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Recife, 27 de maio de 2020 
 

 
 

Ofício GDPK nº 024/2020 

 
 
Aos Senhores 
JOÃO PAULO DE HOLANDA ALBUQUERQUE – 1º Ofício 
RODRIGO ANTÔNIO TENÓRIO C. DA SILVA – 15º Ofício 
CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS – 14º Ofício 
SILVIA REGINA PONTES ACIOLI – 17º Ofício 
ANTÔNIO NILO RAYOL LOBO SEGUNDO – 11º Ofício 
Procuradoria da República em Pernambuco – Ofícios de Combate à Corrupção 
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 1800, Espinheiro  
52021-170 – Recife – PE 
 

Assunto: Solicitação de análise da legalidade e tomada de medidas cabíveis, de forma 

emergencial, a respeito de aquisição de Sistemas Fechados de Aspiração Traqueal pela 

Secretaria de Saúde do Recife no âmbito da operação de combate ao coronavírus. 

 

Senhores Procuradores,  

 

Cumprimentando-os pelos relevantes serviços prestados ao interesse público por esta 

Procuradoria Regional, venho através deste requerer, de modo emergencial, análise e 

efetuação de medidas de proteção aos cofres públicos no que se refere à aquisição, 

por parte da Secretaria Municipal de Saúde, de 11.288 unidades de material de 

consumo hospitalar denominado “Sistema Fechado de Aspiração Traqueal”. Há 

evidência de superfaturamento no preço praticado; escolha de duas empresas de 

pequeno porte pertencente a sócios do mesmo grupo familiar para fornecimento de 

todas as unidades; aquisição através de dispensa de licitação de quantidade 

superestimada em contraposição ao que preconiza a Lei Federal 13.979 e duplicidade 
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de processos de compra, dentro da rede pública municipal de saúde do Recife, para o 

mesmo objetivo. O prejuízo aos cofres públicos pode ser de, pelo menos, R$ 3,41 

milhões, cálculo que considera apenas o sobrepreço – e não calcula o prejuízo 

referente à quantidade superestimada. Aos fatos:  

 Do Sistema Fechado de Aspiração Traqueal:  

 A aspiração traqueal é um procedimento usual e importante em pacientes em 

ventilação mecânica, tendo como objetivo retirar a secreção traqueal que o paciente 

não faz voluntariamente, garantindo a oxigenação adequada. Diferente do Sistema 

Aberto de Aspiração (SAA), o Sistema Fechado de Aspiração (SFA) é de múltiplo uso, 

permitindo a aspiração sem desconexão completa.  

 De acordo com artigos científicos e manuais sugeridos por associações médicas, 

registra-se o protocolo de trocar o Sistema Fechado de Aspiração Traqueal a cada 72 

ou 96 horas. Para a ventilação mecânica de pacientes com coronavírus, tem-se 

adotado o protocolo de troca a cada seis dias. 

 Conforme profissionais atuantes na rede municipal e estadual de Saúde em 

contato com este Gabinete Parlamentar, o uso do SFA depende diretamente da 

existência de leitos de UTI com respiradores/ventiladores pulmonares à disposição. 

Calcula-se, portanto, cerca de seis unidades mensais por leito de UTI aberto e em 

pleno funcionamento.  

 

 Dos valores praticados no Recife muito acima da média nacional:  

 As compras de unidades de Sistemas Fechados de Aspiração Traqueal 

ocorreram no Recife a partir de quatro dispensas de licitação, três delas (118/2020, 

144/2020 e 152/2020) tendo como fornecedora a empresa Cirúrgica São Felipe 

Produtos Para Saúde Eireli (CNPJ 07.626.776/0001-60) e a outra (125/2020) firmada 

junto à Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (CNPJ 34.680.592/0001-51). Em 

ambos os casos, o valor da unidade do produto é o mesmo: R$ 430,00, conforme 

registros dos empenhos a seguir (2020NE01940001 – Cirúrgica São Felipe e 

2020NE2004401 – Brasil Devices).  
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Fonte: Portal da Transparência do Município do Recife 

 

 Importante registrar que as quatro dispensas de licitação em questão já foram 

materializadas em compras efetuadas pela administração municipal: as 11.288 
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unidades referidas neste encontram-se devidamente empenhadas e liquidadas, 

perfazendo uma despesa realizada de R$ 4,85 milhões. Do ponto de vista da execução 

do pagamento, têm-se no sistema de informações público da Prefeitura do Recife – 

cuja atualização por praxe demanda alguns dias de delay - registros de pagamento da 

totalidade do empenho cujo credor é a Brasil Devices (R$ 718 mil), além de R$ 1,496 

milhão creditado à conta bancária da Cirúrgica São Felipe.  

 Retornando ao valor unitário praticado pela administração municipal para 

aquisição de quantidade significativa desse material de consumo hospitalar, pode-se 

depreender que há evidente sobrepreço quando se compara com compras efetuadas 

por outros entes da federação – incluindo o governo federal – de unidades de SFA, 

sublinhando também se referirem a compras concretizadas nesse período de 

pandemia do coronavírus Sars-CoV2.  

 Considerando a média de preços praticadas em dez unidades diferentes, 

incluindo o próprio Hospital da Mulher do Recife – componente da rede pública 

municipal de saúde gerido por Organização Social, ou seja, cujos serviços são 

terceirizados -, pode-se concluir que o valor praticado pela Secretaria de Saúde do 

Recife está 376% acima (R$ 430,00 versus R$ 90,37). Em relação às compras efetuadas 

pela administração estadual, esse sobrepreço é de 236%, enquanto em relação às 

compras realizadas para o próprio Hospital da Mulher do Recife pode-se apontar 

incremento de 290%.  

Tabela 1 

ENTE PÚBLICO VALOR UNIT. QTD. TOTAL 
Prefeitura do Recife R$ 430,00 11.288 R$ 4,85 milhões 

Governo de Pernambuco R$ 128,00 1.913 R$ 244,6 mil 

Governo do Ceará R$ 32,60 2.500 R$ 81,5 mil 

Governo de Minas Gerais R$ 45,00   

Governo de Alagoas R$ 59,73 5.000 R$ 296,65 mil 

Governo do Rio de Janeiro R$ 155,46   

Prefeitura de João Pessoa R$ 92,61 1.300 R$ 120,4 mil 

Prefeitura de Curitiba R$ 65,70 3.600 R$ 236,52 mil 

Prefeitura de São Paulo R$ 145,40 5.300 R$ 770,67 mil 

Governo Federal R$ 69,20   

Hospital da Mulher do Recife  R$ 110,00 1.500 R$ 165 mil 
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Governo do Estado de Pernambuco1 (exemplo de uma das compras):

 

Governo do Ceará2 (exemplo de uma das compras): 

 

Governo de Minas Gerais3 (exemplo de uma das compras):  

 

Governo de Alagoas4 (aquisição total):  

                                                           
1
 http://web.transparencia.pe.gov.br/despesas/despesas-detalhadas-covid-19/ 

2
 https://cearatransparente.ce.gov.br/portal-da-transparencia/despesas/notas-de-

empenho/2632874?locale=pt-BR 
3
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=1626

86#1 
4
 http://transparencia.al.gov.br/despesa/empenho/510524/2020NE02849/undefined/ 
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http://transparencia.al.gov.br/despesa/empenho/510524/2020NE02849/undefined/


 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
Gabinete Deputada Priscila Krause 

 

Rua da União, 397 – Edifício Deputado João Negromonte Filho – Anexo II – 2º andar – sala 201 – Boa 
VistaRecife – PE – CEP. 50050-909 – Telefone (81) 3183.2322 – E-mail priscila.krause@alepe.pe.gov.br 

blogdepriscila.com.br/ - facebook.com/priscilakrauseoficial - YouTube: Priscila Krause 

 
 

 

Governo do Rio de Janeiro5 (contrato OS – 1300 leitos):  

 

Prefeitura de João Pessoa6 (exemplo de uma das compras):  

Prefeitura de Curitiba7 (exemplo de uma das compras):  

 

Prefeitura de São Paulo8 (exemplo de uma das compras):  

                                                           
5
 http://painel.saude.rj.gov.br/contratos/transparencia.html 

6
 https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/licitacoes/visualizar-arquivo?id=27356 

7
https://www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/sgp/despesaextrato.aspx?exercicio=2020&empresa=915

&empenho=3140 
8
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=403181&id_

documento=31179423&infra_hash=31c90d705fc97debecdb266d8826694d 
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https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=403181&id_documento=31179423&infra_hash=31c90d705fc97debecdb266d8826694d
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Governo Federal – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares9:  

 

Hospital da Mulher do Recife10 (aquisição meses março/abril 2020):  

  

                                                           
9
http://portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/155900264432020NE800271?ordenarPor=fase&

direcao=desc 
10

https://plataformasintese.com/DetalhePortalTransparencia.aspx?idFornecedor=6607&cnpj=10894988
000486 
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https://plataformasintese.com/DetalhePortalTransparencia.aspx?idFornecedor=6607&cnpj=10894988000486
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Das empresas escolhidas via Dispensa de Licitação para fornecimento do 

material:  

 As duas empresas escolhidas via dispensa de licitação para fornecimento do 

SFA pelo mesmo preço (R$ 430,00) estão instaladas no mesmo endereço (Rod. dos 

Minérios, 403, Brcao. 05, Lamenha Grande, Almirante Tamandaré, PR, CEP 83507-000) 

e possuem coincidências no seu quadro societário: José Felipe Belotto Pelozzo é o 

proprietário da Brasil Devices, enquanto Maristela Belotto Pelozzo é a proprietária da 

Cirúrgica São Felipe. No registro da Brasil Devices11, inclusive, o contato via endereço 

eletrônico é “contato@cirurgicasaofelipe.com.br”.  

 As duas possuem o mesmo capital social (cada): R$ 100 mil, sendo a Cirúrgica 

São Felipe mais antiga, fundada em 2005, enquanto a Brasil Devices não possui um ano 

de atividade (estabelecida em 27 de agosto de 2019).  

 Em relação às negociações com a Prefeitura da Cidade do Recife, a Brasil 

Devices não tem outros contratos assinados, concluindo que suas negociações com a 

gestão municipal se deram exclusivamente no âmbito do plano de enfrentamento ao 

coronavírus – via contratação emergencial, totalizando um montante empenhado de 

R$ 1,48 milhão. A Cirúrgica São Felipe, por sua vez, fornece produtos desde 2016, mas 

em volume de vendas bastante reduzido no comparativo com o ano de 2020: R$ 10,18 

milhões (2020), R$ 258,7 mil (2019), R$ 14,1 mil (2018), R$ 18,5 mil (2017), R$ 91,7 mil 

(2016).  

 Tais empresas não aparecem como fornecedores desse material em nenhuma 

das unidades pesquisadas pela equipe deste Gabinete – descritas na Tabela 1. 

 

 Da quantidade adquirida para o município:  

 Em comparação com as demais gestões públicas de entes federativos cuja 

quantidade comprada de Sistemas Fechados de Aspiração Traqueal foi possível 

contabilizar-se, chama atenção o quantitativo desse item comprado emergencialmente 

                                                           
11  https://www.brasilcnpj.com/empresa/sole-administracao-e-participacao-ltda/c8sxgcoAx 
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pela Prefeitura da Cidade do Recife: 11.288. Restam, nesse sentido, dois relevantes 

questionamentos:  

 Considerando que esse material só é usado em leitos de UTI (com aparelhos de 

respiração/ventilação), que se calculam aproximadamente seis unidades mensais por 

leito e que até o momento foram utilizados cerca de 90 leitos de UTI na rede da 

Prefeitura – disponibilidade que tem, numa conta exagerada, um mês e meio, seria 

possível depreender que teriam sido utilizados até o momento – no máximo - 810 

unidades do material.  

 Situação mais grave é alertada, no entanto, quando se registra que 

praticamente toda a rede de alta complexidade do município do Recife (leitos de UTI) 

funciona a partir de contratos de gestão hospitalar com Organizações Sociais (OS), cuja 

responsabilidade de compra dos insumos para funcionamento da unidade é da própria 

OS, cabendo o questionamento a respeito da motivação dessa elevada quantidade de 

itens pela própria gestão municipal, considerando que a rede própria de hospitais de 

campanha – instalada em unidades já existentes de policlínicas – possui em 

funcionamento cerca de – apenas - dez ventiladores pulmonares, conforme registrado 

pelo Jornal do Commercio12, instalados nas chamadas salas de estabilização.  

Os valores contratuais firmados junto às Organizações Sociais, de elevada 

monta, os fazem obrigados a adquirir instrumentais de consumo necessário ao pleno 

funcionamento dos leitos, sendo responsabilidade da Prefeitura a entrega do espaço 

físico pronto (pagamento de aluguel, obras de infraestrutura), além dos equipamentos 

de material permanente. Até para o início das atividades, cada OS recebeu um valor a 

título de investimento (variando entre R$ 1,0 milhão a R$ 2,0 milhões) no sentido da 

aquisição de equipamentos (bens móveis) que não tenham sido garantidos pela 

administração municipal. 

 Nesse sentido, vale registrar o item seguinte, que especifica a respeito da 

compra desse mesmo material pela Organização Social responsável pela gestão do 

Hospital da Mulher do Recife, onde funciona representativa parcela (31%) dos leitos de 

UTI da rede municipal de saúde em funcionamento disponibilizados a pacientes 

COVID-19. 

                                                           
12

 https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2020/04/5607459-mesmo-com-novas-vagas--recife-ainda-
tem-mais-respiradores-que-leitos-de-uti-para-coronavirus.html 
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 Da compra, via Organizações Sociais contratadas pela rede municipal de 

saúde, do mesmo produto, para o mesmo fim:  

 É possível registrar, na seção de Transparência do Hospital de Câncer de 

Pernambuco referente aos hospitais públicos sob sua responsabilidade através de 

contratos de gestão, que a própria Organização Social foi responsável pela aquisição 

dos seus Sistemas Fechados de Aspiração Traqueal, ratificando a importância de se 

apurar exatamente para qual demanda as 11.288 unidades desse material foram 

compradas, a preços muito acima do mercado, de forma tão emergencial.  

 Em visita ao referido sítio eletrônico, é possível localizar na seção 

Contratações/Cotações que a gestora hospitalar comprou à empresa Braztech Medical 

PE 1,5 mil unidades de Sistemas Aspiração Traqueal fechado nº 14 ao preço de R$ 

110,00 a unidade:  

 

A compra foi realizada no mês de abril (compra em dois de abril de 2020 e 

confirmação de recebimento em três de abril de 2020) e consta da Plataforma 

Síntese13 de controle desses gastos por parte da gestão do Hospital da Mulher do 

Recife. A unidade possui 38 leitos de UTI reservados aos pacientes COVID-19. A 

empresa Braztech, inclusive, é uma das que forneceu esse material para o governo de 

Pernambuco, parte dele ao preço e R$ 130,00 a unidade.   

Registradas as evidências elencadas acima, somadas à grave situação de 

assistência à saúde pública disponibilizada à população nas redes públicas e à evidente 

escassez de recursos públicos para execução do plano de contingência perante 

                                                           
13

 https://plataformasintese.com/PortalTransparencia.aspx?cnpj=10894988000486 
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situação de emergência, reforço a solicitação de atuação emergencial deste órgão de 

controle no sentido de, no âmbito dos processos de dispensa de licitação ora em 

discussão, proteger os recursos públicos e, principalmente, a saúde da coletividade. 

 Sem mais para o momento, coloco-me à disposição,  

 

PRISCILA KRAUSE 
Deputada Estadual - DEM 
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