
 

 

RELATÓRIO Nº 201701481 
 

QUAL FOI O TRABALHO 
REALIZADO? 

Apuração de representações 

e demandas sociais. 

UNIDADE EXAMINADA 

Hospital Universitário Júlio 

Müller – Universidade 

Federal de Mato Grosso 

A CGU avaliou a Ata de 

Registro de Preços nº 

236/2011 firmada entre a 

Universidade Federal de 

Mato Grosso – UFMT e a 

empresa Monte Verde 

Empreendimentos Ltda. que 

teve por objeto a elaboração 

de projeto executivo do 

novo Hospital Universitário 

Júlio Muller, cuja 

contratação se deu 

mediante Pregão Eletrônico 

nº 138/2010. 

 POR QUE O TRABALHO FOI REALIZADO? 

Ante a extrema relevância da construção do novo Hospital 

Universitário e considerando que desde 2008 a UFMT vem 

atuando, sem êxito, na consecução desse objetivo, a CGU 

realizou fiscalização com base na materialidade dos recursos 

envolvidos, na relevância social do empreendimento, bem 

como em atender a demanda do Ministério Público Federal 

com fim de apurar eventuais irregularidades no projeto 

fornecido pela empresa Monte Verde Empreendimentos 

Ltda. 

 QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM EMITIDAS? 

A CGU verificou que a Ata de Registro de Preços nº 236/2011 

já havia sido objeto de atuação por parte do TCU, que teceu 

considerações acerca da modalidade indevida da licitação, 

bem como classificou o projeto apresentado como 

deficiente ou desatualizado 

Atualmente, diante das especificidades da obra, ainda faltam 

elementos técnicos para definir, com clareza, a 

caracterização do objeto a ser construído, demonstrando 

falhas na contratação original da UFMT. 

A CGU identificou ainda que os pagamentos feitos pela 

UFMT para a empresa Monte Verde foram realizados em 

desacordo com o cronograma de desembolso previsto no 

edital do Pregão Eletrônico nº 138/2010. Da forma como se 

deu as medições aliada à ausência de registros da 

fiscalização tornou impossível conhecer quando os serviços 

preliminares, os projetos básicos e projetos executivos 

foram efetivamente cumpridos. 

Dada a natureza do objeto (projeto executivo), tornou-se 

inviável a apuração de eventual prejuízo financeiro para a 

UFMT, mesmo porque a empresa Monte Verde, quando 

acionada, apresentava novos elementos técnicos para a 

Universidade. 

Como consequência da falha de contratação do projeto, 

restaram evidentes os efeitos negativos, impactando 

diretamente na execução da obra, gerando atrasos, 

paralisações, refazimento de serviços, aumento de custos e, 

principalmente, prejuízo social. 

QUAIS RECOMENDAÇÕES FORAM EMITIDAS? 

Uma vez que Ata de Registro de Preços nº 236/2011 já foi 

objeto de avaliação por parte do TCU, com a expedição do 

Acórdão 2760/2012 – Plenário, não foram expedidas 

recomendações pela CGU à UFMT acerca do projeto 

contratado. 

 

Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União – CGU 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

 
 

 
 

Unidade Examinada: Hospital Universitário - Júlio Müller 
- Universidade Federal de Mato Grosso 
 

Introdução 

 
1.  Introdução 
 
 

Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações 
presumidamente irregulares ocorridas na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
apontadas ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), que deram 
origem ao Processo nº 00212.100188/2016-75. 

A fiscalização teve como objetivo analisar eventuais irregularidades na Ata de Registro de 
Preços nº 236/2011 firmada entre a UFMT e a empresa Monte Verde Empreendimentos Ltda. 
que teve por objeto a elaboração de projeto executivo do novo Hospital Universitário Júlio 
Muller, cuja contratação se deu mediante Pregão Eletrônico nº 138/2010. 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 2 de junho de 2017 a 28 de julho de 
2017 sobre a aplicação de recursos federais do programa 2015 - Fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) / 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média 
e Alta Complexidade no município de Cuiabá/MT. 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física, 
análise documental e realização de entrevistas.    

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, 
tendo se manifestado em 16 de outubro de 2017. 
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1.1. Informações sobre a Ação de Controle 
 
 
Ordem de Serviço: 201701481 
Número do Processo: 00212.100188/2016-75 
Município/UF: Cuiabá/MT 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: Hospital Universitário - Júlio Müller - Universidade Federal de Mato 
Grosso 
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.140.881,15 
 
 
2. Resultados dos Exames 
 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela 
tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela existência 
de monitoramento a ser realizada por este Ministério.   
 
2.1 Parte 1 
 

Os fatos apresentados a seguir destinam-se aos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal - gestores federais dos programas de execução descentralizada. A princípio, tais fatos 
demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas por parte desses gestores, visando 
à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente Tomada 
de Contas Especial, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Incertezas quanto ao alcance do objetivo de construção do novo Hospital 
Universitário Júlio Müller.  

Fato 

A Construção do novo Hospital Universitário Júlio Müller - HUJM é de extrema relevância 
para sociedade da Mato Grosso tendo em vista a necessidade da população por melhores 
condições de saúde. Desde 2008, a UFMT vem atuando, sem êxito, na consecução desse 
objetivo. 

Conforme mencionado no Relatório de Gestão da Instituição, exercício 2009, a área desse 
novo campus, intitulado de Campus II, foi cedida pelo Governo do Estado de Mato Grosso, 
sendo que a autorização para recebimento do terreno foi dada pelo Conselho Diretor, por meio 
da Resolução CD nº 39, de 05 de setembro de 2008.  

Numa primeira tentativa para a realização da obra, foi instaurada uma licitação na modalidade 
de Concorrência Pública nº 08/2010, estimada em R$ 84.000.000,00, mas que foi levada a 
efeito, ante sua revogação em 04 de março de 2011, após atuação da CGU que apontou 
diversas cláusulas restritivas no edital e falhas no projeto básico da obra, produzindo o 
Relatório de Demandas Especiais nº 00212.000571/2010-39.  
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No tocante aos aspectos técnicos de engenharia da mencionada licitação, a CGU constatou a 
ausência de elementos mínimos necessários para a completude do projeto básico para 
construção do Novo Hospital Universitário Júlio Müller. Registre-se que a UFMT não 
rebateu as constatações da CGU, havendo o comprometimento de corrigir as falhas apontadas 
em novo certame.  

Importa registrar que em 26 de outubro de 2010, antes da revogação da Concorrência Pública 
nº 08/2010, a UFMT já havia instaurado o Processo 23108.050810/2010 para realização do 
Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 138/2010, para contratação de empresa para 
elaboração de projetos para atender as diversas necessidades da Instituição, sem que houvesse 
a discriminação de uma obra específica. Assim sendo, independentemente do porte e da 
complexidade da obra a ser construída, a Universidade teria, por registro de preço, uma 
empresa previamente contratada com fim de realizar o projeto que fosse necessário, quando 
surgisse uma demanda. Desse modo, ao revogar a Concorrência Pública nº 08/2010, a UFMT 
utilizou-se da Ata de Preços nº 236/2011, de 28 de março de 2011, decorrente do Pregão 
Eletrônico nº 138/2010, para contratar o projeto de construção do novo HUJM. Em item 
específico deste relatório constam maiores informações acerca dessa contratação.  

A consequência disso não foi satisfatória. Conforme apontamentos feitos pelo Tribunal de 
Contas da União no Acórdão nº 2760/2012 – TCU plenário, item 3.2 do relatório, o produto 
da Ata de Preços nº 236/2011 foi classificado como projeto executivo deficiente ou 
desatualizado.   

Destaque-se que foi esse projeto que balizou duas licitações instauradas pelo Governo do 
Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Cidades - Secid, com vistas 
a executar a Construção do novo HUJM, por força de um convênio firmado com a UFMT 
para essa finalidade -  Convênio nº 048/FUFMT/2011. A primeira delas, a Concorrência nº 
003/2012, foi anulada em 17 de agosto de 2012, em função do Acórdão TCU nº 2760/2012. 
Com isso, outro certame licitatório - Concorrência nº 007/2012, foi instaurado, originando o 
Contrato nº 069/2012/00/00-Secid, de 30 de novembro de 2012.  

A partir do Acórdão TCU nº 2760/2012 e execução do Contrato nº 069/2012/00/00-SECID, 
que mais tarde seria rescindido, a UFMT foi demandada pelo Governo do Estado de Mato 
Grosso a apresentar projetos complementares, revisar projetos e elaborar novas soluções 
técnicas para o empreendimento.   

Decorridos mais de nove anos, desde o recebimento do terreno para a construção do novo 
HUJM ainda restam incertezas quanto ao alcance desse objetivo, pois conforme será 
demonstrado em item específico deste relatório, com a rescisão do Contrato nº 
069/2012/00/00-Secid e enquanto se aguarda uma nova contratação para execução da obra, o 
projeto para essa nova unidade hospitalar ainda está sujeito a atualizações e adequações. 

    
 
##/Fato## 

2.1.2. Utilização indevida de modalidade de licitação para contratação de projetos 
impacta negativamente na execução da obra.   

Fato 

A UFMT deflagrou processo licitatório por meio do Edital nº 138/2010, de 13 de dezembro 
de 2010, modalidade pregão eletrônico por ata de registro de preço, tipo menor preço por lote, 
cujo objeto foi a contratação de empresa do segmento de arquitetura e engenharia 
especializada na elaboração de projetos e consultoria técnica visando a concepção de estudo 
preliminar, projetos básico e executivo para atender a necessidade da UFMT. 
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Na licitação, a contratação se deu por lotes em três níveis de projeto, a saber: 

- Lote 01: Nível de Projeto1: edificações ou reformas de programas de necessidades de baixa 
a média complexidade e de pequenas dimensões; 

- Lote 02: Nível de Projeto2: edificações de média a alta complexidade programática 
especificidade projetual e instalações técnicas especiais e obras de urbanização de 
impacto ambiental mais significativo. Nesse contexto é que foi inserido, indevidamente, o 
projeto de construção do novo hospital universitário. 

- Lote 03. Nível de Projeto 3: projetos de infraestrutura urbana, projetos de pavimentação 
asfáltica, rede de água, esgoto, drenagem urbana e rede de distribuição elétrica. 

Para o lote 02, participaram quatro empresas, sendo duas de Goiânia – GO, uma de Campo 
Grande - MS e uma de Cuiabá-MT, que foi a vencedora da licitação, a empresa Monte Verde 
Empreendimentos Ltda, CNPJ 09.722.746/0001-83, com proposta de R$ 3.284.500,00. 

Referida licitação foi objeto de fiscalização por parte do TCU, que teceu considerações acerca 
da modalidade indevida da licitação, por confrontar as disposições legais vigentes e a 
jurisprudência da Corte de Contas (Acórdão nº 2260/2012 TCU - Plenário).  

Isso porque um projeto executivo de engenharia, que requer conhecimentos específicos e 
especializados para sua elaboração, não é caracterizado como bem ou serviço comum.  
(Súmula TCU nº 257, publicada em 28 de abril de 2010).  

O TCU não aplicou sanções aos gestores. Foi dada ciência à UFMT, a respeito a irregularidade 
apontada, com o intuito de evitar a repetição de tais falhas no futuro.   

Com vistas a não efetuar retrabalho em ação de controle já realizada pelo TCU, o processo 
licitatório não foi analisado sob o aspecto da legalidade. Porém, considerando que essa 
contratação gerou um produto deficiente, culminando, posteriormente com a geração de 
inúmeros questionamentos técnicos, faz-se necessário registrar que o valor de R$ 
3.284.500,000 ofertado pela vencedora da licitação ficou em 36% menor que o valor estimado 
para o lote 2 – R$ 5.164.800,00 e 40% menor que o valor inicialmente previsto pela própria 
empresa Monte Verde – R$ 5.469.000,00.  

Aliado ao fato de ter utilizado uma modalidade indevida para a contratação de um projeto de 
uma obra tão complexa, o desconto oferecido pela empresa Monte Verde não foi objeto de 
avaliação por parte da equipe condutora do pregão, que, por sua vez, em momento algum 
aventou a possibilidade de que a redução significativa de valores poderia afetar 
proporcionalmente a qualidade dos produtos oferecidos. 

Essa situação demonstra que nesse tipo de contratação (projetos) nem sempre o menor preço 
traz vantagens para a Administração, já que as especificações de cada obra são únicas, não 
caracterizando, portanto, serviços comuns.  

Também reforça que erros dessa natureza não ferem tão-somente o Princípio da Legalidade. 
Ou seja, a má contratação de um projeto também gera efeitos negativos em termos de 
economicidade, tempo e esforços dispendidos, uma vez que impacta diretamente na execução 
da obra, gerando atrasos, paralisações, refazimentos de serviços, aumentos de custos, e, 
notadamente prejuízo social. 

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’. 
 ##/AnaliseControleInterno## 

 
 

2.1.3. Pagamentos de projeto em desacordo com o cronograma de desembolso. 

Fato 

Pelo projeto de construção do novo HUJM, observou-se que foram pagos à empresa Monte 
Verde Empreendimento Ltda o montante de R$ 2.140.881,15, conforme segue:  

Quadro – Pagamentos realizados pelo projeto de construção do novo HUJM. 
Nota Fiscal Data de Emissão Valor (R$) Medição Ordem Bancária Data de Emissão  

098 14/11/2011 329.667,36 1.ª 808127 04/11/2011 
104 24/11/2011 831.354,91 2.ª 810257 30/12/2011 
112 13/01/2012 592.032,39 3.ª 800730 07/02/2012 
122 14/06/2012 238.409,96 4.ª 803189 02/05/2012 
164 25/09/2012      149.416,53 5.ª 807655 09/10/2012 

Total pago 2.140.881,15    
Fonte: Processos de pagamento 

O item 26.1 do edital do Pregão Eletrônico nº 138/2010, definiu a seguinte regra de 
pagamento: 

“Sem prejuízo do que dispuser a respeito o instrumento contratual a ser firmado 
oportunamente, os pagamentos correspondentes às diferentes fases dos trabalhos dar-se-
ão da seguinte forma: 

a) 20% na conclusão dos serviços preliminares; 

b) 30% na conclusão do projeto básico;   

c) 50% na conclusão do projeto executivo e aprovação nos órgãos competentes”.   

Tomando por base as planilhas de medições, pode-se observar que os pagamentos ocorreram 
de forma divergente à regra do edital, conforme segue: 

Quadro - Percentual físico por item em cada medição 
Itens licitados – Lote 02 R$ 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total 

01 Arquitetônico: executivo, gerenciamento 
de projetos, especificações técnicas 

570.358,75 50% 50% - - - 100% 

02 Comunicação visual 90.344,83 - - 100% - - 100% 
03 Urbanização 88.975,97 50% - 50% - - 100% 
05 Estrutura e fundação geotécnica 

executivo, laudo técnico (com 
sondagem), recomendação de 
intervenção e tratamento de patologia. 

296.586,55 - 50% 50% - - 100% 

06 Elétrico, sistema de iluminação pública e 
fornecimento de energia e SPDA 
(Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas) 

209.892,02 - 50% - 50% - 100% 

07 Sistema eletrônico (cabeamento 
estruturado, som , CFTV, controle de 
acesso, sistema de gerenciamento 
predial) 

228.143,50 - 50% 50% - - 100% 

08 Hidrossanitária e sistema de prevenção e 
combate a incêndio 

228.143,50 - 50% 50% - - 100% 
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Quadro - Percentual físico por item em cada medição 
Itens licitados – Lote 02 R$ 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total 

09 Ar condicionado/ ventilação mecânica 180.233,27 - - - 50% 50% 100% 
10 Orçamento / Quantitativo de materiais, 

móveis e equipamentos 
118.634,62 - - 50% - 50% 100% 

11 Sistema de fornecimento de energia 
elétrica e telefonia 

86.694,53 - - 50% 50% - 100% 

14 Instalações de rede de gases (vácuo, ar 
comprimido, vapor, GLP, medicionais)  

42.890,98 - - 50% 50% - 100% 

Valor total contratado: R$ 2.140.898,60   15% 39% 28% 11% 7% 100% 
OBS: Os itens 04, 12,13 (embora previstos na Ata de Registros nº 236/2011 para outros projetos) não foram 
medidos porque não se aplicam à construção do HUJM.  
Fonte: Processos de pagamentos. 

Constata-se que as medições não observaram as fases estabelecidas no cronograma de 
pagamento.   

Como regra, o pagamento feito pela Administração é devido somente após o cumprimento da 
obrigação pelo particular, por determinação do art. 62 da Lei 4.320/1964. 

A antecipação de pagamentos é prática que deve ser rejeitada no âmbito do serviço público, 
para evitar beneficiamentos ilícitos e possibilitar a verificação do cumprimento do serviço 
contratado, antes do efetivo desembolso. 

Da forma como se deu as medições aliada à ausência de registros da fiscalização tornou 
impossível conhecer quando os serviços preliminares, os projetos básicos e projetos 
executivos foram efetivamente cumpridos.  

     
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.4. Ausência de evidências de efetiva fiscalização no projeto de construção do novo 
HUJM.     

Fato 

Foram analisados processos de pagamentos realizados à empresa Monte Verde 
Empreendimentos Ltda., CNPJ 09.722.746/0001-83, por conta da Ordem de Fornecimento nº 
979/2011 expedida pela UFMT, decorrente do Pregão Eletrônico nº 138/2010 e Ata de 
Registros nº 236/2011. São eles: 23108.045175/11-9; 23108.052970/11-7; 23108.000890/12-
1; 23108.019196/12-0 e 23108.036107/12-5. 

Os processos de pagamentos estão assim constituídos: solicitação de pagamento feito pela 
empresa; nota fiscal; planilha de medição dos projetos; e comprovante de regularidade fiscal 
da contratada.  

Apesar de as notas fiscais e planilhas de medições estarem atestadas pela fiscalização da 
UFMT, verificou-se nos autos dos processos ausência de relatórios, laudos, pareceres ou 
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outros documentos técnicos que comprovassem a efetiva análise dos projetos entregues pela 
empresa Monte Verde.  

De acordo com a Lei 8.666/93, art. 67, §1º, o representante da Administração anotará em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. E, segundo o item 23.1
“c” do edital do Pregão Eletrônico nº 138/2010, a contratante deveria notificar, por escrito, a
empresa de toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços.

A fiscalização dos contratos é importante para garantir que os serviços estão sendo prestados 
de maneira adequada, que os valores pagos estão de acordo com as condições estabelecidas e 
que os bens fornecidos seguem as especificações e quantidades previstas no contrato.   

Convém registrar que no item 3.2.8 do relatório que fundamentou o Acórdão TCU nº 
2760/2012, assim registrou: 

“Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela 
que ele adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável, 
como engenheiro e aprovador do projeto executivo da obra, ter conferido se as especificações 
dos materiais e/ou equipamentos de alguns sistemas atendiam às normas técnicas, bem como 
se todos os detalhes considerados importantes para a execução de diversos serviços 
constavam dos projetos”. 

As medições dos projetos foram assinadas pelo Coordenador de Planejamento 
Físico/PROPLAN/UFMT,  e pela Engenheira Civil da Pró-Reitoria de Planejamento - 
Proplan.  

Na documentação disponibilizada pela UFMT não constam manifestações dos responsáveis 
pela fiscalização, apresentando razões de esclarecimentos e/ou justificativas pela aprovação 
de projeto com falhas de especificações e ainda com ausência de detalhamentos importantes 
para a execução de diversos serviços na construção do novo HUJM. 

 /ta#o###F

Manifestação da Unidade Examinada 

Por meio do Ofício nº 383/2017/GR/UFMT, de 16 de outubro de 2017, o gestor assim se 
manifestou:  

“Em atendimento ao Ofício n° 17322/2017/Regional/MT-CGU, que solicitou a manifestação 
da UFMT sobre o Relatório Preliminar n° 201701481, vislumbra-se que o mesmo acaba por 
reafirmar os achados apontados no Acórdão 2760/2012-Plenário. Assim, a UFMT tem pouco 
a se manifestar sobre o relatório da CGU-Regional/MT. 

Reiteramos que o Acórdão não entendeu que houvesse responsabilização dos gestores e que 
as práticas atuais adotadas pela UFMT quanto às suas obras são bem diferentes em relação 
à situação relatada pelos órgãos de controle, especialmente se levar em consideração o ano 
e a excepcionalidade da construção do Hospital Universitário. A UFMT se coloca à 
disposição da equipe de auditoria da CGU para demonstrar os métodos de trabalho, 
principalmente no que pese sobre a fiscalização (...)”. 

 /itiifsaeacaaeaaa#o#nnddxnd##EUmM

Análise do Controle Interno 

De fato, embora o relatório do TCU tenha registrado a necessidade de avaliação sobre a 
culpabilidade dos fiscais envolvidos, o Acórdão 2760/2012-Plenário focou sua atenção nas 
questões técnicas do projeto do novo HUJM, não determinando aos gestores à apuração de 
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responsabilidades, mas que, poderia ter sido realizada independentemente da atuação dos 
órgãos de controle. 

A falha de fiscalização existiu, porém, considerando o lapso de tempo entre os pagamentos 
realizados e a presente ação de controle, entende-se que o registro ora apontado serve, 
didaticamente, para que erros dessa natureza não se repitam, embora o gestor tenha alegado 
melhorias nos métodos de trabalho da equipe, o que poderá ser comprovado em futuras ações 
da CGU. 
##/AnaliseControleInterno## 

 
 

2.1.5. Incompletude do projeto de construção do novo HUJM. 

Fato 

O Acórdão 2760/2012 – Plenário do TCU, de 10 de outubro de 2012, apontou algumas falhas 
no projeto apresentado pela empresa Monte Verde Empreendimentos Ltda, CNPJ 
07.183.253/0001-97 para instruir a construção do novo HUJM, por conta do Pregão Eletrônico 
nº 138/2010.  

Dentre as graves falhas apontadas destaca-se a denominada de Projeto executivo deficiente ou 
desatualizado, caracterizado por falhas nas especificações de materiais e/ou equipamentos dos 
sistemas e pela ausência de detalhamentos importantes para a execução da obra do hospital 
universitário, podendo acarretar prejuízos advindos de refazimento de serviços, de atraso de 
cronograma de execução da obra e da necessidade de realização de aditivos contratuais de 
valor. 

A fiscalização do TCU, conforme aponta o referido acórdão, foi precedida de denúncia sobre 
supostas irregularidades na execução dos projetos executivos referentes à obra de construção 
do Hospital Universitário da UFMT. 

As falhas de projeto apontadas no referido acórdão têm como base os apontamentos do 
denunciante. Foram julgadas procedentes e com a necessidade de esclarecimentos, as 
seguintes falhas: 

1) Projeto Estrutural para o Bloco Administrativo 

Somente uma barra de arranque foi projetada para pilar cuja seção foi reduzida de um lance 
para outro; e, escadas de todos os blocos supostamente subdimensionadas.  

2) Projeto Hidráulica/Incêndio/Gases 

Falta de detalhamento do reservatório de água fria; falta de detalhamento da central de água 
quente; falta de especificação dos equipamentos de água quente; não há separação nas redes 
de esgoto crítico, sanitário, radiológico etc; tubulação do sistema de combate a incêndio 
caminha dentro da subestação; projeto do sistema de vapor não indica bomba de condensado 
na cozinha e lavanderia; e, não indicação de juntas de expansão no caminhamento dos sistemas 
de vapor e condensado. 

3) Projeto dos Sistemas Eletrônicos 

Utilização da mesma infraestrutura para backbone e cabeamento horizontal; eletrodutos 
inexequíveis, pois não foram consideradas subidas, descidas e curvas; comunicação entre os 
andares (prumadas) é realizada nos corredores, totalmente exposta ao público; previsão de 
apenas uma eletrocalha para todos os sistemas; norma permite ocupação de 40% das 
eletrocalhas e dutos, contra 50% previstos no memorial; inexistência de fibras monomodo 
especificadas com diâmetro do núcleo de 50/125 micro mm; e, falta de especificações dos 
sistemas de CFTV e TV. 
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4) Projeto dos Sistemas de Ar Condicionado / Ventilação 

A existência de um mix de dois sistemas (água gelada e VRF) para ambientes diversos pode 
ser menos eficiente do que a utilização de uma única central de água gelada; falta de 
especificação de materiais e equipamentos; falta de sistema de renovação de ar; não atende 
normas técnicas nos quesitos tratamento de ar, exaustão e filtragem classe F7; falta de sistemas 
de exaustão e ventilação (banheiros, cozinha, lavanderia), bem como pressurização de 
escadas; áreas com diferentes necessidades agrupadas em um único condicionador de ar; falta 
de indicação das dimensões dos dutos no sistema de água gelada e da tubulação frigorífica; 
inexistência do fluxograma; as dimensões dos fancoils não estão indicadas; não há pontos de 
força nem esquemas elétricos; e, falta de cortes, legendas e detalhes típicos. 

5) Projeto do Sistema Elétrico 

Não foi identificado como será planejado o sistema de ventilação para os geradores, incluindo 
a aplicação dos atenuadores de entrada e saída de ar; a capacidade dos geradores não foi 
identificada; não apresentação do diagrama unifilar e das especificações dos equipamentos; 
falta de especificação de eletrodutos, eletrocalhas, luminárias, tomadas, caixas de passagem, 
perfilados etc; especificação de eletrodutos flexíveis aparentes sobre forros em vez de 
metálicos; há dúvida quanto à quantidade máxima de circuitos instalados; os eletrodutos 
aparentes em PVC deveriam ser metálicos; montagem dos quadros elétricos em 
desconformidade com a norma NBR 60.439-3; os circuitos para a área externa deveriam 
prever condutores com isolação 1kV; bitolas dos circuitos de iluminação externa podem 
causar queda de tensão; há trechos com excesso de circuitos nos eletrodutos de 3/4", incluindo 
para a área externa; não identificada tensão adotada para o projeto; faltam dispositivos DPS 
para os quadros elétricos; em relação ao sistema IT-Médico, faltam os transformadores de 
isolação para diversos ambientes; falta de previsão de dispositivos de proteção para os 
condutores dos circuitos das áreas críticas; o quadro das áreas críticas deve ser monofásico e 
exclusivo; no SPDA há descidas do aterramento pela estrutura, porém sem o pilar que permita; 
e, deve haver complementação no sistema da cobertura, prevendo interligações na malha. 

A conclusão da equipe do TCU que elaborou o relatório sobre as deficiências do projeto do 
hospital universitário, apresentado pela empresa Monte Verde, foi de que: 

- “de uma forma geral, a maioria das falhas de projeto diz respeito a possíveis falhas de 
especificação de materiais e/ou equipamentos dos sistemas, falta de detalhamentos ou 
dúvidas de dimensionamento”; 

- “não há indícios de deficiências graves de projeto, em nível de engenharia, que façam 
recomendar uma medida cautelar neste momento, até porque as deficiências confirmadas não 
teriam grande impacto em termos de valor ou poderiam ser saneadas”;  

- “para a execução e segurança da obra, é necessário que vários pontos do projeto executivo 
sejam reavaliados pela UFMT para evitar/reduzir o risco de refazimento de serviços que 
estiverem em desacordo com as normas técnicas”; 

- “a responsável que verificou os projetos executivos deve ser chamada em audiência para 
apresentar razões de justificativa em virtude de ter aprovado um projeto permeado de falhas 
nas especificações dos materiais e/ou equipamentos e ainda com ausência de detalhamentos 
importantes para a execução de diversos serviços”. 

Por ocasião desta fiscalização foi encaminhada à UFMT Solicitação de Fiscalização nº 
201701481/001, de 05 de julho de 2007, na qual foram solicitadas informações quanto às 
providências adotadas em relação ao Acórdão TCU – Plenário nº 2.760/2012.  
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Em resposta, foram apresentados, por email da auditoria interna da UFMT, alguns expedientes 
(ofícios, despachos, relatórios) como também foram disponibilizados arquivos digitais 
relativos aos projetos.  

Com vistas a verificar a correção das falhas do projeto do hospital universitário, apontadas no 
Acórdão nº 2760/2012 do TCU, foi feita análise de documentos e plantas revisadas do projeto. 

A análise técnica se restringiu à verificação das possíveis correções das falhas relacionadas às 
especificações de materiais e/ou equipamentos dos sistemas e à complementação do projeto 
de detalhamentos de itens importantes para a execução da obra. 

As datas de revisões das plantas, fornecidas em arquivos digitais, são dos anos de 2012, 2013, 
2014 e 2015. Em algumas plantas de 2014 e 2015, as datas se referem à criação do documento, 
indicando que é complementar ao projeto analisado pelo TCU em 2012. 

Em outras plantas, em que a data indicativa é referente à data de revisão do projeto, foi 
verificada a inclusão de novos elementos de projeto, indicando que houve um maior 
detalhamento do projeto ou a correção de erros. Muitas dessas intervenções de revisão 
verificadas nos projetos têm correlação com as falhas de projeto apontadas no acórdão do 
TCU. 

A verificação das alterações foi realizada pela comparação entre plantas de projeto com datas 
diferentes de emissão ou de revisão. 

Embora a análise não tenha sido exaustiva quanto às falhas apontas no acórdão do TCU, foram 
verificadas alterações bastante significativas do projeto, tanto quanto à quantidade de 
documentos e plantas de engenharia, como quanto às alterações qualitativas em determinadas 
plantas. 

A verificação das correções das falhas de projeto do hospital universitário e a complementação 
com desenhos e diagramas mais detalhados não foi exaustiva, mas foi complementada com 
novos elementos técnicos e arquitetônicos. 

Não obstante a elaboração de revisões e da emissão de projetos complementares, e não tendo 
a pretensão de avaliar o mérito da qualidade e suficiência do projeto executivo do hospital 
universitário, foi verificado em atos de gestão posteriores, da Secid e UFMT, que as referidas 
revisões de projeto não foram suficientes para o fim idealizado da construção do hospital 
universitário. 

Tal assertiva está explícita na justificativa elaborada pela Secid para adoção do Regime 
Diferenciado de Contratação – RDC, constante do termo de referência, de 18 de março de 
2015, para contratação de empresa na retomada das obras do hospital universitário, que se 
encontra paralisada desde 17 de agosto de 2012 (Processo nº 176345/2016). 

As alegações da justificativa para adoção do RDC giram em torno da incompletude do 
projeto executivo, em que é estimado um percentual de conclusão de 85%, e que, 
portanto, ensejaria a necessidade de complementação do projeto. 

As alegações utilizadas pela Secid para utilização de RDC, e que tem relação com a 
necessidade de complementação do projeto, expostas no parágrafo 2.1 do termo de referência, 
são: 

“c. No contexto do nível de adequabilidade para contratação de empreitada global 
acima exposto a SECID optou pelo RDC com o regime de contratação integrada com 
as revisões e complementações necessárias dos projetos executivos e suas respectivas 
aprovações e licenciamentos. 
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d. A estimativa para conclusão desta etapa prévia às obras, pela CONTRATADA, é de 
quatro meses enquanto sua execução pelo poder público, demandaria, no mínimo, o 
dobro desse tempo com os respectivos acréscimos financeiros naturais do próprio 
processo e das correções dos custos propostos devidos à postergação de prazos. 

e. Do ponto de vista técnico, a contratação integrada permitirá fornecer as 
adequações dos projetos de forma muito mais ágil e acelerada, sem os riscos de 
comprometimento da qualidade do objeto contratado uma vez que a quase totalidade 
dos projetos encontram-se no nível do projeto executivo. 

f. Embora se tenha tomado o partido da contratação integrada, a caracterização do 
objeto, muito além de um anteprojeto de engenharia, define a quase totalidade das 
obras, ou seja, os serviços correspondentes à cerca de 85% dos custos do objeto 
contratual, sendo que o projeto executivo de arquitetura define completamente o 
escopo do projeto, reduzindo à níveis baixos os riscos de soluções que não venham a 
atender os objetivos da CONTRATANTE.” (original sem grifo) 

O termo de referência elenca no item 3.1 os parâmetros a serem seguidos pelas licitantes para 
a formulação de suas propostas, relacionando dezesseis conjuntos de projetos técnicos 
executivos, juntados ao referido termo de referência. 

O mesmo item do termo de referência ainda define que os projetos deverão ser revisados e 
complementados, sendo observados todos os apontamentos e recomendações exaradas no 
Relatório do Tribunal de Contas da União - TCU TC 014.017/2012-1, que resultou no 
Acórdão 2760/2012, que aponta falhas no projeto executivo. 

Já o item 3.2 do termo de referência aponta os projetos complementares a serem elaborados 
pela empresa que vir a ser contratada, não incluídos na relação de projetos fornecidos, porque 
não foram exigidos pelo Pregão Eletrônico nº 138/2010. São eles: 

“i. Projeto de Drenagem profunda, se for o caso, demonstrado por sondagem 
hidrogeológica na situação mais desfavorável; 

ii. Projeto de construção do poço e do tratamento para abastecimento de água; 

iii. Projeto do emissário da Estação de Tratamento de Esgotos; 

iv. Projeto de manejo de resíduos sólidos na execução das obras; 

v. Projeto paisagístico; 

vi. Projetos de Impermeabilização; 

vii. Outros projetos que forem necessários à complementação e a execução da obra” 

O termo de referências define também outros parâmetros para a execução do objeto contratual, 
dentre eles prazos para elaboração de projetos e para obtenção e atualização de licenças. 

Não obstante a necessidade de adequações de projeto em situações de retomada de execução 
de obra, principalmente após lapso temporal em torno de cinco anos, as exigências em relação 
a projetos complementares, feitas às licitantes no termo de referência, visam suprir 
deficiências e falhas no projeto executivo original. 

Do exposto é possível afirmar que a UFMT procurou atender às determinações contidas no 
Acórdão TCU/Plenário nº 2760/2012, mas, diante das especificidades da obra, ainda faltam 
elementos técnicos para definir a caracterização do objeto a ser construído. Isso significa dizer 
que a UFMT recebeu e aprovou um produto incompleto para as suas reais necessidades, 
motivada por uma contratação ruim. 
##/Fato## 
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Manifestação da Unidade Examinada 

Por meio do Ofício nº 383/2017/GR/UFMT, de 16 de outubro de 2017, o gestor assim se 
manifestou:  

“Em atendimento ao Ofício n° 17322/2017/Regional/MT-CGU, que solicitou a manifestação 
da UFMT sobre o Relatório Preliminar n° 201701481, vislumbra-se que o mesmo acaba por 
reafirmar os achados apontados no Acórdão 2760/2012-Plenário. Assim, a UFMT tem pouco 
a se manifestar sobre o relatório da CGU-Regional/MT. 

Reiteramos que o Acórdão não entendeu que houvesse responsabilização dos gestores e que 
as práticas atuais adotadas pela UFMT quanto às suas obras são bem diferentes em relação 
à situação relatada pelos órgãos de controle, especialmente se levar em consideração o ano 
e a excepcionalidade da construção do Hospital Universitário. A UFMT se coloca à 
disposição da equipe de auditoria da CGU para demonstrar os métodos de trabalho, 
principalmente no que pese sobre a fiscalização. Sobre o Acórdão n° 2760/2012 - Plenário, 
entendemos que o acórdão foi cumprido em sua integralidade, uma vez que a UFMT o acatou, 
fez as análises determinadas e tomou as medidas administrativas adequadas. 

Destaca-se, porém, a interpretação dada pelo relatório a respeito da contratação do RDC 
porque a UFMT não teria elaborado os relatórios a contento. Preliminarmente o próprio 
Acórdão é mencionado que os projetos não apresentaram erros graves, razão pela qual não 
enseja penalizações e não seria justificativa para interromper a obra, conforme se vê no 
seguinte trecho:  

"não há indícios de deficiências graves de projeto, em nível de engenharia, que façam 
recomendar uma medida cautelar neste momento, até porque as deficiências 
confirmadas não teriam grande impacto em termos de valor ou poderiam ser saneadas". 

Complementarmente, a própria CGU traz em sua análise de que a UFMT cumpriu com o 
solicitado pelo TCU. 

Não bastasse a adequação feita nos projetos para atender ao TCU, a UFMT também fez 
alterações para atender à demanda da SECID. A última solicitação feita pela secretaria do 
Estado MT foi em 2015, a qual a UFMT prontamente atendeu. A desatualização do projeto 
se deve ao fato de que o Estado não conseguiu executar a obra em si, desde 2015 os projetos 
estão de acordo com o solicitado pelo TCU e pela SECID. Vale ressaltar que até o presente 
momento o aporte dos valores devidos pelo Estado vem sendo prorrogados constantemente. 
Assim, concluir que o RDC deve-se pela incompletude dos projetos ou que as obras estão 
paradas por causa dos projetos pode ser equivocado. (sic) 

A ideia de se integrar a execução da obra com o projeto é diminuir os riscos de que a empresa 
que venha a ser licitada solicite aditivos ou se justifique pelos projetos que não foram 
elaborados por ela. Os 85% não se referem ao percentual de conclusão dos projetos, mas sim 
referente às compatibilizações que porventura vierem a ocorrer, evitando assim que o custo, 
bem como o tempo da obra aumentem com base em justificativas firmadas em erros de 
projeto. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

É notório o impacto negativo de uma contratação equivocada, no caso de um projeto 
executivo, ter sido tratado pela UFMT como serviço comum. Mesmo procurando atender às 
determinações contidas no Acórdão TCU nº 2760/2012-Plenário ainda existem pendências 
técnicas, conforme pode ser observado no item 3.2 do termo de referência elaborado pela 
Secid/MT. 
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As compatibilizações necessárias de projeto somente reforçam que itens relevantes para a 
construção do novo HUJM não foram solicitados em projeto pelo Pregão Eletrônico nº 
138/2010.  

Dada a natureza do objeto (projeto executivo), torna-se inviável a apuração de eventual 
prejuízo financeiro para a UFMT, mesmo porque a empresa Monte Verde, quando acionada, 
apresentava novos elementos técnicos para a Universidade. Porém, por mais que os gestores 
tenham procurado atender à Secid/MT ainda restam projetos complementares a serem 
elaborados, demonstrando falhas na contratação original da UFMT.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2 Parte 2 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal descentralizado. 

 
3. Consolidação de Resultados 
 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não foi 
adequada, mas que no âmbito deste Relatório não exige providências de regularização por 
parte dos gestores federais uma vez que o assunto já foi objeto de avaliação por parte do TCU, 
com a expedição do Acórdão 2760/2012 - Plenário.  

Contudo, do montante fiscalizado de R$ 2.140.881,15 destaca-se como situação de maior 
gravidade as incertezas quanto ao alcance do objetivo de construção no novo Hospital Júlio 
Müller, tendo em vista a demora entre as partes do Convênio nº 048/FUFMT/2011 em fazer 
cumprir as obrigações nele estabelecidas.  

 


