretaria de origem, objeto 
do contrato, valor, contratadas e demais informações que julgar pertinentes aos 
trabalhos desta Comissão;
1.3. informação quanto à instauração de Processo Administrativo de 
Responsabilização para apuração da responsabilidade administrativa das 
pessoas jurídicas envolvidas nos contratos emergenciais irregulares, de acordo 
com o Decreto Estadual nº 46.366/18, que regulamentou a Lei Anticorrupção nº 
12.846/13;
1.4. informação sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para 
apurar as condutas dos servidores no que tocam às irregularidades das 
contratações emergenciais;
1.5. demais informações ou documentos que entender relevantes para os 
trabalhos da Comissão tendo em vista o objeto desta.
2 - DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS REALIZADAS PELAS DEMAIS 
SECRETARIAS DE ESTADO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS
1.1. listagem de todos os contratos e aditivos celebrados pelas demais 
Secretarias de Estado, no período da excepcionalidade da COVID-19, com os 
resultados das auditorias ordinárias e extraordinárias realizadas pela CGE;
1.2 no caso de as auditorias ainda estarem em andamento, solicito informações 
relativas ao número de procedimentos instaurados, secretaria de origem, objeto 
do contrato, número do contrato, valor do contrato, nome dos contratados e 
demais informações que julgar pertinentes.

20 15/06/2020

Dr. MARCELO LOPES DA 
SILVA

DD. Procurador-Geral do 
Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral do 
Estado

Solicitar a sua prestimosa colaboração, no sentido de nos encaminhar, com a 
brevidade possível, o abaixo relacionado:
1. Informações sobre o questionamento feito à Secretaria de Estado de Saúde 
no que se refere à compra de novecentos e setenta mil testes rápidos, em 
contratos que ostentam preços entre R$94,10 a R$180,00 com várias empresas, 
entre elas a FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO;
2. Cópia do ofício enviado à Secretaria de Estado de Saúde, orientando para o 
cancelamento de 35 (trinta e cinco) contratos assinados entre março e abril, no 
valor de R$134 milhões.

21 15/06/2020

Dr. FERNANDO RAPHAEL DE 
ALMEIDA FERRY

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitar a sua prestimosa colaboração no sentido de encaminhar a esta 
Comissão, com a brevidade possível, cópia de Parecer emitido por Procuradores 
lotados nessa Secretaria, que apontou irregularidades na contratação de 
empresa terceirizada para administrar o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência, na capital do Rio de Janeiro.

22 18/06/2020
Dr. GUILHERME MERCÊS

DD. Secretário de Estado de 
Fazenda do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de 
Fazenda

Solicitar a sua prestimosa colaboração no sentido de encaminhar a esta 
Comissão, com a brevidade possível, o abaixo solicitado:
1. informações sobre as providências tomadas por essa Secretaria, no sentido de 
dar transparência à execução orçamentária e financeira das ações de combate à 
COVID-19, bem como a identificação dos repasses recebidos de recursos 
vinculados ao combate à pandemia.
2. Cópia de relatórios já parametrizados no Flexivision, com a finalidade de 
acompanhamento da execução orçamentária e financeira das ações de combate 
à COVID-19.

23 17/06/2020

Dr. CLAUDIO DE MELLO 
TAVARES

DD. Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro

Tribunal de Justiça

Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que se encontra em curso nesta 
Casa Legislativa a Comissão acima mencionada, que amanhã, dia 18 do corrente, 
às 10 horas, reunir-se-á por meio não presencial (via internet), em conjunto com 
a Comissão Permanente de Saúde desta Casa Legislativa, para a qual foi 
convocado o Dr. FERNANDO FERRY, atual Secretário de Estado de Saúde, 
solicitando de Vossa Excelência a possibilidade de indicação de um técnico desse 
Eg. Tribunal que possa participar da reunião.
Sabendo que esse Tribunal vem, também, se debruçando sobre o assunto, por 
meio do COMITÊ INTERINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS 
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19, e que o Comitê fará reunião no 
mesmo dia e hora, agradeço a gentileza do convite e informo que a Comissão de 
Saúde da ALERJ e a Comissão em epígrafe, far-se-ão representar pelo Senhor 
Deputado JAIR BITTENCOURT, Membro Efetivo das duas Comissões.

24 22/06/2020

Dr. FERNANDO RAPHAEL DE 
ALMEIDA FERRY

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitar a sua prestimosa colaboração no sentido de encaminhar a esta 
Comissão, com a brevidade possível, cópia de inteiro teor do Processo 
Administrativo nº E-08/001/1170/2019, instaurado com vistas à apuração da 
gestão das unidades de saúde sob a responsabilidade da Organização Social 
UNIR SAÚDE (OSS UNIR), que culminou com sua desqualificação.



25 22/06/2020

Dr. JOSÉ EDUARDO CIOTOLA 
GUSSEM

DD.Procurador-Geral de 
Justiça

Ministério Público do 
Estado do Rio de 

Janeiro

Na qualidade de Presidente da Comissão acima mencionada, dirijo-me a Vossa 
Excelência para me reportar ao seu Ofício 3ª PJTCSCAP nº 0177/2020, datado de 
18 do corrente, primeiramente para agradecer a gentileza da sua resposta e, 
também, fazer menção ao Procedimento Administrativo nº 2020.00271976 
dessa douta Promotoria de Justiça, solicitando o especial obséquio de 
encaminhamento de uma cópia do mesmo, com a possível urgência, visto tratar-
se de assunto que poderá contribuir com os trabalhos desta Comissão.

27 22/06/2020

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitar a sua colaboração no sentido de encaminhar a esta Comissão, com a 
brevidade possível, as seguintes informações, com referência à Organização 
Social IABAS – Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde.
- nome, endereço, telefone e e-mail do representante legal da citada OS;
- todos os demais dados qualificativos da empresa, de conhecimento dessa 
Secretaria, que possam contribuir com os trabalhos da Comissão.

28 23/06/2020

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitar a sua colaboração no sentido de encaminhar a esta Comissão, com a 
brevidade possível, cópia do estudo elaborado na gestão do Secretário Dr. 
FERNANDO FERRY, no qual a equipe técnica dessa Secretaria recomenda a não 
abertura dos hospitais de campanha ainda não inaugurados, em virtude do alto 
custo mensal dos leitos e a baixa ocupação da rede estadual e garantindo que os 
hospitais estaduais conseguem prestar o atendimento necessário em caso de 
uma segunda onda de contágio da doença.

30 24/06/2020

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitar a sua colaboração no sentido de encaminhar a esta Comissão, com a 
brevidade possível, as informações abaixo relacionadas:
1) datas de nomeação e exoneração, bem como a lotação de MARIANA 
SCARDUA e GABRIEL NEVES, nessa Secretaria; e
2) Se o processo de desqualificação da Organização Social IABAS, já foi iniciado.

31 29/06/2020

Dr. ALEXANDRE 
VASILENSKAS GIL

DD. Presidente do Conselho 
Estadual de Saúde do Rio de 

Janeiro

Conselho Estadual de 
Saúde

Solicitar a sua colaboração no sentido de encaminhar a esta Comissão, com a 
brevidade possível, cópia do estudo elaborado por esse Conselho sobre a análise 
das ações adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde no que se refere à 
COVID-19.

32 29/06/2020

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Encaminhar para conhecimento dessa Secretaria o documento ANALISE 
PRELIMINAR Nº 01/20 – ASSUNTO: HOSPITAIS DE CAMPANHA, elaborado pelo 
Relator da Comissão, Deputado RENAN FERREIRINHA e, em vista do que está 
apresentado nesse documento, solicitar a sua colaboração no sentido de 
encaminhar a esta Comissão, com a brevidade possível, as informações e 
documentos abaixo relacionados:
1) que essa Secretaria apresente em 48 horas, a contar do recebimento, um 
plano de ação relativo aos hospitais de campanha, contendo um diagnóstico 
completo de cada uma das unidades, elencando entre outros itens:
(i)o custo de desembolso de cada uma das unidades detalhados por despesas 
com pessoal, serviços, equipamentos médicos, infraestrutura, equipamentos de 
proteção individual, insumos, medicamentos, serviços de T.I., mobiliário, rateio 
de sede;
(ii) se a construção será ou não abandonada e o responsável pela remoção;
(iii) qual o cronograma de entrega;
(IV) o que falta para cada unidade ser entregue;
(V) inventário do que foi entregue para cada unidade e em que condição o bem 
foi entregue (compra e venda, locação, comodato, mútuo, cessão, etc.).
Ainda com referência ao Relatório sobre os hospitais de campanha, e 
complementando o Ofício ALERJ/CE nº 30/2020, com referência ao IABAS se não 
houver sido iniciado o processo de desqualificação daquela Organização Social, 
recomendar conforme mencionado no documento, a sua inabilidade e o seu 
prejuízo a milhares de vidas, que foram ceifadas por falta de tratamento 
adequado decorrente do atraso dos hospitais de campanha.

33 29/06/2020

Dr. JOSÉ EDUARDO CIOTOLA 
GUSSEM

DD.Procurador-Geral de 
Justiça

Ministério Público do 
Estado do Rio de 

Janeiro

Encaminhar para conhecimento desse Órgão Fiscal, o documento, ANALISE 
PRELIMINAR Nº 01/20 – ASSUNTO: HOSPITAIS DE CAMPANHA, elaborado pelo 
Relator da Comissão, Deputado RENAN FERREIRINHA e, em vista do que está 
apresentado nesse documento, solicitar informações sobre a existência de 
processos judiciais ou administrativos em curso relacionados aos hospitais de 
campanha e, se possível, que sejam encaminhadas cópias dos documentos que 
forem mais relevantes para esta Comissão.

34 29/06/2020
Dr. RODRIGO BAPTISTA 

PACHECO
DD. Defensor Público-Geral

Defensoria Pública 
Estado do Rio de 

Janeiro

Encaminhar para conhecimento desse Órgão, o documento, ANALISE 
PRELIMINAR Nº 01/20 – ASSUNTO: HOSPITAIS DE CAMPANHA, elaborado pelo 
Relator da Comissão, Deputado RENAN FERREIRINHA, solicitando que qualquer 
outro documento referente a processos judiciais ou administrativos, além dos já 
enviados por essa Defensoria Pública, que digam respeito aos hospitais de 
campanha, possam ser encaminhados a esta Comissão.

35 29/06/2020
Dra. NÍSIA TRINDADE LIMA

M.D. Presidente da 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Fundação Oswaldo 
Cruz

Encaminhando para conhecimento dessa douta Fundação, o documento 
ANALISE PRELIMINAR Nº 01/20 – ASSUNTO: HOSPITAIS DE CAMPANHA, 
elaborado pelo Relator da Comissão, Deputado RENAN FERREIRINHA, 
solicitando a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de nos informar, se na 
avaliação da FIOCRUZ, é viável a manutenção dos hospitais de campanha como 
estratégia de combate ao Coronavírus.



36 29/06/2020

Dr. ROBERTO MEDRONHO
M.D. Coordenador do Grupo 
de Trabalho Multidisciplinar 

para Enfrentamento à 
COVID-19

Universidade Federal 
do Rio de Janeiro

Encaminhando para conhecimento dessa douta Instituição, através do Grupo de 
Trabalho Multidisciplinar para Enfrentamento à COVID-19, o documento 
ANALISE PRELIMINAR Nº 01/20 – ASSUNTO: HOSPITAIS DE CAMPANHA, 
elaborado pelo Relator da Comissão, Deputado RENAN FERREIRINHA, 
solicitando a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de nos informar, se na 
avaliação do Grupo, é viável a manutenção dos hospitais de campanha como 
estratégia de combate ao Coronavírus.

37 29/06/2020

Dra. CLAUDIA DE SOUZA 
LOPES

M.D. Diretora do Instituto de 
Medicina Social

da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro

Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro

Encaminhando para conhecimento dessa douto Instituto, o documento ANALISE 
PRELIMINAR Nº 01/20 – ASSUNTO: HOSPITAIS DE CAMPANHA, elaborado pelo 
Relator da Comissão, Deputado RENAN FERREIRINHA, solicitando a colaboração 
de Vossa Senhoria no sentido de nos informar, se na avaliação do IMS/UERJ, é 
viável a manutenção dos hospitais de campanha como estratégia de combate ao 
Coronavírus.

38 29/06/2020

Dr. HORMINDO BICUDO 
NETO

DD. Controlador-Geral do 
Estado

Controladoria Geral 
do Estado

Encaminhar, em anexo, documentação recebida da empresa OZZ SAÚDE, 
responsável pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, 
solicitando análise e deliberação cabível.

39 02/07/2020
Dra. MARIANNA 

MONTEBELLO WILLEMAN
DD. Presidente

Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de 

Janeiro

Solicitando que seja dada prioridade à análise das irregularidades relacionadas à 
construção dos hospitais de campanha, tendo em vista a significativa monta de 
recursos públicos utilizados pelo Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria 
de Estado de Saúde, endereçados à instituição responsável por construí-los a OS 
IABAS - na ordem de R$256 milhões (duzentos e cinquenta e seis milhões de 
reais) – ao passo que apenas dois dos sete hospitais de campanha originalmente 
prometidos foram entregues e, ainda assim, em capacidade inferior.

40 02/07/2020
Dr. HELCIO WATANABE

Superintendente no Rio de 
Janeiro do IABAS

Instituto de Atenção 
Básica e Avançada à 

Saúde

Dirijo-me a Vossa Senhoria a fim de complementar as informações prestadas na 
reunião conjunta realizada nesta data que contou com sua participação, para 
solicitar o encaminhamento, com a possível urgência, dos documentos abaixo 
mencionados:
1) cópia do contrato original assinado entre essa Organização Social e a 
Secretaria de Estado de Saúde e das alterações efetuadas após a intervenção.
2) toda a documentação citada durante a reunião, por Vossa Senhoria ou pelo 
Doutor Gustavo Guedes, que possam esclarecer fatos apurados pela Comissão.

42 14/07/2020

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitar a sua colaboração no sentido de encaminhar a esta Comissão, com a 
brevidade possível, os documentos abaixo relacionados:
1) cópia de todos os Planos de Enfrentamento à COVID-19, elaborados pela 
Secretaria de Saúde, atualizados semanalmente, principalmente o que é 
encaminhado ao Ministério da Saúde;
2) cópia dos documentos enviados pelo Conselho de Experts a essa Secretaria.

43 16/07/2020

Dra. FLAVIA REGINA PINHO 
BARBOSA

DD. Secretaria Extraordinária 
de Acompanhamento das 

Ações Governamentais 
Integradas da COVID-19

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Dirijo-me a Vossa Excelência para agradecer sua participação na reunião 
realizada nesta data e ratificar as solicitações feitas no sentido de encaminhar, 
com a brevidade possível, os seguintes documentos:
1) Cópia da apresentação feita por Vossa Excelência, onde foram apresentadas 
informações sobre essa Secretaria, tais como missão, equipe atribuições, etc. 
assim como o cenário atual da epidemia;
2) cópia dos boletins, estudos técnicos e pareceres elaborados com base em 
evidências científicas, que auxiliam na tomada de decisões quanto ao 
enfrentamento à COVID-19, por outros órgãos públicos.

44 16/07/2020

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitar a sua colaboração no sentido de que sejam informados a esta 
Comissão, com a brevidade possível, dados como o e-mail pessoal, telefones e 
endereço de contato da ex-servidora dessa Secretaria, MARIA OZANA GOMES.

45 24/07/2020

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitando sua colaboração, no sentido de que seja encaminhada a esta 
Comissão, com a urgência possível, cópia do contrato emergencial de 180 dias 
assinado em abril de 2019, entre essa Secretaria e a empresa HSI SERVIÇOS, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., para atuar na Central de Regulação de 
Urgência do SAMU-192.

46 29/07/2020

Dr. MARCELO LOPES DA 
SILVA

DD. Procurador-Geral do 
Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral do 
Estado

Solicitar sua colaboração, no sentido de que seja encaminhada a esta Comissão, 
com a possível urgência a análise técnica sobre os valores a serem recebidos ou 
pagos pelo Estado, no caso de cancelamento dos contratos com as Organizações 
Sociais nos hospitais de campanha.

47

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitando sua colaboração, no sentido de que sejam encaminhadas a esta 
Comissão, com a urgência possível, informações abaixo relacionadas, com 
respeito ao que foi noticiado, sobre a sua participação como Diretor Médico da 
OS INSTITUTO ELISA DE CASTRO, presidida pelo seu irmão:
a) se os fatos procedem.
b) se Vossa Excelência se desligou da OSS ou ainda possui cargo nela.
c) se havia perspectiva da OS firmar contratos com o Estado.
d) se Vossa Excelência enviou algum documento à Casa Civil detalhando a 
relação que mantinha com a OS e a que tem atualmente, e
e) por fim, o que o Senhor acha sobre o modelo de OSs



48 04/08/2020

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitando que sejam encaminhados a esta Comissão, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, os documentos e informações abaixo relacionadas:
1. O descritivo detalhado de quanto custou cada um dos HOSPITAIS DE 
CAMPANHA até agora, bem como o custo de manutenção mensal dos mesmos. 
Nesse sentido, favor especificar na resposta os seguintes elementos:
• os valores empenhados, liquidados e pagos diretamente pela SES, assim como 
os gastos executados diretamente pela OS IABAS;
• individualizados por hospital;
• segregados por custos de investimentos (construção) e por custeio mensal 
(funcionamento e manutenção);
• especificando cada elemento de despesa ou classificador que demonstre cada 
objeto do gasto (incluindo despesas com pessoal, serviços, equipamentos 
médicos, infraestrutura, equipamentos de proteção individual, insumos, 
medicamentos, serviços de T.I, mobiliário, rateio de sede, dentre outros).
Vale destacar que essa pergunta já foi realizada por esta Comissão à Secretaria 
de Estado de Saúde. No entanto, como resposta, recebemos o cronograma físico 
orçamentário e financeiro PLANEJADO, e não o realizado. O pedido que ora se 
reitera refere-se aos gastos efetivamente EXECUTADOS.
2. Detalhamento do estágio da obra e/ou do funcionamento de cada HOSPITAL 
DE CAMPANHA, especificando para cada unidade:
a. Estágio da obra: etapas e infraestrutura (concluída, em andamento, paralisada 
e não entregue); 
b. Informar se na data da resposta do ofício, cada unidade está aberta, em 
funcionamento (neste caso, com qual capacidade de atendimento), ou fechada;
c. No caso das unidades abertas e em funcionamento, qual é a taxa atual de 
ocupação de cada Hospital de Campanha;
d. Desde a inauguração até o último dia de funcionamento, a taxa média de 
atendimento diária em cada Hospital de Campanha, especificando 
quantitativamente a ocupação dos leitos comuns e de UTIs, bem como, os tipos 
de atendimentos realizados (a exemplo de internações, ocupação dos leitos etc). 
Especificar quantos pacientes em média estiveram internados por dia nas 
unidades de tratamento intensivo.
3. Detalhamento das ações previstas para cada HOSPITAL DE CAMPANHA, 
informando:
a. o que falta para cada unidade ser concluída e entregue; 
b. se a construção será ou não abandonada; 
c. qual o cronograma de entrega ou de remoção de cada unidade;
d. qual será a capacidade de atendimento de cada unidade que permanecerá 
aberta
4. Informar a previsão de custos para desmobilização ou desmontagem de cada 
HOSPITAL DE CAMPANHA, especificando objetos ou elementos das despesas e 
responsáveis pela remoção
5. Apresentar dados atualizados de OCUPAÇÃO dos Hospitais da rede estadual 
de Saúde:
a. Número de leitos UTI ocupados com Covid19, detalhado por hospital da rede 
estadual de saúde, no mês de julho
b. Número de internações por COVID19, detalhado por hospital da rede 
estadual de saúde, no mês de julho
c. Número de pacientes em espera, em toda a rede estadual, por:
i. leitos UTI COVID19
ii. leitos UTI (outras enfermidades)
iii. internações COVID19
iv. outras internações
d. Taxa de Ocupação dos Hospitais (por hospital)
e. Para todos os itens acima, informar a fonte dos dados
6. apresentar a última atualização do Plano Estadual de Contingência da SES 
(julho 2020 ou datada), informando, inclusive, a estratégia adotada para 
compatibilizar a demanda de atual e estimada de leitos de UTI COVID, com a 
atual demanda de leitos de UTI não COVD.
7. Apresentar Parecer técnico, com estudo de demanda e oferta de leitos 
(COVID-19 e não COVID-19), incluindo redes municipais, estadual e federal no 
estado do RJ, bem como plano de atendimento e distribuição dos casos, que 
justifique o fechamento de cada unidade dos HOSPITAIS DE CAMPANHA.
8. Apresentar a posição e encaminhamento adotado pela Secretaria de Estado 
de Saúde em relação ao cumprimento da tutela antecipada deferida nos autos 
do Processo nº: 0032047- 27.2020.8.19.0000 no qual, no dia 17 de julho de 
2020, o Juízo da 14ª Vara de Fazenda Pública em ação conjunta do MPRF e da 
Defensoria Pública, determinou a reabertura de leitos no HC do Maracanã.
a. A SES cumpriu ou cumprirá a decisão judicial, e qual a respectiva justificativa? 
b. O atendimento no Hospital de Campanha do Maracanã está ativo ou 
desativado?
c. Quantos pacientes estão ou estiveram internados no último mês, por dia, no 
HC Maracanã? 
9. Existe processo instaurado para analisar ou endereçar a desqualificação da OS 
Lagos? Em caso afirmativo, favor informar o número e link de acesso ao 
processo. Em caso negativo, justificar a não abertura de processo?



49 04/08/2020
Dr. HELCIO WATANABE

Superintendente no Rio de 
Janeiro do IABAS

Instituto de Atenção 
Básica e Avançada à 

Saúde

Solicitar o encaminhamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,dos 
documentos e informações abaixo relacionados:
O descritivo detalhado de quanto custou cada um dos HOSPITAIS DE 
CAMPANHA até agora, bem como o custo de manutenção mensal dos mesmos. 
Nesse sentido, favor especificar na resposta os seguintes elementos:
a. os valores recebidos pela IABAS, pagos pela SES, detalhados por Hospital de 
Campanha, com respectivos valores, datas e meios de pagamento;
b. os gastos executados pela OS IABAS; individualizados por hospital; segregados 
por custos de investimentos (construção) e por custeio mensal (funcionamento 
e manutenção); especificando cada elemento de despesa ou classificador que 
demonstre cada objeto do gasto (incluindo despesas com pessoal, serviços, 
equipamentos médicos, infraestrutura, equipamentos de proteção individual, 
insumos, medicamentos, serviços de T.I, mobiliário, rateio de sede, dentre 
outros).
c. Qual o custo de desmobilização ou desmontagem de cada hospital?
2) Detalhamento do estágio da obra e/ou do funcionamento de cada HOSPITAL 
DE CAMPANHA, até o último dia da IABAS à frente da gestão, especificando para 
cada unidade:
d. Estágio da obra no último dia gerido pela IABAS: etapas e infraestrutura 
concluída, em andamento, paralisada e não entregue; 
e. Desde a inauguração até o último dia gerido pela IABAS, qual foi a taxa média 
de atendimento diária em cada Hospital de Campanha, especificando 
quantitativamente a ocupação dos leitos comuns e de UTIs, bem como, os tipos 
de atendimentos realizados (a exemplo de consultas, internações, ocupação dos 
leitos etc). Especificar quantos pacientes em média estiveram internados por dia 
nas unidades de tratamento intensivo.

50 06/08/2020
Dr. MARCUS SEBASTIÃO 

RIGONI DE MELLO
M.D. Presidente da JUCEPAR

Junta Comercial do 
Estado do Paraná

Solicitar a especial colaboração dessa Junta Comercial aos trabalhos, no sentido 
de encaminhar, com a possível urgência, informações sobre as sociedades em 
que seja sócio o Senhor SERGIO ESTELIODORO POZZETTI, CPF nº 023.322.749-
01.
Solicito, também, que possam informar em cada uma das empresas em que ele 
seja sócio, a relação dos demais sócios e diretores.

51 06/08/2020
Dr. GILSON LUCAS BUGS

M.D. Presidente da JUCESC

Junta Comercial do 
Estado de Santa 

Catarina

Solicitar a especial colaboração dessa Junta Comercial aos trabalhos, no sentido 
de encaminhar, com a possível urgência, informações sobre as sociedades em 
que seja sócio o Senhor SERGIO ESTELIODORO POZZETTI, CPF nº 023.322.749-
01.
Solicito, também, que possam informar em cada uma das empresas em que ele 
seja sócio, a relação dos demais sócios e diretores.

52 06/08/2020

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitando que sejam encaminhados a esta Comissão, com a possível urgência, 
as informações abaixo relacionadas:
1. Quando a OZZ Saúde informou à essa Secretaria, que havia falha no registro 
das ambulâncias no programa federal de custeio;
2. Quem era o responsável pelo registro;
3. Quem era responsável pelo recebimento do relatório que apontou a falha;
4. Qual o valor que o Estado deixou de receber em decorrência da falha.

53 14/08/2020

Dr. JOSÉ EDUARDO CIOTOLA 
GUSSEM

DD.Procurador-Geral de 
Justiça

Ministério Público do 
Estado do Rio de 

Janeiro

Informando que as reuniões, até aqui realizadas, o foram em conjunto com a 
Comissão de Saúde da ALERJ, igualmente sob minha presidência.

Diversas oitivas já foram realizadas, algumas marcadas pelo direito ao silêncio 
assegurado.

Uma das principais dificuldades por que passam os trabalhos da Comissão 
Especial está na ausência de convidados, destacando-se os senhores ANTÔNIO 
VANDERLER DE LIMA JÚNIOR e BRUNO JOSÉ DA COSTA KOPKE RIBEIRO

Tais cidadãos, dadas as suas participações nas contratações pelo Governo, ora 
sob suspeita e auditorias, em meio à pandemia, bem como seus vínculos com o 
Governo, por suas consideráveis doações de campanha, seja pelo pai do 
primeiro (6º maior doador), seja diretamente, pelo segundo (4º maior doador), 
muito provavelmente já estão sendo investigados em procedimentos próprios 
do Parquet, motivo pelo que solicito cópia de eventuais depoimentos desses 
cidadãos, relacionados aos contratos celebrados pelo Estado como já referidos, 
para conhecimento e análise também pelas Comissões a que presido, no pleno 
exercício da atividade fiscalizatória que tem as Comissões da ALERJ.

Outrossim, em sendo caso de depoimentos a serem prestados pelos nacionais 
citados, em procedimento de atribuição do Ministério Público, seria oportuna a 
participação dos Parlamentares membros das Comissões já aqui mencionadas, 
ainda que sob a forma de formulação de perguntas prévias, por escrito.



54 17/08/2020

Dr. RAFAEL ANTONIO 
BARRETO DOS SANTOS 

DD. Procurador-Chefe da 
Procuradoria da República 
no Estado do Rio de Janeiro

Ministério Público 
Federal

"Informando que nas reuniões, até aqui realizadas, o foram em conjunto com a 
Comissão de Saúde da ALERJ, igualmente sob minha presidência.

Diversas oitivas já foram realizadas, algumas marcadas pelo direito ao silêncio 
assegurado.

Uma das principais dificuldades por que passam os trabalhos da Comissão 
Especial está na ausência de convidados, destacando-se os senhores ANTÔNIO 
VANDERLER DE LIMA JÚNIOR e BRUNO JOSÉ DA COSTA KOPKE RIBEIRO

Tais cidadãos, dadas as suas participações nas contratações pelo Governo, ora 
sob suspeita e auditorias, em meio à pandemia, bem como seus vínculos com o 
Governo, por suas consideráveis doações de campanha, seja pelo pai do 
primeiro (6º maior doador), seja diretamente, pelo segundo (4º maior doador), 
muito provavelmente já estão sendo investigados em procedimentos próprios 
do Parquet, motivo pelo que solicito cópia de eventuais depoimentos desses 
cidadãos, relacionados aos contratos celebrados pelo Estado como já referidos, 
para conhecimento e análise também pelas Comissões a que presido, no pleno 
exercício da atividade fiscalizatória que tem as Comissões da ALERJ.

Outrossim, em sendo caso de depoimentos a serem prestados pelos nacionais 
citados, em procedimento de atribuição do Ministério Público, seria oportuna a 
participação dos Parlamentares membros das Comissões já aqui mencionadas, 
ainda que sob a forma de formulação de perguntas prévias, por escrito.
"

55 25/08/2020

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitando que seja encaminhado a esta Comissão, com a possível urgência, o 
relacionado abaixo: 
A) uma base de dados contendo as seguintes informações, sobre os contratos 
celebrados pela Função Saúde (n. 010), de 2018 em diante: 

1. Número do Contrato; 
2. Status Contratação; 
3. Ano 
4. Data Contratação 
5. Unidade Gestora; 
6. Número Processo SEI; 
7. Objeto; 
8. Histórico; 
9. Tipo de Aquisição; 
10. Critério de Julgamento; 
11. Data Início Vigência; 
12. Data Fim Vigência; 
13. Fornecedor; 
14. CPF/CNPJ; 
15. Valor Total Contrato/Valor Estimado para Contratação; 
16. Valor do Aditivos; 
17. Valor Total Empenhado; 
18. Valor Total Liquidado; 
19. Valor Total do Pago; 
20. Valor Total dos Restos a Pagar - Pagos. 
21. Repasses Suspensos e ou cancelados. 

B – Informações leitos no Estado do Rio de Janeiro – RJ 

1. Leitos Disponíveis; 
2. Quantidade Total; 
3. Leitos SUS 
4. UTI,CTI e enfermarias; 
5. Leitos por destinação (COVID e demais enfermidades) 
6. Convênios Particulares; 
7. Leitos por Hospital; 
8. Taxa de ocupação mais recente; 
9. Custos por tipo de Leito; 

Os dados devem ser enviados em arquivos CSV ou Excel normal para otimizar os 
trabalhos. 

OBS.: A maioria dos dados de Contratos estão disponíveis em sítios eletrônicos 
do Estado, contudo em locais diferentes que dificultam a extração, fato que 
seria superado pois a Secretaria Estadual deverá ter tais informações. 
Caso necessário essa Secretaria Estadual deverá solicitar as informações a 
terceiros, a fim de obter os dados solicitados pela Comissão. 

Não podemos aceitar a justificativa que os dados são encontrados no SIAFE, 
Portal de Compras ou DATASUS, pois ficaríamos na mesma situação anterior, e 
essa justificativa seria uma demonstração clara de falta de transparência.



56 20/08/2020
Dr. MARCUS VELHOTE DE 

OLIVEIRA
Diretor-Executivo

Instituto UNIR Saúde
Solicitando o encaminhamento urgente, de cópia de todas as atas das reuniões 
do Conselho Deliberativo do Instituto UNIR SAÚDE, em que esteve presente o 
Senhor JOSÉ CARLOS RODRIGUES PAES.

57 20/08/2020

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitando que sejam encaminhadas a esta Comissão, com a possível urgência, 
todas as informações sobre a requisição do servidor federal JOSÉ CARLOS 
RODRIGUES PAES, por essa Secretaria
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Dr. HORMINDO BICUDO 
NETO

DD. Controlador-Geral do 
Estado

Controladoria Geral 
do Estado

No dia 22 de julho foi convocada a depor a servidora da Prefeitura,, lotada na 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, 
matrícula 176.104-8, MARIA OZANA GOMES, cedida à Secretaria Estadual de 
Saúde, ID Funcional 5097715-6, onde exercia o cargo de Superintendente de 
Compras e Licitações na Subsecretaria Estadual de Saúde, chefiada, na época, 
pelo Senhor Gabriell Neves, que se encontra detido preventivamente. 
Apesar de convocada por ofício, com a devida antecedência, a servidora não 
confirmou presença e no dia agendado para o depoimento não compareceu, 
apresentando por e-mail, atestado médico, se propondo a comparecer em outra 
data. 
No dia 05 de agosto passado foi pela segunda vez convocada, para depor no dia 
17 daquele mês, e como novamente não confirmou presença, na véspera do 
depoimento a Comissão deliberou solicitar sua apresentação à Secretaria 
Estadual de Saúde, que em ofício, informou que a servidora esteve cedida 
àquela Secretaria até 19 de junho de 2020, tendo sido devolvida, naquela data à 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Esta Comissão recorreu, então, à 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para que 
apresentasse a servidora, mas aquele órgão não obteve resposta. 
No dia marcado para o depoimento a Senhora MARIA OZANA GOMES enviou, 
por e-mail, documento no qual dizia não estar explicitada na convocação, a 
forma como ela seria arguida, se como testemunha ou acusada e, se acaso 
comparecesse faria uso do seu direito de se manter calada, já que responde a 
processo judicial por improbidade administrativo, além de se encontrar em 
licença médica. 
Cabe ressaltar que., conforme estabelece o Art. 26 V do Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, as Comissões Permanentes têm a competência de 
solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e, no caso da Senhora 
MARIA OZANA GOMES, sendo ela servidora pública, deveria honrar o 
compromisso de colaborar com o Estado, o que não foi feito, em total 
desrespeito ao Parlamento. 
Diante dos fatos expostos, e da necessidade de se ouvir a servidora, que muito 
poderia contribuir com suas respostas, por ter exercido durante o período de 
pandemia um cargo de tanta responsabilidade, em uma área onde surgiram 
várias denúncias de superfaturamento, fraudes e corrupção, solicito dessa 
Corregedoria a aplicação das medidas administrativas cabíveis à servidora
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Dr. HORMINDO BICUDO 
NETO

DD. Controlador-Geral do 
Estado

Controladoria Geral 
do Estado

Expor, mais uma vez, a ocorrência da manifestação de desrespeito ao Poder 
Legislativo decorrente da ausência de um servidor público convocado 
regularmente a prestar esclarecimentos sobre fatos ocorridos na área de saúde 
do Estado do Rio de Janeiro, em reunião conjunta da Comissão em epígrafe com 
a Comissão Permanente de Saúde..
Conforme o descrito no Ofício CE/ALERJ Nº 057, de 21 de agosto passado no 
qual foi comunicada a ausência da Senhora MARIA OZANA GOMES, desta vez 
relato a ausência, na data de 20 do corrente, do Senhor RAMON DE PAULA 
NEVES, atualmente exercendo o cargo de Subsecretário de Desenvolvimento de 
Pesca e Aquicultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e 
Relações Internacionais.
Apesar de regularmente convocado, o Senhor RAMON DE PAULA NEVES, 
apresentou petição alegando que não participaria da reunião remota, por não 
poder se manifestar sobre trechos sigilosos da colaboração premiada do Senhor 
EDMAR SANTOS, ex-Secretário de Saúde, à Procuradoria Geral da República, na 
qual seu nome foi citado, esclarecendo que não teve amplo acesso aos autos da 
Petição, e que não poderia se pronunciar sobre informações do processo 
investigatório por não ser a ALERJ a via adequada. Alegou, também, que não 
deveria ter sido convocado pois, de acordo com o Art. 100 da Constituição 
Estadual, seu cargo não está no rol das autoridades que possam ser convocadas. 
Foi encaminhado em resposta ao Senhor RAMON NEVES, um Despacho, 
explicando que sua convocação foi deliberada anteriormente à delação do 
Senhor EDMAR SANTOS, e confirmando a sua oitiva para a mesma data. Na 
manhã do dia 20 o convocado chegou a solicitar o link para participar, mas 
posteriormente, orientado pelo seu advogado, Doutor RICARDO HORACIO 
CAMPOS DOS SANTOS, encaminhou um novo documento dizendo que não iria 
participar pois sua convocação estaria revestida de ilegalidade. 
Cabe ressaltar que, conforme estabelece o Art. 26 V do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, as Comissões Permanentes têm a competência de solicitar 
depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e, no caso do Senhor RAMON 
DE PAULA NEVES, sendo ele servidor público, deveria honrar o compromisso de 
colaborar com o Estado, o que não foi feito.
Diante dos fatos expostos e da importância de a Comissão ouvir tanto a Senhora 
MARIA OZANA GOMES como o Senhor RAMON DE PAULA NEVES, pois muito 
poderiam contribuir com suas respostas, solicito a possibilidade dessa Douta 
Corregedoria, avaliar o comportamento desses servidores públicos que 
deixaram de comparecer, e se haveria a ocorrência de alguma conduta passível 
de aplicação de procedimentos disciplinares.
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Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitando que sejam encaminhadas a esta Comissão, com a possível urgência, 
informações pertinentes à situação atual das ambulâncias do SAMU e o que foi 
discutido com a SAECA - Superintendência de Atenção Especializada, Controle e 
Avaliação, dessa Secretaria, para o credenciamento no Cadastro Nacional de 
Serviços de Saúde do Ministério da Saúde

61

Dr. ALEXANDRE 
VASILENSKAS GIL

DD. Presidente do Conselho 
Estadual de Saúde do Rio de 

Janeiro

Conselho Estadual de 
Saúde

Solicitar a sua colaboração no sentido de informar a esta Comissão, com a 
brevidade possível, se esse Conselho participou, de alguma forma, juntamente 
com a Secretaria de Estado de Saúde, na formulação do Termo de Referência ou 
qualquer outra tratativa na contratação da OZZ SAÚDE EIRELI para implantação 
do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
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Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Comunicar que a ALERJ, em 2020, repassou ao Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a quantia de R$ 100 milhões para a implantação de Centros de Triagem 
nos Municípios do Estado, com vistas ao combate à pandemia do corona vírus 
(COVID-19).
O repasse desse recurso financeiro excepcional, classificado como parte das 
ações de enfrentamento à pandemia, deu-se pela transferência de recursos da 
ALERJ ao Estado, tendo como destinatário o Fundo de Saúde, sendo esta 
unidade orçamentária da Secretaria de Saúde a responsável por efetuar o 
repasse dos recursos aos Municípios. Para tanto, foram editadas as Resoluções 
SES 2023, em 30/03/2020 e outra em 08/04/2020, por essa Secretaria, a fim de 
estabelecer normas para o recebimento dos referidos recursos repassados pelo 
Legislativo.
Assim, com base no poder fiscalizatório, inerente aos membros do Poder 
Legislativo, faço as seguintes indagações, solicitando que sejam encaminhadas a 
esta Comissão, com a possível urgência:

• Qual o montante de recursos da ALERJ foi efetivamente transferido ao Fundo 
de Saúde para a implantação dos Centros de Triagem nos Municípios?;
• Em qual data esses recursos ingressaram na unidade orçamentária do Fundo 
de Saúde?;
• Foram transferidos recursos da ALERJ para outra unidade orçamentária 
diversa do Fundo de Saúde?
• Quais os critérios para o repasse dos recursos aos Municípios?;
• Foram editados Atos normativos para essa finalidade? Quais?;
• Quais os Municípios foram contemplados com esses recursos?; 
• Quanto cada Município recebeu?;
• Foram assinados Termo de Convênio para repasse destes recursos?



63

Dra. ANA CAROLINNE 
MORTOZA LACERDA TERRA

M.D. Corregedora da 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

INDIO -FUNAI

Ministério da Justiça e 
Segurança Pública

Expor a ocorrência da manifestação de desrespeito ao Poder Legislativo do 
Estado do Rio de Janeiro, em decorrência da ausência de um servidor público 
federal convocado regularmente a prestar esclarecimentos sobre fatos 
ocorridos na área de saúde do Estado, em reunião conjunta da Comissão em 
epígrafe com a Comissão Permanente de Saúde.
Trata-se da ausência, na data de 20 de agosto passado, do Senhor RAMON DE 
PAULA NEVES, servidor dessa Fundação, atualmente cedido ao Estado do Rio de 
Janeiro, onde exerce o cargo de Subsecretário de Desenvolvimento de Pesca e 
Aquicultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações 
Internacionais.
Apesar de regularmente convocado, o Senhor RAMON DE PAULA NEVES, 
apresentou petição alegando que não participaria da reunião remota, por não 
poder se manifestar sobre trechos sigilosos da colaboração premiada do Senhor 
EDMAR SANTOS, ex-Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, à 
Procuradoria Geral da República, na qual seu nome foi citado, esclarecendo que 
não teve amplo acesso aos autos da Petição, e que não poderia se pronunciar 
sobre informações do processo investigatório por não ser a ALERJ a via 
adequada. Alegou, também, que não deveria ter sido convocado pois, de acordo 
com o Art. 100 da Constituição Estadual, seu cargo não está no rol das 
autoridades que possam ser convocadas. Foi encaminhado, em resposta ao 
Senhor RAMON NEVES, um Despacho, explicando que sua convocação foi 
deliberada anteriormente à delação do Senhor EDMAR SANTOS, e confirmando 
a sua oitiva para a mesma data. Na manhã do dia 20 o convocado chegou a 
solicitar o link para participar, mas posteriormente, orientado por seu advogado, 
Doutor RICARDO HORACIO CAMPOS DOS SANTOS, encaminhou um novo 
documento dizendo que não iria participar pois sua convocação estaria 
revestida de ilegalidade. 
Cabe ressaltar que, conforme estabelece o Art. 26 V do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, as Comissões Permanentes têm a competência de solicitar 
depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e, no caso do Senhor RAMON 
DE PAULA NEVES, sendo ele servidor público, deveria honrar o compromisso de 
colaborar com o Estado, o que não foi feito.
Diante dos fatos expostos e da importância de a Comissão ouvir o Senhor 
RAMON DE PAULA NEVES, pois ele muito poderia contribuir com suas respostas, 
solicito a possibilidade dessa Corregedoria, avaliar o comportamento desse 
servidor público que deixou de comparecer, e se haveria a ocorrência de alguma 
conduta passível de aplicação de procedimentos disciplinares.

64 02/08/2020
Dra. MARTA LEÃO

Advogada

Contratada pelo 
Senhor Everaldo Dias 

Pereira

Encaminhando para seu conhecimento, cópia da convocação feita através do 
Ofício CS-081/2020 a seu cliente, o Senhor EVERALDO DIAS PEREIRA, atualmente 
custodiado pela SEAP, para que participe da reunião remota conjunta das 
Comissões mencionadas, a ser realizada amanhã, dia 03 de setembro de 2020, 
às 9 horas.
Cabe informar que o Senhor EVERALDO PEREIRA, já tinha conhecimento da 
convocação anteriormente à sua detenção, o que foi ratificado através de 
solicitação para a realização da oitiva, feita ao Senhor Secretário de 
Administração Penitenciária 
Pelo acima exposto, solicito de Vossa Senhoria a confirmação, urgente, da 
participação do convocado, mencionando na resposta os e-mails dele e do 
advogado, no caso dele estar acompanhado, para o envio dos links de 
participação.

65 09/09/2020

Dr ALEX DA SILVA 
BOUSQUET

DD. Secretário de Estado de 
Saúde

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de 

Janeiro

Solicitar que sejam informadas à Comissão, com a possível urgência, as datas de 
nomeação e exoneração, dos cargos exercidos nessa Secretaria pelo Senhor 
JOSÉ CARLOS RODRIGUES PAES, servidor do Ministério da Saúde.

66 10/09/2020

Dra. MARCIA LUSTOSA 
CARREIRA

DD. Coordenadora do 
CAO/SAÚDE

Ministério Público do 
Estado do Rio de 

Janeiro

Lembrar que esta Comissão, em conjunto com a Comissão Permanente de 
Saúde da ALERJ, vem trabalhando arduamente na tentativa de entender os 
problemas ocorridos na Secretaria de Estado de Saúde.

Nesse sentido, temos recebido nos últimos dias, com a finalidade de 
contribuição aos trabalhos, diversas mensagens que denunciam haver a possível 
interferência do Pastor EVERALDO DIAS PEREIRA na Secretaria de Estado de 
Defesa Civil e, em consequência no Corpo de Bombeiros, nos contratos 
emergenciais firmados durante a pandemia, com preços abusivos de 
medicamentos, materiais e testes rápidos, assim como a exoneração do Coronel 
BM QOC/99 RAFAEL PAIVA VIEIRA, Assessor de Controle Interno daquela 
Secretaria que, segundo denúncias, teria divulgado relatório de auditoria que 
apontou supostas irregularidades nas contratações e ter se recusado a retirar 
esse relatório do Sistema Eletrônico de Informação.
 
Em vista do exposto, solicito desse Ministério Público a possibilidade de ser feita 
uma investigação criteriosa sobre essas denúncias, já que esta Comissão se 
encontra em fase final dos trabalhos.





DOCUMENTOS RECEBIDOS PELA COMISSÃO COVID-19

Resposta ao Oficio Enviado por

CE-ALERJ Nº 01/2020 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 02/2020 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 03/2020 Secretaria Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 05/2020 Polícia Civil

CE-ALERJ Nº 06/2020 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 08/2020 Polícia Federal

CE-ALERJ Nº 09/2020 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 10/2020 Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 11/2020 Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 12/2020 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 13/2020 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 15/2020 Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 16/2020 Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 17/2020 Secretaria Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 18/2020 Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 19/2020 Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 20/2020 Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 21/2020 Secretaria Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 22/2020 Secretaria Estadual de Fazenda

CE-ALERJ Nº 24/2020 Secretaria Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 27/2020 Secretaria Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 28/2020 Secretaria Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 30/2020 Secretaria Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 31/2020 Conselho Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 32/2020 Secretaria Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 33/2020 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 38/2020 Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 39/2020 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

CE-ALERJ Nº 42/2020 Secretaria Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 43/2020 Secretaria Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 44/2020 Secretaria Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 45/2020 Secretaria Estadual de Saúde

CE-ALERJ Nº 46/2020 Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro





ATAS DAS REUNIÕES DA COMISSÃO COVID-19

Reunião Data Assunto Publicação

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO 02/06/2020

Eleição do Presidente, do Vice-Presidente e 
do Relator. Sendo eleitos por unanimidade 
a Deputada MARTHA ROCHA para a 
Presidência, o Deputado Doutor SERGINHO 
para a Vice-Presidência e o Deputado 
RENAN FERREIRINHA para a Relatoria

A ata desta reunião foi publicada no D.O. 
de 09/06/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 08 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=qy76yZllGaY

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM A 
COMISSÃO DE SAÚDE

18/06/2020

Oitiva do Excelentíssimo Senhor Dr. 
FERNANDO RAPHAEL DE ALMEIDA FERRY, 
Secretário de Estado de Saúde do Rio de 
Janeiro

A ata desta reunião foi publicada no D.O. 
de 24/06/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 21 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=1gVR39V1cVY

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM A 
COMISSÃO DE SAÚDE

24/06/2020
Oitiva do Senhor EDMAR JOSÉ ALVES DOS 
SANTOS, ex-Secretário de Estado de Saúde 
do Rio de Janeiro

A ata desta reunião foi publicada no D.O. 
de 09/07/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 13 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=FjYbn3LaXEM

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM A 
COMISSÃO DE SAÚDE

25/06/2020

Continuação da Oitiva do Excelentíssimo 
Senhor Dr. FERNANDO RAPHAEL DE 
ALMEIDA FERRY – Secretário de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro iniciada em 18 de 
junho de 2020

A ata desta reunião foi publicada no D.O. 
de 10/07/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 15 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=VMy_D-DPazQ

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM A 
COMISSÃO DE SAÚDE

29/06/2020
Oitiva de representante da Organização 
Social IABAS – Instituto de Atenção Básica 
e Avançada à Saúde

A ata desta reunião foi publicada no D.O. 
de 16/07/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 12 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=kIW4QlvkbdU

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM A 
COMISSÃO DE SAÚDE

06/07/2020
Oitiva do ex-Secretário de Estado de 
Saúde, Dr. EDMAR SANTOS

A ata desta reunião foi publicada no D.O. 
de 16/07/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 18 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=ZjNOQEmlLb4

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM A 
COMISSÃO DE SAÚDE

09/07/2020

Oitiva da ex-Subsecretária de Gestão da 
Atenção Integral à Saúde, da Secretaria de 
Estado de Saúde, Doutora MARIANA 
TOMASI SCARDUA

A ata desta reunião foi publicada no D.O. 
de 28/07/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 03 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=pDQm49kVSu8

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM A 
COMISSÃO DE SAÚDE

14/07/2020

Oitiva da Secretária Extraordinária de 
Acompanhamento das Ações 
Governamentais Integradas da COVID-19, 
Doutora FLAVIA REGINA PINHO BARBOSA

A ata desta reunião foi publicada no D.O. 
de 30/07/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 20 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=c0Q4nQ54XSg

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM A 
COMISSÃO DE SAÚDE

20/07/2020
Oitiva de representante da Organização 
Social INSTITUTO UNIR SAÚDE – UNIR

A ata desta reunião foi publicado no D.O. 
de 30/07/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 25 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=3gwIEWX4jVY

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM A 
COMISSÃO DE SAÚDE

22/07/2020
Oitiva de representante da empresa OZZ 
SAÚDE EIRELI

A ata desta reunião foi publicado no D.O. 
de 07/08/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 18 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=2WSlOX1ZkgE

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM 
A COMISSÃO DE SAÚDE

27/07/2020
Oitiva do Senhor Secretário de Estado de 
Saúde, Dr. ALEX DA SILVA BOUSQUET

A ata desta reunião foi publicado no D.O. 
de 07/08/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 25 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=H2lkiz0MEZ0

11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM 
A COMISSÃO DE SAÚDE

29/07/2020
Oitiva do advogado Dr. ANTONIO 
VANDERLER DE LIMA

A ata desta reunião foi publicado no D.O. 
de 12/08/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 20 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=xVmbHTnBirI

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM 
A COMISSÃO DE SAÚDE

30/07/2020

Oitiva da Senhora MARIA OZANA GOMES, 
ex-Superintendente de Compras e 
Licitações da Subsecretaria Executiva da 
Secretaria de Estado de Saúde

A ata desta reunião foi publicado no D.O. 
de 09/09/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 16 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=lfztAqFgg2k
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13ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM 
A COMISSÃO DE SAÚDE

06/08/2020

Oitiva as 9 horas do Dr. ANTONIO 
VANDERLER DE LIMA JUNIOR, advogado 
que atuou no processo de requalificação 
do INSTITUTO UNIR SAÚDE e as 11 horas 
do Dr. BRUNO JOSÉ DA COSTA KOPKE 
RIBEIRO, Diretor-Médico do INSTITUTO 
UNIR SAÚDE

A ata desta reunião foi publicado no D.O. 
de 01/09/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 04 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=9rSITSISV4Q

14ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM 
A COMISSÃO DE SAÚDE

17/08/2020

Oitiva às 11 hs do Senhor LUIZ ROBERTO 
MARTINS e às 16 hs. da Senhora MARIA 
OZANA GOMES, Superintendente de 
Compras e Licitações da Subsecretaria 
Executiva de Saúde. CANCELADA

Esta reunião foi cancelada.

15ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM 
A COMISSÃO DE SAÚDE

19/08/2020

Oitiva as 9 hs. do Senhor LUIZ CLAUDIO 
COSTA e às 11 hs. da Doutora ANA 
CRISTINA COSTA, Diretores do Instituto 
UNIR SAÚDE

A ata desta reunião foi publicado no D.O. 
de 01/09/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 04 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=r1ttcsivyFs

16ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM 
A COMISSÃO DE SAÚDE

20/08/2020

Oitiva as 9 hs. do Senhor RAMON NEVES, 
Subsecretário de Desenvolvimento de 
Pesca e Aquicultura da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Emprego e Relações Internacionais e; às 11 
hs. do advogado do IABAS, Dr. ROBERTO 
BERTHOLDO

A ata desta reunião foi publicado no D.O. 
de 01/09/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 13 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=QSjwQmkIgac

17ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM 
A COMISSÃO DE SAÚDE

27/08/2020

Oitiva as 9 hs. do Senhor SERGIO 
ESTELIODORO POZZETTI, Presidente da OZZ 
SAÚDE EIRELI e às 11 hs. do Tenente 
Coronel BM Enfermeiro GILSON 
CLEMENTINO HANSZMAN

A ata desta reunião foi publicado no D.O. 
de 10/09/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 14 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=eZl6V3StbVM

18ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM 
A COMISSÃO DE SAÚDE

03/09/2020
Oitiva às 9 hs do Senhor EVERALDO DIAS 
PEREIRA e às 11 hs. do Senhor EDSON DA 
SILVA TORRES

A ata desta reunião foi publicado no D.O. 
de 11/09/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página 18 e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=usPCUlJa6Ls

19ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM 
A COMISSÃO DE SAÚDE

09/09/2020
Oitiva às 09 hs do Senhor ROBERTO 
POZZAN e às 11 hs. do Senhor MARCOS 
AUGUSTO DA SILVA.

A ata desta reunião foi publicado no D.O. 
de XX/XX/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página XX e a íntegra da reunião poderá ser 
assistida no link https://www.youtube.
com/watch?v=WiW3zZrX5To

20ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA COM 
A COMISSÃO DE SAÚDE

- -

A ata desta reunião foi publicado no D.O. 
de XX/XX/2020, Parte II (Poder Legislativo), 
página XX esta reunião foi deliberativa e 
não foi disponibilizada para o Youtube.
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