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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde

Despacho - SES/SAIS Brasília-DF, 05 de outubro de 2021.

À SAA/SES-DF;

 

Senhora Secretária Adjunta de Assistência,

Trata o presente acerca do  Contrato nº 043380/2021-SES/DF, firmado entre esta
Secretaria e a empresa  MEDIALL BRASIL S.A, que tem por objeto a contratação emergencial
de  Serviço Gestão Integrada compreendendo gerenciamento técnico, assistência mul�profissional (de
forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos
(incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-
hospitalares, gases medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral
e parenteral), em Hospitais de Campanha para enfrentamento a SARS-COV2.

Vieram os autos a esta SAIS, reme�dos por essa SAA (71275531), solicitando manifestação
quanto ao exarado pela CGCSS (71259564), a saber:

"Destarte, solicito gestão junto à área assistencial e manifestação quanto
à necessidade e per�nência da con�nuidade dos serviços prestados pela
referida empresa.
Desta feita, encaminho os autos para  conhecimento e providências per�nentes
no que couber. "

Em face ao solicitado, informamos que esta SAIS já se manifestara em processo SEI
n° 00060-00359171/2021-61 acerca da necessidade assistencial de manutenção dos 300 leitos, hoje
administrados pela empresa MEDIAL (70999026), conforme a seguir:

"Considerando o término da vigência, em 19/10/2021, do CONTRATO Nº
043380/2021-SES-DF, cujo objeto consiste na contratação emergencial
de Serviço Gestão Integrada compreendendo gerenciamento técnico,
assistência mul�profissional (de forma ininterrupta), com manutenção e
insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo
computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes
(medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e esterilização
de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral), em
Hospitais de Campanha para enfrentamento a SARS-COV2;

Considerando o parecer da AJL (69883493) que informa não ser possível
prorrogar o referido contrato, uma vez que a medida provisória Nº 1.047 de 03
de Maio de 2021 perdeu vigência em 13/09/2021;
Considerando que o contrato para gestão do Hospital da PM encontra-se, até a
presente data, sobrestado aguardando deliberação do TCDF quanto a
possibilidade de seguimento para assinatura deste (00600-00008861/2021-09);
Considerando a manifestação da SUPLANS (70899472) no presente processo
onde demonstra-se uma projeção de aumento na taxa de ocupação de leitos
para os próximos dias;

Considerando a análise de risco, apresentada pela DIVEP (70822630), onde
observa-se risco moderado de esgotamento de leitos nas úl�mas semanas;
Considerando a manifestação da área técnica assistencial desta SAIS
(70964251), onde aclara-se a necessidade de manutenção dos leitos para
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tratamento COVID, visto o risco de desassistência ao paciente no advento da
interrupção de oferta atual de leitos prevista no CONTRATO Nº 043380/2021-
SES-DF;
Desta feita, encaminhamos o presente solicitando autorização para abertura de
processo de contratação emergencial visando a manutenção de leitos ofertados
nos 3 Hospitais de Campanha da rede SES-DF, sob o risco de desassistência ao
usuário.

Ademais, sugerimos a inclusão, caso seja viável o seguimento da contratação
emergencial, de uma cláusula suspensiva visto que esta SES-DF ainda aguarda a
manifestação do TCDF quanto ao contrato de gestão do Hospital da PM e da
Ceilândia." 

Encaminhamos o presente ra�ficando o já informando anteriormente acerca da
necessidade de manutenção dos leitos para tratamento COVID sob risco de desassistência ao usuário.

 

Atenciosamente, 

 

ALINE HELOU CUPERTINO DE BARROS

Subsecretária Subs�tuta

Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - SAIS/SES
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