
REQUERIMENTO Nº        , DE 2020 

 

REQUEIRO, nos termos regimentais, à Colenda Comissão Parlamentar de 

Inquérito das Quarteirizações instaurada nesta Casa, sob a presidência do Exmo. Deputado 

Edmir Chedid, que sejam submetidos à análise desta Comissão os autos do processo nº 2020-

16.884 de aquisição de ventilador de anestesia e ventilador pulmonar, da Secretaria de Estado 

da Saúde de São Paulo, juntando-se cópia dos respectivos documentos. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que o Processo nº 2020-16.884, da Secretaria de Estado da Saúde, 

de aquisição emergencial por importação de 3.000 ventiladores pulmonares e ventiladores de 

anestesia pelo Estado de São Paulo, tendo como contratada a empresa Hichens Harrison 

Capital Partner LLC., acordado pelo alto valor de R$550.825.000,00, foi feito sem a devida 

transparência aos documentos da contratação, estes Parlamentares vêm requerer o quanto se 

segue. 

Desde o início da divulgação das possíveis irregularidades que permearam 

referida contratação, a segunda subscritora da presente tem analisado todos os fatos que 

envolveram a aquisição dos ventiladores pelo Estado de São Paulo. Em favor da transparência, 

a Parlamentar se manifestou na Sessão Plenária do dia 30/04/201 e na Tribuna Virtual do dia 

04/05/202, corroborando a solicitação feita pela Controladoria Geral da União para que fossem 

disponibilizados os contratos em sítio eletrônico, especialmente aquele referente à aquisição de 

3 mil ventiladores pulmonares. 

Na data de 05/05/20, tendo em vista que os contratos não foram disponibilizados 

de forma pública, esta Parlamentar oficiou ao Exmo. Sr. Adhemar Dizioli Fernandes, 

responsável pela Coordenadoria Geral de Administração da Secretaria de Estado da Saúde, 

requerendo que fossem disponibilizados no ambiente virtual de transparência das ações 

relacionadas ao Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde 

(https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/transparencia/), todas as informações relativas às 

aquisições feitas pelo Estado de São Paulo, bem como acesso à íntegra dos respectivos 

contratos. 

O Ofício foi protocolizado no Gabinete do Coordenador, no dia 05/05/20, e 

encaminhado via e-mail na mesma data. No dia 08/05/20, foi enviado novo e-mail, reiterando a 

solicitação de acesso à documentação. 

Ante a ausência de resposta, em um primeiro momento, foram feitos diversos 

contatos telefônicos; porém, sem êxito. No dia 14/05/20, a segunda subscritora voltou a se 

manifestar em Tribuna Virtual, relatando não ter obtido acesso aos contratos3. Em referida 

data, o Gabinete da segunda subscritora foi contatado pela Assessoria Parlamentar da 

 
1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=J9sfpPnNeKk&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-
sy2WcJb9U&index=42. 
 
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9JqbZCkuCVM&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-
sy2WcJb9U&index=41. 
 
3 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=l01AkxEiHKQ&feature=youtu.be&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-
sy2WcJb9U. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/transparencia/
https://www.youtube.com/watch?v=J9sfpPnNeKk&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-sy2WcJb9U&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=J9sfpPnNeKk&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-sy2WcJb9U&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=9JqbZCkuCVM&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-sy2WcJb9U&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=9JqbZCkuCVM&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-sy2WcJb9U&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=l01AkxEiHKQ&feature=youtu.be&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-sy2WcJb9U
https://www.youtube.com/watch?v=l01AkxEiHKQ&feature=youtu.be&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-sy2WcJb9U


Secretaria de Saúde, informando que o contrato e a documentação solicitada estavam 

disponíveis para retirada. Ato contínuo, a assessoria da Parlamentar se dirigiu à Secretaria, 

sendo recepcionada pela Chefia de Gabinete, que entregou cópia digital da primeira parte do 

processo, conforme documentos arrolados neste requerimento.  

Na ocasião, foi informado que, devido ao descumprimento do contrato por parte da 

empresa contratada Hichens Harrison, em razão da falta de entrega dos ventiladores na data 

acordada, foi proposta uma repactuação do contrato. Afirmou-se, ainda, que a documentação 

relativa a essa segunda parte do processo seria enviada a este gabinete, o que, contudo, não 

ocorreu. 

Na data de 27/05/20, em nova visita à Secretaria de Saúde, a assessoria da 

Deputada obteve cópia da segunda parte dos documentos, dentre os quais, a justificativa da 

empresa para o descumprimento contratual e a proposta de repactuação, conforme 

documentos a seguir elencados. 

Após acesso aos autos e analisando os documentos constantes do processo, a 

segunda subscritora identificou a necessidade de maiores esclarecimentos acerca da 

contratação, razão pela qual apresentou, nesta Casa, o Requerimento de Informação nº 327 de 

2020, dirigido ao Exmo. Senhor Secretário do Estado da Saúde. 

Foram oficiados, ainda, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o 

Ministério Público de São Paulo, a fim de que fornecessem acesso aos processos em 

andamento nos respectivos órgãos versando sobre o contrato dos ventiladores. 

Além disso, diante dos fatos aqui descritos, a segunda subscritora, por ocasião da 

reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que contou com a participação da 

Procuradora Geral do Estado de São Paulo, Exma. Sra. Dra. Maria Lia Pinto Porto Corona, 

indagou a Procuradora acerca da ausência de documento que comprovasse o vínculo deste 

senhor com a empresa Hichens e se seria lícito que a InvestSP indicasse empresa a ser 

contratada pelo Estado, conforme ocorreu no caso em tela. 

A convite da Exma. Sra. Procuradora, a Parlamentar compareceu à Procuradoria 

Geral do Estado, acompanhada por outros Parlamentares, para audiência com a equipe 

responsável pelo acompanhamento do processo, ocasião em que reiterou as indagações 

feitas. Tais questionamentos, em parte, também foram levantados pela Deputada ao Exmo. Sr. 

Secretário de Saúde, durante a reunião desta Comissão de Saúde, realizada na data de 

22/06/20. 

A fim de contribuir com as investigações do caso, estes Parlamentares se dirigem, 

nesta oportunidade, a esta Comissão Parlamentar de Inquérito das Quarteirizações, instaurada 

na última semana nesta Casa com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos contratos 

de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes 

firmados pelo Governo do Estado de São Paulo com o terceiro setor, a fim de apresentar um 

relatório acerca do referido processo de aquisição realizado pelo Estado de São Paulo e 

requerer a juntada da íntegra dos documentos a que a segunda subscritora teve acesso para 

apreciação por esta CPI, conforme exposto a seguir: 

1. Trata-se de processo de aquisição emergencial por meio de importação de 

ventiladores de anestesia e ventiladores pulmonares pelo Estado de São Paulo, para 

atendimento das medidas de enfrentamento à emergência de saúde pública de importância 

internacional, decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). 

 

2. Houve dispensa de licitação, com fundamento no artigo 4º da Lei Federal nº 

13.979/2020. 



 

3. A Procuradoria Geral do Estado dispensou a manifestação das Consultorias 

Jurídicas nos processos e expedientes voltados à aquisição de bens destinados ao 

enfretamento do novo Coronavírus (Covid-19), vez que a formalização da contratação, no caso, 

dar-se-ia por meio de adesão a instrumento de oferta comercial da empresa contratada, com 

previsão de pagamento antecipado.  

 

4. O processo teve início em 30/03/20, sem consulta pública, com o envio de e-

mails de modo informal por Claudia Melchior, Diretora Técnica III do Grupo de Equipamentos 

de Saúde, da Secretaria de Saúde de São Paulo. Os e-mails foram enviados para oito 

empresas, questionando a possibilidade de fornecimento dos ventiladores, sendo que, 

supostamente, a única proposta capaz de atender a demanda do Estado de São Paulo dentro 

do prazo adequado teria sido a da empresa Hichens Harrison Capital Partner LLC, ora 

contratada.  

 

5. Foi juntado parecer referencial da PGE, contendo orientações jurídicas gerais 

para aquisições com dispensa de licitação no âmbito da pandemia do novo Coronavírus, com a 

seguinte ementa: 

PARECER REFERENCIAL. LICITAÇÃO. DISPENSA. Hipóteses de aquisição 

direta, em caráter emergencial, em razão da urgência da situação que ora se 

afigura, ante a pandemia de COVID19, causado pelo novo Coronavírus (artigo 24, 

inciso IV, da Lei federal n° 8.666/93). Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020. Dispensa de envio dos autos à Consultoria Jurídica nos casos em que se 

verifique a identidade dos pressupostos fáticos e jurídicos. Possibilidade de 

orientação jurídica uniforme nos casos que dependam de mera conferência de 

dados e/ou documentos que instruem os autos. Necessidade e instrução dos 

autos com detalhada justificativa formal. Atenção à necessidade de observância 

do teor do artigo 26 da Lei federal n° 8.666/93. Proposta de encaminhamento dos 

autos à Chefia de Gabinete para conhecimento da Administração e aplicação das 

orientações aqui inseridas aos casos idênticos e conferência dos processos em 

curso. 

 

6. Conforme as informações consubstanciadas na Informação nº 243/2020/SES, 

as condições das propostas apresentadas foram as seguintes: 

 

 



7. A proposta de oferta comercial foi assinada em 05/04/2020, pelo presidente da  

empresa Hichens Harrison e pelo Governo do Estado de São Paulo, nos seguintes 

termos: 

 

1) Produtos: 

 

- Ventilador Pulmonar COMEN AX400, ventilador para anestesia / kit de partida 

de acessórios incluídos / modos de ventilação completos no kit SW / umidificador / 

AHA, IEX, EUA Tipos completos de kit de acessórios de energia (1.000 unidades). 

Fabricado pela empresa Shenzen Comen Medical Instruments CO. LTD.  

Preço por unidade: U$20.000,00. 

- Ventilador Pulmonar SH300, Ventilador para uso em UTI / kit de partida de 

acessórios incluídos / modos de ventilação completos no kit SW / umidificador / 

AHA, IEX, EUA Tipos completos de kit de acessórios de energia (2.000 unidades). 

Fabricado pela empresa Beijing Eternity Eletronic Technology CO. LTD. 

Preço por unidade: U$40.000,00. 

Valor total: U$100.000.000,00 (cem milhões de dólares). 

2) Forma de pagamento: 30% do valor de forma antecipada e 70% no 

recebimento da cópia da AWB do despacho da mercadoria. 

3) Entrega: 

 

Ventilador COMEN AX400: 500 peças em até 7 dias da data do pagamento inicial 

e mais uma entrega de 500 peças após 7 dias da primeira entrega (prazo total de 

14 dias). 

Ventilador SH 300: 500 peças em até 7 dias da data do pagamento inicial e 

entrega de lotes de 500 peças a cada 7 dias após a primeira (prazo total de 28 

dias). 

 

8. Em nota técnica em que são veiculadas orientações jurídicas gerais para instrução de 

expedientes visando a celebração, pelos órgãos e entidades do Estado de São Paulo, de contratações diretas 

fundadas no artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, a Procuradoria Geral do Estado 

assentou: 

 



“18. Não obstante a emergência, a escolha do fornecedor nas contratações 

diretas deve ser feita com observância dos princípios da impessoalidade e 

isonomia. Nesse sentido, a Procuradoria Geral do Estado recomenda que se 

realize consulta ao maior número possível de fornecedores, a fim de que 

efetivamente possa ser selecionada a proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

19. Logo, e ainda que a particularidade do caso permita restringir a competição, 

deve ser dada a possibilidade de formular propostas ao maior número possível de 

fornecedores – o que seria facilitado, por exemplo, pelo uso sistemas de 

Tecnologia da Informação, nos moldes do que já existe em São Paulo com o 

emprego da “cotação eletrônica” na aquisição de bens dentro do limite legal de 

dispensa pelo valor (Dispensa BEC). É evidente que essa maior amplitude 

concorrencial da dispensa constitui providência desejável a ser buscada pela área 

técnica, sempre que possível. [...] 

22. Para que os fornecedores possam ofertar seus preços com menor assimetria 

de informação possível, a consulta deve ser acompanhada do “termo de referência 

simplificado” ou do “projeto básico simplificado”, conforme o caso, previstos no 

artigo 4º-E da Lei Federal nº 13.979/2020, contendo os elementos técnicos 

necessários à especificação do objeto”.  

 

9. A Procuradoria Geral do Estado analisou a possibilidade de pagamento ao 

fornecedor antes do recebimento do bem, tendo concluído ser possível, mediante justificativa 

que demonstre a indispensabilidade da aquisição para atender o interesse público e da forma 

de pagamento imposta pelo fornecedor para entrega integral do pedido, concluindo:  

 

“Sob este contexto, e desde que as circunstâncias de mercado ou da contratação 

pretendida tornem indispensável, ou mais compatível com o interesse público, que 

as contratações albergadas pelo artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 prevejam 

o pagamento antecipado de parcela do preço contratual, entendo que tal previsão 

encontra amparo na legislação vigente, devendo ser adotadas as cautelas que se 

mostrarem possíveis para a mitigação dos riscos de eventual inadimplemento 

contratual”. 

 

10. O Centro de Comércio Exterior, da Coordenadoria Geral de Administração da 

Secretaria de Saúde, emitiu informação, atestando a viabilidade financeira para a importação 

dos produtos no valor de R$550.825.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões oitocentos e vinte 

e cinco reais). 

 

11. A Coordenadoria Geral de Administração, por seu Coordenador Adhemar 

Dizioli Fernandes, deliberou a dispensa de licitação e de formulação do Termo de Contrato, sob 

a justificativa de que a nota de empenho emitida com base na proposta comercial já possui 

força de contrato, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.666/93 (“À vista dos elementos 

constantes dos autos DISPENSO A LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 4º, da Lei Federal 

n.º 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória n.º 926/2020, para a aquisição emergencial 

por importação de ventilador de anestesia e ventilador pulmonar – para atender o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em atendimento a 

Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), a favor da empresa HICHENS HARRISON 

CAPITAL PARTNER LLC, no valor total de R$ 550.825.000,00 (quinhentos e cinquenta 

milhões oitocentos e vinte e cinco mil reais), equivalente a US$ 100.000.000,00 (cem 

milhões de dólares)”). 

 



12.  Em parecer técnico, a PGE analisou, ainda, a viabilidade de formalização da 

contratação por meio de adesão a instrumento de oferta comercial, recomendando “que a área 

técnica da Administração informe se a formalização da contratação por meio dos instrumentos 

de oferta comercial das 8/10 e 16/20 é necessária, em razão das circunstâncias de mercado ou 

da contratação pretendida e considerando a finalidade de interesse público que se busca 

atender no tempo adequado ao enfrentamento da pandemia. Se essas circunstâncias tornam 

necessária a formalização da contratação por meio desses instrumentos, haverá a 

configuração de um contrato de adesão, constituindo justificativa a amparar a validade da 

substituição do termo de contrato por esses instrumentos, devido à sujeição da operação a 

normas de direito internacional”. 

 

13.  A Coordenadoria Geral de Administração, da Secretaria de Saúde de São 

Paulo, concluiu que “a proposta comercial às fls. 08/10 e 16/20, que visa à pretendida 

aquisição de ventiladores de anestesia e pulmonar, respectivamente, representa a única 

proposta que atende não apenas ao objeto pretendido, como também o prazo de entrega 

necessário para conseguirmos equipar os novos leitos de UTI que estamos abrindo para o 

enfrentamento da Pandemia. Os ventiladores e aparelhos de anestesia (que serão utilizados 

como ventiladores) são equipamentos para o tratamento de pacientes com insuficiência 

respiratória aguda decorrente da infecção humana por COVID-19, a qual resulta em número 

expressivo de casos confirmados e de mortes, o que demanda um maior número de 

internações e utilização desses produtos, seja na área da saúde pública ou privada de âmbito 

nacional e internacional”. 

 

14. A segunda parte dos autos (fls. 204 a 432) apresenta proposta de repactuação 

formulada pela contratada, em razão do atraso na entrega dos equipamentos. 

 

15. Foram juntados diversos documentos que não constavam nas folhas iniciais 

do processo, inclusive aqueles com data anterior aos já analisados na primeira parte dos autos. 

 

16. Conforme constou, a proposta comercial feita pela Hichens foi assinada pelo 

Governo do Estado de São Paulo em 05.04.20. Somente nesta segunda parte do processo, foi 

juntada a Informação n. 203.2020 do Grupo de Equipamentos de Saúde da CGA, com data de 

14.04.20, apresentando a discriminação da quantidade de 3 mil ventiladores de acordo com 

sua destinação, conforme a seguinte tabela: 

 

17. Na sequência, foi juntada tabela com análise de algumas propostas de 

fornecimento de ventiladores segundo o valor, prazo de entrega, quantidade e especificações 

técnicas. De acordo com tais critérios, as únicas propostas que atenderiam a necessidade do 



Estado de São Paulo seriam a da empresa contratada, representada pelo Sr. Basile Pantazis, e 

a da empresa Seal. Considerando não constar data ou qualquer tipo de fonte, não há como 

saber quando essas propostas foram apresentadas, se foram colhidas de forma pública e quais 

os critérios utilizados para se chegar a tais empresas. 

 

18. Às fls. 275, foi juntada manifestação com data de 10.04.20, subscrita pelo 

presidente da INVESTSP, Sr. Wilson Mello Neto, alegando ter a empresa Hichens Harrison 

forte experiência no comércio internacional e que seu sócio proprietário, Sr. Pedro Moreira 

Leite, goza de reconhecida experiência em comércio exterior. Afirmou que a participação da 

INVESTSP no processo se dá pelo seu papel de interlocução com o setor privado e, nesse 

caso especialmente, pela existência de filial em Xangai. 

 

19. A contratada Hichens, por seu presidente Peter Leite, apresentou 

manifestação não datada, confirmando a intenção de cumprimento integral da venda das 3 mil 

unidades de ventiladores, por meio de envio na modalidade CIF GRU, conforme o seguinte 

cronograma:  

 

SH300:  

Lote 1 – 500 pcs – envio em 29.04 

Lote 2 – 500 pcs – envio em 04.05 

Lote 3 – 500 pcs – envio em 12.05 

Lote 4 – 500 pcs – envio em 20.05 

AX400: 

Lote 1 – 200 pcs – envio em 10.05 

Lote 2 – 300 pcs – envio em 17.05 

Lote 3 – 500 pcs – envio em 27.05 

20. Foi juntada troca de e-mails do período de 08.05 a 12.05, entre o diretor do 

escritório da INVESTSP na China, Sr. José Mario Moccia Antunes, e o presidente Wilson Neto, 

descrevendo a situação do mercado privado de respiradores e da logística da China. Consta 

dos autos, ainda, e-mail do diretor da Hichens, Sr. Fabiano Kempfer, encaminhando 

cronograma de embarque dos 3 mil ventiladores, no qual afirma que será enviada confirmação 

formal de cada envio de lote, como ocorreu com o primeiro lote do SH300 (29.05.20). 

 

21. Às fls. 298, foi juntado cronograma de pagamentos, baseado no pagamento 

antecipado de US$30.000,00, conforme a tabela a seguir: 

 

22. A contratada apresentou declaração não datada de intenção de venda e 

garantia de aptidão para a venda da mercadoria, segundo a quantidade e preço ajustados. 

 



23. Consta nos autos, também, que, no dia 04.05.20, a Secretaria Municipal de 

Governo enviou ofício ao Secretário de Governo do Estado, manifestando a intenção de 

adquirir mil unidades dos ventiladores adquiridos pelo Governo do Estado. 

 

24. Considerando o descumprimento por parte da empresa contratada dos prazos 

acordados para entrega dos equipamentos, a Coordenadoria Geral de Administração enviou, 

no dia 05.05.20, o Ofício CGA n. 212.20 ao presidente da Hichens Harrison, notificando a 

empresa a prestar justificativas a respeito do atraso na entrega dos ventiladores. 

 

25. Em resposta, a empresa apresentou proposta de repactuação. Alegou 

problemas de logística, ocasionados pela redução de voos disponíveis e pela morosidade no 

processo aduaneiro, decorrente do fato de apenas dois aeroportos chineses estarem 

autorizados a realizar exportações. Afirma que o processo de envio do primeiro lote de 500 

ventiladores SH300 teve início em 27.04, tendo a carga sido despachada em 29.04. Contudo, 

não foi possível completar o envio, em razão da falta de espaço nos voos disponíveis e das 

novas restrições impostas pelo sistema aduaneiro chinês. Foi realizada a contratação 

emergencial da empresa DUX Logística para elaboração de novo plano de envio dos 

equipamentos. O despacho foi reprogramado para envio de lotes de no máximo 150 unidades. 

 

26. A empresa manifestou a intenção de enviar o primeiro lote da SH300 em 48h e 

disponibilizar para inspeção o segundo lote no dia 11.05.20, o terceiro no dia 15.05, o quarto no 

dia 17.05 e os demais a cada 5 dias após a confirmação de fábrica. A conclusão da entrega 

dos equipamentos do modelo SH300 tem previsão para até 26.06.20, sendo 720 unidades 

ainda no mês de maio. Sobre os equipamentos do modelo AX400, o envio do primeiro lote 

estava previsto para 11.05, do segundo para 17.05, do terceiro para 23.05 e do quarto para 

29.05. 

 

27. Considerando a proposta apresentada pela Hichens, o Secretário de Saúde se 

manifestou, por meio do Ofício GS n. 1.397.20, solicitando informações sobre o local onde se 

encontram os equipamentos e questionando se ocorreu evento que desconstituiu o embarque 

ou se os equipamentos foram desembarcados em Nova York e se encontram retidos em 

território americano. Alega que a proposta de repactuação não atende as necessidades do 

Estado e propõe as seguintes condições: (i) entrega de 920 respiradores SH300 até 31.05; (ii) 

entrega de 360 respiradores AX400 até 31.05; (iii) na hipótese de não entrega, devolução do 

valor proporcional já pago e aplicação de multa de 10% sobre o saldo devido; (iv) opção de 

compra de 1080 respiradores SH300 e de 640 respiradores AX400 no mesmo valor do contrato 

original, com cronograma a ser definido entre as partes. Caso não aceita a proposta, solicita a 

devolução dos pagamentos já efetuados. 

 

28. Em resposta, a empresa informou que as máquinas despachadas não foram 

localizadas e propôs novo plano de entrega, nos seguintes termos: 

Até 30.05: 750 peças SH300 e 250 peças AX400 

Até 10.06: 170 peças SH300 

Até 15.06: 110 peças AX400 

Na hipótese de não entrega, devolução do valor proporcional e multa de 10% 

sobre o saldo devido. 

 

29. Foram juntados e-mails e propostas de outras empresas (apresentadas em 

data posterior à assinatura do contrato com a Hichens), porém, nenhuma com maior custo x 

benefício em comparação à contratada. 

 



30. A Procuradoria Geral do Estado emitiu o Parecer CJ.SS n. 441.2020 PGE 

(18.05.20), concluindo ser o pleito de repactuação viável, desde que cumpridos os preceitos 

legais e observadas as seguintes considerações: verificação por parte da Administração se a 

quantidade requisitada de ventiladores ainda se justifica e se a nova proposta apresentada pela 

contratada atende a necessidade do Estado; verificação se as primeiras cargas com data 

estimada para 15.05 chegaram e se o cronograma apresentado não precisará ser atualizado 

para celebração do termo aditivo. 

 

31. A questão foi encaminhada à Subprocuradoria Geral da Consultoria, que se 

manifestou favoravelmente ao parecer da PGE. 

 

32. Somente na data de 21.05.20, a CGA emitiu informação, asseverando que foi 

feito chamamento público para convocação de interessados em fornecer ventiladores 

pulmonares, mas que, até a data de 18.05, não houve qualquer manifestação de interesse. 

Todavia, não se vislumbra nos autos qualquer documento oficial de abertura do chamamento 

público. 

 

33. Documentos juntados ao processo: 

 

• Parecer com justificativa técnica da CGA para aquisição do aparelho de 

anestesia marca COMEN, modelo AH400, e do ventilador marca ETERNITY, 

modelo SH300 (14/04/2020). (fls. 04/06) 

 

• Pro Forma Invoice: foi juntado e-mail recebido do representante da empresa 

Hichens Harrison, Sr. Basile, anexando a Pro forma invoice, para pagamento 

antecipado de 30% do valor da aquisição (13/04/2020). (fls. 07/10) 

 

• Oferta comercial, assinada por Peter A. Leite, presidente da empresa Hichens 

Harrison, e pelo Governo do Estado de São Paulo (05/04/2020). (fls. 11/15) 

 

• Carta fornecida pela empresa chinesa Shenzhen Comen Medical Instruments 

CO., Ltd. Atestando que a Hichens é parceira autorizada para comercializar o 

aparelho AX400. (fls. 21) 

• Especificações técnicas do aparelho AX400 (fls. 28) 

 

• Especificações técnicas do aparelho SH300 (fls. 50) 

 

• Ofício do Ministério da Saúde solicitando toda a produção de ventiladores da 

empresa Intermed Equipamentos Médicos Hospitalares. (fls. 61/62) 

 

• Juntada de troca de e-mails informais enviados por Claudia Melchior, diretora 

técnica do Grupo de equipamentos de saúde da CGA, para diversas empresas: 

 

- Magnamed Tecnologia Médica S/A recusou em razão da solicitação do MS 

(30/03/2020).(fls. 63) 

- Vyaire Medical – entrega após 180 dias (01/04/2020). (fls. 65) 

- Oxysystem – entrega somente em outubro (01/04/2020). (fls. 67) 

- Dräger Indústria e Comércio Ltda. – entrega após 90 dias / preço unitário 

R$123.163,20 (12/03/2020). (fls. 68) 

- GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-

Hospitalares Ltda. – entrega em 180 dias / preço unitário R$169.625,00 

(20/03/2020). (fls. 70) 



- 2LE Importação e Exportação Ltda. – preço unitário R$138.946,00 (fls. 81) 

 

• Termo de referência dos ventiladores da empresa Shenzen Comen (fls. 82/87) 

 

• Condições de fornecimento – 10 a 30 dias. (fls. 88) 

 

• Parecer referencial da PGE (13/03/2020): traça orientação jurídica uniforme 

para hipóteses de aquisição direta por dispensa de licitação, em caráter 

emergencial, em razão da urgência da situação de pandemia causada pelo 

novo Coronavírus, com fulcro no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. (fls. 

90/104) 

 

• Nota técnica CJ/SS nº 1/2020 PGE: avalia a possibilidade de pagamento ao 

fornecedor antes do recebimento do bem. (fls. 106/113) 

 

• Informação n. 250/2020 CGA/ Centro de Comércio Exterior: atesta a viabilidade 

de importação dos equipamentos, no valor total de R$550.825.000,00. 

Encaminha a informação ao Núcleo de Compras CGA para formalização. (fls. 

118) 

 

• Informação n. 853/2020 CGA/ Núcleo de Compras: informa que foi 

providenciada pesquisa de preços, tendo se sagrado vencedora a empresa 

Hichens Harrison. Encaminha ao Grupo de Controle Financeiro/GCF, da 

Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira/CGOF, para reserva de 

recursos orçamentários. (fls. 120) 

 

• Despacho da CGA n. 871/2020 (14/04/2020), dispensando a licitação e 

estabelecendo as condições da aquisição. Dispensou a formulação de Termo 

de Contrato, tendo em vista que a nota de empenho, emitida com base na 

proposta comercial, possui força de contrato. (fls. 127) 

 

• Nota técnica SUBG n. 6/2020 PGE - orientações jurídicas gerais para instrução 

de expedientes visando a celebração, pelos órgãos e entidades do Estado de 

São Paulo, de contratações diretas fundadas no artigo 4º da Lei Federal nº 

13.979, de 06 de fevereiro de 2020. (fls. 134) 

 

• Lista de verificação de documentação (fls. 158/160) 

 

• Nota técnica SUBG n. 8/2020 - analisa a viabilidade jurídica de pagamento 

antecipado, por parte da Administração Pública, de parcela do valor devido em 

contrato de fornecimento de equipamentos essenciais ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública, quando tal antecipação de pagamento se mostrar 

medida indispensável à viabilização financeira do acréscimo da capacidade de 

produção dos fabricantes de tais equipamentos. (fls. 163) 

 

• Parecer SUBG-CONS n. 23/2020 PGE - analisa a proposta de formalização da 

contratação por meio de adesão a instrumento de oferta comercial da futura 

contratada, em que há previsão de pagamento antecipado em parcelas. (fls. 

176) 

 

• Resposta do Grupo de Equipamentos de Saúde CGA (fls. 190) 

 



• Despacho CGA dispensando a licitação (fls. 193) 

 

• Troca de e-mails entre funcionários da CGA, com o descritivo e especificações 

dos ventiladores AX400 e SH300 (13.04.20) – fls. 231 

 

• Certificados dos ventiladores – fls. 234 

 

• Informação n. 203.2020.GES – Grupo de Equipamentos de Saúde CGA 

(14.04.20): tabela com o quantitativo de ventiladores necessários. 

 

• Tabela com propostas das empresas, em que consta o nome do Sr. Basile 

Pantazis como representante de venda do ventilador SH300 (sem data) – fls. 269 

 

• Manifestação da INVESTSP, subscrita por Wilson Mello Neto (10.04.20) – fls. 

275 

 

• Manifestação da empresa Hichens, com intenção de cumprimento da venda 

(sem data) – fls. 277 

 

• Troca de e-mails entre o diretor do escritório da INVESTSP na China, Sr. José 

Mario Moccia Antunes, e o presidente Wilson Neto, (08.05 a 12.05) – fls. 280  

 

• E-mail do diretor da Hichens, Sr. Fabiano Kempfer, encaminhando cronograma 

de embarque dos 3 mil ventiladores (29.05.20) – fls. 283 

 

• Informação CCEX n. 323.2020 (27.04.20): anexa cópias do primeiro embarque 

do lote de 500 ventiladores SH300 – fls. 285 

 

• Cronograma de pagamentos (sem data) – fls. 298: 

 

• Declaração de intenção de vender e garantia de aptidão para a venda da 

mercadoria, segundo a quantidade e preço ajustados (sem data) – fls. 299 

 

• Contratos de câmbio Banco do Brasil:  

1) Contrato n. 19799096 BB (14.04.20): US$30.000.000,00 (R$155.490.000,00) – 

liquidação em 15.04.20 – fls. 301 

Nota de lançamento R$70.000.000,00 (23.04.20) – fls. 310 

2) Contrato n. 19809679 (27.04.20): US$14.000.000,00 (R$79.192.400,00) 

remessa de valor de importação – liquidação em 28.04.20 – fls. 313 

Nota de empenho R$165.247.500,00 (14.04.20) despesa – fls. 322 

Nota de empenho R$385.577.500,00 (23.04.20) despesa – fls. 324 

• Despacho do Gabinete do Coordenador da CGA, requerendo remessa ao Grupo 

de Controle Financeiro da CGOF para reserva de recursos orçamentários no 

valor de R$550.825.000,00 (14.04.20) – fls. 327 

 

• Ofício n. 212.2020.SGM.GAB do Secretário de Governo Municipal de SP ao 

Secretário de Governo do Estado de SP (05.04.20) – fls. 334 

 

• Orçamento da empresa AR70 Desenvolvimento de Negócios Eireli – valor 

unitário US$26.990,00 (16.04.20) – fls. 335 



 

• Orçamento da empresa Petra Corporate Consulting – valor unitário 

R$175.000,00 – fls. 336 

 

• Ofício CGA n. 212.20 do Coordenador da CGA ao presidente da Hichens 

Harrison (05.05.20) – fls. 339 

 

• Resposta da empresa Hichens ao Ofício da CGA, com proposta de repactuação 

– fls. 341 

 

• Ofício GS n. 1.397.20 Secretário de Saúde - fls. 347 

 

• Resposta da Hichens ao Ofício n. 1397.20 - fls. 350 

 

• Contrato firmado entre a empresa Azul Linhas Aéreas e a DUX Agenciamento de 

Cargas (04.05.20) – fls. 353 

 

• Contrato firmado entre a empresa DUX e a Hichens (08.05.20) – fls. 360 

 

• Carta da Secretaria de Saúde à fábrica Beijing Yshiheng, agradecendo o 

fornecimento dos ventiladores SH300 (10.05.20) – fls. 367 

 

• E-mails e proposta empresa DIGS – representante entrou em contato com a 

Secretaria de Saúde para oferecer respiradores em estoque na China e testes 

Covid (12.05.20). CGA solicitou envio de proposta – fls. 380 

 

• E-mails e proposta CIP Solution – representante enviou proposta no dia 06.05; 

Secretaria de Saúde solicitou atualização da proposta de preços no dia 12.05 – 

fls. 392 

 

• Informação n. 269.2020.GES: tabela com pesquisa de preços, sendo a Hichens 

a proposta menos onerosa (15.05.20) – fls. 412 

 

• Despacho CGA, solicitando a juntada da documentação da repactuação 

proposta (15.05.20) – fls. 413 

 

• Parecer CJ.SS n. 441.2020 PGE (18.05.20) - fls. 416 

 

• Manifestação da Subprocuradoria Geral da Consultoria – fls. 425 

 

• Despacho SES OF. 096.2020.GES: encaminha autos à CGA para ciência do 

Parecer da PGE (19.05.20) - fls. 427 

 

• Informação CGA (21.05.20) – fls. 429 

 

• Despacho SES: encaminha à CGA para elucidação e análise conclusiva 

(25.05.20) – fls. 431 

 

Pelo exposto, roga-se ao Exmo. Presidente desta CPI, Deputado Edmir Chedid, o 

recebimento do presente requerimento e juntada dos documentos anexos, submetendo-se à 



apreciação desta Colenda Comissão Parlamentar de Inquérito a íntegra do processo nº 2020-

16.884, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 

 

Sala das Sessões, em 

 

Delegado Bruno Lima 

 

Janaina Paschoal 


