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São Paulo, 06 de agosto de 2020. 

 

Ofício nº 76/2020 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Dr. Thiago Pinheiro Lima 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo 

 

 

Assunto: informações sobre os fatos apurados pelo Ministério Público de Contas do 

Estado (suposto envolvimento do Sr. Basile Pantazis no processo de aquisição de 

ventiladores pulmonares pelo Governo de São Paulo). 

 

 

 

Esta Parlamentar vem acompanhando o Processo nº 2020-16.884, da 

Secretaria de Estado da Saúde, que teve por objeto a aquisição emergencial por 

importação de 3.000 ventiladores pulmonares e ventiladores de anestesia pelo Estado de 

São Paulo, tendo como contratada a empresa Hichens Harrison Capital Partner LLC. 

Logo no início do processo, em favor da transparência, a Parlamentar se 

manifestou na Sessão Plenária do dia 30/04/201 e na Tribuna Virtual do dia 04/05/202, 

corroborando a solicitação feita pela Controladoria Geral da União para que fossem 

disponibilizados os contratos em sítio eletrônico, especialmente aquele referente à 

aquisição de 3 mil ventiladores pulmonares. 

Na data de 05/05/20, tendo em vista que os contratos não foram 

disponibilizados de forma pública, esta Parlamentar oficiou ao Exmo. Sr. Adhemar Dizioli 

Fernandes, responsável pela Coordenadoria Geral de Administração da Secretaria de 

Estado da Saúde, requerendo que fossem disponibilizados no ambiente virtual de 

                                                           

1
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=J9sfpPnNeKk&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-

sy2WcJb9U&index=42. 
 
2
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9JqbZCkuCVM&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-

sy2WcJb9U&index=41. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J9sfpPnNeKk&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-sy2WcJb9U&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=J9sfpPnNeKk&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-sy2WcJb9U&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=9JqbZCkuCVM&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-sy2WcJb9U&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=9JqbZCkuCVM&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-sy2WcJb9U&index=41
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transparência das ações relacionadas ao Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde 

(https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/transparencia/), todas as informações 

relativas às aquisições feitas pelo Estado de São Paulo, bem como acesso à íntegra dos 

respectivos contratos. 

O Ofício foi protocolizado no Gabinete do Coordenador, no dia 05/05/20, e 

encaminhado via e-mail na mesma data. No dia 08/05/20, foi enviado novo e-mail, 

reiterando a solicitação de acesso à documentação. 

Ante a ausência de resposta, em um primeiro momento, foram feitos diversos 

contatos telefônicos; porém, sem êxito. No dia 14/05/20, a subscritora voltou a se 

manifestar em Tribuna Virtual, relatando não ter obtido acesso aos contratos3. Em 

referida data, o Gabinete da segunda subscritora foi contatado pela Assessoria 

Parlamentar da Secretaria de Saúde, informando que o contrato e a documentação 

solicitada estavam disponíveis para retirada. Ato contínuo, a assessoria da Parlamentar se 

dirigiu à Secretaria, sendo recepcionada pela Chefia de Gabinete, que entregou cópia 

digital da primeira parte do processo, conforme documentos arrolados neste 

requerimento.  

Na ocasião, foi informado que, devido ao descumprimento do contrato por 

parte da empresa contratada Hichens Harrison, em razão da falta de entrega dos 

ventiladores na data acordada, foi proposta uma repactuação do contrato. Afirmou-se, 

ainda, que a documentação relativa a essa segunda parte do processo seria enviada a 

este gabinete, o que, contudo, não ocorreu. 

Na data de 27/05/20, em nova visita à Secretaria de Saúde, a assessoria da 

Deputada obteve cópia da segunda parte dos documentos, dentre os quais, a justificativa 

da empresa para o descumprimento contratual e a proposta de repactuação, conforme 

documentos a seguir elencados. 

Após acesso aos autos e analisando os documentos constantes do processo, a 

segunda subscritora identificou a necessidade de maiores esclarecimentos acerca da 

contratação, razão pela qual apresentou, nesta Casa, o Requerimento de Informação nº 

327 de 2020, dirigido ao Exmo. Senhor Secretário do Estado da Saúde. 

                                                           
3
 Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=l01AkxEiHKQ&feature=youtu.be&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-
sy2WcJb9U. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/transparencia/
https://www.youtube.com/watch?v=l01AkxEiHKQ&feature=youtu.be&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-sy2WcJb9U
https://www.youtube.com/watch?v=l01AkxEiHKQ&feature=youtu.be&list=PLlFwpa8d7xSz1hoFtApfolQ-sy2WcJb9U
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Foram oficiados, ainda, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o 

Ministério Público de São Paulo, a fim de que fornecessem acesso aos processos em 

andamento nos respectivos órgãos versando sobre o contrato dos ventiladores. 

Além disso, diante dos fatos aqui descritos, a subscritora, por ocasião da 

reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que contou com a participação da 

Procuradora Geral do Estado de São Paulo, Exma. Sra. Dra. Maria Lia Pinto Porto Corona, 

indagou a Procuradora acerca da ausência de documento que comprovasse o vínculo 

deste senhor com a empresa Hichens e se seria lícito que a InvestSP indicasse empresa a 

ser contratada pelo Estado, conforme ocorreu no caso em tela. 

A convite da Exma. Sra. Procuradora, a Parlamentar compareceu à 

Procuradoria Geral do Estado, acompanhada por outros Parlamentares, para audiência 

com a equipe responsável pelo acompanhamento do processo, ocasião em que reiterou 

as indagações feitas. Tais questionamentos, em parte, também foram levantados pela 

Deputada ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde, durante a reunião da Comissão de Saúde, 

realizada na data de 22/06/20. 

Foram apresentados, por fim, requerimentos tanto à Comissão de Saúde, 

quanto à Comissão Parlamentar de Inquérito das Quarteirizações instaurada nesta Casa, 

solicitando o comparecimento dos Senhores Basile George Pantazis e Wilson Mello Neto, 

para prestar esclarecimentos quanto a seu envolvimento no processo de aquisição dos 

ventiladores pulmonares pelo Estado de São Paulo. 

Na data de 05/08/2020, durante a oitiva de Vossa Excelência pelos 

Parlamentares membros da CPI das Quarteirizações, esta Parlamentar indagou sobre as 

irregularidades que o Ministério Público de Contas apurou em relação à contratação dos 

ventiladores, haja vista que teve acesso à representação elaborada por Vossa Excelência 

ao Tribunal de Contas do Estado, em que são mencionados os fatos aqui descritos. 

Na mesma ocasião, ao trazer esclarecimentos acerca do trabalho que 

Ministério Público de Contas vem desempenhando no caso, Vossa Excelência mencionou 

que foram identificadas doações eleitorais realizadas pelo Sr. Basile Pantazis, bem como 

seu envolvimento político, informações que Vossa Excelência teria entendido por bem 

não fazer constar na representação. 

Nesse sentido, considerando os fatos aqui expostos, esta Parlamentar vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer maiores detalhes acerca das 

doações eleitorais mencionadas em nome do Sr. Basile Pantazis, sendo indicados os 
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valores doados, as datas dos pagamentos e os beneficiários, bem como quaisquer outras 

informações que Vossa Excelência entender pertinentes ao esclarecimento do caso. 

Aproveita a oportunidade para renovar votos de elevada estima e 

consideração. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Janaina Paschoal 

Deputada Estadual 
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