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ORIENTAÇÕES PARA AQUISIÇÃO 
DE VENTILADORES PULMONARES 

DURANTE A PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS



De acordo com a Nota sobre Ventiladores Pulmonares da ANVISA1, os ventiladores 
pulmonares são dispositivos médicos de alta complexidade, de suporte à vida, e 
são utilizados em condições cujo controle do próprio organismo sobre as funções 
ventilatórias é insuficiente. Isso pode acontecer por uma série de condições clínicas, 
podendo ter causas não necessariamente pulmonares, sendo, contudo, estas as mais 
comumente observadas, devido ao comprometimento do parênquima pulmonar.

A ventilação mecânica se faz por meio da utilização de aparelhos que, 
intermitentemente, insuflam as vias respiratórias com volumes de ar. O movimento 
do gás oxigênio para dentro dos pulmões ocorre devido à geração de um gradiente de 
pressão entre as vias aéreas superiores e o alvéolo, podendo ser conseguido por um 
equipamento que diminua a pressão alveolar (ventilação por pressão negativa) ou 
que aumente a pressão da via aérea proximal (ventilação por pressão positiva).

O deslocamento do ar ambiente para o interior dos pulmões e de lá para o exterior 
acontece por meio de ventiladores pulmonares, chamados por alguns de respiradores 2. 
O uso de tais aparelhos é frequente em unidades de saúde de atendimento de urgência 
e emergência e em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

As características clínicas do Sars-CoV-19, que pode causar insuficiência respiratória 
no paciente, levaram as sociedades científicas mundiais a fazerem recomendações 
específicas para o tratamento ventilatório. Métodos ventilatórios mecânicos não-
invasivos (com interfaces tipo máscaras parciais ou totais) que não favoreçam a 
dispersão de gotículas ou partículas no ar e o controle rígido de parâmetros ventilatórios 
para pacientes em ventilação mecânica vêm sendo recomendados, no sentido de 
reduzir a lesão pulmonar, aumentar a sobrevida do paciente, reduzir a mortalidade e a 
contaminação de profissionais de saúde.

Visto isso, conclui-se que os ventiladores pulmonares são essenciais para tratar 
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1  http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+informativa_Ventiladores+pulmonares.
pdf/0213a634-1db4-4892-b122-124830918ecc#:~:text=SOBRE%20VENTILADORES%20PULMONARES-
,Os%20ventiladores%20pulmonares%20s%C3%A3o%20dispositivos%20m%C3%A9dicos%20de%20alta%20
complexidade%2C%20de,(RDC)%20185%2F2001 – Acesso em 12 de agosto de 2020.

 2  Os dois termos são usados para se referir ao mesmo aparelho, mas, do ponto de vista técnico, a palavra 
“ventilador” é mais adequada do que “respirador”, pois o que o aparelho faz é exclusivamente a ventilação, ou 
seja, a administração da entrada e saída de gases do pulmão, ao passo que o termo respiração é mais amplo e 
engloba não somente a ventilação como uma série de outros eventos da troca gasosa.



pacientes com quadros graves da COVID-19, causada pelo novo coronavírus (Sars-
CoV-2), pois servem para auxiliar os pacientes sem capacidade de respirar por conta 
própria.

Nesse cenário, destaca-se que a assistência mediante uso de ventiladores pulmonares 
durante a pandemia não se faz utilizando quaisquer tipos de aparelhos.

Os dois grandes grupos de equipamentos caracterizados como ventiladores 
pulmonares3 são: 

1- Ventilador pulmonar para cuidados críticos (Atende à Norma ABNT NBR ISO 
80601-2-12:2014), e

2- Ventilador pulmonar para transporte/emergência (Atende à Norma ABNT NBR 
ISO 10651-3:2014).

Estes dois grandes grupos de tipos de equipamentos possuem funcionalidades, 
ambientes e indicações de uso, normas aplicáveis, operadores indicados e complexidades 
completamente distintas.

A forma de ventilação deve ser escolhida conforme evidências clínicas, pela experiência 
da equipe, baseada em protocolos específicos e, principalmente, na fisiopatologia da 
lesão pulmonar que será tratada.

De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente o Brasil contabiliza 65.411 
respiradores/ventiladores, dos quais 46.663 estão disponíveis no SUS. Existe uma 
ampla variedade de preços de ventiladores mecânicos no mercado. O valor varia de 
acordo com a tecnologia empregada no aparelho e o câmbio, já que a maioria dos 
ventiladores é importada.

Devido à complexidade tecnológica desses equipamentos, é importante observar certos 
cuidados por ocasião da sua aquisição. Nessa toada, este estudo tem como objetivo 
orientar os gestores públicos no processo de aquisição de ventiladores pulmonares 
para cuidados críticos. 
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3 De acordo com a Prática Recomendada pela ABNT PR 1003, de maio de 2020.



Segundo a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a contratação de bens, 
serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus pode ser feita de duas formas: 
(a) pregão, eletrônico ou presencial, cujos prazos dos procedimentos licitatórios serão 
reduzidos pela metade; e (b) dispensa de licitação.

Para as contratações de bens, serviços e insumos comuns, não será exigida a elaboração 
de estudos preliminares. Todavia, em seu art. 4º-E, a lei exige a apresentação de um 
termo de referência simplificado ou de um projeto básico simplificado, que deverão 
conter os seguintes documentos: 

I - declaração do objeto;     
II - fundamentação simplificada da contratação; 
III - descrição resumida da solução apresentada;        
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;     
VI - estimativas dos preços, e
VII - adequação orçamentária.          

Dessa forma, na aquisição dos ventiladores pulmonares o gestor público deve observar 
as seguintes peculiaridades:

  a) Descrição detalhada do objeto

A descrição detalhada do objeto deve privilegiar a nomenclatura comum de mercado, 
facilitando a compreensão do que está sendo contratado e conferindo maior 
transparência, nos termos do que fixa o § 2º do art. 4º da Lei 13.979/2020.

Deve ficar claro se o tipo de equipamento desejado é o ventilador pulmonar para 
cuidados críticos ou o ventilador pulmonar para transporte/emergência.

Em artigo publicado pelo Jornal Brasileiro de Pneumologia, são sugeridas algumas 
questões a serem respondidas antes da aquisição de um ventilador pulmonar, dentre 
as quais se destacam: o perfil da população (adulta ou pediátrica); situações clínicas 
mais prevalentes para a utilização do ventilador; frequência com que são admitidos 
pacientes com síndromes respiratórias agudas graves; a necessidade de produzir altas 
pressões nas vias aéreas e de administrar medicamentos através de nebulizadores do 
equipamento; informações e dados de monitorização que o ventilador precisa fornecer 
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para auxiliar nas decisões sobre a ventilação do paciente; quais os modos ventilatórios 
e parâmetros a serem monitorados e com que frequência a ventilação não-invasiva 
será utilizada. Somente após estas definições, é que se sugere avaliar características 
particulares dos diferentes ventiladores para aquisição e uso no serviço.

Conforme fixa o art. 4º-A da Lei nº 13.979/2020, a aquisição de bens a que se refere 
o caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se 
responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.

TABELA 1 - EXEMPLO DE DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

DESCRIÇÃO DETALHADA

Ventilador Pulmonar Microprocessado para Cuidados Críticos Adulto Pediátrico com 

Tela Gráfica LCD (Touch Screen):

MODOS VENTILATÓRIOS: ADULTO E PEDIÁTRICO
• VCV assistido / controlado
• PCV assistido / controlado
• PSV/CPAP
• PRVC assistido/controlado
• SIMV (VCV) + PSV
• SIMV (PCV) + PSV
• MMV + PSV
• PSV + VT assegurado
• Pressão bifásica (APRV + PSV)
• VNI
• HFNC

VENTILAÇÃO DE BACKUP (SUPORTE)
• Volume Assistido/Controlado
• Pressão Assistida/Controlada
• Disponível em todas as modalidades ventilatórias.

CONTROLES:
• FiO2: 21 a 100%
• Tempo Inspiratório: 0,1 a 30s
• Relação I:E: 5:1 - 1:99
• Frequência do Ventilador: 1 - 180 rpm
• Volume Corrente: 2,0 a 2.500 ml, até 4000 ml em modos por pressão.
• Volume Minuto: 0,01 a 25,0 l
• Sensibilidade:

Por Fluxo: 0,1 a 15 l/min
Por Pressão: -0,1 a -15,0 cm H2O

• Pressão Controlada (PCV): 1 a 95 cm H2O sobre PEEP
• Pressão de Suporte (PSV): 0 a 80 cm H2O sobre PEEP
• Pressão Inspiratória: -10 a 120 cm H2O
• Rise Time: 6 níveis
• Sensibilidade Expiratória: 5 a 80%
• Tempo de Apneia: 5 a 60s
• PEEP / CPAP: 0 a 50 cm H2O

QUANTIDADE

10
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• Nebulização: 1 a 20 min. com volume insp. e FiO2 compensado
• Fluxo Inspiratório: 0 a 200 l/min.
• Fluxo Base: Off até 50 l/min.
• Fluxo Expiratório: Até 200 l/min.
• Pausa Automática Inspiratória (modo VCV): 0,1 - 2,0s com valor de pressão de platô
• Pausa Inspiratória e Expiratória Manual: Até 30s
• O2 100%: 1 a 20 min.
• Forma de Onda de Fluxo:

Quadrada
Desacelerada 100%
Desacelerada 50%
Senoidal
Acelerada

• Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória Ajustada em 120 cm H2O
• Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de Ar e O2 incorporada internamente ao 
   equipamento
• Conector de Sinal RS232 para comunicação externa com software e entrada de sinais
• Conector de Sinal USB para atualização de serviço e software do equipamento
• TGI sincronizada com a fase expiratória
• Suspiro: Ciclos por hora, quantidade, volume tidal máximo
• Escalas Automáticas para amplitude e configurável para tempo
• Congelar Gráficos: Grade para fácil interpretação dos valores
• Standby: Mantém o ventilador em espera sem alteração da programação
• Ventilação de Backup: Disponível em todos os modos ventilatórios
• Compensação de Altitude: 0 a 6.000 msnm
• Nível do Som de Alarme: 20 a 100%

MONITORIZAÇÃO
• Pressão da Via Aérea: Pico: 0 a 120 cm H2O
• Pressão da Via Aérea: Platô: 0 a 120 cm H2O
• Pressão da Via Aérea: Média: 0 a 120 cm H2O
• Pressão da Via Aérea: Base (PEEP): 0 a 50 cm H2O
• Tempo Inspiratório: 0 a 30s
• Tempo Expiratório: 0 a 30s
• Relação I:E: 49:1 e 1:99
• Pausa Inspiratória: 0 a 30s
• Volume Corrente Inspirado (Distal e Proximal): 0 a 2,5l
• Volume Corrente Expirado (Distal e Proximal): 0 a 2,5l
• Pico de Fluxo Inspiratório (Distal e Proximal): 999 l/min.
• Pico de Fluxo Expiratório (Distal e Proximal): 999 l/min.
• Complacência Dinâmica: 999 ml/cm H2O
• Frequência Total e Espontânea: 250 rpm
• Indicador de Ciclos Espontâneos ou Mecânicos: Símbolos e gráficos
• Volume Minuto (Distal e Proximal) total e espontâneo: 0 a 25 l/min.
• Concentração de FiO2 : 21 a 100%
• Constante de Tempo Expiratório: 9,99s
• Constante de Tempo Inspiratória: 9,99s
• Volume Compressível: 399 ml
• Relação TI/TTOT: 0,98
• ETCO2 (Opcional): 99,9 mmHg
• CO2 Inspirado (Opcional): 99,9 mmHg
• Total de Fugas: 50 l/min.
• Nível de Ventilação (ml/Kg): 99,0 ml/kg

DESCRIÇÃO DETALHADA QUANTIDADE
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• Nível de Carga de Bateria: 0 a 100%
• Complacência do Circuito Paciente: 4,0 ml/cm H2O
• SpO2 (Opcional): até 1,00
• Frequência de Pulso (Opcional): 250 bpm
• SpO2 /FiO2 (Opcional): 476

MECÂNICAS VENTILATÓRIAS
• AutoPEEP
• Capacidade vital lenta
• Complacência dinâmica
• Complacência estática
• Curva PV com baixo Fluxo
• Índice de estresse
• Índice de Tobin
• P0.1 - Pressão de obstrução da via aérea
• Resistência expiratória
• Resistência inspiratória
• Trabalho respiratório
• Elastância

ACESSÓRIOS
• 1 Manual de Instruções
• 1 Manual Técnico
• 1 Pedestal deslizante com quatro rodízios sendo dois rodízios com travas
• 1 Monitor Touch Screen
• 1 Braço pantográfico para circuito paciente
• 1 Cabo de força tripolar
• 1 Circuito paciente de PVC adulto/pediátrico
• 1 Mangueira para ar comprimido
• 1 Mangueira para oxigênio
• 1 Pulmão de teste com resistência
• 1 Válvula exalatória autoclavável;
• 1 Filtro de AR comprimido

  b) Registro na ANVISA

O gestor deve incluir no termo de referência a exigência de que o modelo tenha 
REGISTRO NA ANVISA4. Isso porque o ventilador pulmonar pode causar lesões no 
pulmão e ocasionar até a morte caso haja falhas no equipamento, daí a importância de 
tal registro.

4   A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 349/2020 definiu os critérios e os procedimentos extraordinários 
e temporários para tratamento de petições de regularização de equipamentos de proteção individual (EPIs), de 
equipamentos médicos do tipo ventilador pulmonar, entre outros identificados como estratégicos pela Anvisa 
em virtude da emergência de saúde pública internacional decorrente do novo coronavírus.
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Cabe destacar que, até 28 de maio de 2020, a ANVISA continha 97 registros 
de ventiladores pulmonares, fabricados por 42 empresas distintas. Desses 97 
ventiladores, 72 se referem a produtos importados e 25 a produtos nacionais. Das 
42 empresas fabricantes, 11 empresas estão localizadas em território nacional, 
enquanto 31 são estrangeiras.

No endereço abaixo é possível encontrar a relação dos modelos de ventiladores 
registrados no órgão fiscalizatório supracitado:
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/rela%C3%A7%C3%A3o+de+ventiladores 
+registrados.csv/29a82a01-261d-417f-937c-77924c3a86ff>

  c) Quantidade de Aparelhos

O quantitativo adquirido deve ser devidamente justificado, de forma a atender a 
demanda potencial do município de casos de COVID-19, e observar o inciso IV do art. 
4º-B da Lei nº 13.979/2020, de forma a restringir a aquisição à parcela necessária ao 
atendimento da situação de emergência. Tal medida é necessária para que não haja 

FIGURA 1 - NÚMERO DE VENTILADORES REGISTRADOS 
NA ANVISA ATÉ MAIO DE 2020
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desperdícios e para que não se esgotem os estoques disponíveis para o público em 
geral, causando impactos econômicos e sociais indesejados por causa da escassez.

  d) Pesquisa de Preços

Segundo a Lei nº 13.979/2020, a estimativa de preços deverá ter pelo menos um desses 
parâmetros:

a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos;
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores.

Devido ao grande número de contratações de ventiladores pulmonares nos municípios 
do Estado de Goiás, é aconselhado que os gestores utilizem como parâmetro, sempre 
que possível, contratações similares de outros entes públicos para a estimativa de 
preços, conforme previsto no art. 4º-E, § 1º, VI, alínea “d” da Lei nº 13.979/2020, uma 
vez que esses parâmetros são um retrato fidedigno do mercado na região. Ainda, devem 
levar em consideração as seguintes variáveis:

1 – pesquisa de preços baseada em contratações recentes, que representem o mesmo 
período da compra; 

2 – sempre que possível, considerar compras com quantitativos de itens semelhantes 
à futura aquisição;

3 – sempre que possível, ampliar o tamanho da amostra, de forma que a pesquisa não 
se resuma a três contratações públicas; 

4 – eliminar outliers da estimativa de preços, ou seja, eliminar preços muito discrepantes 
da média; 

5 – utilizar como comparação, preferencialmente nessa ordem, contratações dos 
municípios do Estado de Goiás, compras do governo do Estado de Goiás, ou o Portal 
de Compras do Governo Federal.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCMGO – 
possui como normativa o Acórdão-Consulta nº 32/2017, que trata acerca da estimativa 
de preços e critérios a serem observados em licitações:

“A Administração Pública, na aquisição de bens e contratação de 
serviços em geral, deve estimar os preços em pesquisas cuja amplitude 
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seja proporcional à complexidade dessas aquisições, pautando-se, 
prioritariamente, pela utilização dos valores adjudicados em licitações 
de outros órgãos, observados no Portal de Compras do Governo Federal 
(COMPRASNET), presentes nos portais dos Estados e dos municípios, 
fixados por órgão oficial competente e registrados em atas do sistema de 
registro de preços, e utilizando-se da consulta direta no mercado apenas 
subsidiariamente e quando a realidade local se mostrar discrepante dos 
preços obtidos pelos meios citados anteriormente.”

Além disso, o TCMGO editou recentemente o Enunciado de Súmula nº 13, nos 
seguintes termos:

“O levantamento inicial de preços constitui etapa essencial e indispensável 
da contratação pública, devendo integrar o projeto básico ou o termo de 
referência e, prioritariamente, balizar-se pelos preços praticados no âmbito 
dos órgãos e entidades da Administração Pública.”

Em amostra estudada pela Secretaria de Licitações e Contratos do TCMGO, em 
que foram consideradas 26 contratações de ventiladores pulmonares (exceto os de 
transporte) no âmbito dos municípios do Estado de Goiás, no valor total de mais de 
quatorze milhões de reais, tem-se o seguinte resumo dos dados:

Cabe destacar que os dados foram obtidos pelo sistema COLARE5 e confirmados no 
portal da transparência dos diversos municípios pesquisados.

FIGURA 2 - RESUMO ESTATÍSTICO DA AMOSTRA ANALISADA

5   Esta nova plataforma para envio de dados simplifica a prestação de contas através de algoritmos inteligentes 
com foco direto na transparência para o cidadão < https://https://www.tcmgo.tc.br/enviodedados/ >

PERÍODO DAS CONTRATAÇÕES           16/03 A 27/07/2020

QUANTIDADE DE RESPIRADORES ADQUIRIDOS 225 

VALOR TOTAL R$ 14.675.368,00

MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES R$ 52.238,81

MÉDIA PONDERADA  R$ 65.223,86 

MEDIANA R$ 49.800,00

MÁXIMO VALOR PAGO  R$ 85.000,00 

MÍNIMO VALOR PAGO  R$ 28.000,00 

DESVIO PADRÃO R$ 15.953,76
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Já em relação à tendência de preços, observou-se que o preço dos equipamentos se 
manteve constante nos meses de março e abril, caiu no mês de maio e começou a subir 
no mês de junho, conforme Figura 4.

FIGURA 3 - PERCENTUAL DA CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO 
PREÇO UNITÁRIO DOS RESPIRADORES

Interpretando os dados acima, constata-se que o valor da média ponderada é bem maior 
que o valor da mediana e da média aritmética, ou seja, em um primeiro momento, não houve 
economia de escala. Nessa ótica, aparentemente, houve deseconomia de escala, uma vez 
que o preço das contratações de maior quantidade de equipamentos foi mais caro. 

Todavia, se analisado mais de perto o preço unitário da amostra, observa-se que 58% 
das contratações tiveram preço unitário do equipamento abaixo de R$50.000,00 
(cinquenta mil reais), ao passo que apenas 15% dos ventiladores foram adquiridos por 
valores acima de R$70.000,00 (setenta mil reais), conforme Figura 3.

31%

27%

12%

15%

15%
0 a R$ 40.000,00

R$ 40.000,00 a R$ 50.000,00

R$ 50.000,00 a R$ 60.000,00

R$ 60.000,00 a R$ 70.000,00

acima de R$ 70.000,00

FIGURA 4 - PREÇO DOS RESPIRADORES ACOMPANHA RITMO DO DÓLAR

TENDÊNCIA DE PREÇOS

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

MÉDIA MEDIANA

R$ 65.000,00

R$ 60.000,00

R$ 55.000,00

R$ 50.000,00

R$ 45.000,00

R$ 40.000,00
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Sabe-se que o valor do dólar influi muito no preço final do equipamento (por conter 
muitas peças importadas), juntamente com a clássica influência da oferta e da 
demanda, tendo em vista que a preocupação da maioria dos entes públicos passou a ser 
a estruturação dos leitos com equipamentos necessários para o tratamento de pessoas 
infectadas com o vírus, dentre eles os ventiladores pulmonares. 

Nesse cenário, é de se esperar que o ponto alto dos preços coincida com a escalada 
do preço da moeda norte-americana e o pico da pandemia no Estado que, dentro das 
projeções, estava previsto para ser entre os dias 22/7/2020 até o final da 1ª semana 
de agosto.

Por isso, sem prejuízo da repetição, este Tribunal de Contas reitera o posicionamento 
de que o gestor deve fazer a pesquisa de preços no mesmo período da compra, sempre 
que possível.

Quanto aos fornecedores, foi constatado que houve 16 fornecedores diferentes nessas 
26 contratações. Aproximadamente 30% das contratações (oito contratações) foram 
feitas com apenas dois fornecedores.

Todavia, aplicando-se o Índice de Herfindahl-Hirschman – HHI – (técnica aplicada 
para aferição do grau de concentração do mercado), chega-se à conclusão que não 
há concentração de mercado de fornecedores de ventilador pulmonar no âmbito dos 
municípios do Estado de Goiás, uma vez que o referido índice é igual a 932,056, e, nessa 
escala, considera-se moderadamente concentrado o mercado que possui índice abaixo 
de 1.000, e altamente concentrado o mercado com índice acima de 1.800.

Visto isso, salienta-se que a escolha da marca e modelo do respirador deve ser 
feita de forma técnica, em ato motivado, de acordo com critérios de conveniência e 
oportunidade do gestor. Todavia, atenta-se para a competência constitucional do 
TCMGO de fiscalizar os atos de despesas quanto à economicidade. 

O conjunto de contratações da amostra e os respectivos fornecedores está ao final 
deste estudo, no Anexo 2.

  e) Outras Exigências

Além dos itens apontados neste estudo, é importante que constem na descrição do 
objeto os seguintes serviços:

A. Informe do detalhamento técnico, por parte do contratado, quanto às 

6  Memória de Cálculo no Anexo I
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necessidades de pré-instalação dos equipamentos, instruindo quanto às 
instalações de rede elétrica, água e esgoto, aterramento, dimensões do local, 
blindagens, temperatura, umidade, poeira, partículas, poluentes, proteção 
ambiental, riscos de acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à 
instalação dos equipamentos.

B. Realização de assistência técnica durante todo o período de garantia: 
testes operacionais, configuração, ajustes e adequações que coloquem 
os equipamentos em pleno funcionamento, além da realização, quando 
requisitado, da Calibração. 7  

C. Declaração de garantia integral (peças e mão de obra, se couber) de prazo 
razoável (normalmente 12 meses, contados a partir da data de instalação do 
equipamento) e compromisso de substituição imediata ou de reparos, conforme 
legislação vigente.

D. Declaração de assistência técnica prestada diretamente pelo fabricante ou 
seu representante ou empresa autorizada por ele, contendo o nome, endereço 
completo e telefone para contato.

E. Declaração de disponibilidade das peças de reposição no mercado, para 
aquisição futura, por um período não inferior a cinco anos, ou por outro prazo 
razoável. 8

F. Declaração de que o equipamento contará com Manuais de Operação e de 
Serviço do Fabricante quando requisitado, em formato digital ou escrito.

G. Disponibilização de profissional qualificado e habilitado a fim de ministrar 
treinamento operacional após a instalação.

Essas exigências são importantes para que a administração fique resguardada quanto 
a qualquer imprevisto ou incapacidade técnica de operacionalização dos ventiladores 
pulmonares, os quais são de grande utilidade para as redes municipais de saúde mesmo 
que superada a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

7 Calibração é o conjunto de ações que visa assegurar a confiabilidade de um instrumento de medição por meio 
da comparação do valor aferido no equipamento com um Padrão, tendo como resultado um documento de 
Calibração individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido, assinado por Responsável Técnico e rastreável 
à Rede Brasileira de Calibração (RBC - INMETRO)

8 Art. 32 do CDC. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição 
enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.
Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, 
na forma da lei. 
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Segundo o § 2º da Lei Federal nº 13.979/2020:

 “Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no 
§ 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 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”.

Dessa forma, após o procedimento de contratação (seja por Pregão, seja por dispensa 
de licitação), TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVO deve ser disponibilizado no 
sítio ESPECÍFICO oficial do município. 

A publicação de todas as licitações, de todos os atos da dispensa de licitação e dos 
contratos decorrentes permite que a sociedade acompanhe o uso dos recursos 
públicos e tenha uma participação ativa na discussão das políticas públicas e no uso 
do dinheiro alheio.

A relevância da determinação prevista no § 2º do art. 4º da Lei nº 13.979/2020, a 
respeito do sítio eletrônico oficial específico, já é tema de doutrina 9:

O objetivo do “sítio eletrônico específico” é impedir que as informações sobre 
os processos de contratações no enfrentamento à pandemia se percam em 
meio à infinidade de outras informações sobre contratos públicos.
A ideia de um site específico é coerente com própria natureza simplificada 
das informações divulgadas, deixando claro que o objetivo é possibilitar 
aos cidadãos um panorama ampliado e de fácil compreensão a respeito dos 
gastos públicos no combate à pandemia. Nesse sentido, não é cabível que 
as informações sobre as contratações de um determinado ente federativo 
estejam disponíveis de modo completamente pulverizado, em que cada 
secretaria ou Ministério publique individualmente suas ações em seus 
sites. O excesso de sites pode se apresentar como um empecilho à própria 
informação, dificultando a compreensão total dos gastos públicos no âmbito 
do ente federativo. A consolidação das informações sobre a atuação das 
diversas secretarias ou ministérios em torno de um site específico, além de 

PUBLICIDADE3

9 Covid-19 e o direito brasileiro / Marçal Justen Filho. [et al.] — Curitiba: Justen, Pereira, Oliveira & Talamini, 
2020
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Pode-se dizer que estamos diante de situação anormal e excepcionalíssima, devido 
aos efeitos devastadores do novo coronavírus (Sars-CoV-2). A situação ora vivenciada 
é considerada uma quebra de paradigma na condução de tratamentos médicos, e um 
desafio para os administradores públicos.

Diante disso, nosso Congresso Nacional editou a Lei nº 13.979/2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019.

Dentre as medidas trazidas, criou-se uma hipótese adicional de dispensa de licitação, 
bem como foram disciplinadas normas licitatórias e contratuais referentes à aquisição 
de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Este estudo teve por objetivo orientar o gestor público na ocasião da aquisição de 
ventiladores pulmonares, de forma que obedeça aos comandos da Lei nº 13.979/2020. 
Devido à complexidade e materialidade do preço dos equipamentos em estudo, o gestor 
público deve tomar uma série de precauções que foram aqui apontadas, tais como: 
elaborar o Termo de Referência Simplificado com a descrição detalhada do objeto; 
exigir que o equipamento tenha registro no Órgão Federal de Vigilância Sanitária; 
realizar estimativa de preços fidedigna, que leve em conta aspectos temporais e 
quantitativos; exigir do contratado, no que couber, assistência técnica, treinamento na 
operacionalização do ventiladores e garantia de peças de reposição para o aparelho. 

Além disso, a pesquisa da Secretaria de Licitações e Contratos pode servir de baliza na 
ocasião da estimativa de preços, uma vez que se observou que 58% das contratações 
tiveram preço unitário do equipamento abaixo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 
Valores muito acima dessa média podem representar, em última análise, ofensa ao 
princípio constitucional da economicidade.

Ao mesmo tempo, foi comentada a obrigatoriedade da publicação das contratações no 
enfrentamento da pandemia, conforme § 2º do artigo 4° da Lei Federal nº 13.979/2020, 

CONCLUSÃO4

ser medida mais eficiente, é a única que preserva o comando normativo do § 
2º do art. 4º da Lei 13.979.

Portanto, logo após a contratação dos ventiladores pulmonares, o gestor deve 
providenciar a imediata publicação específica. 
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de forma que a sociedade acompanhe o uso dos recursos públicos e tenha uma 
participação ativa na discussão das políticas públicas e no uso do dinheiro alheio.

Mais informações sobre contratações decorrentes do coronavírus podem ser 
encontradas no hotsite do TCMGO acerca do tema < https://www.tcmgo.tc.br/
coronavirus>.

Este trabalho foi produzido pelo auditor de Controle Externo Luiz Paulo Simões F. 
Barbosa, sob supervisão do Chefe de Divisão, Marco Aurélio Batista de Sousa, e do 
Secretário de Licitações e Contratos, Vinícius Bernardes Carvalho, com suporte da 
Assessoria de Pesquisas e Informações Estratégicas – ASSPI.
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O Índice de HerfindahlHirschman (HHI), técnica usual para se medir concentração de 
mercado adotada pela Divisão Anti-truste do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). 
Para se chegar ao resultado, são somados os quadrados da parcela de participação 
de cada empresa, levando-se em conta todas as empresas presentes no cenário da 
indústria analisada, conforme a seguinte fórmula:

Na fórmula, “n” é o número de empresas participantes do mercado em questão; “Si”, a 
participação de cada empresa no mercado; e “i”, um tipo de firma num dado mercado.

*Nota explicativa: Na amostra considerada uma empresa teve 19,23% de participação de 
mercado (5 contratações de 26 analisadas), uma empresa teve 11,54% de participação de 
mercado (3 contratações de 26 analisadas), cinco empresas tiveram 7,69% participação de 
mercado (2 contratações, cada, de 26 analisadas) e nove empresas tiveram 3,85% de participação 
de mercado (contrataram, cada uma, uma única vez).

*HHI = 19,23² + 11,54² + 5 x (7,69²) + 9 x (3,85²) = 932,05

ANEXO 1 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ÍNDICE HERFINDAHL-
                        HIRSCHMAN (HHI)
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ANEXO 2 – LISTA DE DADOS COLETADOS NO COLARE E PORTAL DE 
TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE 
VENTILADORES PULMONARES CRÍTICOS (EXCETO OS DE TRANSPORTE)

MUNICÍPIO CONTRATAÇÃO EMPRESA

Rio Verde - GO PE 12/2020 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Paraúna - GO DL 21/2020 SPECTRUM MEDIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Secretaria de Saúde do 
Estado GO

PA 202000010011122 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDIA S/A

Mineiros - GO DL 2020009945 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Formosa - GO DL 105/2020 M F DE ASSIS NETO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

Varjão - GO PA 277/2020 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

Itaberaí - GO DL 3670/2020 GOYAZ HOSPITALAR LTDA

Cabeceiras - GO DL 02/2020 TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Cristalina - GO DL 05/2020 GOYAZ HOSPITALAR LTDA

Valparaíso de Goiás - GO DL 17/2020 METROMED ELETROMEDICINA LTDA

São João da Aliança - GO DL 3077/2020 NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cavalcanti - GO DL 59/2020 VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Hidrolândia - GO C 242/2020 IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI

Novo Gama - GO DL 87/2020 SPECTRUM MEDIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

Rialma - GO C 167/2020 K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Itarumã - GO DL 18722/2020 SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Doverlândia - GO DL 107/2020 FABIO RHANDRYS MORAES PACHECO

Itauçu - GO DL 87/2020 FABIO RHANDRYS MORAES PACHECO

Itaberaí - GO DL 6764/2020 SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Aparecida de Goiânia - GO ARP PE 78/2020 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Alto Horizonte - GO DL 105/2020 HORTRON IND.E COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-M

Itapuranga - GO C 246-D/20 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Damolândia - GO C 16/2020 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Alexânia - GO PA 3875/2020 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Goiânia - GO ARP PE 67/2020 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Vianópolis - GO ARP PP 19/2020 GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

 Total   
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CNPJ DATA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

05.743.288/0001-08 16/03/2020 6 R$ 75.000,00 R$ 450.000,00

29.562.894/0001-95 16/03/2020 2 R$ 54.609,00 R$ 109.218,00

01.298.443/0001-73 19/03/2020 26 R$ 49.600,00 R$ 1.289.600,00

05.743.288/0001-08 24/03/2020 4 R$ 85.000,00 R$ 340.000,00

27.735.809/0001-18 25/03/2020 2 R$ 46.200,00 R$ 92.400,00

29.562.894/0001-95 27/03/2020 2 R$ 28.000,00 R$ 56.000,00

11.748.075/0001-71 01/04/2020 2 R$ 31.350,00 R$ 62.700,00

24.237.168/0001-83 02/04/2020 1 R$ 39.800,00 R$ 39.800,00

11.748.075/0001-71 03/04/2020 1 R$ 31.350,00 R$ 31.350,00

17.347.869/0001-00 08/04/2020 4 R$ 47.000,00 R$ 188.000,00

04.969.191/0001-55 17/04/2020 1 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

17.252.670/0001-06 22/04/2020 2 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00

13.554.905/0001-55 23/04/2020 1 R$ 63.700,00 R$ 63.700,00

29.562.894/0001-95 01/05/2020 1 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

33.546.315/0001-98 04/05/2020 1 R$ 33.000,00 R$ 33.000,00

32.526.552/0001-24 11/05/2020 1 R$ 46.000,00 R$ 46.000,00

35.207.165/0001-13 21/05/2020 1 R$ 38.000,00 R$ 38.000,00

35.207.165/0001-13 28/05/2020 1 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00

32.526.552/0001-24 08/06/2020 3 R$ 46.000,00 R$ 138.000,00

04.187.384/0001-54 25/06/2020 40 R$ 60.000,00 R$ 2.400.000,00

13.459.890/0001-46 25/06/2020 2 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00

04.187.384/0001-54 03/07/2020 2 R$ 60.400,00 R$ 120.800,00

04.187.384/0001-54 13/07/2020 1 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00

04.187.384/0001-54 14/07/2020 3 R$ 60.400,00 R$ 181.200,00

04.187.384/0001-54 20/07/2020 113 R$ 75.000,00 R$ 8.475.000,00

23.813.386/0001-56 27/07/2020 2 R$ 32.800,00 R$ 65.600,00

  225 R$ 52. 238,81 
10

R$ 14. 675. 368,00

10 Média Aritmética Simples




