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PROCESSO: 00016818.989.19-6 

REQUERENTE/SOLICITANTE: • CARLOS ALBERTO GIANNAZI (CPF 

034.199.458-84) 

MENCIONADO(A): • INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO 
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46.374.500/0008-60) 

INTERESSADO(A): • CONSORCIO ER-SAUDE (CNPJ 

20.256.512/0001-20)  

o ADVOGADO: VALERIA HADLICH 

CAMARGO SAMPAIO (OAB/SP 

109.029) 

ASSUNTO: Ofício CG A-076/2019, de 26/7/2019, assinado pelo 

Deputado Estadual Carlos Giannazi. Solicita auditoria 

para averiguar a reforma do prédio do Instituto de 

Infectologia Emilio Ribas, bem como alegada falta de 

medicamentos e insuficiência de pessoal. 

EXERCÍCIO: 2019 

PROCESSO(S) 

REFERENCIADO(S): 
00022058/026/14 

Vistos. 

1. Para atender aos questionamentos feitos no Despacho que proferi (evento 26) 
tem-se no evento 65 o ofício DTD/IIER nº 056/2019, subscrito por Dr. Luiz 
Carlos Pereira Junior, Diretor de Departamento III – Instituto de Infectologia Emilio 
Ribas, em cujo documento não se tem resposta às questões postas, eis que 
numa apertada síntese: 

a. afirma que respostas sobre os problemas levantados pelo Representante foram 
dadas ao Ministério Público Estadual, anexando o Ofício DTD/IIER nº 
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181/2019, assinado pelo mesmo subscritor. Logo, não atualiza os dados como 
se requer no Despacho. 

b. Informa por entender ser “pertinente” que o novo consórcio está trabalhando 
na ala “a ser reformada” e que as informações devem ser obtidas junto ao 
Grupo Técnico de Engenharia, órgão da Secretaria da Saúde. 

c. No referido ofício-resposta oferecido ao Ministério Público se observa que 
referido Diretor presta informações, destacando-se, igualmente em apertada 
síntese que: 

c.1) em relação às obras: 

       Afirma que o INSTITUTO foi contemplado com projeto do Governo 
que está possibilitando a REFORMA e a AMPLIAÇÃO  de suas instalações, 
de modo a permitir duplicar sua capacidade. 

         Informa que, conquanto a equipe multidisciplinar do INSTITUTO seja 
ouvida e tais técnicos acompanhem o desenvolvimento dos projetos, 
questões de engenharia e de negociação contratual ficam a cargo do 
Grupo Técnico de Engenharia – órgão técnico de engenharia, da Secretaria 
da Saúde. 

  

c.2) em relação à possível falta de medicamentos: 

       Informa os tipos de suprimento de estoques e descarta a 
insuficiência de medicamentos, invocando, inclusive, o contido no processo 
de contas anuais de 2017, neste Tribunal, de que não teriam sido encontradas 
falhas. 

d. Observa-se, ainda, no referido ofício, uma informação do seguinte teor: 

“Em tempo gostaríamos de informar que a licitação da nova fase da obra de 
modernização e ampliação do Instituto de Infectologia Emilio Ribas está 
ocorrendo junto ao Grupo Técnico de Engenharia da Secretaria de Estado da 
Secretaria da Saúde (GTE/SES) e encerrar-se-á em 16/10/2019, através da 
Concorrência nº 13/2019, Processo SPDOC 999463/2019, portanto ainda em 
2019 as obras serão retomadas.” 

2. Do quanto se expõe, é possível inferir: 

a. Que o INSTITUTO ofereceu uma resposta acomodada, transferindo a 
responsabilidade para o Grupo Técnico da Secretaria da Saúde, sequer 
respondendo minimamente à informação quanto à conclusão ou não das 
referidas obras, o que, por certo tem conhecimento, podendo-se até 
entender que razões de atraso estivessem a cargo do gestor, que indica 
ser aquele Grupo Técnico da Secretaria da Saúde. Fica o registro para 
eventual análise futura. 



b. a existência de um novo contrato de obras decorrente de processo 
licitatório (Concorrência 13/2019) que serviria para a retomada das obras. 
Tal fato faz presumir paralisação das obras iniciais. 

  

3. Nestas condições, e, ressaltando que o processo que abriga a contratação 
inicial (TC-22058/026/14) tramita em modo físico e teve determinação de 
urgência para sua ultimação, as questões trazidas com a presente 
representação merecem esclarecimentos, os quais agora devem ser 
respondidos pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, aguardando-se 
respostas completas que informem: 

a. O estágio atual das obras e a previsão de sua conclusão; 
b. O histórico que indique quando ocorreu a paralisação, as razões para tal; a 

data da retomada e a previsão de conclusão, bem como as razões de 
contratação nova para essa retomada. 

c. Qual o nome do novo contratado e se o termo do novo contrato foi enviado 
a este Tribunal e em qual processo está sendo analisado. 

4. Para responder aos itens 3.a e 3.b, e 3.c, complementando-os no que 
entender de interesse, fixo ao Senhor Secretário de Estado da SAÚDE, 
o prazo de 5 (cinco) dias. 

5. PUBLIQUE-SE 

Considerando o momento excepcional de teletrabalho, determino ao 
Cartório que transmita o arquivo deste Despacho para o endereço 
chefiadegabinete@saude.sp.gov.br a fim de facilitar e agilizar a tomada de 
ações que se façam necessárias. 

Cumpra-se. 

GC-ARC., 18 de maio de 2020 

ANTONIO ROQUE CITADINI 

Conselheiro 

op. 
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