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1 INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Recomendação Técnica emitida em cumprimento a Ordem de Serviço n.º
106/2020, expedida para a realização de acompanhamento simultâneo das contratações
decorrentes da pandemia de Coronavírus (COVID-19), em atendimento a determinação do
Gabinete de Situação, instituído pelo Decreto Estadual 407, de 16 de março de 2020; e em
cumprimento a missão institucional da Controladoria Geral do Estado - CGE de Contribuir
para a melhoria dos Serviços Públicos prestados pelo Poder Executivo do Estado de Mato
Grosso, por meio do aperfeiçoamento dos Sistemas de Controles, da Conduta dos
Servidores e dos Fornecedores, ampliando a Transparência e fomentando o Controle Social
.
2.
Além disso, o Decreto Estadual 495, de 26 de maio de 2020, acrescentou o art. 5-A ao
Decreto 407, o qual atribui à CGE, órgão superior de controle interno, a responsabilidade
pelo acompanhamento das aquisições de bens/serviços/insumos de saúde, bem como da
contratualização de serviços de sáude, destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19).

2 CONTEXTUALIZAÇÃO
3.
Conforme Quadro abaixo, identificou-se que a Secretaria de Estado de Saúde - SES
realizou contratações/aquisições com fundamento no art. 4º da Lei 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

OBJETO

VALOR(R$) PROCESSO CONTRATO

Contratação emergencial de pessoa jurídica para prestação de serviços de gerenciamento
técnico, administrativo, fornecimento de recursos humanos, recursos materiais,
equipamentos novos, medicamentos e insumos farmacêuticos, incluindo prestação de
6.105.600,00 123479/2020

050/2020

Serviços Médicos de Nefrologia com fornecimento de equipamentos e insumos para essa
demanda e outros necessários para o funcionamento de 20 (vinte) leitos tipo Adulto de
(UTI) Unidade de Terapia Intensiva no âmbito do Hospital Estadual Santa Casa.
Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de coleta,
transporte, armazenamento, transbordo, tratamento até a adequada destinação e
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disposição dos resíduos dos grupos a (infectantes), b (químico) e e (perfurocortantes e 2.252.360,14 135752/2020

128/2020

escarificantes) em conformidade com o disposto na resolução rdc anvisa nº 222 de 25 de
setembro de 2018 e demais normas técnicas aplicáveis para atender as necessidades do
hospital metropolitano de várzea grande.
Aquisição emergencial de medicamentos da rede básica relacionados ao covid-19 para
2.870.000,00 250424/2020

204/2020

atender a secretaria de estado de saúde - SES/MT, e os municípios do estado.
Locação de 01 (um) conjunto de vídeo endoscópio gastroscópio e colonoscópio para
atender o Serviço de Endoscopia do Hospital Regional de Sorriso, ligado à Secretaria de

40.200,00

293200/2020

Estado de Saúde.
Contratação emergencial de empresa capacitada no ramo para prestação de Serviços
Médicos em Nefrologia, Hemodiálise e parecer/ avaliação nefrológica, visitas e prescrições
no âmbito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermarias, com fornecimento de

1.655.100,00 234695/2020

insumos, equipamentos e outros que se façam necessários para atender o Hospital
Estadual Lousite Ferreira da Silva- Metropolitano.
Contratação na forma emergencial de empresa para prestação de serviço de operação e
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, abrangendo mão de obra,
16.800,00

479891/2019

emprego de ferramentas, gás refrigerante e materiais de consumo para o sistema de
climatização tipo VRF (Variable Refrigerant Flow)instalado no CRIDAC/CER III/SES.
Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços médicos em
clínica médica, por meio de profissionais tecnicamente qualificados na área para atender o

486.000,00 195265/2020

171/2020

42.000,00

31048/2020

209/2020

198.900,00 320127/2019

69/2020

hospital regional de rondonópolis irmã elza giovanela sob a gestão da SES-MT.
Aquisição de contratação de empresa especializada em fornecer nitrogênio: gás liquefeito,
refrigerado, incolor, inodoro, não reativo. Utilizado para armazenar e transportar amostras
biológicas em botijões para pesquisa de vírus de Dengue, Zika, Influenza e demais agravos
pelo período estimado de 12 meses para atender o Laboratório Central de Saúde Pública LACEN-MT da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.
Aquisição de um GRUPO MOTOR GERADOR (GMC) para atender às necessidades do
Hospital Estadual Santa Casa.
Aquisição EM CARÁTER EMERGENCIAL, de MATERAIS UTILIZADOS NA ANÁLISE
MANUAL (Kits de Extração RNA Viral) com o objetivo de aumentar a capacidade de
453.000,00 231610/2020
resposta ao resultado das amostras analisadas do Novo Coronavírus (COVID19), para
atender ao Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN/MT.
Aquisição Emergêncial de equipamentos de Proteção e Segurança Individual- EPI para
35.750,00

157199/2020

atender as Unidades Hospitalares da SES/MT.
Aquisição Emergêncial de equipamentos de Proteção e Segurança Individual- EPI para
58.621,50

157199/2020

atender as Unidades Hospitalares da SES/MT.
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Aquisição Emergêncial de equipamentos de Proteção e Segurança Individual- EPI para 103.755,60 157199/2020
atender as Unidades Hospitalares da SES/MT.
Aquisição de equipamento de proteção individual epi para atender as necessidades da
25.200,00

164039/2020

162/2020

16.800,00

479891/2019

211/2020

19.500,00

246648/2020

213/2020

ses-mt no combate ao novo coronavírus (covid-19).
Contratação na forma emergencial de empresa para prestação de serviço de operação e
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças abrangendo mão de obra
emprego de ferramentas gás refrigerante e materiais de consumo para o sistema de
climatização vrf (variable refrigerant flow) instalado no cridac/CER III/ SES.
Aquisição emergencial de medicamentos anestésicos conforme especificações e
detalhamentos contidos neste contrato denominado lista i medicamentos, para atender as
unidades hospitalares vinculadas a SES-MT.
O presente termo tem por objeto a transferência da segunda parcela dos recursos de
auxílio financeiro emergência para o controle da Pandemia da COVID-19 de que trata da
Leia nº 13.995, de 5 de maio de 2020, nos termos do art. 3º da Portaria nº. 1.393/gm/ms,
1.013.434,63

069/2018

Portaria nº. 1.393/GM/MS, de 21 de maio de 2020 ao HOSPITAL SÃO LUIZ -PRÓ-SAÚDE 1.127.948,14

112/2018

de 21 de maio de 2020, ao HOSPITAL SANTO ANTONIO FUNDAÇÃO DE SAÚDE
COMUNITÁRIA DE SINOP, nos termos do PARECER N. 1.283/SGAC/ PGE/2020, oriundo
da Procuradoria Geral do Estado-PGE.
O presente termo tem por objeto a transferência da segunda parcela dos recursos de
auxílio financeiro emergencial para o controle da pandemia da COVID-19, conforme

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, nos termos
do PARECER N. 1.283/SGAC/PGE/2020, oriundo da Procuradoria Geral do Estado-PGE.
O presente termo tem por objeto a transferência de recurso financeiro à habilitação
temporária de 05 (cinco) leitos de UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO
TIPO II - COVID-19 do HOSPITAL SÃO LUIZ -PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO
720.000,00

112/2018

BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, em consonância com os
termos do PARECER N. 1.283/SGAC/PGE/2020, oriundo da Procuradoria Geral do
Estado-PGE.

3 ANÁLISE TÉCNICA
3.1 DA DISPONIBILIZAÇÃO NO SÍTIO DO ÓRGÃO
4.
De acordo com o § 2º do art. 4º da Lei 13.979/2020, todas as contratações ou
aquisições com fulcro no referido diploma legal deverão ser imediatamente disponibilizadas
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo no que
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couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527, de 18 de
novembro de 2011, (Lei de Acesso a Informação) 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.
5.
Suplementarmente, em 31 de março de 2020, a CGE emitiu a Orientação Técnica nº
02/2020 versando sobre as medidas administrativas nas aquisições e contratações de bens
necessários ao atendimento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus,
recomendando a inclusão da informação referente ao objeto contratado ao rol de dados a
serem disponibilizadas no sítio do Órgão/Entidade.
6.
Em consulta ao sítio do órgão ( http://www.ses.mt.gov.br ), em 31 de agosto de 2020,
constatou-se que não foi dada publicidade as supracitadas contratações.

3.2 DO CADASTRO NO SIAG/SIAG-C
7.
Em 26 de março de 2020, a CGE-MT emitiu a Orientação Técnica de Ouvidoria nº
002/2020, instruindo os Órgãos e Entidades que compõem a estrutura do Poder Executivo
do Estado de Mato Grosso a cadastrarem os contratos emergenciais relacionados ao
Coronavírus (COVID-19) no Sistema Integrado de Aquisições Governamentais SIAG/SIAG-C.
8. Orientou-se às Unidades Orçamentárias a inserir os dados das aquisições relacionados
à pandemia no Sistema SIAG, e, independentemente de seu valor, cadastrar no SIAG-C,
devendo o usúario preencher no campo "Tipo de Contrato / Tipo de Aquisição" o dado
"Calamidade Pública" e no campo "Descrição de Pacote / Subtípo" o dado "COVID-19".
Referido registro serve para que o Portal da Transparência consuma os dados e disponibilize
as informações no sítio oficial do Poder Executivo Estadual.

9.
Em consulta ao SIAG, realizada em 31 de agosto de 2020, constatou-se que o
Órgão/Entidade não efetuou o registro do termo "Calamidade Pública" no campo "Tipo de
Contrato / Tipo de Aquisição", bem como do termo "COVID-19" no campo "Descrição de
Pacote / Subtípo", inviabilizando desta forma que a infomação fosse disponibilizada a
sociedade por meio do Portal da Transparência.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
10.

Por todo o exposto, recomenda-se à SES:
10.1
Disponibilizar a contratação ora tratada no sítio do Órgão na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no mínimo, os seguintes dados: I) Número do
Protocolo do Processo; II) Número do Contrato; III) Nome da Empresa Contratada; IV)
Número do CNPJ da Contratada; V) Objeto Contratado; VI) Valor da Contratação; e
VII) Prazo Contratual.
10.2.
Inserir os dados da contratação ora tratada no SIAG, e cadastrar no SIAG-C
os termos: "Calamidade Pública", no campo "Tipo de Contrato / Tipo de Aquisição"; e
"COVID-19", no campo "Descrição de Pacote / Subtípo".

À apreciação superior.
Cuiabá, 31 de Agosto de 2020

_______________________________
Frank Araujo de Abreu Cara
Auditor do Estado
_______________________________
Aprígio Guilherme Miranda de Freitas
Superintendente de Inteligência
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