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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO. nº 003/2021

Objeto da Inspeção:
Inspeção objetivando a verificação da entrega de ambulâncias e
demais aparelhos em 3 (três) veículos zero km tipo furgão,
adaptados para ambulância de suporte avançado de vida (tipo D),
sob ordem de serviço nº 003/2021, conforme Portaria do Ministério
da Saúde nº 2.048, de 05 de novembro de 2002.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo verificar a entrega de ambulâncias e demais

aparelhos em 3 (três) veículos zero km tipo furgão, adaptados para ambulância de suporte

avançado de vida (tipo D), conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048, de 05 de

novembro de 2002, a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova

Friburgo/RJ.

O objeto desta inspeção está condicionado ao Termo de Ajustamento de Conduta Aditivo

(TAC) Nº 03/2019 DO TAC Nº 15/2018, que firmou, em conformidade com o artigo 5º, § 6º, da Lei

nº 7.347/85; 784, inciso IV, do CPC, o presente Termo de Ajustamento de Conduta Aditivo (TAC)

nº 15/2018 junto ao Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Ministério Público

do Estado do Rio de Janeiro.

Conforme CLÁUSULA 2ª. O Prefeito de Nova Friburgo assume, solidariamente ao

Município de Nova Friburgo, a seguinte obrigação:

IV - Promover a AQUISIÇÃO e DISPONIBILIZAÇÃO de uma ambulância UTI porte 3 a ser

concedido à Organização Social, nos termos do contrato de gestão e para utilização nas

atividades da UPA do Distrito de Conselheiro Paulino.

No Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o Município, através da Secretaria Municipal

de Saúde, de acordo com o Termo de Referência do Processo nº 15.913/2019, de 19/06/2019,

volume primeiro, constante nas folhas 127 a 159, solicitou a aquisição de 3 (três) veículos

ambulância com equipamentos médicos e especificações técnicas necessárias visto que os

mesmos destinam-se ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco para emergências

pré-hospitalares e/ou transportes inter-hospitalares que requerem cuidados médicos intensivos . A

presente aquisição tem como finalidade atender as Unidades de Saúde abaixo com:
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- 1 (um) veículo ambulância para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito de

Conselheiro Paulino;

- 1 (um) veículo ambulância para o Hospital Municipal Raul Sertã;

- 1 (um) veículo ambulância para o Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro.

2. ESCOPO

A inspeção limitou-se a verificação da entrega dos veículos e demais equipamentos em 3

(três) veículos de ambulância, a fim de inspecionar se os mesmos encontravam-se em perfeito

estado para serem prontamente colocados em uso pelas respectivas Unidades do Município

supracitadas.

A inspeção foi realizada por 1 (um) técnico da Controladoria Geral do Município,

acompanhados de 1 (um) representante da empresa contratada e 4 (quatro) condutores de

veículo de ambulância do Município dessas especificações, para que os mesmos pudessem

atestar a conformidade quanto a entrega de cada aparelho e dos veículos, acompanhados de

seus respectivos registros fotográficos.

3. DA EMPRESA FORNECEDORA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS COMPLEMENTARES E SUAS RESPONSABILIDADES

No dia 23 de janeiro de 2020, foi publicado o aviso de pregão presencial nº 065/2019 II,

com estimativa de preço de 1.074.000,00 (um milhão e setenta e quatro mil reais), cuja ata de

sessão de julgamento da licitação informou o comparecimento de 4 (quatro) empresas que após a

apresentação de propostas de preço e impetração de recursos, foi dado o provimento para o

fornecimento dos 3 (três) veículos ambulância à empresa WWW DA SERRA VEÍCULOS LTDA,
de nome fantasia AUTONELI VEÍCULOS LTDA, ao preço de R$ 1.121.220,00, sem descontos.

Na folha nº 575 do processo nº 15.913/19 datado de 25 de maio de 2020, a empresa

habilitada WWW DA SERRA VEÍCULOS LTDA, solicita o Município através de carta a troca das

especificações dos respiradores, de eletrônico para mecânico, alegando que devido a Pandemia

de Covid-19 havia falta do equipamento eletrônico no mercado, além de seu preço ter tido um

aumento significativo. A empresa também alegou que sua equipe faria as devidas transformações

dos veículos para UTI, utilizando ventiladores mecânicos, já que a entrega deveria ser de

aparelhos eletrônicos, conforme Edita. Entretanto, o mesmo apresenta maior incidência de

problemas de funcionamento, porém, possui a mesma funcionalidade. No mesmo processo, na
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folha nº 590, o Município manifesta-se contrário a possibilidade de troca dos aparelhos eletrônicos

para mecânico, visto que este aparelho não substitui a necessidade daquele já mencionado em

Termo de Referência.

Foi alegado pela empresa vencedora que na data da proposta da licitação já supracitada,

antes da Pandemia de Covid-19, o valor unitário do respirador era em média R$ 33.000,00 (trinta

e três mil reais) e, no dia 25/05/2020, além da falta do equipamento eletrônico para venda no

mercado, o valor já havia sido reajustado para uma média de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil

reais). Como a proposta da empresa seria de fazer a troca do respirador eletrônico pelo mecânico,

a compromisso da empresa pela alteração da especificação dos demais equipamentos, o preço

seria então calculado baseado na média entre os dois valores de respirador, já que o respirador

mecânico estava com preço menor no mercado à época.

Em 15 de junho de 2020, na folha nº 582 do mesmo processo, a empresa WWW DA

SERRA VEÍCULOS LTDA, envia novamente carta para verificar junto ao Município a possibilidade

de reajuste de valores dos itens a serem adquiridos devido a Pandemia de Covid-19.

A empresa alegou que recebeu o empenho em março/2020, no início da Pandemia, e

nessa ocasião já não estava conseguindo os respiradores para compra no valor do pagamento do

empenho. No momento em que houve maior oferta desses aparelhos para venda, próxima a data

do envio da carta, no mês de junho/2020, seus valores (incluindo os demais equipamentos

constantes no certame) já estavam com valor bem acima do valor inicial previsto em Edital. A

empresa fez então, conforme ratificado pelo Município e de acordo com Edital, a aquisição de

respiradores eletrônicos, mas com alterações nos valores, conforme descrição abaixo:

Item Valor em 23/01/2020 Valor em 15/06/2020
Compra do veículo R$ 143.840,00 R$ 143.840,00

Transformação de veículo para

ambulância

R$ 199.900,00 R$ 220.000,00

Total R$ 343.740,00 R$ 363.840,00

A empresa afirmou que daria um desconto para cada veículo no valor de R$ 3.740,00 na

data de 23/01/2020, entretanto, como houve reajuste do valor da transformação, o desconto

passou a ser de R$ 3.840,00:

Valor total Desconto Valor total com desconto:
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R$ 343.740,00 R$ 3.740,00 R$ 340.000,00

R$ 363.840,00 R$ 3.840,00 R$ 360.000,00

Diferença entre 23/01 e 15/06/2020 R$ 20.000,00

Desse modo, embutido o desconto por veículo, ocorreu um aumento no valor de

R$ 20.000,00 ( vinte mil reais), totalizando R$ 60.000,00 de acréscimo para os três veículos

ambulância. A empresa então decidiu por fazer a cobrança final no valor de R$ 350.000,00 de

cada ambulância, já com todos os descontos inseridos, havendo uma diferença total em relação

ao valor inicial no valor de R$ 30.000,00.

A fim de dar prosseguimento a solicitação da empresa, o processo foi enviado à

Procuradoria Geral do Município, pleiteando o parecer para que orientasse a pasta sobre o

andamento do pedido da empresa ganhadora do certame. Após o envio à Procuradoria,

considerando a urgência que envolve o material abordado, a assessoria Jurídica opinou que fosse

avaliado pela Secretaria de Infraestrutura e Logística se o preço apurado no mercado e nas

contratações recentes de outros entes públicos eram equivalentes ou próximos com o preço

proposto pela empresa para reajuste.

Os autos do processo administrativo retornaram à Procuradoria Geral do Município, para a

ciência e parecer conclusivo quanto ao pedido da empresa WWW da Serra Veículos Ltda, que

encaminhou o mesmo à Subsecretaria de Atenção Hospitalar para ciência e análise técnica

cabível. Após trâmites entre Secretarias, abordando a legalidade sobre o realinhamento de preço,

a Secretaria de Saúde opta pelo prosseguimento do parecer conclusivo, autorizando o pagamento

da diferença de R$ 30.000,00 através das NADs 1242,1243 e 1244/20 para contratação do objeto.

Após a autorização do reajuste de preço, a Secretaria de Saúde recebeu no dia 29 de

dezembro de 2020 a notificação da Empresa mencionando os veículos da marca Ducauto (Tipo D),

de chassis 3C6DFVDK4LE113543, 3C6DFVDKXLE113529 e 3C6DFVDK8LE118759, que seriam

entregues no dia 30 de dezembro 2020. Entretanto, os veículos seriam entregues a esta

Secretaria sem o “equipamento cardioversor”, devido ao atraso do fornecedor ocasionado pela

Pandemia do Covid-19 atrelado ao recesso de final de ano. Comprometeram-se então de fazer a

entrega desse equipamento assim como a instalação dos demais no prazo de 30 dias após a data

da concessão dos veículos ambulâncias na sede da Empresa localizado na Avenida Antônio

Mário de Azevedo nº 300 - Duas Pedras - Nova Friburgo. A primeira licença dos veículos assim

como seu emplacamento também seriam realizados na mesma data da instalação do aparelho

cardioversor, segundo os autos do processo.
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Em 18 de janeiro de 2021, o Sr. Tarcisio Neiva Rubak, funcionário da Empresa, em contato

telefônico com o Município, informou que os equipamentos cardioversores já encontravam-se na

Sede da empresa na cidade do Rio de Janeiro/RJ e que a partir do dia 21 de janeiro de 2021,

estaria a disposição na cidade de Nova Friburgo/RJ para a entrega do equipamento, assim como

para o emplacamento da primeira licença dos referidos veículos.

DA INSPEÇÃO FÍSICA DOS VEICÚLOS

No dia 22/01/2020 foi realizada a inspeção dos veículos ambulância na sede da Empresa

WWW da Serra Veículos Ltda localizado na Avenida Antônio Mário de Azevedo nº 300 - Duas

Pedras - Nova Friburgo. Conforme já supracitado, a inspeção foi realizada por 1 (um) técnico da

Controladoria Geral do Município, acompanhado pelo representante da empresa contratada e 4

(quatro) condutores de veículo de ambulância do Município, que encarregaram-se de atestar o

entrega do veículo.

A inspeção incumbiu-se de verificar a entrega dos 3 (três) veículos ambulância, além da

averiguação de todos os aparelhos que compõe o veículo e constantes em Termo de Referência,

inclusive os respiradores eletrônicos e os equipamentos cardioversores. No mesmo dia os 3 (três)

veículos foram devidamente licenciados junto ao DETRAN, emplacados e adesivados.

Cabe ressaltar que não foi realizada a testagem dos aparelhos médicos de cada veículo

ambulância. Além disso, os cilindros de oxigênio encontravam-se vazios, em todos os 3 (três)

veículos ambulância.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Três ambulâncias completas com equipamentos, de placas: RKB2F96, RKR2G99, RIT2G90
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Ambulâncias com equipamentos, inclusive respirador eletrônico e cardioversor

Vista interna da ambulância

CONCLUSÃO

Esta inspeção teve como finalidade acompanhar a entrega total dos veículos ambulância,

equipamento cardioversor, assim como os demais constantes nas especificações em Termo de

Referência. Conforme relatado acima, os mesmos foram devidamente entregues no dia

22/01/2021 com acompanhamento da Controladoria Geral do Município e alguns servidores da

Saúde. Apesar das ambulâncias terem sido entregues com todos seus equipamentos equivalentes

ao constante em Termo de Referência, há de se salientar que no mesmo Termo há exigência de

cumprimento da entrega do objeto no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos após a emissão e

envio da Nota de Empenho.
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Cabe frisar que após o empenho, iniciou-se a Pandemia de Covid-19 que trouxe desafios

quanto a compra de materiais e cumprimento de prazos, principalmente no que tange a área da

saúde. Devido a esse fato, levando em consideração que a empresa venceu a licitação em

23/01/2020 e fez a entrega total da ambulância e seus equipamentos em 22/01/2021, houve o

atraso de aproximadamente 8 meses.

Importante ressaltar também que a empresa, durante os trâmites licitatórios, manteve

contato com o Município, informando sobre a dificuldade em adquirir os objetos de contratação no

mercado.

Desse modo, a Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Municipal de Saúde estão

cientes desta eventualidade e se incumbirão de responder a possíveis questionamentos sobre o

atraso na entrega desses objetos.

De acordo,

Morena André Barbosa dos Santos
Auditora Técnica
Matr. nº 115.270

Kelle Barros Carvalho de Freitas
Contadora – Controladoria Geral

CRC-RJ 104866/O-9

Monique Borges de Azevedo
Auditora Técnica
Matr. nº 115.269

Paulo Roberto Moreira
CPF: 491.921.327-15


