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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O Ministro de Estado da Saúde solicitou à Controladoria-Geral da União, por 

meio do Aviso nº 309/GM/MS, de 13/04/2011, a realização de ação de controle nos Hospitais 

Federais localizados na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Essa solicitação foi motivada por 

levantamentos preliminares conduzidos pela Secretaria-Executiva e pela Secretaria de Atenção à 

Saúde, ambas vinculadas ao MS, cujas conclusões indicavam a oportunidade de se aferir a 

regularidade e avaliar a gestão das referidas unidades hospitalares. 

 

A CGU, por meio do Aviso nº 143/2011/GM/CGU-PR, de 15/04/2011, 

comunicou ao Ministério da Saúde o pronto atendimento pela Secretaria Federal de Controle à 

supramencionada solicitação. Assim, considerando a demanda do Ministro da Saúde e os 

procedimentos de fiscalização já existentes na CGU, optou-se por realizar os trabalhos em quatro 

etapas:  

 

 1ª etapa – Serviços Continuados;  

 2ª etapa – Aquisições de Insumos Médico-Hospitalares e de Medicamentos;  

 3ª etapa – Locação de Equipamentos Hospitalares; e  

 4ª etapa – Contratos de Obras e Reformas Prediais. 

 

A figura a seguir apresenta organograma simplificado do Ministério da Saúde, 

mostrando a estrutura de subordinação hierárquica das unidades foco da demanda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a execução das atividades e manutenção dos serviços prestados pelos 

hospitais federais localizados no estado do Rio de Janeiro, os recursos foram previstos no PPA 

2008-2011 e dotados na respectiva Lei Orçamentária Anual no âmbito da Unidade Orçamentária 

do Fundo Nacional de Saúde, conforme apresentado na tabela a seguir: 

  

Secretaria de 

Atenção à Saúde 

Departamento de Gestão Hospitalar 

no Estado do Rio de Janeiro (DGH) 

Hospital 

Federal de 

Ipanema 

 

UG 250103 

Hospital 

Federal da 

Lagoa 

 

UG 250105 

Hospital 

Federal do 

Andaraí 

 

UG 250106 

Hospital 

Federal 

Cardoso 

Fontes 

UG 250104 

Hospital 

Federal dos 

Servidores 

do Estado 

UG 250061 

Hospital 

Federal de 

Bonsucesso 

 

UG 250042 
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TABELA 01 

UG EXECUTORA 

DESPESAS EMPENHADAS  

2011 2010 2009 2008 

250042 Hospital Federal de Bonsucesso 181.894.332,36 156.150.298,37 148.271.589,95 113.653.416,56 

250061 Hospital Federal dos Servidores do Estado 179.442.146,44 162.235.638,75 157.110.051,85 126.492.607,59 

250103 Hospital Federal de Ipanema 71.234.802,76 58.853.141,06 35.750.320,21 20.668.111,63 

250104 Hospital Federal Cardoso Fontes 76.797.806,25 59.946.392,05 49.780.851,85 24.497.184,40 

250105 Hospital Federal da Lagoa 77.598.299,70 69.443.617,28 50.988.381,34 25.378.176,46 

250106 Hospital Federal do Andaraí 103.735.023,88 81.536.262,96 68.861.683,47 27.496.151,80 

Total 690.702.411,39 588.165.350,47 510.762.878,67 338.185.648,44 

 

 

 

Tendo em vista que o Aviso do Ministro da Saúde solicitou a apuração dos fatos 

classificando-os nas tipificações Contratações de Serviços Continuados, Aquisições de Insumos 

Médico-Hospitalares, Contratos de Obras e Reformas Prediais e Locação de Equipamentos 

Hospitalares, foram levantados os valores pagos nos exercícios de 2009 a abril de 2011 pelas 

Unidades Gestoras dos Hospitais Federais do RJ, para seleção das amostras a serem analisadas, 

conforme mostrado na tabela a seguir: 

 

 

 

TABELA 02 

DIMENSÃO DA DEMANDA VALOR PAGO 

Aquisições de Insumos Médico Hospitalares e de Medicamentos R$ 343.351.050,58 

Serviços Continuados R$ 315.045.036,91 

Locação de Equipamentos Hospitalares R$ 131.408.279,30 

Obras e Reformas Prediais R$ 38.973.595,52 

Serviços Continuados - Manutenção de equipamentos médicos R$ 34.918.363,03 

Outros R$ 24.300.381,50 

Total Resultado R$ 887.996.706,84 

 

 

Os resultados pormenorizados dos trabalhos realizados, organizados por cada 

Hospital Federal e por programa e ação de governo, estão apresentados nos anexos a este 

Relatório, onde são relatadas as constatações, as manifestações das Unidades Jurisdicionadas, as 

análises do Controle Interno e as recomendações efetuadas.  

 

Das análises realizadas pela CGU e após as manifestações dos gestores responsáveis, 

foi identificado o valor de R$ 96.512.294,18 como potencial prejuízo aos cofres públicos, 

conforme apresentado na tabela a seguir: 
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TABELA 03 

UNIDADE 

JURIDICIONADA 

ETAPA 

Serviços 

Continuados 

Insumos e 

medicamentos 

Locação de 

equipamentos 

Obras e 

Reformas 
Total Geral 

Hospital Federal Cardoso 

Fontes 5.620.093,59 1.871.073,01 7.300.349,00 3.476.102,21 18.267.617,81 

Hospital Federal da Lagoa 1.975.524,00 25.224,00 1.538.214,92 1.930.515,40 5.469.478,32 

Hospital Federal de 

Bonsucesso 4.495.983,48 5.799.720,70 9.294.185,66 13.948.119,42 33.538.009,26 

Hospital Federal de Ipanema 2.177.162,42 1.206.697,00 5.476.455,15 6.226.489,16 15.086.803,73 

Hospital Federal do 

Andaraí* 646.558,80 1.668.298,61   1.837.576,77 4.152.434,18 

Hospital Federal dos 

Servidores do Estado 5.708.404,14 2.089.559,00 11.633.577,55 566.410,19 19.997.950,88 

Total Geral 20.623.726,43 12.660.572,32 35.242.782,28 27.985.213,15 96.512.294,18 

*Há procedimentos licitatórios homologados pelo Hospital Federal do Andaraí e analisados pela CGU que foram realizados, 

desde a fase de pesquisa de preços até a adjudicação, pelo Departamento de Gestão Hospitalar – DGH/SAS, o que torna 

necessária a apuração específica de responsabilidades  em relação às falhas identificadas.  

 

Neste trabalho de fiscalização, considera-se como prejuízo potencial a possibilidade 

de dano ao erário devido às aquisições e às contratações por preços acima dos praticados no 

mercado, a pagamentos antecipados, à superestimativa da aquisição, à ociosidade de 

equipamentos adquiridos pelos hospitais, à expiração do prazo de validade de produtos, à 

ausência de localização e à impossibilidade de comprovação da utilização de medicamentos e 

insumos adquiridos pelas Unidades. 

 

O prejuízo efetivo será apurado por meio de procedimentos específicos, a serem 

realizados pelo Ministério da Saúde, que contemplarão, inclusive, a possibilidade de 

apresentação de esclarecimentos adicionais por parte dos gestores envolvidos.   

 

Nos itens 2 e 3 deste Relatório constam, respectivamente, as sínteses das principais 

constatações e deficiências identificadas nos seis hospitais federais fiscalizados, em cada uma 

das etapas acima mencionadas. 

 

2. RESULTADOS GERAIS POR ÁREA TEMÁTICA  

 

2.1 Serviços Continuados  

Os trabalhos de campo relacionados à primeira etapa tiveram por objeto a avaliação 

dos seguintes serviços: Alimentação hospitalar, Lavanderia hospitalar, Limpeza hospitalar, 

Vigilância desarmada e eletrônica e Apoio administrativo. Os relatórios preliminares foram 

encaminhados à Secretária-Executiva do Ministério da Saúde por intermédio do Ofício nº 

25.791/GSGAB/SFC/CGU-PR, de 02/09/2011, para serem enviados aos gestores para 

manifestação. Após solicitar prorrogação de prazo, a SE/MS apresentou esclarecimentos, em 

25/11/2011.  

 

As irregularidades verificadas resultaram prejuízo potencial de R$ 20.623.726,43 de 

um montante fiscalizado de R$ 220.853.799,04, conforme tabela a seguir: 
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TABELA 04 

UNIDADE JURIDICIONADA  PREJUÍZO POTENCIAL  

Hospital Federal Cardoso Fontes  R$ 5.620.093,59  

Hospital Federal da Lagoa  R$ 1.975.524,00  

Hospital Federal de Bonsucesso  R$ 4.495.983,48  

Hospital Federal de Ipanema  R$ 2.177.162,42  

Hospital Federal do Andaraí 646.558,80 

Hospital Federal dos Servidores do Estado  R$ 5.708.404,14  

Total Geral  R$ 20.623.726,43 

 

As principais falhas e irregularidades identificadas pela equipe da CGU em relação 

aos Contratos de Serviço Continuados foram:  

 Contratação antieconômica de serviços continuados com preços superiores aos praticados 

na Administração Pública ou no mercado; 

 Inércia da Unidade em iniciar o procedimento licitatório tendo sido celebrado contrato 

emergencial; 

 Pesquisa de preços para formação de preço referencial restrita a algumas empresas; 

 Desclassificação de empresa detentora da melhor proposta sem justificativa técnica 

plausível; 

 Realização de licitações com exigências restritivas ao caráter competitivo dos certames; 

 Sobrepreço na contratação de serviços continuados hospitalares; 

 Pagamentos sem cobertura contratual; 

 Pagamentos sem a contraprestação de serviços; 

 Ausência de fiscalização adequada da execução do Contrato; 

 Pagamentos e execução acima dos quantitativos estimados no Edital; 

 Ausência de dedução nos pagamentos à contratada do período relativos à faltas e licenças 

de empregados terceirizados, sem que houvesse justificativa para tal omissão; 

 Inexistência de segregação de função; 

 Superfaturamento nos pagamentos realizados; 

 Celebração de Termos Aditivos acima do limite de 60 meses estabelecido pela Lei n.º 

8.666/93. 

 

2.2. Aquisições de Insumos Médico-Hospitalares e de Medicamentos 

Para a realização dos trabalhos concernentes à segunda etapa, a CGU contou com o 

apoio de técnicos do DENASUS no planejamento das ações de controle, quando foram 

selecionadas as Aquisições de Insumos Médico-Hospitalares e de Medicamentos, bem como na 

realização dos trabalhos de campo.  

 

Os Relatórios Preliminares foram encaminhados ao Ministério da Saúde em 

30/11/2011, por meio do Ofício n° 36203/DSSAU/DS/SFC/CGU-PR. A Secretaria Executiva do 

MS apresentou as manifestações dos gestores por intermédio do Ofício MS/SE/GAB Nº 89, de 

21/03/2012. A partir de diversas impropriedades/irregularidades foi constatado prejuízo 

potencial de R$ 12.660.572,32, detalhados a seguir:  
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TABELA 05 

UNIDADE JURIDICIONADA PREJUÍZO POTENCIAL 

Hospital Federal Cardoso Fontes R$ 1.871.073,01 

Hospital Federal da Lagoa R$ 25.224,00 

Hospital Federal de Bonsucesso R$ 5.799.720,70 

Hospital Federal de Ipanema R$ 1.206.697,00 

Hospital Federal do Andaraí R$ 1.668.298,61 

Hospital Federal dos Servidores do Estado R$ 2.089.559,00 

Total Geral R$ 12.660.572,32 

 

No que se refere às Aquisições de Insumos Médico-Hospitalares e de Medicamentos, 

apresentamos as principais constatações identificadas nos trabalhos realizados: 

 Fragilidades no planejamento e gerenciamento das compras resultando em aquisições 

incompatíveis com a demanda da Unidade; 

 Formação de Ata de Registro de Preços para medicamentos com valores acima dos 

praticados na Administração Pública Federal; 

 Aquisição de material constante em Ata de Registro de Preços em quantidades acima do 

permitido pela legislação; 

 Aquisições de produtos para a saúde com preço superior ao encontrado em Registro de 

Preço vigente, caracterizando uma compra antieconômica; 

 Recebimento de produtos de marca não prevista na proposta da licitante vencedora e 

aquisição de produtos de empresa inabilitada no Pregão; 

 Divergências e ausências de especificações de lotes nas notas fiscais de entrega dos 

insumos; 

 Estoque de insumos com prazo de validade vencido e divergências entre o saldo de 

material informado no sistema de controle de estoque e o efetivamente existente no 

Almoxarifado Central; 

 Não localização de itens de material no almoxarifado e na farmácia da unidade, bem 

como dispensação de produtos para o próprio almoxarifado e para a empresa fabricante, a 

título de “empréstimo”; 

 Cadastramento de saídas de medicamentos da Farmácia para os códigos “Diversos” sem 

suporte documental, que evidencie a destinação desses medicamentos, e sem justificativa 

por parte da Administração do Hospital; 

 Compras não registradas no Sistema Integrado de Informatização de Ambiente Hospitalar 

- HOSPUB, caracterizando o descontrole quanto à destinação de medicamentos;  

 Superfaturamento na aquisição de produtos hospitalares por meio de Pregões;  

 Indícios de superfaturamento, direcionamento e conluio entre licitantes; 

 Indícios de montagem de pesquisa de preços em Pregão; 

 Pagamento sem cobertura contratual, falha no controle de fornecimento de produtos, 

ausência de proposta de preço detalhada de empresa vencedora. 

 

2.3. Locação de Equipamentos Hospitalares 

Para a realização dos trabalhos concernentes à terceira etapa, a CGU contou com o 

apoio de técnicos do DENASUS no planejamento das ações de controle, quando foram 

selecionados os contratos de Locação de Equipamentos Hospitalares, bem como na realização 

dos trabalhos de campo.  
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O Relatório Preliminar foi encaminhado ao Ministério da Saúde em 30/11/2011, por 

meio do Ofício n° 36203/DSSAU/DS/SFC/CGU-PR. A Secretaria Executiva do MS apresentou 

as manifestações dos gestores por intermédio do Ofício MS/SE/GAB Nº 89, de 21/03/2012. 

Concluídas as análises permaneceram diversas impropriedades/irregularidades que causaram 

prejuízo potencial de R$ 35.242.782,28, detalhados a seguir: 

 

TABELA 06 

UNIDADE PREJUÍZO POTENCIAL 

Hospital Federal Cardoso Fontes  R$ 7.300.349,00  

Hospital Federal da Lagoa  R$ 1.538.214,92  

Hospital Federal de Bonsucesso  R$ 9.294.185,66  

Hospital Federal de Ipanema  R$ 5.476.455,15  

Hospital Federal dos Servidores do Estado  R$ 11.633.577,55  

Total Geral  R$ 35.242.782,28  

 

Nas fiscalizações efetuadas referentes à Locação de Equipamentos Hospitalares, 

foram identificadas diversas falhas, sendo que as principais são:  

 Sobrepreço evidenciado na planilha de composição dos custos de Pregão; 

 Superestimativa nos quantitativos de máquinas e insumos para a realização de 

procedimentos de hemodiálise; 

 Ausência de competitividade e indícios de direcionamento de Pregão Eletrônico; 

 Restrição à competitividade em Pregão Eletrônico, com adjudicação em único lote apesar 

de o objeto ser divisível; 

 Apresentação de proposta da vencedora em desacordo com o termo de referência do 

Pregão Eletrônico, e notas fiscais de pagamento divergentes do termo de referência do 

Pregão Eletrônico; 

 Vínculo societário entre empresas e direcionamento de pesquisa de mercado para obter a 

continuidade da prestação de serviços executados por empresa. 

 Contratação onerosa de prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos de 

hemodiálise, com fornecimento de insumos, derivada de superestimativa de demanda da 

produção, agravada pela aditivação do contrato no valor e no prazo, e mudança de objeto, 

ocasionando prejuízo;  

 Direcionamento de licitação e ausência de demonstração de vantagens na locação de 

videocirurgia em detrimento da compra do equipamento; 

 Pagamento de serviço sem amparo contratual, com supressão de objeto acima do 

percentual permitido por Lei; 

 Fragilidade no controle de estoque dos insumos da hemodiálise; 

 Presença de diversos insumos vencidos, causando prejuízo à Administração; 

 Valorização indevida dos encargos sociais e trabalhistas na planilha de composição de 

custos dos serviços de locação de equipamentos; 

 Superfaturamento na contratação de empresa para locação de equipamentos hospitalares; 

 Ociosidade de equipamento locado, indicando gestão antieconômica; 

 Impropriedades na instalação de equipamentos locados: entregas com atraso e sem 

instalação ou uso; equipamentos não localizados. Ausência de aplicação de multa pela 

inexecução parcial do contrato; 

 Alocação de mão-de-obra, incluindo enfermeiros e técnicos de enfermagem, não obstante 

alerta do Núcleo de Assessoramento Jurídico sobre a impossibilidade de terceirizar 

atividade finalística do Órgão. 
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2.4. Contratos de Obras e Reformas Prediais 

Para a realização dos trabalhos concernentes à quarta etapa, a CGU contou com o 

apoio de técnicos do DENASUS na realização dos trabalhos de campo. 

Os Relatórios preliminares foram encaminhados em 07/11/2011 ao MS, por meio do 

Ofício n° 33187/DSSAU/DS/SFC/CGU-PR, tendo a Secretaria Executiva do MS apresentado as 

manifestações dos gestores dos hospitais federais por intermédio do Ofício MS/SE/GAB Nº 33, 

de 31/01/2012. 

As irregularidades verificadas resultaram prejuízo potencial de R$ 27.985.213,15 de 

um montante fiscalizado de R$ 111.913.495,66, conforme quadro a seguir: 

 

TABELA 07 

UNIDADE JURIDICIONADA PREJUÍZO POTENCIAL 

Hospital Federal Cardoso Fontes R$ 3.476.102,21 

Hospital Federal da Lagoa R$ 1.930.515,40 

Hospital Federal de Bonsucesso R$ 13.948.119,42 

Hospital Federal de Ipanema R$ 6.226.489,16 

Hospital Federal do Andaraí R$ 1.837.576,77 

Hospital Federal dos Servidores do Estado R$ 566.410,19 

Total Geral R$ 27.985.213,15 

 

 

Como resultado preliminar, foram identificadas as seguintes principais constatações:  

 Adoção de serviços em duplicidade na planilha orçamentária, acarretando sobrepreço; 

 Falhas na elaboração dos projetos básicos referentes às obras contratadas; 

 Existência de cláusulas restritivas ao caráter competitivo no edital de pregão eletrônico; 

 Contratação de serviço sem previsão de quantidades na planilha orçamentária; 

 Não observância ao princípio da isonomia, bem como o da seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração ; 

 Ocorrência de superfaturamento no projeto final de arquitetura apresentado para obras; 

 Modalidade de licitação empregada incompatível com a complexidade do objeto 

contratado; 

 Antecipação de pagamento referente a serviços não executados; 

 Ausência de diferenciação de taxas de BDI para itens executados por empresas 

especializadas, acarretando sobrepreço; 

 Serviços executados em desconformidade com o contratado; 

 Atrasos na execução da obra objeto do contrato devido à má gestão administrativa do 

hospital, resultando em prejuízo; 

 Superfaturamento quantitativo em contrato; 

 Pagamento em duplicidade; 

 Realização de pagamentos incompatíveis com o cronograma físico de execução das obras 

e serviços; 

 Ausência de Licença para execução da obra ou serviço de engenharia, emitida pela 

Anvisa, de acordo com a RDC 50; 

 Não apresentação pela empresa contratada dos atestados de capacidade técnica 

operacional e profissional em contrato de obras. 
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3. RESULTADOS POR HOSPITAIS FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

As situações verificadas nas fiscalizações realizadas nos Hospitais Federais do Rio de 

Janeiro estão detalhadas nos anexos a este Relatório, que em síntese são as seguintes: 

 

3.1. Hospital Federal de Ipanema  

 Aluguel injustificado de equipamentos por meio do contrato nº 19/2010, firmado com a 

empresa Microview Ltda, tendo em vista que o Hospital Federal de Ipanema - HFI possui 

equipamentos com a mesma função em condições de uso, com prejuízo no montante de 

R$ 4.229.376,00 anuais. 

 Prática de preços acima do de mercado, evidenciado na planilha de composição dos custos 

do Pregão nº 16/2010 do HFI. 

 Cálculo incorreto referente aos encargos sociais e trabalhistas na planilha de composição 

de custos dos serviços de locação da empresa Microview contratados pelo HFI por meio 

do Pregão nº 16/2010, gerando um prejuízo de R$150.279,15 anuais. 

 Ausência de demonstração das vantagens da locação dos equipamentos em detrimento da 

aquisição no Pregão nº 16/2010 do HFI, descumprindo recomendação do Núcleo de 

Assessoria Jurídica no Rio de Janeiro da Advocacia-Geral da União, bem como 

estimativa de valor para contratação baseada em pesquisas de preços com índice de 

variação constante, o que demonstra que não houve pesquisa de mercado e que há a 

possibilidade de conluio e direcionamento da licitação à Empresa Microview. 

 Insuficiência no projeto básico para a contratação das obras de recuperação da fachada do 

Hospital Federal de Ipanema. 

 Contratação de serviço sem previsão de quantidades na planilha orçamentária. 

 Adoção de serviços em duplicidade na planilha orçamentária, acarretando sobrepreço de 

R$554.675,94 e prejuízo de R$431.414,62. 

 Ausência de diferenciação de taxas de BDI para itens executados por empresas 

especializadas, acarretando um sobrepreço de R$ 642.740,24 e um superfaturamento de 

R$ 301.092,32. 

 Ocorrência de sobrepreço no valor de R$3.470.479,81 e de superfaturamento de 

R$1.214.490,63 na execução das obras de recuperação da fachada do Hospital Federal de 

Ipanema. 

 Ocorrência de superfaturamento no valor de R$38.380,59 no projeto final de arquitetura 

apresentado para as obras de recuperação da fachada do Hospital Federal de Ipanema. 

 Serviços executados em desconformidade com o contratado acarretando um sobrepreço de 

R$1.520.212,58 e um superfaturamento de R$113.893,90. 

 Montagem e direcionamento do processo licitatório evidenciado pela variação constante 

dos preços das cotações apresentadas pelas empresas. 

 Ausência de controle dos insumos ortopédicos, impossibilitando a comprovação de sua 

utilização no HFI, causando prejuízo de R$1.206.697,00. 

 Recebimento de produtos de marca não prevista na proposta da licitante vencedora que, 

além de integrarem a proposta da empresa inabilitada no Pregão n.º 11/2010, continham a 

etiqueta da empresa perdedora, o que indica a possibilidade de direcionamento no 

processo licitatório. 

 Ausência de um planejamento adequado com vistas à aquisição de insumos para cirurgias 

de artroplastias de quadril e joelho. 

 Divergências e ausências de especificações de lotes nas notas fiscais de entrega dos 

insumos, bem como ateste de recebimento de produtos divergentes da marca contratada. 
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 Aquisição de material constante em Ata de Registro de Preços em quantidades acima do 

permitido pela legislação.  

 Contratação antieconômica de serviços de fornecimento de alimentação, com preços 

superiores aos praticados na Administração Pública, com prejuízo de R$ 360.445,20, no 

período de janeiro a abril/2011. 

 Pesquisa de preços para formação de preço referencial restrita a algumas empresas.  

 Ausência de mecanismos de controles relacionados ao fornecimento das refeições no 

âmbito do Hospital Federal de Ipanema.  

 Retenção a menor da taxa de água, luz e gás, em descumprimento ao item 37 da Cláusula 

Sétima do Contrato nº 01/2011.  

 Falta de retenção da parcela correspondente ao INSS, em afronta Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991.  

 Autorizações de refeições a servidores do Hospital que recebem auxílio refeição. 

 Sobrepreço estimado em 79% na contratação de serviços de lavanderia hospitalar com 

fornecimento de enxoval, em relação aos preços obtidos em pesquisa de mercado, com 

prejuízo de R$ 447.207,47 no período de janeiro a junho/2011.  

 Ausência de detalhamento dos custos relativos à locação de roupas e com os custos da 

lavanderia, em descumprimento ao inc. II do § 2o do art. 7º da Lei nº 8.666/1993.  

 Não realização de estudo preliminar de viabilidade técnica e financeira, descumprindo 

recomendação do NAJ-RJ/CGU/AGU, de forma que demonstrasse a vantajosidade para a 

Administração da contratação dos serviços de Lavanderia Hospitalar com locação de 

enxoval.  

 Inércia da Unidade em iniciar o procedimento licitatório definitivo para os serviços de 

lavanderia hospitalar do Hospital de Ipanema, tendo sido celebrado o Contrato 

Emergencial nº 15/2010. 

 Pagamentos sem cobertura contratual para o serviço prestado no período de 20.11.2010 a 

31.12.2010, no valor de R$ 230.977,51.  

 Fragilidades e irregularidades constatadas na execução dos serviços de Lavanderia 

Hospitalar com Locação de Enxoval, tais como descumprimento de cláusulas 

estabelecidas em contrato e ausência de controles internos primários.  

 Contratação de forma emergencial sem que fossem demonstrados os reais motivos da 

situação caracterizada como emergencial, fundamentada no inciso IV do art.24 da Lei nº 

8.666/93. 

 Ausência de ampla pesquisa de preços para formação de preço referencial, sendo que a 

consulta foi restrita a algumas empresas somente. 

 Contratação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de equipamento de vigilância 

eletrônica em conjunto com serviços continuados de vigilância desarmada, em desacordo 

com a IN MPOG nº 03/2009, que alterou a IN MPOG nº 02/2008, e a Súmula TCU nº 

247, de 10.11.2004, culminando em restrição à competitividade do certame.  

 Contratação em valores superestimados de serviços de instalação, manutenção ou aluguel 

de equipamentos de vigilância eletrônica em conjunto com serviços contínuos de 

vigilância desarmada, com prejuízos de R$ 108.818,46, no período de julho/2010 a 

abril/2011. 

 Ausência de detalhamento dos custos e do preço unitário mensal do aluguel de cada 

equipamento de vigilância eletrônica, em afronta ao inc. II do § 2º do art. 7º da Lei nº 

8.666/1993, e inclusão indevida dos custos de vigilância eletrônica dentro da planilha de 

custo e formação de preço dos postos de vigilância desarmada.  

 Contratação emergencial direcionada para a segunda colocada da cotação de preços, a 

empresa Centauro Vigilância e Segurança Ltda, tendo sido desclassificada a empresa 

VIGBAN, primeira colocada do certame, sem o devido respaldo legal. 
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  Contratações emergenciais sucessivas e realização de pagamentos pela prestação de 

serviço de vigilância desarmada e eletrônica sem cobertura contratual. 

 

3.2. Hospital Federal da Lagoa  

 Pagamento em duplicidade ocasionando sobrepreço no valor de R$ 274.891,97 (duzentos 

e setenta e quatro mil oitocentos e noventa e um reais noventa e sete centavos) e 

superfaturamento de R$ 261.041,43 (duzentos e sessenta e um mil e quarenta e um reais e 

quarenta e três centavos) no Contrato nº 04/2010. 

 Superfaturamento quantitativo no Contrato nº 04/2010 no montante de R$ 37.884,43 

(trinta e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos). 

 Sobrepreço nas obras e serviços de modernização dos elevadores do Hospital Federal da 

Lagoa referente ao Contrato n.º 14/2010 no valor de R$ 1.617.739,00. 

  Existência de cláusulas restritivas ao caráter competitivo no edital do Pregão Eletrônico 

n.º 11/2010. 

 Realização de pagamentos incompatíveis com o cronograma físico de execução das obras 

e serviços de modernização de elevadores no Contrato n.º 14/2010. 

 Atraso nas obras e serviços de modernização dos elevadores do Contrato n.º 14/2010. 

 Ausência de competitividade e indícios de direcionamento do Pregão Eletrônico nº 

01/2008 do HFL, que apesar de possuir objeto divisível foi adjudicado pelo maior lance 

global, tendo como única participante a empresa RENAL-TEC.  

 Contratação onerosa de prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos de 

hemodiálise, com fornecimento de insumos, derivada de superestimativa de demanda da 

produção, agravada pela aditivação do contrato no valor e no prazo, e mudança de objeto. 

 Prejuízo de R$ 876.121,80 na contratação de locação de 10 (dez) máquinas para 

hemodiálise, por meio do contrato n.º 02/2009 firmado entre o HFL e a Empresa 

RENAL-TEC. 

 Prejuízo anual de R$ 662.093,12 na aquisição de insumos para hemodiálise por meio 

Pregão Eletrônico n.º 01/2008, que deu origem ao contrato n.º 02/2009, firmado entre o 

HFL e a Empresa RENAL-TEC.  

 Pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 4 (quatro) máquinas de 

hemodiálise, de propriedade do Hospital da Lagoa, sem amparo contratual, com 

supressão de objeto acima do percentual permitido por Lei.  

 Superfaturamento na aquisição de desfibriladores e outros produtos para a saúde por meio 

do Pregão nº 08/2011, levando ao prejuízo de R$ 25.224,00.  

 Divergências entre o saldo de material informado no sistema de controle de estoque 

(Hospub) e o efetivamente existente no almoxarifado central devido a deficiências no 

controle de estoque. 

 Fragilidades no planejamento e no gerenciamento das compras resultando em aquisições 

incompatíveis com a demanda da Unidade, bem como em pagamento antecipado de 

insumos de laboratório no valor de R$ 308.011,75. 

 Ausência de retenção do ISSQN por parte do Hospital Federal da Lagoa na contratação de 

serviços de fornecimento de refeições. 

 Realização de pagamentos indenizatórios sem cobertura contratual, decorrentes de 

despesas com serviços continuados de fornecimento de refeições no valor de R$ 

4.484.915,01. 

 Restrição ao caráter competitivo na contratação de empresa para prestação de serviços 

continuados de fornecimento de refeições. 

 Contratação antieconômica de serviços de alimentação hospitalar, com prejuízo estimado 

à Administração no montante de R$ 943.987,20, no período de janeiro a maio de 2011. 

 Faturamento de notas fiscais mensais em valores e quantidades superiores ao previsto em 

contrato. 
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 Pagamento de serviços de limpeza hospitalar sobre área interditada para obras, sem 

justificativas nos autos sobre o remanejamento dos terceirizados de limpeza para outros 

setores.  

 Divergências entre as metragens das áreas previstas nos projetos básicos dos contratos de 

limpeza hospitalar. 

 Elaboração de Termo Aditivo de supressão do valor contratado, sem especificação 

detalhada dos serviços de limpeza hospitalar a serem suprimidos. 

 Exigência no Edital de Licitação, sem justificativa, de profissional registrado no Conselho 

de Psicologia para atuação em serviços de limpeza hospitalar, restrigindo o caráter 

competitivo do certame. 

 Redução injustificada da produtividade mínima prevista na IN/SLTI nº 02/2008 para 

limpeza de área hospitalar. 

 Pagamento de serviços de limpeza sem respaldo contratual no montante de R$ 

518.096,79.  

 Incremento de 170% no valor pago por m2 das áreas hospitalares semicríticas e críticas no 

Contrato nº 07/2011, em relação à contratação anterior com a mesma empresa, com 

sobrepreço anual de R$ 1.031.536,80. 

 

3.3. Hospital Federal do Andaraí 

 Ausência de Licença para execução da obra ou serviço de engenharia, emitida pela 

Anvisa, de acordo com a RDC 50. 

 Falhas na elaboração dos projetos básicos referentes às obras contratadas por meio da 

Concorrência nº 02/2009 e do Pregão Eletrônico nº 21/2010.   

 Atrasos na execução da obra objeto do contrato n° 35/2010 devido à má gestão 

administrativa do hospital. 

 Atrasos na execução do objeto do contrato n° 12/2010, resultando em Prejuízo de 

R$47.590,73. 

 Incorporação, na planilha orçamentária anexa ao edital da Concorrência nº 02/2009, de 

itens  com cotação de serviços mediante a rubrica “verba”. 

 Não utilização de BDI diferenciado na planilha orçamentária do Pregão Eletrônico nº 

21/2010 (contrato nº35/2010), acarretando um sobrepreço de R$244.458,00 e um 

superfaturamento de R$ 124.772,49. 

 Medição de serviços com taxa de BDI maior ao contratado na Concorrência 02/2009, 

resultando em sobrepreço de R$193.317,77 e superfaturamento de R$ 173.177,40. 

 Antecipação de pagamento referente a serviços não executados, no valor de R$ 

1.352.210,27, referentes ao contrato nº35/2010. 

 Execução de serviços de engenharia, referentes ao Contrato nº35/2010, não previstos na 

planilha contratual. 

 Ausência de localização de medicamentos e de produtos para a saúde adquiridos pelo 

HFA, com prejuízo de R$ 194.865,00, devido a deficiências no controle de estoque.   

 Desclassificação de empresa que ofertou o menor preço com base em parecer técnico 

inexistente nos autos do respectivo processo, bem como ausência de aplicação de sanções 

às empresas que, embora tenham ofertado o melhor lance no pregão, não apresentaram 

documentação e amostras.  

 Superfaturamento na aquisição de medicamentos (Pregão n.º 52/2009), com adjudicação 

de valores acima dos estimados e dos praticados no mercado, causando prejuízo de 

R$376.083,26 secundário às aquisições do HFA e de R$770.293,20 relativo às despesas 

executadas por outras Unidades.Superfaturamento na aquisição de reagentes para testes 

de análises clínicas laboratoriais por meio do Pregão n.º 06/2010, com prejuízo de 

R$149.860,00 para a Administração devido às aquisições realizadas por outras Unidades. 
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 Superfaturamento na aquisição do medicamento caspofungina 50mg, por meio do Pregão 

nº 24/2010, gerando prejuízo de R$ 177.197,15 para a Administração.  

 Ata de Registro de Preços do Pregão nº 52/2009 formalizada com descrição errada de 

itens, possibilitando prejuízos para a Administração na aquisição desses itens. 

 Desorganização processual e restrição de escopo ao trabalho de fiscalização realizado no 

Hospital Federal do Andaraí. 

 Ausência de controle patrimonial no Hospital Federal do Andaraí, incluindo a não 

realização de inventários anuais desde o exercício de 2007. 

 Pagamentos realizados a maior do que o previsto na contratação, no valor apurado de R$ 

658.817,49. 

 Fornecimento de alimentação pela empresa terceirizada a funcionários terceirizados, 

estagiários e de outras pessoas, sem respaldo contratual. 

 Autorizações de refeições a servidores que recebem auxílio refeição. 

 Impropriedades detectadas na cozinha do Hospital Federal do Andaraí. 

 Impropriedades detectadas nos controles primários exercidos pelo hospital no serviço de 

lavanderia hospitalar, relacionados com a pesagem das roupas limpas, no âmbito do 

Contrato nº 77/2006 firmado com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda.  

 Deficiências na atuação do fiscal do Contrato nº 77/2006, referentes aos serviços de 

lavanderia do Hospital Federal do Andaraí, em razão da ausência de notificações à 

empresa contratada por falhas na execução contratual.  

 Impropriedades na operacionalização no processo de lavagem da roupa suja e da entrega 

da roupa limpa, contrariando os itens contidos no projeto básico e as diretrizes do 

Ministério da Saúde. 

 Prestação de serviços de lavanderia hospitalar por preço superior ao praticado na 

Administração Pública, com prejuízo potencial estimado em R$ 646.558,80, no período 

de janeiro a dezembro/2011. 

 Acréscimo financeiro de 17,91% na contratação emergencial em relação à contratação 

anterior, referente à prestação de serviço de limpeza, sem que fossem apresentados no 

processo os esclarecimentos e/ou justificativas para essa majoração e nem demonstrativos 

em Planilha de Custos e Formação de Preços. 

 Ausência de dedução nos pagamentos à contratada do período relativos às faltas e licenças 

de empregados terceirizados, sem que houvesse justificativa para tal omissão. 

 Serviços realizados de limpeza em área menor do que a área contratada, em razão de 

obras no hospital, sem a devida glosa nas faturas de pagamento.  

 Realização de pagamentos indenizatórios entre julho de 2008 a novembro de 2009 e entre 

maio de 2010 até abril de 2011, sem cobertura contratual, decorrentes de despesas com 

serviços continuados de limpeza, no valor total de R$ 8.586.238,80. 

 Restrição de escopo aos trabalhos de auditoria, em função da não disponibilização da 

documentação inerente à contratação de serviços de limpeza, mediante Contrato nº 

17/2009, com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda, tais como: Projeto Básico, 

Planilha de Custo e Formação de Preços do serviço, preço unitário do serviço e 

quantitativo de funcionários terceirizados. 

  Contratação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de equipamento de vigilância 

eletrônica em conjunto com serviços continuados de vigilância desarmada, em desacordo 

com a IN SLTI/MPOG nº 03/2009, que alterou a IN SLTI/MPOG nº 02/2008, e a Súmula 

TCU nº 247, de 10.11.2004.  

 Existência de processos licitatórios para implantação de sistemas de circuito fechado de 

TV e de vigilância eletrônica, e de prestação de serviço de vigilância e segurança 

desarmada, paralisados desde 2010 sem justificativas e/ou esclarecimentos pela Unidade. 
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 Realização de pagamentos indenizatórios no período de janeiro a março de 2011, sem 

cobertura contratual, decorrentes de despesas com serviços continuados de vigilância, 

segurança desarmada e segurança eletrônica, no valor total de R$ 501.302,85. 

 Quantitativo de empregados existentes em postos de vigilância inferior ao estipulado 

contratualmente, com prejuízo no mês de maio/2011 de R$ 28.424,38. 

 Inexistência de segregação de função no âmbito do HFA. 

 Ausência de pesquisa de mercado para a dispensa de licitação em caráter emergencial. 

 Ausência de fiscalização adequada da execução do Contrato nº 190/2005 no âmbito do 

Hospital Federal do Andaraí, incluindo falhas no controle de frequência e fornecimento 

de uniformes e vale-alimentação. 

 

Cumpre mencionar que, conforme documentação contida nos processos licitatórios e na 

manifestação do gestor, há licitações homologadas pelo Hospital Federal do Andaraí que são 

realizadas, desde a estimativa de preços até a adjudicação, pelo Departamento de Gestão 

Hospitalar da Secretaria de Atenção à Saúde, o que deve ser considerado quando da 

apuração de responsabilidade dos agentes que deram causa às falhas e prejuízos 

identificados na presente fiscalização. 

 

3.4. Hospital Federal Cardoso Fontes 

 Prejuízo de R$ 1.408.752,00 no Pregão n.º 03/2009 para contratação de empresa 

especializada em Locação de Equipamento de Hemodiálise para o HFCF, sendo 

vencedora a Empresa RENAL-TEC. 

 Ausência de demonstração previa da viabilidade econômica-financeira e da vantajosidade 

da opção pela locação dos equipamentos em relação ao custo de aquisição. 

 Fragilidade no controle de estoque dos insumos da hemodiálise do HFCF, fornecidos pela 

RENAL TEC por meio do contrato nº 02/2009 (oriundo do pregão 03/2009). 

 Limitação à competitividade decorrente do critério de julgamento pelo o menor preço 

global no Pregão nº 03/2009 realizado pelo HFCF, que teve como vencedora a empresa 

RENAL-TEC. 

 Locação de equipamentos pelo HFCF pela Empresa Microview, por meio do Pregão n.º 

08/2009, sem fundamentação adequada da necessidade, com prejuízo de R$ 

1.229.673,40. 

 Ausência de economicidade na opção pela locação de equipamentos hospitalares de vídeo 

cirurgia pelo HFCF, por meio do Contrato nº 10/2009 com a MICROVIEW, oriundo do 

Pregão nº 08/2009, resultando em um prejuízo potencial de 5.891.597,00. 

 Valorização indevida dos encargos sociais e trabalhistas na planilha de composição de 

custos dos serviços de locação de equipamentos de vídeo, acarretando um prejuízo 

potencial total de R$ 2,2 milhões até o final da vigência do Contrato nº 10/2009, firmado 

entre o HFCF e a Empresa Microview, oriundo do Pregão nº 08/2009. 

 Perda potencial do investimento no Contrato 03/2010. 

 Ausência de Licença para execução da obra ou serviço de engenharia, emitida pela 

Anvisa, de acordo com a RDC 50 no Contrato 03/2010. 

 Execução de Contrato 03/2010 com Superfaturamento no Valor de R$ 1.080.428,93. 

 Pagamento por serviços não realizados no Contrato 03/2010, ocasionando um 

superfaturamento de R$51.250,00.  

 Falta de Controle e Formalização de Alteração Contratual no Contrato 03/2010. 

 Restrição à competitividade pela definição inadequada do objeto licitado no Contrato 

11/2010. 
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 Ausência de diferenciação de taxas de BDI para itens desenvolvidos pela contratada e 

itens peculiares fornecidos por empresas especializadas no Contrato 11/2010, acarretando 

um sobrepreço de R$ 718.174,98. 

 Antecipação de pagamento por serviços não realizados no Contrato 11/2010. 

 Contratação de serviço sem previsão de quantidades na planilha orçamentária no Contrato 

11/2010. 

 Ocorrência de sobrepreço no valor de R$ 1.482.248,30 no Contrato 11/2010. 

 Divergências entre o saldo de material informado no sistema de controle de estoque 

(Hospub) e o efetivamente existente no almoxarifado e na farmácia devido a deficiências 

no controle de estoque. 

 Insuficiência de controles de movimentação de medicamentos e produtos para a saúde 

levando à impossibilidade de comprovação do usuário final, bem como à ocorrência de 

perdas, principalmente por expiração do prazo de validade, causando um prejuízo de R$ 

869.313,31. 

 Ausência de atendimento às normas de permutas de medicamentos e produtos para a 

saúde entre o HFCF e outras unidades de saúde da rede, o que restringe as possibilidades 

de rastreamento da movimentação desses produtos, bem como de comprovação de seu 

destinatário final.  

 Superfaturamento na aquisição de seringas para bomba de infusão, associado a montagem 

e direcionamento do processo licitatório para a empresa CONEXÃO, causando prejuízo 

de R$ 1.001.759,70 ao erário. 

 Pesagem de roupa suja e roupa limpa realizada por funcionários terceirizados. 

 Existência de controles de pesagem precários e em desconformidade com o termo de 

referência do Edital do Pregão 06/2010. 

 Indício de superfaturamento nos pagamentos realizados nos meses de janeiro a maio de 

2011, em razão de irregularidades na pesagem de roupas limpas, com prejuízo potencial 

estimado em R$ 195.090,60, de janeiro a maio/2011. 

 Não disponibilização pela contratada de auxiliar de almoxarifado em regime de plantão 

12x36, gerando pagamentos sem a contraprestação de serviços no valor de R$ 17.102,90, 

no período de janeiro a maio de 2011, no âmbito do Contrato nº 07/2009.  

 Disponibilização pela contratada de um quantitativo de prestadores de serviços menor do 

que o estipulado no contrato, gerando pagamentos sem a contraprestação de serviços no 

valor de R$ 254.810,87, no período de março a junho de 2011.  

 Sobrepreço na contratação de serviços de limpeza técnica em ambiente hospitalar por 

meio do Contrato nº 07/2009, celebrado com a empresa Excellence RH Serviços Ltda, 

com prejuízo de R$ 1.574.732,12, nos pagamentos realizados entre setembro/2009 a 

maio/2011. 

 Contratação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de equipamento de vigilância 

eletrônica em conjunto com serviços continuados de vigilância desarmada, em desacordo 

com a IN MPOG nº 03/2009, que alterou a IN MPOG nº 02/2008, e a Súmula TCU nº 

247, de 10.11.2004, culminando em restrição à competitividade do certame.  

 Contratação de serviços de instalação, manutenção e aluguel de equipamentos de 

vigilância eletrônica em valores acima dos preços de mercado, com prejuízos de R$ 

341.096,40, no período de janeiro/2010 a junho/2011.  

 Disponibilização de quantitativo de vigilantes menor do que o previsto no Contrato n° 

01/2010, com prejuízo estimado de R$ 1.119.605,70, de janeiro/2010 a junho/2011. 

 Indícios de que o quantitativo de postos de vigilantes está acima das necessidades do 

Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF. 

 Ausência de controles de fiscalização da execução do contrato no âmbito do Contrato nº 

190/2005 firmado entre o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO e a 
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empresa RUFOLO, cujos terceirizados prestam serviços no Hospital Federal Cardoso 

Fontes. 

 

3.5. Hospital Federal dos Servidores do Estado  

 Existência de cláusulas restritivas à competitividade no edital do Pregão Eletrônico n.º 

69/2010. 

 Sobrepreço nas obras e serviços de modernização dos elevadores do HFSE no valor de R$ 

518.410,19. 

 Realização de pagamentos antecipados no montante de R$ 48.000,00. 

 Atraso na execução das obras e serviços de modernização dos elevadores. 

 Superfaturamento na contratação da Empresa Microview para locação de equipamentos 

no âmbito do Pregão Eletrônico 12/2006 do HFSE, com prejuízo de R$ 5.634.182,40. 

 Restrição à competitividade no Pregão Eletrônico nº 12/2006 do HFSE, com adjudicação 

em único lote à Empresa Microview, apesar de o objeto ser divisível. 

 Realização de despesas de locação de equipamentos pelo HFSE, em favor da empresa 

Microview, sem cobertura contratual no montante de R$ 3.022.070,00. 

 Ociosidade de equipamento locado pelo HFSE, indicando gestão antieconômica. 

 Prejuízo de R$ 1.779.856,00, referente à locação de máquinas e aquisição de 

insumos/materiais de hemodiálise contratados pelo HFSE com a empresa RENAL-TEC 

por meio do Pregão Eletrônico nº 10/2010. 

 Superestimativa nos quantitativos de máquinas e insumos para a realização de 

procedimentos de hemodiálise no HFSE, por meio do Pregão n.º 10/2010, resultando no 

prejuízo de R$ 1.244.246,94 . 

  Ausência de competitividade no Pregão Eletrônico nº 10/2010 do HFSE, que apesar de 

possuir objeto divisível foi adjudicado pelo maior lance global, tendo como única 

participante a empresa RENAL-TEC. 

 Presença de diversos insumos vencidos no Setor de Nefrologia do HFSE, causando 

prejuízo à Administração. 

 Montagem de cotação de preços no Pregão n.º 04/2011, bem como realização de 

estimativas de preços para o Pregão n.º 35/2007 com base em propostas que apresentam 

características de não ter sido efetivamente realizada pesquisa de mercado. 

 Realização de despesas de locação de equipamentos sem cobertura contratual no valor de 

R$ 6.062.432,70 e pagamento a maior no valor de R$ 78.645,68 por serviços não 

prestados. 

 Falhas na instalação de equipamentos locados por meio do Contrato n.º 17/2011: entregas 

com atraso e sem instalação ou uso; equipamentos não localizados, gerando um prejuízo 

estimado de R$ 157.658,69. Ausência de aplicação de multa pela inexecução contratual 

no valor de R$ 334.880,00, importando no prejuízo total de R$ 492.538,69. 

 Ausência de aplicação de penalidade à empresa Labor Med no valor de R$ 13.725,69 por 

descumprimento de cláusula do contrato n.º 50/2007; apresentação de proposta da 

vencedora em desacordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico n.º 18/2010, e 

notas fiscais de pagamento divergentes do termo de referência do Pregão Eletrônico n.º 

50/2006. 

 Restrição à competitividade no Pregão Eletrônico nº(s) 50/2006, com indício de 

direcionamento para a empresa Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda, com 

realização de licitação por lote, apesar de objeto divisível, especificação de marca no 

objeto do pregão e realização de estimativa de preços com base em propostas de 

empresas que prestam assistência técnica à vencedora do certame. 

 Opção antieconômica pela locação de equipamentos, gerando um prejuízo estimado de R$ 

1.365.908,81. 
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 Locação de equipamentos por meio dos contratos n.º(s) 06/2007 e 07/2010 com 

equipamentos similares a novos e patrimoniados com próprios do HFSE. 

 Montagem de pesquisas de preços de mercado para elaboração da estimativa de preços 

destinada à aquisição de medicamentos e insumos (produtos para a saúde), causando 

superfaturamento e dano ao erário. 

 Superfaturamento na aquisição de medicamentos por meio da realização de pregão pelo 

HFSE (Pregão n.º 90/2008) ou da adesão a atas de registro de preços de outros órgãos 

federais, resultando em prejuízo de R$ 764.669,00. 

 Superfaturamento na aquisição de equipos (Pregão nº 90/2009) fornecidos pela empresa 

Conexão, com prejuízo de R$ 814.360,00. 

 Superfaturamento na aquisição insumos (produtos para a saúde) por meio do Pregão nº 

27/2009, associado à montagem e direcionamento do processo licitatório para a empresa 

Conexão, causando prejuízo de R$ 199.530. 

 Insuficiência de controles de movimentação de medicamentos e produtos para a saúde 

levando à impossibilidade de comprovação do usuário final, bem como à ocorrência de 

perdas por expiração do prazo de validade, causando um prejuízo de R$311.000,00. 

 Contratação antieconômica para fornecimento de refeições aos pacientes, residentes, 

acompanhantes e autorizados no HFSE, com prejuízo calculado em R$ 1.374.499,00, no 

exercício de 2010. 

 Impropriedades na execução do contrato celebrado entre o Hospital dos Servidores e a 

Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda., ocorrida em função de falhas na fiscalização, 

onerando indevidamente o contrato.  

 Falhas na condução da fase interna do Pregão nº 102/2005, quanto à designação do 

pregoeiro e equipe de apoio e realização de licitações, com exigências restritivas no 

Edital.  

 Superestimativa dos quantitativos de lanches fornecidos aos setores do Banco de Sangue e 

de Hemodiálise, com  indício de sobrepreço no montante de R$ 31.980,00 mensais, 

relativamente aos lanches servidos no Setor de Banco de Sangue, objeto do Pregão nº 

32/2011.  

 Pagamentos indenizatórios de fornecimento de refeições aos pacientes, residentes, 

acompanhantes e autorizados do HFSE, sem cobertura contratual, no valor mensal de R$ 

1.206.162,94. 

 Celebração de Termos Aditivos acima do limite de 60 (sessenta) meses estabelecido pela 

Lei nº 8.666/93. 

 Pagamentos por serviços de lavagem de roupa hospitalar sem cobertura contratual, no 

montante de R$ 2.087.117,53, decorrente de inércia do HFSE em promover o andamento 

do Pregão nº 16/2011 para prestação de serviços de lavandeira hospitalar.  

 Incremento no quantitativo de pesagem de roupas limpas para posterior faturamento, sem 

justificativas técnicas, de mar/2010 a abr/2011, em comparação com os 14 meses 

imediatamente anteriores, o que pode ter gerado um prejuízo potencial de R$ 939.786,40.  

 Superfaturamento nos serviço de lavanderia hospitalar com fornecimento de enxoval, 

ocasionando prejuízo calculado em R$ 3.362.138,74, no período de janeiro/2009 a 

abril/2011. 

 Descumprimento do objeto do contrato por parte da empresa prestadora de serviços, 

caracterizando baixa execução dos serviços contratados. 

 Descumprimento de determinação expedida pelo Tribunal de Contas da União no 

Acórdão nº 576/2004 - 2ª Câmara, que determinou ao Hospital Federal dos Servidores do 

Estado que exigisse a apresentação de documentos de controle de pesagem por parte da 

empresa de lavanderia.  

 Restrição à competitividade do Pregão Eletrônico nº 70/2008 por meio de exigência de 

inscrição ou registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN, bem como de 
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possuir profissional de nível superior com reconhecimento no COREN em seu quadro 

permanente, sem estar devidamente fundamentada no processo.  

 Falhas reiteradas na execução dos serviços de limpeza, sem a aplicação das sanções 

previstas em contrato. 

 Ausência de segregação de funções no Pregão Eletrônico nº 69/2008, referente a serviços 

de vigilância desarmada, integrada à vigilância eletrônica monitorada, visto que o mesmo 

servidor que elaborou o termo de referência também assumiu o papel de pregoeiro do 

certame. 

 Restrição ao caráter competitivo devido à exigência de registro no Conselho de Regional 

de Engenharia Arquitetura e Agronomia no Pregão Eletrônico nº 69/2008 para a 

aquisição de serviços de vigilância desarmada, integrada à vigilância eletrônica 

monitorada.  

 Pagamento sem cobertura contratual no montante de R$ 8.273.487,15, no período de 

julho/2010 a maio/2011. 

 Adoção de preços majorados do Pregão nº 08/11 em relação à contratação anterior, para 

prestação de serviços continuados de natureza técnico operacional. 

 

3.6. Hospital Federal de Bonsucesso  

 Falta de planejamento e de priorização das obras a serem executadas no Hospital Federal 

de Bonsucesso (HFB). 

 Descumprimento dos requisitos mínimos exigidos pela legislação para a elaboração de 

Projetos Básicos. 

 Ausência de aprovação dos projetos para as obras de reforma e ampliação do HFB pelos 

Órgãos competentes de fiscalização. 

 Incompatibilidade entre a modalidade de licitação empregada e as exigências de 

habilitação previstas no edital do Pregão Eletrônico nº 108/2010, Contrato nº 30/2010. 

 Celebração do Contrato nº 30/2010 com sobrepreço de R$ 4.589.948,01. 

 Antecipação de pagamento no valor de R$ 338.122,33 no contrato nº 30/2010. 

 Prejuízo potencial, referente contrato nº 30/2010, devido à falta de planejamento do HFB, 

no valor de R$ 94.718,15. 

 Celebração do Contrato nº 22/2010 com sobrepreço de R$ 4.854.189,12. 

 Antecipação de pagamento no valor de R$ 1.612.708,46 no contrato nº 22/2010.  

 Celebração do Contrato nº19/2010 com Sobrepreço de R$ 1.946.244,94. 

 Antecipação de pagamento no valor de R$ 1.865.569,00 no Contrato nº19/2010.  

 Não utilização de BDI diferenciado para determinados tipos de materiais e equipamentos 

acarretando um sobrepreço de R$ 440.363,55 no contrato nº19/2010. 

 Não observância ao princípio da isonomia, bem como o da seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração no Pregão nº14/2010, contrato nº19/2010. 

 Celebração do Contrato nº 21/2010 com sobrepreço de R$ 1.684.533,32. 

 Não apresentação pela empresa contratada dos atestados de capacidade técnica 

operacional e profissional no contrato nº21/2010. 

 Pagamentos e execução acima dos quantitativos estimados em edital, relativos à prestação 

de serviço de fornecimento de refeições no Hospital Federal de Bonsucesso, no âmbito 

do Contrato nº 17/2006 firmado com a empresa Norsul Cathering Ltda. 

 Utilização de programa de informática da própria empresa contratada para o controle dos 

pedidos das refeições, demonstrando fragilidades na execução e nos controles exercidos 

no contrato. 

 Falta de laudo sanitário para a utilização da cozinha do hospital. 

 Sobrepreço nos contratos de serviços de lavanderia hospitalar, relativo ao Contrato n.º 

11/2010, firmado com a empresa Prolav Serviços Técnicos Ltda, ocasionando com 

prejuízo estimado em R$ 3.765.409,92, considerando maio/2010 a abril/2012. 
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 Pagamento indenizatório, sem cobertura contratual, no montante de R$ 5.621.058,23. 

 Rouparia sujeita às intempéries e disseminação de doenças infecciosas, incluindo 

condições insalubres para armazenagem da rouparia hospitalar. 

 Recebimento e pesagem de roupa limpa realizada por funcionários terceirizados da Prolav 

Serviços Técnicos Ltda. 

 Restrição ao caráter competitivo da licitação, decorrente de exigências em cláusula do 

Edital do Pregão Eletrônico nº 40/2007. 

 Ausência de penalização de empresa que participou do pregão sem estar com a 

documentação de acordo com o que previa o Edital.  

 Falta de descontos nas faturas dos serviços do Contrato nº 09/2008, que não vinham sendo 

executados em áreas interditadas. 

 Contratação em valores superestimados de serviços de instalação, manutenção ou aluguel 

de equipamentos de vigilância eletrônica em conjunto com serviços contínuos de 

vigilância desarmada, com prejuízo potencial de R$ 730.573,56 anuais. 

 Existência de empregados com faltas integrais no mês, sem desconto em folha de 

pagamento e outras irregularidades na frequência dos empregados terceirizados. 

 Manutenção de terceirizados com atribuições inerentes a cargos previstos na Carreira da 

Previdência, Saúde e Trabalho e Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, 

descumprindo determinação do Ministério da Saúde.  

 Superfaturamento na aquisição de equipamentos de videocirurgia (Pregão n.º 93/2009), 

associado a montagem e direcionamento do processo licitatório para a empresa 

MICROVIEW, causando prejuízo de R$ 1.022.504,10 ao erário. 

 Ociosidade, há mais de 20 meses, de equipamentos adquiridos por meio do Pregão nº 

93/2009, no valor de R$ 3.085.518,53, indicando gestão antieconômica dos recursos 

financeiros. 

 Superfaturamento na aquisição de produtos para a saúde (Pregão n.º 280/2008), associado 

a direcionamento do processo licitatório para a empresa CONEXÃO, causando prejuízo 

de R$ 688.027,00 ao erário. 

 Divergências entre o saldo de material existente no almoxarifado e os registrados nos 

controle de estoque, associado à aquisição de materiais em quantidade superior à 

necessidade do HFB e ao adiantamento do fornecimento de produtos. 

 Insuficiência de controles de movimentação de medicamentos levando à impossibilidade 

de comprovação do destinatário final, causando um prejuízo de R$680.109,47. 

 Verificação de não cumprimento da carga horária por farmacêutico responsável pela 

Farmácia Central. 

 Insuficiência de controles de movimentação de medicamentos levando à ocorrência de 

perdas por expiração do prazo de validade e causando um prejuízo de R$ 116.981,60. 

 Superfaturamento na aquisição do medicamento ácido zoledrônico 4 mg (Pregão n.º 

93/2010), associado a indicativos de montagem da pesquisas de preços, causando 

prejuízo de R$ 206.580,00 ao erário. 

 Aquisição de gases medicinais sem cobertura contratual associada a falhas no controle e 

na comprovação do fornecimento dos produtos, bem como ausência de proposta de preço 

detalhada de empresa vencedora e de disponibilização de informações à equipe de 

fiscalização, impossibilitando a certificação da adequada utilização de recursos. 

 Redução de escopo dos trabalhos de fiscalização decorrente da disponibilização parcial de 

documentos e da intempestividade no atendimento à equipe de fiscalização, referentes ao 

processo n.º 33374.0031442009-75, pregão nº 64/2009. 

 Divergências entre os quantitativos registrados nas fichas de controle de estoque e no 

HOSPUB, referentes a itens adquiridos por meio do Pregão n.º 27/2009; ausência de 

atesto de recebimento de materiais em notas fiscais pelo Almoxarifado, bem como 
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redução de escopo da fiscalização em função da não disponibilização de todos os 

documentos solicitados e da intempestividade no atendimento à equipe de fiscalização. 

 Direcionamento do Pregão Eletrônico n.º 16/2011 do HFB para beneficiar a empresa 

RENAL TEC, que já prestava serviço ao Hospital Federal de Bonsucesso. 

 Prejuízo anual de R$ 2.151.024,00 e de R$ 8.604.960,00 para 48 meses (R$ 1.075.512,00 

efetivo e R$ 7.529.448,00 potencial), referentes à locação de máquinas e insumos de 

hemodiálise, decorrente do Pregão Eletrônico nº 16/2011. 

 Superestimativa da necessidade de locação de máquinas de hemodiálise. 

  Direcionamento de licitação e ausência de demonstração de vantajosidade na locação de 

sistemas de videocirurgia em detrimento da compra, com impugnação não analisada ao 

Edital nº 79/2008, que indicou a possibilidade de compra dos itens com o valor de cinco 

meses de locação, e supressão de equipamentos nos atos preparatórios que deram origem 

ao Pregão nº 66/2009 do Hospital Federal de Bonsucesso, que resultou na celebração do 

Contrato nº 30/2009 com a Microview. 

 Realização do Pregão Eletrônico nº 66/2009 do Hospital Federal de Bonsucesso - HFB 

sem efetiva competitividade e renovações de vigência do Contrato nº 30/2009 com base 

em pesquisas de mercado não efetivas, resultando no favorecimento à empresa 

Microview Comércio e Representação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, 

envolvendo o valor anual de R$ 2.373.660,00. 

 Substituição de equipamentos locados no âmbito do Contrato nº 30/2009, sem verificação 

dos custos envolvidos, desconhecimento do valor unitário dos equipamentos e ausência 

de termos de recebimento provisório e definitivo dos itens, utilização de equipamentos 

usados, evidenciando falta de controle sobre a execução contratual e exposição do HFB a 

pagamento por serviços sem conhecer o efetivo valor devido, envolvendo o montante 

anual de R$ 2.373.660,00.  

 Alocação de mão-de-obra no Contrato nº 30/2009, incluindo enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, não obstante alerta do Núcleo de Assessoramento Jurídico sobre a 

impossibilidade de terceirizar atividade finalística do Órgão, ausência de treinamento 

para servidores do Hospital Federal de Bonsucesso manusearem equipamentos e ausência 

de detalhamento dos custos da mão-de-obra. 

 Vínculo societário entre empresas e direcionamento de pesquisa de mercado para obter a 

continuidade da prestação de serviços pela Test Far no Hospital Federal de Bonsucesso - 

HFB. 

 Falta de comprovação da vantajosidade na contratação de locação de equipamentos 

médico-hospitalares com a Empresa TEST FAR em comparação com a aquisição dos 

mesmos, no âmbito do Pregão nº 86/2008 do HFB. 

 Falhas no gerenciamento dos estoques do Serviço de Patologia Clínica de insumos 

fornecidos pela Test Far adquiridos por meio do Pregão n.º 86/2008. 

 Superfaturamento de R$ 152.615,66 na aquisição de insumos fornecidos pela Test Far, 

adquiridos por meio do Pregão nº 86/2008 do HFB. 

 Direcionamento de pesquisas de preço no Pregão Eletrônico nº 135/2008 e para os 

aditivos ao Contrato nº 16/2009, de forma a favorecer a manutenção da empresa Test Far 

como fornecedora do Hospital Federal de Bonsucesso.   

 Indício de atuação em conjunto das empresas D-Med, Test Far, Universal ACM 

Diagnóstica e Newdiag, para assegurar vitória em certames para locação de 

equipamentos de Patologia. 

 Locação de equipamentos e aquisição de insumos de Patologia Clínica, no âmbito do 

Contrato nº 23/2009, decorrente do Pregão Eletrônico nº 145/2008, com utilização de 

propostas inválidas na pesquisa de mercado, indícios de direcionamento do processo 

licitatório e vícios graves nas pesquisas de preço referentes às renovações do contrato, 
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incluindo montagem de proposta, para favorecer a manutenção da prestação de serviços 

pela empresa D-Med.  

 Ausência de pesquisa de valores praticados para locação de equipamentos e aquisição de 

insumos de Patologia Clínica, objeto do Pregão Eletrônico nº 145/2008, que resultou na 

assinatura do Contrato nº 23/2009 com a empresa D-Med, ocasionando prejuízo de R$ 

536.610,00, ao comparar o valor contratado com Atas de Registro de Preço vigentes. 

 Período sem cobertura contratual em serviços de Patologia Clínica, não obstante a 

existência de licitação homologada, havendo indícios de fornecimento antes da 

formalização do Contrato nº 23/2009 e evidências da antecipação de materiais, antes do 

faturamento, durante a execução do contrato. 

 Ausência de análise do histórico de consumo para definir parâmetros de aquisição de 

insumos e inexistência de controle efetivo da utilização dos materiais de Patologia 

Clínica, resultando em impossibilidade de certificar a adequada utilização dos materiais e 

na divergência entre materiais utilizados e exames realizados, no âmbito do Contrato nº 

23/2009, firmado com a empresa D-Med, que apresenta valor anual estimado de R$ 

738.194,00. 

 

4. MEDIDAS ADOTADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

Em 19/03/2012, o Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro (DGH) 

informou que adotou as seguintes ações administrativas para aprimorar a gestão e aumentar o 

controle: 

 Implantação de pesquisa de mercado por meio de sistemas de compras de todo o país para 

cotação de insumos (GHC, Secretaria de Saúde do Estado de SP, DW do MPOG e 

Comprasnet).  

 Centralização de compras de bens e serviços realizadas para todos os hospitais no DLOG 

(em Brasília), implicando economia global de R$ 40,4 milhões no custeio em 2011 

graças à redução nos valores individuais dos produtos em até 20%.   

 Lançamento de 32 licitações para substituir todos os contratos em andamento nos 

hospitais federais do Rio de Janeiro, nas quatro áreas que foram objeto de auditoria do 

Denasus. 

 Aperfeiçoamento do departamento de engenharia para aprimoramento na elaboração dos 

projetos – licitação específica. 

 Lançamento de licitações para substituição dos contratos de locação de equipamentos por 

compra dos mesmos, gerando economia anual de R$ 60 milhões.  

 Criação de uma divisão que monitora o funcionamento de todos os equipamentos dos seis 

hospitais.  

 Padronização dos projetos entre os seis hospitais federais, garantindo uniformidade nos 

preços cobrados. 

 Limitação à liberação de recursos para obras em andamento em função da solicitação de 

auditoria para que houvesse margem legal de revisão de preços e glosas.  

 Revisão de todas as planilhas orçamentárias dos contratos de obras em andamento.  

 Designação de fiscais da Direção Hospitalar para acompanhamento da prestação de 

serviços continuados nos seis hospitais.  

 Auditorias mensais dos contratos de serviços continuados nos seis hospitais.  

 Apoio da Fiocruz na reestruturação administrativa 

 Criado Grupo de Trabalho para análise de todos os contratos de serviços, locação de 

equipamentos e compras de insumos. 
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Com relação especificamente às auditorias realizadas pelo DENASUS e CGU nos hospitais 

federais do RJ, o DGH mencionou que, com a mudança na Diretoria do Departamento de Gestão 

Hospitalar no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde determinou a revisão dos contratos em 

andamento nos hospitais federais. Além disso, informou que as conclusões da equipe técnica do 

Departamento de Gestão Hospitalar foram encaminhadas à Secretaria de Atenção à Saúde, à 

Secretaria Executiva e ao gabinete do Ministro da Saúde. 

O DGH comunicou, ainda, que expandiu a auditoria a todos os contratos das quatro 

modalidades objeto de auditoria da CGU. A medida visou sanar quaisquer irregularidades em 

todos os contratos vigentes nos hospitais federais do Rio de Janeiro. 

Serviços Continuados 

O DGH informou que o grupo de trabalho, criado por meio das Portarias SAS 83 e 84/2012, 

responsável pela revisão dos contratos de serviços continuados, já esta em fase final de 

formatação de novos contratos de serviço uniformizados e padronizados para todas as seis 

unidades Hospitalares do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Em relação a cada área de 

contratos de serviços continuados, comunicou as seguintes medidas:  

 Lavanderia: Termo de referência pronto em análise na AGU, assim que liberado será 

publicado novo pregão; 

 Limpeza Hospitalar: Termo de referência pronto em análise na AGU, assim que liberado 

será publicado novo pregão; 

 Apoio administrativo: já realizado processo, porém encontra-se parado por liminar da 

justiça Federal em fase de recurso pela PRU; 

 Vigilância: Termo de referência pronto, o qual seria encaminhado para AGU no dia 

20/03/2012 para análise de conformidade; 

 Alimentação: Em fase final de elaboração do termo de referência. Serão feitos dois tipos 

de contrato: serviço a ser realizado na própria unidade hospitalar; e contrato em que a 

alimentação deverá ser transportada;  

 Engenharia Clinica: processo de formatação de projeto básico e termo de referência, 

readequando as avaliações da AGU; e 

 Esterilização: em fase final de elaboração de projeto básico. 

 

Obras: 

 Após analise dos informativos preliminares da CGU em 12 dos 12 contratos analisados, 

foi publicada em Portaria da SAS/MS e anunciada pelo Ministro da Saúde em 27/01/2012 

a suspensão de todos os contratos de Obras nas seis Unidades sob responsabilidade do 

DGH. 

 Criado Grupo de Trabalho para análise dos contratos de obras e engenharia. 

Foram analisados todos os contratos de obras e engenharia, visando correção de vícios e 

inconformidades apontadas pela CGU. Também será foco de análise outros 25 contratos que se 

encontram em andamento, totalizando 37 contratos. Resultado preliminar, informado pelo DGH: 

 Liberados em sua totalidade 10 processos de obras (obras em fase de finalização); 

 Liberados parcialmente 15 processos, necessidade de correções nos contratos (revisão das 

planilhas de formação de preço, novas medições, readequação dos percentuais de BDI, 

revisão dos projetos básicos e submissão dos projetos a Vigilância sanitária); 
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 Solicitada nova auditoria à CGU de seis obras, tais obras e processos possuíam vícios e 

indícios de muitas irregularidades, sendo, portanto necessária uma melhor avaliação e 

provável cancelamento dos contratos; 

  Das 12 obras analisadas inicialmente pela CGU, seis delas encontram-se em segunda 

análise e verificação técnica de campo, e possivelmente será indicado o cancelamento dos 

contratos, por fortes indícios de irregularidades. 

 

Equipamentos 

Após análise da auditoria CGU/DENASUS sobre processos de locação de equipamentos, 

principalmente contratos de Hemodiálise, Videocirurgia, Endoscopias alta, baixa e broncoscopia, 

laboratório, terapia intensiva e anestesia, foi determinado pelo Ministro da Saúde: 

 Cancelamento imediato dos contratos de locação dos equipamentos de videocirurgia e 

endoscopia existente nas Unidades Hospitalares Federais de Ipanema, Cardoso Fontes, 

Bonsucesso e Servidores do Estado. 

 Foram realizados contratos emergenciais para substituição imediata de tais serviços nestes 

hospitais. Nos hospitais de Bonsucesso e Servidores foram feitos contratos com o mesmo 

perfil dos anteriormente em vigência, tendo ao seu final gerado economia com redução 

de mais de 50% do valor anterior. Nos Hospitais de Ipanema e Cardoso Fontes foi 

celebrado contrato de locação de apenas parte do que existia nos contratos anteriores 

cobrindo apenas as áreas nas quais os Hospitais não possuíam equipamentos próprios. 

 Está em fase final de licitação a compra por pregão eletrônico de um novo parque de 

equipamentos para todas as áreas de videocirurgia e endoscopias nos seis Hospitais 

Federais, substituindo em definitivo a modalidade de locação destes equipamentos.  

 Nos contratos de locação de equipamentos de hemodiálise, terapia intensiva, centro 

cirúrgico e anestesia, optou-se inicialmente pelo não cancelamento imediato por tratar-se 

de áreas de suporte à vida, sendo traçada estratégias para cada uma destas modalidades: 

 Hemodiálise: Foram chamados os representantes da empresa que atualmente 

presta serviço nos Hospitais da Lagoa, Servidores, Bonsucesso e Cardoso Fontes 

para renegociação do preço sob pena de cancelamento imediato do contrato. 

Todos os contratos nos quatro hospitais são com a mesma empresa e possuem os 

mesmos vícios e irregularidades. Após as negociações houve uma redução linear 

de 25% nos valores de locações e pagamento de insumos. Foi gerada uma planilha 

rigorosa de entrega e utilização dos materiais. Estas atitudes já representam a 

diminuição real dos custos deste contrato no montante de 40% do valor inicial de 

aproximadamente R$ 4.8 milhões/ano. Em paralelo a estas ações, já esta em curso 

processo para aquisição dos equipamentos de hemodiálise e afins. 

  Terapia Intensiva, Cirurgia e Anestesia: Já esta em curso processo para aquisição 

dos equipamentos de anestesia, cirurgia e terapia intensiva para todas as seis 

unidades Hospitalares Federais. 
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ANEXO I – HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório apresenta os resultados dos trabalhos de fiscalização desenvolvidos por esta CGU 

no Hospital Federal de Ipanema. Os trabalhos foram desenvolvidos em 4 etapas, conforme 

apresentado na tabela abaixo: 

 
Etapa Período do trabalho 

de Fiscalização 

Período de exame Cooperação 

Técnica do 

DENASUS 

1ª - Serviços Continuados de lavanderia 

hospitalar, alimentação hospitalar, 

vigilância, limpeza e apoio 

administrativo 

13/06 a 08/07/2011 janeiro de 2009 a 

junho de 2011 

não 

2ª - Aquisição de materiais hospitalares 

e de medicamentos 

11/07 a 05/08/2011 janeiro de 2009 a 

junho de 2011 

sim 

3ª - Despesas relativas à locação de 

equipamentos 

08/08 a 31/08/2011 janeiro de 2009 a 

julho de 2011 

sim 

4ª - Execução de serviços e obras de 

engenharia 

08/08 a 31/08/2011 Julho de 2010 a 

agosto de 2011  

sim 

 

Os trabalhos desenvolvidos observaram as seguintes orientações: 

 

 Análise, por meio de amostra não probabilística, de processos licitatórios referentes à 

contratação de empresas para prestação de serviços continuados e fornecimentos de 

materiais, de locação e manutenção de equipamentos médico-hospitalares e execução de 

obras; 

 Análise da ocorrência de superfaturamento, sobrepreço e pagamentos sem 

contraprestação de bens e serviços; 

 Análise dos processos de pagamentos referentes às empresas, por meio de amostragem 

não probabilística; 

 Inspeções físicas para verificação da existência e funcionamento dos equipamentos 

locados, incluindo a utilização de insumos relacionados aos contratos de locação, bem 

como a verificação da prestação dos serviços continuados; 

 Visitas aos locais de armazenagem dos materiais estocados para uso; 

 Visitas aos locais de execução das obras e serviços de engenharia; e 

 Análise dos processos de pagamentos, medições e projetos de engenharia. 
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2. DAS SITUAÇÕES VERIFICADAS 

A seguir apresentamos as constatações relacionadas às situações que foram examinadas, 

agrupadas por Programa/Ação, e vinculadas aos respectivos órgãos superiores. 

 

2.1. MINISTERIO DA SAUDE 

 

2.1.1. Programa: APOIO ADMINISTRATIVO 

Ação: 10122075020000001 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: Hospital Federal de Ipanema 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 6.657.720,00 

Ordem de Serviço: 201112391 

Forma de Transferência: Execução Direta 

 

 

2.1.1.1.  CONSTATAÇÃO 

Aluguel injustificado de equipamentos por meio do contrato nº 19/2010, firmado com a 

empresa Microview Ltda, tendo em vista que o Hospital Federal de Ipanema - HFI possui 

equipamentos com a mesma função em condições de uso, com prejuízo no montante de R$ 

4.229.376,00 anuais. 

 

Fato: 

Por meio do contrato nº 19/2010, firmado com a empresa Microview Ltda, oriundo do Pregão nº 

16/2010, o Hospital de Ipanema locou quatro grupos de equipamentos de vídeo cirurgia nas áreas 

de Urologia, Cirurgia Geral, Ginecologia e Proctologia ao custo mensal de R$443.848,00 

mensais, ou seja, R$5.326.176,00 anuais. 

 

Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201112391/01, de 11/08/2011, requisitou-se ao gestor 

que informasse quantos equipamentos/sistemas semelhantes aos locados o Hospital possui e se 

os mesmos estão sendo utilizados. Em resposta, a administração do Hospital relacionou os 

seguintes equipamentos próprios: 

 

Armário da Urologia – 01 – Pertencente ao Centro Cirúrgico 

a) 01 Monitor de Vídeo, marca: Agneovo, modelo: X-17AV, n/s: C1X17FV880100088; 

b) 01 Processadora de Imagem, marca: ACMI, modelo: Micro Digital 4.2, n/s: 

MDIP42N03A017; 

c) 01 Fonte de Luz, marca: Richard Wolf, modelo: 5131 AutoLP, n/s: 062952; 

d) 01 Fonte de Luz, marca: Confiance Medical, modelo: Xenonlux 300, n/s: XL30-01-0801-3, 

pat.: 7726; 

e) 01 Cabeça de Camera, marca ACMI, modelo: MV-10070, n/s: CH4-1683; 

f) 01 Videocassete, marca: Panasonic. 

 

Armário da Urologia – 02 – Pertencente ao ambulatório de Urologia 

a) Monitor de Vídeo, marca: Sony, modelo: Trinitron, n/s: 6201997; 

b) 01 Processadora de Imagem, marca: ACMI, modelo: Gyrus, IDC1500, n/s: 07111273; 

c) 01 Fonte de Luz, marca: ACMI, modelo: 300W Xenon, n/s: 05H1834D640; 
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d) 01 Fonte de Luz, marca: Endolux, modelo: Halógena 15.001; 

e) 01 Fonte de Luz, marca: Richard Wolf, modelo: 401 4N, Pat: 1129 

 

Armário da Cirurgia Geral – 01 – Pertencente ao Centro Cirúrgico 

a) 01 Monitor de Vídeo, marca: Agneovo, modelo: X-19AV, n/s: C1X15FV1000527; 

b) 01 Insuflador, marca: Karl Storz, modelo: Electronic Endoflator 26430520, n/s: H16200; 

c) 01 Insuflador, marca: Endoview, modelo: láparo-Insufflator, n/s: 0012CE004; 

d) 01 Fonte de Luz, marca: Storz, modelo: Xenon Nova 300 20134020, n/s: MD0626568; 

e) 01 Fonte de Luz, marca: Richard Wolf, modelo: 5135 Auto LP, n/s: 100; 

f) 01 Processadora de Imagem, marca: Storz, modelo: Telecam SL II 20213020, n/s: 

LD634512-P; 

g) 01 DVD, marca: Samsung, modelo: R130, n/s: 6XVLA00155A; 

h) 01 Estabilizador, marca Max solution, n/s: 00467808. 

 

Armário da Cirurgia Geral – 02 (Pat.: 5650) – Pertencente ao Centro Cirúrgico 

a) 01 Monitor de Vídeo, marca: Sony, modelo: Triniton PVM1953MD,  n/s: 2000093; 

b) 01 Videocassete, marca: Sony, modelo: SVO-1330/MR, n/s: 0013247/C9; 

c) 01 Insuflador, marca: Storz, modelo: Duomat 20321020, n/s: EJ3677; 

d) 01 Insuflador, marca: Wiest, modelo: Laparoflator Basic 3005, n/s: 305GD21294000062; 

e) 01 Processadora de Imagem, marca: Storz, modelo: Telecam SL NTSC 20212120, n/s: 

HIP033993; 

f) 01 Processadora de Imagem, marca: Swift, modelo: CAM, n/s: 2810-7994, Pat: 5644; 

g) 01 Processadora de Imagem, marca: Richard Wolf, modelo: 5510.701, n/s: 241; 

h) 01 Estabilizador, marca Max solution, n/s: 00330194. 

 

Armário da Ginecologia – 01 – Pertencente ao Centro Cirúrgico 

a) 01 Monitor de Vídeo, marca: Storz, modelo: SC-SX19-A1A2, n/s: 08-112616; 

b) 01 Insuflador, marca: Storz, modelo: Electronic Endoflator 26430520, n/s: CB16307; 

c) 01 Fonte de Luz, marca: Storz, modelo: Xenon 300 20133120, n/s: BB0640842; 

d) 01 Processadora de Imagem, marca: Storz, modelo: Telecam SL II 20213020, n/s: 

BB648097-P; 

e) 01 DVD, marca: Samsung, modelo: R150, n/s: B0776XAQ200504R; 

f) 01 Bomba de Líquido, marca: Storz, modelo: Hyteromat II 26331520, n/s: DE0568; 

g) 01 Cabeça de Camera, marca: Storz, modelo: Telecam 20212130 NTSC, n/s: AB730344-H; 

 

Armário da Ginecologia – 02 – Pertencente ao Ambulatório de Ginecologia 

a) Sistema de Histeroscopia completo, Pat.: 9789. 

 

Armário da Ginecologia – 03 – Pertencente ao Ambulatório de Ginecologia 

a) Sistema de Histeroscopia completo, Pat.: 7504. 

 

Em visita ao Centro Cirúrgico do Hospital, em companhia da enfermeira chefe substituta, foram 

encontrados três sistemas de vídeo cirurgia, nas áreas de ginecologia, cirurgia geral e urologia, 

guardados no mesmo cômodo que os equipamentos locados por meio do contrato nº 19/2010. 

Segundo informações da citada servidora, atualmente os equipamentos próprios são utilizados 

somente para casos de emergência nos finais de semana, uma vez que o hospital não realiza 

cirurgias eletivas aos sábados e domingos, deixando os mesmos para serem utilizados em casos 

de exceção. 

Também foi solicitada justificativa em razão da não utilização dos equipamentos, porém não foi 

apresentada. 
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Ressalta-se que os equipamentos estão em condições de uso e alguns são de marcas idênticas aos 

dos aparelhos locados, fato que não justifica a necessidade de locação. Caso optasse por locar 

apenas o sistema de vídeo cirurgia para a área de proctologia, em decorrência de não possui-lo, 

seria evitado o prejuízo no valor de R$352.448,00 mensais, ou seja, R$4.229.376,00 anuais que 

poderiam ser aplicados em outras ações visando à melhoria da prestação de serviços ao usuário. 

As fotos a seguir demonstram os equipamentos alugados guardados juntamente com os 

equipamentos próprios. 

 

 

  
Carrinho com equipamentos do conjunto de urologia, com monitor, insuflador, gravador, fonte de luz e cabeça 

microdigital. 
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Carrinho com equipamentos do conjunto de cirurgia geral, com monitor, insuflador, gravador, 

fonte de luz, microcâmera e óticas 30º. 

  
Carrinho com equipamentos do conjunto de ginecologia, com monitor, insuflador, gravador, fonte de luz, 

microcâmera e irrigador para histeroscopia. 
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Carrinhos fechados com equipamentos dos conjuntos de 

cirurgia geral e ginecologia. 

Vista da sala onde são guardados os carrinhos. Os com 

porta de vidro escuro são os equipamentos de 

propriedade do hospital. Os carrinhos de cor cinza são os 

equipamentos alugados. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto ao questionamento sobre a falta de justificativa que autorizasse o aluguel dos 

equipamentos, o HFI ateve-se principalmente a descrever as vantagens e importância desta 

tecnologia para a qualidade no diagnóstico e tratamento dos pacientes.  

Alega-se que os equipamentos existentes no parque tecnológico do HFI são obsoletos e não 

podem ser comparados com os locados, pois não são semelhantes em suas tecnologias, ainda que 

sejam da mesma marca. Informa que os equipamentos locados são de “última geração” o que 

possibilitou uma redução na fila de espera devido ao aumento na capacidade de realização de 

procedimentos cirúrgico. Acrescentando que: 

“Em 06 de janeiro de 2012 foi apresentado Parecer Técnico elaborado pela empresa 

terceirizada que presta serviço de Engenharia Clínica, RIO MED, descrevendo as 

características dos equipamentos pertencentes ao hospital.”  

Informou ainda que a Unidade não tinha orçamento para aquisição dos equipamentos e que caso 

os equipamentos fossem adquiridos ao invés de locados deveria haver a aquisição de todos os 

periféricos e insumos que estão englobados no Contrato 19/2010. 

 

Análise do Controle Interno: 

No que tange à descrição realizada pelo HFI das vantagens e importância da tecnologia em 

questão, cumpre salientar que em momento nenhum o trabalho da CGU questionou a utilização 

da técnica cirúrgica de videolaparoscopia, e sim o modo escolhido pelo hospital para obtenção 

dos equipamentos, que foram locados em vez de terem sido adquiridos. 

Adicionalmente, a citação relativa à “redução na fila de espera devido ao aumento na capacidade 

de realização de procedimentos cirúrgicos” não reforça a argumentação em prol da locação, visto 
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que, se mais equipamentos estão disponíveis e sendo utilizados, mais cirurgias são realizadas, 

fato que independe de o equipamento ser locado ou próprio do hospital. 

Quanto ao Parecer Técnico elaborado pela Empresa Rio Med, foi informado que, dos 44 

equipamentos analisados, 39 estão ultrapassados, defasados tecnologicamente, ou não permitem 

a realização de procedimentos de alta complexidade ou estão com defeito. Para 5 equipamentos, 

não foram tecidas quaisquer análises no documento, o que indica que os mesmos estão em 

condições de uso. Todavia, o Parecer Técnico vai de encontro ao que foi informado pela 

enfermeira chefe substituta (já citado neste relatório) acerca da utilização dos equipamentos 

próprios somente para casos de emergência nos finais de semana, uma vez que os equipamentos 

locados não são manipulados nesse período e são mantidos trancados dentro dos respectivos 

armários.  

Tais equipamentos, ditos obsoletos ou com defeito, estão guardados nos armários de cada 

especialidade cirúrgica (no mesmo local onde estão os armários dos equipamentos locados) em 

condições de serem imediatamente utilizados. Ocorre que, ou os equipamentos estão sendo 

utilizados nas situações de emergência gerando maiores riscos à equipe médica e aos pacientes 

ou não há como o hospital atender às demandas nos sábados e domingos em decorrência da 

situação precária dos equipamentos, evidenciada pelo parecer da Empresa Rio Med. Cumpre 

aludir que a Empresa Rio Med possui atuação na área de equipamentos médicos-cirúrgicos, 

inclusive na manutenção desses itens, tendo celebrado contratos com inúmeros hospitais federais 

no Rio de Janeiro, o que coloca seu parecer em suspeição. Um modo isento de se avaliar os 

equipamentos próprios do hospital seria a verificação realizada por engenheiro clínico 

pertencente ao quadro de servidores da Unidade. 

Ainda, a justificativa de que a Unidade não detinha orçamento para a aquisição dos 

equipamentos não afasta a responsabilidade do hospital em efetuar um planejamento adequado 

de modo que prevaleça a efetividade no atendimento aos pacientes juntamente com a 

economicidade dos recursos públicos. Nesse passo, se o HFI é um hospital eminentemente 

cirúrgico, era de se esperar que o mesmo adquirisse equipamentos e periféricos modernos com o 

intuito de manter uma estrutura definitiva de utensílios cirúrgicos e não mais efetuar contratos de 

locação, que são reconhecidamente mais dispendiosos se comparados à aquisição dos mesmos. 

Ademais, como medida administrativa adotada pela nova direção do Hospital, cumpre mencionar 

que em 01/09/2011 foi celebrado o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2010, por meio do qual 

foi realizada uma redução de R$ 64.388,00 no valor do contrato, referente à exclusão do item IV 

– Sistema de Videolaparoscopia para o Serviço de Cirurgia Geral, perfazendo um total de R$ 

379.460,00 em vez de R$ 443.848,00 pagos anteriormente. Calha salientar que não consta do 

processo a justificativa para tal providência. Uma vez que o referido sistema foi retirado do 

contrato, coloca-se em questão a necessidade da locação de tais equipamentos.  

Por todo o exposto, mantém-se o apontamento. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

decidiram pela locação sem que fossem realizados os devidos estudos de viabilidade. 

 

Recomendação 002: 

Realizar novo procedimento licitatório, após realização de estudos de viabilidade operacional e 

financeira, com vistas a substituir o contrato em curso, devido ao direcionamento identificado e 

aos vícios na realização de pesquisa de preço. 
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Recomendação 003: 

Adotar medidas para que os valores apontados como prejuízo sejam ressarcidos ao erário. 

 

 

2.1.1.2.  CONSTATAÇÃO 

Prática de preços acima do de mercado, evidenciado na planilha de composição dos custos 

do Pregão nº 16/2010 do HFI. 

  

Fato: 

De acordo com as planilhas de composição dos custos anexas às propostas de locação, para a 

formação do preço, partiu-se do valor mensal de utilização calculado a partir da aplicação de 

uma taxa de 3,0 a 4,0% aproximadamente, sobre o preço de aquisição do equipamento, 

incrementado pelo custo de treinamento ao usuário, custos indiretos de mão de obra, encargos 

sociais e trabalhistas, insumos de mão de obra, despesas operacionais e administrativas, lucro e 

tributos. A empresa chamou essa taxa de “percentual do valor de aquisição” e o resumo da 

planilha de custo para cada item está detalhado no quadro a seguir. 

 
Histórico / Itens (Grupos de equipamentos) Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI 

Cálculo do custo 

de utilização do 

equip. E treinam. 

Valor de aquisição (A) 2.494.634,32 1.290.692,32 2.602.765,32 1.742.333,20 

Perc. Do valor de aquisição (B) 3,71988% 2,90096% 3,89662% 3,56522% 

Parcela Mensal de utiliz. (AxB) 92.797,40 37.442,47 101.419,87 62.118,01 

Treinamento usuário 250,00 250,00 250,00 250,00 

Custos 

I Util. Equip. E treinam. do usuário 93.047,40 37.692,47 101.669,87 62.368,01 

II Mão de obra 7.136,36 3.136,36 5.136,36 3.136,36 

III Encargos trabalhistas 13.683,14 2.242,60 6.532,80 2.242,60 

IV Insumos de mão de obra 4.959,38 1.996,99 3.477,56 1.996,99 

V Despesas operacionais e lucro 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 

VI Tributos 12.553,75 5.569,56 12.363,45 7.906,10 

Valor mensal dos serviços (I+II+III+IV+V+VI) 145.130,03 64.387,98 142.930,04 91.400,06 

Valor anual dos serviços 1.741.560,40 772.655,74 1.715.160,53 1.096.800,74 

 

Não havia no termo de referência, tampouco na proposta da empresa vencedora, nota explicativa 

de como seria calculada o “percentual mensal do valor de aquisição”. 

Partindo-se do pressuposto que tal taxa (em destaque no quadro anterior) englobaria os custos 

com depreciação dos equipamentos e manutenção (reposição de peças de componentes dos 

equipamentos, visto que já está detalhado na planilha de formação de preços da empresa, os 

custos relativos a técnicos e engenheiros a princípio responsáveis pela manutenção), verifica-se 

uma supervalorização no “custo de utilização do equipamento” e consequentemente no preço de 

aluguel de cada grupo de equipamento, conforme demonstrado abaixo. 

 
Histórico / Itens (Grupos de equipamentos) Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI 

Cálculo do 

custo de 

utilização do 

equip. E 

treinam. 

Valor de aquisição (A) 2.494.634,32 1.290.692,32 2.602.765,32 1.742.333,20 

Percentual mensal Depreciação (B) 0,83333% 0,83333% 0,83333% 0,83333% 

Parcela Mensal de depreciação  

(A x B) 
20.788,6193 10.755,7693 21.689,7110 14.519,44 

Percentual mensal Manutenção (C) 0,58333% 0,58333% 0,58333% 0,58333% 

Parcela Mensal de manutenção  

(A x C) 
14.552,0335 7.529,0385 15.182,7977 10.163,6103 

Parcela Mensal de utilização  

(A x B) + (A x C) 

35.340,6528 

 

18.284,8078 36.872,5087 24.683,0503 
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Treinamento usuário 250,00 250,00 250,00 250,00 

Custos 

I Util. Equip. E treinam. do usuário 41.827,24 21.761,54 43.629,42 29.288,89 

II Mão de obra 7.136,36 3.136,36 5.136,36 3.136,36 

III Encargos trabalhistas 13.683,14 2.242,60 6.532,80 2.242,60 

IV Insumos de mão de obra 4.959,38 1.996,99 3.477,56 1.996,99 

V Despesas operacionais e lucro 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 

VI Tributos 7.113,07 3.755,50 6.251,38 4.361,35 

Valor mensal dos serviços (I+II+III+IV+V+VI) 82.231,97 43.416,17 72.270,31 50.420,27 

Valor anual dos serviços 986.783,67 520.994,04 867.243,77 605.043,25 

 

Conforme pode ser observado no quadro anterior, substituindo-se o “percentual do valor de 

aquisição” utilizado pela empresa na composição dos custos por um percentual de depreciação 

de 10% ao ano, conforme determinado pela IN/SRF nº 162/1998 para aparelhos médico-

cirúrgicos e por um percentual também de 7% ao ano de taxa de manutenção (ressalte-se que a 

manutenção aqui se refere somente ao custo da reposição de peças, pois a mão de obra dos 

técnicos e engenheiros já está destacada na planilha de composição de custos), conforme manual 

do projeto Reforsus do Ministério da Saúde, cuja recomendação é que o custo total do grupo de 

manutenção não ultrapasse 7% do valor do parque de equipamentos que o hospital efetivamente 

mantém, permanecendo as demais condições apresentadas pela empresa, verifica-se um prejuízo 

potencial de R$2.346.112,68, conforme demonstrado no quadro abaixo.  

 
 Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI Total 

Valor anual dos serviços calculado 

pela empresa, utilizando-se o 

“percentual de valor de aquisição”. 

1.741.560,40 772.655,74 1.715.160,53 1.096.800,74 5.326.177,40 

Valor anual dos serviços calculado 

utilizando-se uma taxa de 

depreciação de 10% a.a. E uma 

taxa de manutenção, entendida 

como o custo para reposição de 

peças, de 10% a.a. 

986.783,67 520.994,04 867.243,77 605.043,25 2.980.064,73 

Diferença 754.776,73 251.661,70 847.916,76 491.757,49 2.346.112,68 

Ressalte-se ainda que o custo de aquisição do equipamento é para o hospital, pois se refere ao 

preço constante de proposta de venda da própria empresa para o Hospital de Ipanema, datada de 

05/05/2010. Ou seja, o custo de aquisição para a empresa seria menor, e consequentemente o 

custo de locação dos equipamentos, uma vez baseado nesse custo de aquisição, cairia ainda mais. 

Cabe destacar que não constavam do processo as notas fiscais dos equipamentos para comprovar 

o custo de aquisição pela empresa. 

Para ilustrar ainda mais o alto custo do aluguel dos equipamentos, no quadro a seguir está 

detalhado o preço de aquisição do conjunto de equipamentos de cada item (A) ao lado do custo 

mensal de utilização (B) (sem os demais custos de terceirização) e do preço final da locação (C) 

(custo da utilização do equipamento com os demais custos da terceirização). Também estão 

demonstradas as quantidades de meses necessários para se chegar ao preço de aquisição do 

equipamento, utilizando-se do preço mensal de utilização e do preço final da locação. 

Pregão 16/2010 Informações da planilha de formação de preços 
Nº meses p/ atingir o valor do 

equipamento 

Item Especialidade 
Preço de 

aquisição (A) 

% Valor 

aquis. 

Custo de 

utilização (B) 

Custo total de 

locação (C) 

Aquis/Utiliz. 

(A/B) 

Aquis/Loc. 

(A/C) 

3 Urologia 2.494.634,32 3,71988 92.797,4031 145.130,00 26,88 17,19 

4 Cirurgia Geral 1.290.692,32 2,90096 37.442,4679 64.388,00 34,47 20,05 

5 Ginecologia 2.602.765,32 3,89662 101.419,8740 142.930,00 25,66 18,21 

6 Proctologia 1.742.333,20 3,56522 62.118,0117 91.400,00 28,05 19,06 

Total 8.130.425,16  293.777,76 443.848,00   
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Conforme se observa na tabela acima, levando-se em conta somente o custo de utilização dos 

equipamentos, em menos de três anos seria possível atingir o preço de aquisição informado pela 

própria empresa Microview, valor esse que, em havendo um procedimento licitatório, tende a ser 

reduzido. Levando-se em conta o custo total da locação, em menos de dois anos seria possível 

comprar novos equipamentos com os recursos desembolsados para pagamento do aluguel. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor apresentou as seguintes justificativas para o apontamento: 

“Quanto ao levantamento sobre a possibilidade da existência de sobrepreço no 

Contrato 19/2010, o Setor de Compras informa que a “pesquisa mercadológica foi feita 

com envio de Projeto Básico no qual estão contidas as planilhas de custo e formação de 

preço para serem preenchidas pelos ofertantes de proposta de preços para a pretendida 

locação de equipamentos. Que o Setor de Compras colheu os valores constantes do 

sistema SIASG e elaborou planilha com os valores pagos registrados no sistema para 

consertos, manutenção preventiva e corretiva e aquisição dos equipamentos constantes 

no sistema à época, para que tais valores fossem comparados na finalização da 

análise”.  

Não existe a documentação comprobatória destas informações. A Divisão de 

Suprimentos e Logística informa que em se tratando de valores que comprovem a 

vantagem econômica para a administração que “cuidou de pesquisar aos valores pagos 

para os serviços de conserto e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 

registrados no SIASG e que informou ao Setor de Compras e que através de analise 

comparativa entre aquisição, locação e depreciação referente aos equipamentos 

médicos, ofertando para análise dos setores internos da administração julgar caso 

considerasse vantajoso, deixando ao encargo dos mesmos tal decisão.” 

Não existe a documentação comprobatória destas informações nos documentos 

analisados e não há referencia de quais são estes” setores internos da administração” 

ao(s) qual(is) caberia a analise.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em relação ao que foi informado sobre a elaboração de uma planilha com base nos valores pagos 

registrados no sistema SIASG, o próprio gestor admite que não existe  documentação 

comprobatória destas informações.  

Calha ressaltar que, como não havia especificação no termo de referência do “percentual mensal 

do valor de aquisição” nem na proposta da empresa vencedora, a composição do cálculo pode ter 

sido diferente para cada empresa participante, haja vista que não havia padronização de tal 

índice. A falta de uniformidade no cálculo dos dispêndios e formação de preços enseja 

disparidades entre as propostas ofertadas e não reflete efetivamente o real custo do serviço, fato 

que possibilita a existência de sobrepreço na contratação em tela. 

Adicionalmente, restou comprovado que, em menos de dois anos, seria possível comprar novos 

equipamentos com os recursos desembolsados para pagamento do aluguel. Desse modo, 

mantém-se a constatação. 
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Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo apropriado, a responsabilidade dos agentes que 

deram causa à contratação de serviço de locação de equipamentos. 

Recomendação 002: 

Realizar estudo de viabilidade técnica financeira para substituir o contrato vigente, 

demonstrando a vantagem da opção escolhida. 

Recomendação 003: 

Realizar procedimento licitatório para substituir o atual contrato, tendo em vista os vícios 

identificados no presente contrato.  

 

 

2.1.1.3.  CONSTATAÇÃO 

Cálculo incorreto referente aos encargos sociais e trabalhistas na planilha de composição 

de custos dos serviços de locação da empresa Microview contratados pelo HFI por meio do 

Pregão nº 16/2010, gerando um prejuízo de R$150.279,15 anuais. 

 

Fato: 

Para o cálculo dos encargos sociais e trabalhistas nas planilhas de composição de custos dos 

grupos de equipamentos III e V, correspondentes aos itens III e V do Pregão nº 16/2010, a 

empresa multiplicou o salário mensal total dos técnicos (nº de técnicos x salário mensal unitário) 

novamente pelo nº de técnicos para se chegar à base de cálculo dos encargos. Tal erro está 

demonstrado nas planilhas de custos adaptadas a seguir. 

 

Grupo III 

I - Custo total de utilização do equipamento e treinamento do usuário 93.047,40 

 

II - Custos indiretos de mão de obra 

Função 

Qtde de 

profissionai

s 

Nº horas 

semanais 

Salário 

mensal unit. 

Salário mensal em 

relação ao nº de horas 

semanais 

Total 

Salário 

Total salário 

considerado pela 

emp. p/ cálculo 

encargo trab. 

 

Engenheiro 1 10 5.000,00 1.136,36 1.136,36  

Técnico 3 44 2.000,00 2.000,00 6.000,00 18.000,00  

 

IV - Sub-total da mão de obra 7.136,36 

 

V – Encargos sociais e trabalhistas 

V.1 - Engenheiro Alíquota Valor  

Σ V.1 (encargos trabalhistas do engenheiro) 71,50% 812,50  

V.2 - Técnico Cálculo da empresa 

Grupo "A" Alíquota Valor Valor 

01 - INSS 20% 1.200,00  3.600,00  

02 - Sesi ou Sesc 1,50% 90,00 270,00 

03 - Senai ou Senac 1% 60,00 180,00 

04 - Incra 0,20% 12,00 36,00 

05 - Salário educação 2,50% 150,00 450,00 

06 - FGTS 8% 480,00 1.440,00  

07 - Seguro acidente trabalho (SAT) 1% 60,00 180,00 

08 - Sebrae 0,60% 36,00 108,00 
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Σ "A" 35% 2.088,00  6.264,00  

    

Grupo "B" Alíquota Valor Valor 

09 - Férias (1/3) 11,11% 666,60 1.999,80  

10 - Auxílio doença 0,79% 47,40 142,20 

11 - Licença maternidade 0,00% 0,00 0,00 

12 - Licença paternidade 0,04% 2,40 7,20 

13 - Faltas legais 3,78% 226,80 680,40 

14 - Acidente de trabalho 0,00% 0,00 0,00 

15 - Aviso prévio trabalhado 0,11% 6,60 19,80 

16 - 13º Salário 8,33% 499,80 1.499,40  

Σ "B" 24,16% 1.449,60  4.348,80  

    

Grupo "C" Alíquota Valor Valor 

17 - Aviso prévio indenizado 3,60% 216,00 648,00 

18 - Indenização adicional 0,33% 19,80 59,40 

19 - Indenização (rescisões sem justa causa) 3,63% 217,80 653,40 

Σ "C" 7,56% 453,60 1.360,80  

    

Grupo "D" Alíquota Valor Valor 

20 - Inc. enc. Grupo "A" s/ Grupo "B" 4,98% 298,80 896,40 

    

Σ V.2 (encargos trabalhistas do técnico) 71,50% 4.290,00  12.870,00  

 

Σ V (V.1+V.2)  5.102,50 13.682,50 

 

VI - Insumos de mão de obra 4.959,39 

 

VII - Demais Custos 13.750,00 

 

VIII - Tributos 

 Alíquota (%) Valor Cálculo da empresa 

ISS 5,00    

Cofins 3,00    

PIS 0,65    

Outros  -   -   

Σ Percent. Tributos 8,65  11.741,24  12.553,69 

Cálculo valor dos tributos  Cálculo da empresa 

V.III.1 -  Σ trib. (%) / 100 0,0865   

V.III.2 - Σ custos (sub-totais I+IV+V+VI+VII) = P0 123.995,66 132.575,66 

V.III.3 - P0 / (1-T0) = P1 = Base de cálculo dos tributos 135.736,90 145.129,35 

Σ VIII = (P1 - P0) = P1 x 8,65% 11.741,24 12.553,69 

 

IX - Valor total da locação 

  Cálculo da empresa 

IX.1 - V. mens. total: Sub-totais (I+IV+V+VI+VII+VIII) 135.736,90 145.129,35 

IX.2 - Valor total anual: (IX.1 x 12) 1.628.842,78 1.741.552,14 

 

Diferença mensal cálculo correto x cálculo empresa -9.392,45 

Diferença anual cálculo correto x cálculo empresa -112.709,36 

 

Conforme se observa na planilha anterior, a base de cálculo na qual se aplicou todas as alíquotas 

dos encargos sociais e trabalhistas para Técnico foi R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), resultado 
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da multiplicação do nº de Técnicos (3) pelo salário mensal (R$ 2.000,00) e novamente pelo nº de 

Técnicos (3). Esse valor calculado de forma errada e somado aos demais custos resultou num 

custo anual indevido a maior de R$112.709,36 (Cento e doze mil, setecentos e nove reais e trinta 

e seis centavos) na locação dos equipamentos do Grupo III. 

 

A seguir, a planilha de custos adaptada do Grupo V. 

 

 

Grupo V 

I - Custo total de utilização do equipamento e treinamento do usuário 101.669,87 

 

II - Custos indiretos de mão de obra 

Função 

Qtde de 

profissionai

s 

Nº horas 

semanais 

Salário 

mensal unit. 

Salário mensal em 

relação ao nº de horas 

semanais 

Total 

Salário 

Total salário 

considerado pela 

emp. p/ cálculo 

encargo trab. 

 

Engenheiro 1 10 5.000,00 1.136,36 1.136,36  

Técnico 2 44 2.000,00 2.000,00 4.000,00 8.000,00  

 

IV - Sub-total da mão de obra 5.136,36 

 

V – Encargos sociais e trabalhistas 

V.1 - Engenheiro Alíquota Valor  

Σ V.1 (encargos trabalhistas do engenheiro) 71,50% 812,50  

V.2 - Técnico Cálculo da empresa 

Grupo "A" Alíquota Valor Valor 

01 - INSS 20% 800,00  1.600,00  

02 - Sesi ou Sesc 1,50% 60,00 120,00 

03 - Senai ou Senac 1% 40,00 80,00 

04 - Incra 0,20% 8,00 16,00 

05 - Salário educação 2,50% 100,00 200,00 

06 - FGTS 8% 320,00 640,00  

07 - Seguro acidente trabalho (SAT) 1% 40,00 80,00 

08 - Sebrae 0,60% 24,00 48,00 

Σ "A" 35% 1.392,00  2.784,00  

    

Grupo "B" Alíquota Valor Valor 

09 - Férias (1/3) 11,11% 444,40 888,80  

10 - Auxílio doença 0,79% 31,60 63,20 

11 - Licença maternidade 0,00% 0,00 0,00 

12 - Licença paternidade 0,04% 1,60 3,20 

13 - Faltas legais 3,78% 151,20 302,40 

14 - Acidente de trabalho 0,00% 0,00 0,00 

15 - Aviso prévio trabalhado 0,11% 4,40 8,80 

16 - 13º Salário 8,33% 333,20 666,40  

Σ "B" 24,16% 966,40  1.932,80  

    

Grupo "C" Alíquota Valor Valor 

17 - Aviso prévio indenizado 3,60% 144,00 288,00 

18 - Indenização adicional 0,33% 13,20 26,40 

19 - Indenização (rescisões sem justa causa) 3,63% 145,20 290,40 

Σ "C" 7,56% 302,40 604,80  
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Grupo "D" Alíquota Valor Valor 

20 - Inc. enc. Grupo "A" s/ Grupo "B" 4,98% 199,20 398,40 

    

Σ V.2 (encargos trabalhistas do técnico) 71,50% 2.860,00  5.720,00  

 

Σ V (V.1+V.2)  3.672,50  6.532,50  

 

VI - Insumos de mão de obra 3.477,56 

 

VII - Demais Custos 13.750,00 

 

VIII - Tributos 

 Alíquota (%) Valor Cálculo da empresa 

ISS 5,00    

Cofins 3,00    

PIS 0,65    

Outros  -   -   

Σ Percent. Tributos 8,65  12.092,61  12.363,42 

Cálculo valor dos tributos  Cálculo da empresa 

V.III.1 -  Σ trib. (%) / 100 0,0865   

V.III.2 - Σ custos (sub-totais I+IV+V+VI+VII) = P0 127.706,30 130.566,30 

V.III.3 - P0 / (1-T0) = P1 = Base de cálculo dos tributos 139.798,90 142.929,72 

Σ VIII = (P1 - P0) = P1 x 8,65% 12.092,61 12.363,42 

 

IX - Valor total da locação 

  Cálculo da empresa 

IX.1 - V. mens. total: Sub-totais (I+IV+V+VI+VII+VIII) 139.798,90 142.929,72 

IX.2 - Valor total anual: (IX.1 x 12) 1.677.586,83 1.715.156,62 

 

Diferença mensal cálculo correto x cálculo empresa -3.130,82 

Diferença anual cálculo correto x cálculo empresa -37.569,79 

 

Conforme se observa na planilha anterior, a base de cálculo na qual se aplicou todas as alíquotas 

dos encargos sociais e trabalhistas para Técnico foi R$8.000,00 (Oito mil reais), resultado da 

multiplicação do nº de Técnicos (2) pelo salário mensal (R$2.000,00) e novamente pelo nº de 

Técnicos (2). Esse valor calculado de forma errada e somado aos demais custos resultou num 

custo anual indevido a maior de R$37.569,79 (trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove 

reais e setenta e nove centavos) na locação dos equipamentos do Grupo V. 

 

Assim, constata-se que houve um prejuízo de R$150.279,15 referentes aos cálculos dos encargos 

sociais e trabalhistas nas planilhas de composição de custos dos grupos de equipamentos III e V 

(R$112.709,36 e R$37.569,79 respectivamente). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Sobre o fato, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“No que se refere a possível cálculo incorreto referente aos encargos sociais e 

trabalhistas na planilha de composição de custos dos serviços, novamente a resposta 

dada pela HFI aos questionamentos da CGU não enfrenta o problema suscitado.  

O Setor de Compras afirma que “sobre as planilhas de composição de custos anexas 

referente às propostas de locação citadas no relatório, ressaltamos que ao contrário do 
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que diz o informativo, não foi ELABORADA pela Contratada, e sim PREENCHIDA, 

pois esta trata-se de exigência de Edital. A inexistência de parâmetros para o cálculo 

do percentual mensal do valor de aquisição, se dá por não haver referência para este 

dado. Ao simular um critério para este quesito, o informativo insinua uma 

supervalorização no Custo de utilização do equipamento, fato que não pode ser 

comprovado por este Setor, uma vez não possuímos acesso a todos os custos que 

incidem sobre a contratada.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Foi afirmado que o Setor responsável não possui acesso a todos os custos que incidem sobre a 

contratada. No entanto, como obrigação da parte contratante, é dever do hospital realizar a 

conferência de todos os valores incluídos na planilha das empresas participantes do certame, de 

modo a averiguar se há algum erro ou cálculo distorcido, o que impactaria, por sua vez, o custo 

final do serviço.  

No que se refere ao apontamento sobre “possível cálculo incorreto referente aos encargos sociais 

e trabalhistas”, o gestor não aduziu novos fatos à situação constatada tampouco ofereceu 

justificativas, o que não elide a constatação. 

Quanto à falta de possibilidade de comprovar o custo de utilização alegada, cabe enfatizar que tal 

procedimento deveria ter sido realizado na fase de estudo de viabilidade operacional e financeira. 

Assim, a demonstração apresentada visa a uma avaliação de que quão oneroso para a 

Administração é a presente contratação.  

 

Recomendação 001: 

Implementar, nas rotinas administrativas referentes aos processos licitatórios, a verificação 

criteriosa das propostas das empresas participantes dos certames, de modo especial em relação às 

planilhas de composição dos custos dos serviços a serem contratados. 

Recomendação 002: 

Adotar medidas para que o valor apontado como pagamento indevido seja ressarcido ao erário. 

 

 

2.1.1.4.  CONSTATAÇÃO 

Ausência de demonstração das vantagens da locação dos equipamentos em detrimento da 

aquisição no Pregão nº 16/2010 do HFI, descumprindo recomendação do Núcleo de 

Assessoria Jurídica no Rio de Janeiro da Advocacia-Geral da União, bem como estimativa 

de valor para contratação baseada em pesquisas de preços com índice de variação 

constante, o que demonstra que não houve pesquisa de mercado e que há a possibilidade de 

conluio e direcionamento da licitação à Empresa Microview. 

 

Fato: 

De acordo com o Termo de Referência do Pregão nº 16/2010, o valor estimado da contratação 

foi: 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais I - 17 

 

GRUPOS VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

I R$ 83.120,00 R$ 997.440,00 

II R$ 69.582,00 R$ 834.984,00 

III R$ 146.920,00 R$ 1.763.040,00 

IV R$ 65.047,50 R$ 780.570,00 

V R$ 144.285,00 R$ 1.731.420,00 

VI R$ 92.254,50 R$ 1.107.054,00 

 

No entanto, esse orçamento prévio não estava detalhado em planilhas que expressassem a 

composição de todos os custos unitários dos serviços a serem contratados, de forma a evidenciar 

os valores praticados pelo mercado, relativos aos serviços de manutenção preventiva e corretiva 

(quantitativo de horas técnicas e o valor correspondente), e a relação de peças e componentes 

cobertos pela contratação pretendida, em desacordo com o artigo 7º, inciso II, da Lei nº 

8.666/1993, artigo 3º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002 e artigo 8º, inciso IV, do Decreto nº 

3.555/2000. 

Conforme documento constante à fl. 287 do processo do pregão nº 16/2010, visando atender 

recomendação do Núcleo de Assessoria Jurídica no Rio de Janeiro da Advocacia-Geral da União 

exarada por meio da Nota Jurídica nº 912/2010/IC/NAJ/RJ/CGU/AGU, de 30/03/2010, a 

administração Hospitalar informa ter realizado a análise das vantagens da locação dos 

equipamentos sobre a aquisição dos mesmos, feita por meio da “demonstração financeira 

(pesquisa de mercado) da aquisição dos equipamentos x tempo de vida útil x valor da 

contratação ao final de máximo 60 meses”. 

No entanto, constavam do processo somente as pesquisas de preço para aquisição dos 

equipamentos (fls. 333 a 398, volume II) e a análise feita com base na demonstração destacada 

acima, mas feita em 2011 quando da prorrogação do contrato (fls. 1.051 a 1.056, volume VI) e 

não em 2010, anterior, portanto, à realização do pregão. 

Instada a apresentar a análise efetuada, a Chefe da Divisão de Suprimentos e Logística 

confirmou a não realização da análise da vantajosidade afirmando que “ao compulsar os autos 

pode-se observar que foi feita análise comparativa do valor da aquisição e locação dos 

equipamentos restando apenas calcular o valor da depreciação dos equipamentos.”  

Também discorreu sobre os custos de depreciação, a vida útil dos bens e as vantagens na 

contratação dos serviços de locação, os quais constam de informação específica deste relatório. 

Quanto aos preços para aquisição dos equipamentos apresentados para os itens do pregão, foram 

identificados índices de variação constantes entre empresas, conforme quadro abaixo: 

 
Em R$ 

Pregão nº 16/2010 Preço dos equipamentos para aquisição Índice de variação 

Item Especialidade Vencedora Microview Endoport DBS-3 A/B A/C 

1 Endoscopia Labor Med 2.428.723,68 2.501.584,00 2.574.446,00 0,9708 0,9433 

2 Broncoscopia Labor Med 1.047.042,96 1.099.394,00 1.109.864,00 0,9523 0,9433 

3 Urologia Microview 2.494.634,32 2.569.473,00 2.664.312,00 0,9708 0,9363 

4 Cirurgia Geral Microview 1.290.692,32 1.329.412,00 1.368.133,00 0,9708 0,9433 

5 Ginecologia Microview 2.602.765,32 2.680.847,00 2.758.930,00 0,9708 0,9433 

6 Proctologia Microview 2.138.646,52 2.190.000,00 2.290.160,00 0,9765 0,9338 

Fonte: Processo Pregão nº 16/2010 do Hospital de Ipanema 
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Conforme se observa na tabela acima, o índice entre o preço da empresa Microview e o da 

empresa Endoport foi praticamente igual para os itens 1, 3, 4 e 5 e o índice entre o preço da 

Microview e o da empresa DBS-3 foi praticamente igual para os itens 1, 2, 4 e 5. Aludidas 

situações colocam sob suspeição a pesquisa de preço utilizada para definir o valor. 

Ressalte-se que os valores das propostas vencedoras dos itens III a VI, adjudicados à empresa 

Microview Ltda, foram muito próximos ao valor estimado, conforme detalhado no quadro a 

seguir. 

 
Grupos Valor mensal estimado Valor mensal adjudicado Valor adjudicado / Valor estimado 

III R$146.920,00 R$145.130,00 98,78% 

IV R$65.047,50 R$64.388,00 98,98% 

V R$144.285,00 R$142.930,00 99,06% 

VI R$92.254,50 R$91.400,00 99,07% 

 

Conforme informado anteriormente, o custo da locação foi calculado a partir do valor de 

aquisição dos equipamentos e da taxa de utilização dos mesmos, a qual varia de 3 a 4% 

aproximadamente de item para item. No entanto, não constavam do processo as notas fiscais de 

aquisição dos equipamentos para comprovar o custo de aquisição (apenas uma proposta de venda 

dos mesmos equipamentos pela própria empresa), tampouco parâmetros para utilização da taxa 

de utilização. 

Após maio/2011, foi elaborado pela Chefe da Divisão de Suprimento e Logística do Hospital de 

Ipanema documento, sem data, denominado “Justificativa para locação das clínicas cirúrgicas e 

ambulatórias”, constante às fls. 1.051 a 1.056 do processo do Pregão nº 16/2010. 

Nessa justificativa, são apresentados argumentos em relação à análise técnica dos dados de 

produção e em relação à vida útil, depreciação, manutenção, compra e locação dos 

equipamentos, além da conclusão onde são citados outros benefícios para esse tipo de 

contratação. 

Em relação aos dados da produção, foi apresentada apenas uma comparação inespecífica do 

quantitativo de procedimentos realizados durante o período de locação (dezembro/2010 a 

maio/2011 – mais procedimentos realizados), em confronto à produtividade do período anterior à 

locação (janeiro a dezembro/2009 – menos procedimentos realizados). Porém, não há 

detalhamento acerca do tipo dos procedimentos realizados.  

Para comprovar essa informação, foram fornecidas informações acerca da produtividade 

elaboradas pelo próprio Hospital e pela empresa prestadora do serviço, mas, devido a 

inconsistências e divergências nas informações apresentadas, conforme relatado em ponto 

específico deste relatório, não foi possível comprovar a afirmação, o que dificulta a análise da 

situação em comento.  

Não obstante, ressalte-se que o simples fato de a produtividade ter aumentado não comprova a 

vantagem da locação sobre a aquisição, uma vez que poderiam ser realizados os mesmos 

procedimentos com os mesmos equipamentos, porém adquiridos e não alugados, bastando que 

eles estivessem à disposição do hospital.  

Quanto à vida útil e à depreciação, o hospital considerou, em sua justificativa, uma vida útil dos 

equipamentos de apenas três anos, ao final dos quais, estariam totalmente depreciados, ou seja, 

não apresentariam qualquer valor residual. Tendo em vista que os equipamentos são 

manipulados apenas por pessoas treinadas e capacitadas, além de serem submetidos à 

manutenção preventiva, o que diminui a possibilidade de avarias e má utilização e aumenta 

consideravelmente o tempo de utilização dos equipamentos, três anos é um período 
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demasiadamente curto, ainda mais comparando-se com a IN/SRF nº 162/1998, que determina, 

para fins de Imposto de Renda, uma vida útil de 10 anos para aparelhos médico-cirúrgicos. 

Em relação à manutenção dos equipamentos pelo hospital a partir do segundo ano, uma vez que 

a garantia é de um ano, o responsável pela justificativa considerou um custo mensal de 

R$243.912,75 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e doze reais e setenta e cinco 

centavos) – que corresponde a 55% do valor da locação dos equipamentos. Questionada sobre os 

parâmetros utilizados para a valorização desse custo, a Chefe da Divisão de Suprimentos e 

Logística informou o seguinte: 

“(...) os parâmetros utilizados para a valorização do custo de manutenção é (sic) de 2% 

a 4%, conforme as Normas Legais vigentes que regem a matéria. Contudo o percentual 

utilizado no mercado fica na média de 3%, percentual este aplicado na prestação de 

serviço em voga, com base na FGV – Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, o valor da 

manutenção em R$ 243.912,75 de folha 1053 volume 06 corresponde aos parâmetros 

acima narrado. (sic)” 

Solicitada a informar quais as normas legais que regem a matéria e o nome do índice de 3% da 

Fundação Getúlio Vargas utilizado, a servidora informou: 

 em relação às normas legais que regem a matéria: 

“O uso da expressão “Normas Legais Vigentes que regem a matéria”, quer dizer o 

seguinte: 

- Normas: Vários artigos, notícias, índices econômicos, previsões futuras do mercado 

financeiro, etc. que se tornam “normas”, ou seja, procedimentos costumeiros no 

mercado econômico – financeiro sobre o tema.  

- Legais: são artigos, notícias, índices econômicos, previsões futuras do mercado 

financeiro, etc que não violam as leis que abarcam o assunto, por essa razão são 

legais. 

- Regem: falar sobre, abarca referente, etc. 

- Matéria: o assunto em voga que é o custo de manutenção dos equipamentos com base 

nos índices de valor econômico – financeiro. 

Exemplos de fontes: Valor econômico, Jornal do Comércio, Agência do Estado, Sites de 

economia, site do Banco Central, CEF, etc.”; 

 

 em relação à identificação do índice de 3% da Fundação Getúlio Vargas: 

“O edital foi publicado no final de maio/2010 e o pregão realizado no início de 

junho/2010, logo o índice da FGV, usado para elaboração da proposta, foi a média do 

IGP-M entre  abr/10 - 2,88% e mai/10 -  4,18%, e/ou IGP-DI  que ficou em abr/10 – 

2,95% e mai/10 – 4,38%, que resultou no percentual de 3,59%.” 

Conforme se observa acima, a servidora não informou a legislação que rege a matéria e também 

não esclareceu objetivamente o parâmetro utilizado, informando apenas que foi utilizado um 

índice de 3%  baseado na média entre os meses de abril e maio/2010 do IGP-M “e/ou” IGP-DI, 

que foram 3,53% e 3,66%, respectivamente.  

Além da inconsistência na informação de ter se baseado num índice de 3,53% “e/ou” 3,66% para 

utilização de uma taxa de 3%, também não faz sentido utilizar-se de um Índice Geral de Preços 

(IGP) como índice de custo de manutenção, pois o IGP é um indicador mensal do nível de 

atividade econômica, não guardando correlação nenhuma com a contratação em tela, uma vez 
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que não há preços para serem comparados. Além disso, ressalte-se que o IGP é um índice anual e 

foi utilizado como mensal. 

Cabe destacar também que, segundo informação do técnico da empresa Microview que trabalha 

diariamente com os equipamentos dentro do hospital desde a assinatura do contrato até o 

momento de nossa visita, não houve casos de manutenção corretiva em nenhum dos aparelhos 

locados, o que corrobora o fato de que equipamentos manipulados por pessoas treinadas e 

capacitadas possuem menor probabilidade de ocorrência de avarias e consequentemente há 

diminuição nos custos de manutenção. 

Sobre a justificativa da modalidade de locação em detrimento da aquisição, a administração do 

hospital informou que há uma enorme vantagem na primeira, uma vez que “há isenção dos 

custos de manutenção preventiva e corretiva”. Ocorre que não há a citada isenção, em razão de 

os custos da manutenção já estarem embutidos no valor da mensalidade paga para a locação dos 

aparelhos.  

Para demonstrar a vantagem financeira entre a locação e a aquisição dos equipamentos para um 

período de três anos (vida útil do equipamento considerada pelo responsável), a administração do 

hospital comparou o valor mensal do custo de locação de R$443.848,00 (quatrocentos e quarenta 

e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais) com o custo mensal do equipamento adquirido 

calculado com base na proposta de venda fornecida pela própria empresa, manutenção e 

depreciação, conforme demonstrado a seguir. 

 

Custos Parâmetros 
Momento 

aquisição 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Total dos custos 

ao final de 3 anos 

Aquisição 
Valor de aquisição 

informado pela empresa 
8.130.425,16    8.130.425,16 

Manutenção 
3% mensal sobre o valor 

de aquisição 
  2.926.953,00 2.926.953,00 5.853.906,00 

Depreciação 
10% a.a. sobre o valor de 

aquisição  
 813.042,51 813.042,51 813.042,51 2.439.127,53 

Total dos custos por período 8.130.425,16 813.042,51 3.739.995,51 3.739.995,51 16.423.458,69 

       

Total do custo mensal no período de 3 anos 456.207,19 

 

Tal metodologia de cálculo do custo mensal de aquisição ao final de três anos não encontra 

embasamento técnico, uma vez que se está somando a despesa de depreciação ao valor que seria 

desembolsado para a compra do equipamento e manutenção do mesmo. 

Sem o valor da depreciação, o custo mensal do equipamento no caso de aquisição cairia para 

R$388.453,64 (trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e 

quatro centavos), mais vantajoso, portanto, do ponto de vista financeiro. 

Ressalte-se também a ausência de parâmetros válidos para cálculo do custo de manutenção, 

conforme informado anteriormente. 

Além disso, outra inconsistência na justificativa apresentada é a afirmação de que a vida útil do 

bem seria de três anos, com valor residual zero ao final do período, mas no cálculo acima 

considerou uma vida útil de dez anos (taxa de 10% ao ano). 

Concluindo a justificativa, a responsável pelo documento afirma que a modalidade de locação 

permanece mais vantajosa tanto técnica quanto financeiramente, o que não procede, tendo em 

vista o que foi relatado anteriormente.  

Ante todo o exposto, conclui-se que a Administração do Hospital criou uma metodologia para 

justificar a vantagem em se locar baseada em parâmetros frágeis e normalmente em favor da 
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empresa contratada, causando, inclusive, prejuízo à Administração, sem que fosse comprovada a 

existência de benefício para o atendimento da população. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Para o presente fato o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“Quanto à ausência de demonstração das vantagens da locação dos equipamentos em 

detrimento da aquisição, falhas na pesquisa de mercado e da possibilidade de conluio e 

direcionamento da licitação no Pregão nº 16/2010 do HFI a Unidade apresenta 

respostas genéricas. Novamente destaca-se a importância do serviço de endoscopia, 

informa que fora realizada ampla pesquisa de mercado e que foram ponderados e 

analisados os valores de aquisição, locação, serviço de manutenção preventiva e 

corretiva e depreciação. No que consiste a possibilidade de conluio o Setor de Compras 

informa que “não há como presumir ou deduzir com meras alegações suas existências, 

mesmo porque as empresas participantes foram habilitadas e se encontravam 

autorizadas a participarem do certame, bem como exercer as atividades propostas”. 

Alega-se ainda que estas informações surpreendem ao Setor de Compras, pois na visão 

deste o que ocorreu foi uma forte concorrência. “Não existe a documentos, entre os 

analisados, que demonstre como foram realizados estes estudos.”  

“A similaridade dos equipamentos, que fomenta a concorrência entre todas as 

participantes, deixa claro que as empresas estão muito próximas em preços e valores, 

posto que a constatação de valores próximos, não é parâmetro para afirmar existir 

eventual conluio entre as licitantes.” 

“Cabe também esclarecer, quanto ao questionamento sobre qual legislação rege a 

matéria referente aos índices mencionados na constatação 004 e, neste momento 

necessário se faz informar que não possuímos formação jurídica para tal.” 

“Esta DISUL (Divisão de Suprimentos e Logística), vem esclarecer que de acordo com 

o mencionado pela Consultoria Jurídica, deve ter havido um equívoco na afirmação de 

que a vida útil do bem seria de 3 anos e os equipamentos que fazem parte do acervo 

deste hospital ou de qualquer um outro da rede pública não podem ser enquadrados ao 

contido na classificação contábil, ou seja, vida útil 10 anos = 10% depreciação anual. 

(...) Hoje nossos equipamentos encontram-se obsoletos e sucateados por mal (sic) uso e 

dificuldade de manutenção e correção, por motivos expostos, e não é justo o rigor em 

considerar vida útil/depreciação nos moldes da classificação contábil.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Cabe mencionar que a Unidade apresentou argumentos frágeis (abordados nos itens a seguir) 

para tentar justificar a contratação da locação dos equipamentos, o que não comprovou a 

vantagem da modalidade em relação à aquisição dos equipamentos. Outrossim, o gestor não 

rebateu a informação de que o estudo sobre a vantagem tenha sido realizado pela área 

responsável em momento posterior ao pregão. Dessa forma, não restou comprovado o benefício 

de tal contratação.  

No que tange à possibilidade de conluio entre as empresas participantes do certame, o gestor 

afirma que seriam “meras alegações” e que tais empresas estariam habilitadas e autorizadas a 

ofertarem propostas no pregão em questão. Ocorre que o fato de uma empresa estar habilitada a 

participar de um certame não afasta a possibilidade de a mesma estar em conluio com outras 

participantes. Foi verificado que os índices de variação dos preços de locação dos equipamentos 

foram constantes entre empresas, fato que substancia a ausência de competição e coloca em 

suspeição a pesquisa de preços realizada. 
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Sobre a informação de que o gestor não possui formação jurídica para explicitar qual a legislação 

que rege a matéria referente à forma de valoração dos custos de manutenção, esta apenas reforça 

a constatação de que os cálculos foram efetuados de maneira frágil e com base em índices que 

não se relacionam com o objeto em questão (ex: IGP – Índice Geral de Preços). 

Quanto ao correto cálculo da depreciação dos equipamentos, não se trata de rigor ou injustiça na 

análise dos custos, e sim, do cumprimento da IN/SRF nº 162/1998, que fixa o prazo de vida útil e 

taxa de depreciação dos bens. Uma vez que a depreciação não é calculada corretamente na 

planilha de custos, é notório que o preço final não refletirá o real custo do serviço, que, nesse 

caso, ficou superestimado. Dessa forma, as manifestações não foram suficientes para elidir as 

falhas apontadas. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo apropriado, a responsabilidade dos agentes que 

deram causa aos vícios identificados na pesquisa de preço. 

Recomendação 002: 

Instaurar novo procedimento licitatório para substituir o contrato mencionado, tendo em vistas os 

vícios apontados neste relatório, devendo ser avaliada a vantagem da opção escolhida.  

 

 

APOIO ADMINISTRATIVO 

Ação: 10122075020000001 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Objeto Examinado: Adequação e recuperação da fachada principal, empenas laterais e fachada 

dos fundos do prédio 1 e do prédio 2 do Hospital Federal de Ipanema. 

 

Agente Executor Local: HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$14.676.000,00 

Ordem de Serviço: 201112351 

Forma de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão 

 

 

2.1.1.5.  INFORMAÇÃO 

Dados das obras objeto de exame.  

 

Fato: 

Para a execução dos serviços de adequação e recuperação da fachada principal, empenas laterais 

e fachada dos fundos do Prédio 1 e do Prédio 2 do Hospital Federal de Ipanema, foi realizado o 

Pregão Eletrônico nº 20/2010, com data da sessão pública em 19/07/2010. O valor dos serviços 

foi estimado em R$14.702.927,72, com base em fevereiro/2010. Para este orçamento foi 

utilizado como referência de preços o SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil para o Rio de Janeiro com composições de abrangência Nacional, o 

SCO – Sistema de Custos de Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro e a tabela da EMOP – 

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro. 

Apresentaram proposta de preços as seguintes empresas: Midas Engenharia Ltda. (CNPJ: 

35.767.995/0001-03), Tensor Empreendimentos Ltda. (CNPJ: 28.129.807/0001-48), Navele 

Empreendimentos e Serviços Ltda. (CNPJ: 29.762.861/0001-99) e a Construtora Edil Ltda. ME 

(CNPJ: 03.045.711/0001-70). Após a fase de lances, a Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. 
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sagrou-se vencedora do certame com valor de R$14.676.000,00 (quatorze milhões seiscentos e 

seis mil reais). 

 Em 30/08/2010 foi firmado o contrato nº 24/2010 com a Navele Empreendimentos e Serviços 

Ltda. no valor de R$14.676.000,00 e vigência até 28/05/2011. 

Na data da inspeção física, a obra se encontrava em andamento e haviam sido medidos 

R$5.327.058,47 (cinco milhões trezentos e vinte e sete mil e cinquenta e oito reais e quarenta e 

sete centavos), correspondentes a 36,30% dos serviços contratados. A tabela a seguir apresenta as 

medições e os pagamentos realizados: 

 

TABELA 01 – Relação das medições e pagamentos realizados  

MEDIÇÃO 
NOTA 

FISCAL 
DATA NF VALOR NF VALOR PAGO 

DATA 

PAGAMENTO 

1ª 6798 15/10/10 381.748,15 338.419,73 27/10/10 

2ª 6822 08/11/10 702.237,20 622.533,28 25/11/10 

3ª 6856 06/12/10 383.613,80 340.073,64 09/12/10 

3ª Complementar 6867 20/12/10 453.283,30 399.434,80 24/05/11 

4ª 7059 01/06/11 2.007.269,44 1.823.604,29 02/06/11 

5ª 7060 01/06/11 867.523,97 788.145,53 02/06/11 

6ª 7061 01/06/11 325.729,47 295.925,23 02/06/11 

7ª 7062 01/06/11 205.653,14 186.835,88 02/06/11 

  TOTAL (R$) 5.327.058,47 4.794.972,38   

 

Conforme vistoria no local das obras, constatou-se que a empresa Coscaes Artefatos de Metais 

Ltda. ME (CNPJ: 04.911.523/0001-40) foi subcontratada pela Navele para a execução de 

serviços na fachada, uma vez que funcionários da mesma estavam realizando a colocação de 

treliças metálicas (marquise) no Prédio 1, e revestimento de painel de alumínio composto – ACM 

no Prédio 2. Conforme informações destes funcionários, a Coscaes havia executado o brise em 

alumínio da fachada principal do Prédio 1. O contrato nº 24/2010 permite a subcontratação de 

serviços. No site da Coscaes (www.coscaes.com.br) consta o serviço da fachada do Hospital 

Federal de Ipanema em seu rol de obras. 

 

 

2.1.1.6.  CONSTATAÇÃO  

Insuficiência no projeto básico para a contratação das obras de recuperação da fachada do 

Hospital Federal de Ipanema. 

 

Fato: 

O projeto básico constante do edital do Pregão Eletrônico nº 20/2010, para contratação dos 

serviços de adequação e recuperação da fachada principal, empenas laterais e fachada dos fundos 

do Prédio 1 e do Prédio 2 do Hospital Federal de Ipanema, não apresentou elementos necessários 

e suficientes para caracterizar a obra, descumprindo o art. 6º, IX da Lei nº 8.666/1993, tendo em 

vista que os projetos apresentados se referem somente a detalhamento das fachadas a serem 

reformadas. Nestes projetos apresentados do detalhamento das fachadas, consta a indicação do 

local em que cada tipo de material deverá ser assentado sem qualquer cota e/ou dimensão, não 

contendo, portanto, todos os elementos suficientes para uma correta estimativa de orçamento, 

bem como a execução da fachada. Analisando-se a planilha orçamentária, observa-se a existência 

de outros serviços a serem executados além dos previstos nas fachadas, tais como calçada em 
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concreto, meio-fio, piso cimentado, pátio de concreto, piso vinílico, impermeabilização em 

manta asfáltica, fornecimento e instalações de luminárias e acessórios para iluminação externa e 

pinturas. Não foi apresentado na licitação qualquer projeto com a indicação dos locais onde estes 

serviços devem ser executados. 

Cabe mencionar, adicionalmente, que o Tribunal de Contas da União já pacificou jurisprudência 

acerca da questão, por meio da Súmula nº 261, de 30/06/2010, onde informa que em licitações de 

obras e serviços de engenharia é necessária a elaboração de projeto básico adequado e 

atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, 

inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, transcrito a seguir: 

“IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 

identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 

elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 

resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 

execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 

competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a 

sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros 

dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos propriamente avaliados;” (grifo nosso) 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em síntese nas justificativas: 

 são mencionadas as datas de início do processo administrativo que norteou a licitação; 

 é descrita a equipe técnica atuante na época e suas responsabilidade em relação ao projeto 

básico, orçamentos e especificações relativas às obras em questão; 

 é afirmado que a obra de recuperação das fachadas era prioridade do DGH à época e que 

foram incluídos no projeto básico diversos serviços complementares em áreas contiguas. 

 

 

Análise do Controle Interno: 

As justificativas apresentada não atacaram o cerne do problema constatado pela CGU, qual seja: 

a insuficiência/incompletude do projeto básico adotado na licitação. Deste modo, as 

justificativas não foram acatadas. 
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Convém ressaltar o fato de que as “fragilidades” do projeto básico ensejaram manifestação do 

DGH no sentido da necessidade de suspensão do contrato da referida obra. 

 

Recomendação 001: 

Atentar para o cumprimento de todas as exigências de detalhamento do projeto básico dispostas 

na legislação pertinente, notadamente o art. 6º, inciso IX e suas alíneas da Lei 8.666/93. 

 

Recomendação 002: 

Aprovar, previamente à realização dos procedimentos licitatórios, os projetos de obras nos 

Órgãos competentes, notadamente quanto às exigências da Resolução – RDC nº 50, de 21 de 

fevereiro de 2002 da Anvisa e às normas pertinentes do CBMERJ; 

 

 

2.1.1.7.  CONSTATAÇÃO 

Contratação de serviço sem previsão de quantidades na planilha orçamentária. 

 

Fato: 

Verificou-se a utilização de verba em item de serviço na planilha orçamentária do Pregão 

Eletrônico nº 20/2010. O item 11.0 da planilha, “Fornecimento e instalações de luminárias e 

acessórios para iluminação externa”, foi apresentado com custo global de R$223.894,32 e com a 

unidade SVC (serviço), representando 1,86% do valor da obra contratada.  

O fato ora relatado, por impossibilitar a mensuração do custo unitário dos serviços, constitui 

prática ilegal, indo de encontro ao disposto nos art. 6º, IX, “f”, e 7º, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93, 

e em particular ao art. 7º, § 4º, dessa lei, abaixo transcrito: 

“§ 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais 

e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 

previsões reais do projeto básico ou executivo.” 

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União considera irregular a prática 

verificada no caso em comento, admitindo apenas a orçamentação por verba em situações onde 

não há como se definir unidades de medição, ou como aferir quantitativos de serviços/materiais, 

ou ainda quando o serviço é praticamente imensurável - Decisões nº 615/2001 e nº 822/2002, 

ambas do Plenário, e Acórdãos n.º 1.091/2007, nº 3.086/2008, nº 93/2009 e n.º 80/2010, todos do 

Plenário. No caso concreto em análise, o serviço de “Fornecimento e instalações de luminárias e 

acessórios para iluminação externa”, cotados por meio de “verba”, era perfeitamente 

quantificável, sendo irregular, portanto, a mensuração por meio dessa sistemática. 

Desta forma, e conforme acima relatado, resta comprovada a ocorrência de prática ilegal no 

âmbito do contrato nº 24/2010 (Pregão Eletrônico nº 20/2010), pela inclusão, na planilha 

orçamentária e contratual, de cotação de serviço por meio de “verba”, os quais eram nitidamente 

passíveis de quantificação. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Não foram apresentadas justificativas pelo gestor 
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Análise do Controle Interno: 

Não se aplica. 

 

Recomendação 001: 

Abster-se de incluir, no objeto da licitação, o fornecimento de materiais e serviços sem previsão 

de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou 

executivo. 

 

 

2.1.1.8.  CONSTATAÇÃO 

Adoção de serviços em duplicidade na planilha orçamentária, acarretando sobrepreço de 

R$554.675,94 e prejuízo de R$431.414,62. 

 

Fato: 

Analisando-se a planilha orçamentária apresentada no Pregão Eletrônico nº 20/2010, constatou-

se que existem serviços/materiais inseridos em duplicidade. No grupo de serviços 1.2 – 

Administração constam os serviços de Servente, Segurança do Trabalho e Ferramentas Manuais, 

conforme tabela a seguir: 

 
TABELA 02  

– Serviços do Grupo Administração – Quantidades Previstas 
 

DESCRICAO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. 
CUSTO 

TOTAL 

Servente h 5.940,00 7,99 47.460,60 

Segurança do Trabalho mês 9,00 24.328,50 218.956,50 

Ferramentas Manuais mês 9,00 20.853,00 187.677,00 

TOTAL (R$) 454.094,10 

TOTAL COM BDI DE 22,15% (R$) 554.675,94 

 

A mão de obra de servente já está incluída em todas as composições de serviços para o qual o 

mesmo está alocado, não sendo necessária, nem comum, a inserção de item servente apartado na 

planilha. Como exemplo, a referência utilizada na planilha orçamentária apresentada para o 

serviço “Revestimento externo em massa única com argamassa de cimento e areia termotratada 

(Qualimassa ou similar) na espessura de 3cm sobre chapisco, exclusive este”, previsto no item 

8.2 da planilha, foi a composição RV.10.05.0250 do SCO – Sistema de Custos de Obras da 

Secretaria de Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesta composição consta a alocação de 0,4 

horas de servente para execução de um m2 de revestimento em massa única. Portanto, não se 

justifica a utilização de um serviço específico para Servente, uma vez que, além de já fazer parte 

da composição dos demais serviços, não é possível efetuar a medição dos serventes, pois se 

misturariam com os serventes das composições.  

Da mesma forma, analisando-se as composições do SCO utilizadas como referência na planilha 

orçamentária, observa-se que constam nas mesmas o insumo “3% incidente sobre mão de obra 

direta com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas”. O serviço Segurança do 

Trabalho já estaria incluído no EPI (equipamentos de proteção individual) mencionado neste 

insumo, bem como o serviço Ferramentas Manuais, não sendo cabível a adoção de composições 

exclusivas para estes serviços. 
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Assim, estes serviços foram estimados em duplicidade, ocasionando um sobrepreço de 

R$554.675,94 (quinhentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e 

noventa e quatro centavos). Conforme a tabela a seguir, o valor faturado, relativo ao 

quantitativo medido até junho/2011 foi de R$431.414,62 (quatrocentos e trinta e um mil 

quatrocentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos). 

   

TABELA 03 – Serviços do Grupo Administração – Quantidades Medidas  

DESCRICAO UNID. QUANT. 
CUSTO 

UNIT. 

CUSTO 

TOTAL 

Servente h 4.620,00 7,99 36.913,80 

Segurança do Trabalho mês 7,00 24.328,50 170.299,50 

Ferramentas Manuais mês 7,00 20.853,00 145.971,00 

TOTAL (R$) 353.184,30 

Total COM BDI DE 22,15% (R$) 431.414,62 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em síntese nas justificativas: 

 são mencionadas as datas de início do processo administrativo que norteou a licitação; 

 é descrita a equipe técnica atuante na época e suas responsabilidade em relação ao projeto 

básico, orçamentos e especificações relativas às obras em questão; 

 é afirmado que a obra de recuperação das fachadas era prioridade do DGH à época e que 

foram incluídos no projeto básico diversos serviços complementares em áreas contiguas. 

 

 

Análise do Controle Interno: 

As justificativas apresentada não atacaram o cerne do problema constatado pela CGU, qual seja: 

a duplicidade de itens de mão de obra na planilha orçamentária adotada na licitação, ocasionando 

um superfaturamento de R$431.414,62. Deste modo, as justificativas não foram acatadas. 

Convém ressaltar o fato de que as “fragilidades” do projeto básico ensejaram manifestação do 

DGH no sentido da necessidade de suspensão do contrato da referida obra. 

 

Recomendação 001: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, de maneira a evitar a duplicidade na 

alocação de insumos na planilha orçamentária. 

 

Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 
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tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos valores pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.1.9.  CONSTATAÇÃO 

Ausência de diferenciação de taxas de BDI para itens executados por empresas 

especializadas, acarretando um sobrepreço de R$ 642.740,24 e um superfaturamento de R$ 

301.092,32. 

 

Fato: 

Foi identificada a prática de pagamento pela execução de serviços que devem ser executados por 

empresa com especialidade própria e diversa da empresa contratada na licitação, de percentual 

significativo na obra, com incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI de 

mesma magnitude e taxa aplicável aos demais itens produzidos pela contratada. Contudo, já está 

consolidado o procedimento de aplicar BDI diferenciado para parcelas de natureza específica, 

executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra, 

conforme evidência de julgados do TCU, exemplificados pelos Acórdãos Plenário n.º 325/2007, 

de 14/03/2007, n.º 1020/2007, de 30/05/2007, n.º 2189/2007, de 17/10/2007, que por reiteradas 

decisões nesse sentido, demandaram a Súmula TCU n.º 253, de 31/03/2010. A situação majora os 

valores contratuais na medida em que aplica-se a taxa de BDI com seu valor cheio por itens 

apenas adquiridos/intermediados perante terceiros. 

A constatação foi verificada na contratação da Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. para a 

execução dos serviços de adequação e recuperação da fachada principal, empenas laterais e 

fachada dos fundos do Prédio 1 e do Prédio 2 do Hospital Federal de Ipanema. Conforme já 

informado, a empresa Coscaes Artefatos de Metais Ltda. ME (CNPJ: 04.911.523/0001-40) foi 

subcontratada pela Navele para a execução de serviços de Revestimento de painel de alumínio 

composto – ACM, Brise em painel liso e Estrutura metálica composta de treliças espaciais. Cabe 

ressaltar que estes itens representam cerca de 44% do valor total do contrato. 

Sobre o tema, conforme previsão do art. 23, §1º, da Lei 8.666/93, existe a obrigação de parcelar 

obras públicas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 

porém, diante da impossibilidade técnica e econômica do parcelamento, devidamente justificada, 

não é cabível a administração aplicar de forma linear o percentual geral de BDI sobre todos os 

itens da planilha de preços abarcando itens onde a contratada atua como mera intermediadora no 

fornecimento de equipamentos por terceiros, apenas porque estes tornam tecnicamente inviável a 

realização de licitação em separado, o que termina por onerar excessivamente a equação do 

equilíbrio econômico-financeiro, em desfavor da administração pública. 

Assim, em casos onde obras contratadas possuam parcela relevante demandada por determinado 

equipamento ou pelo fornecimento de serviço, com natureza específica, executado por pessoas 

ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço, e onde é inviável o 

parcelamento da licitação, usualmente tem sido empregado a aplicação de taxa de bonificação 

BDI reduzida em relação aos demais itens, com o parâmetro máximo aceitável de 10% pela 

intermediação/aquisição, conforme exemplo registrado no subitem 9.2.3 do Acórdão TCU n.º 

2158/2008.  

O apontado completa-se pela própria obrigatoriedade de exposição e pela definição do BDI. A 

obrigatoriedade da previsão do percentual de BDI e o detalhamento de sua composição tanto nos 

orçamentos elaborados pela Administração quanto nas propostas apresentadas pelos licitantes 

para a contratação de obras e serviços de engenharia é previsão decorrente da alínea f, inciso IX 

do art 6º da Lei 8.666/93 e do § 2º, art 7º da mesma Lei. Com relação à definição do BDI, como 

está é uma taxa de Bonificação e Despesas Indiretas, não pode ser o mesmo percentual a incidir 
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no custo de equipamentos e no custo dos serviços, tendo em vista a natureza heterogênea das 

despesas incluídas em cada grupo. 

Assim, esta ausência de aplicação de BDI diferenciado nos itens de serviços subcontratados pela 

Navele junto à Coscaes totalizou um sobrepreço de R$642.740,24 (seiscentos e quarenta e dois 

mil setecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos). O valor faturado até o momento é 

de e efetivo de R$301.092,32 (trezentos e um mil noventa e dois reais e trinta e dois 

centavos), caracterizado pelos pagamentos efetuados até a 7ª medição.  

 

TABELA 04 – Ausência de aplicação de BDI diferenciado – Prejuízo potencial  

GRUPO DESCRIÇÃO UNID. 

QUANT. 

CONTRA_ 

TADA 

CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

TOTAL (R$) 

8.2 

Revestimento de painel de alumínio 

composto - ACM, de 4mm de espessura, 

sendo 2 chapas de alumínio de 0,5mm com 

núcleo rígido e pintura na cor a definir em 

termolacagem PVDF fluopolimero 

duroplastico e qualidade Kynar 500 

(processo Alucoat de pintura)  

 m2   4.972,10      567,89  2.823.605,87  

13.4 

Brise em painel liso em Aluzinc com 

300mm de largura e comprimento de até 

6000mm, fixado sobre suportes em 

polímero especial, inserido em tubo de 

alumínio (sistema fixo), tipo Aeroscreen 

plano. Fornecimento e instalação.  

 m2   2.767,36      891,26    2.466.437,27  

 TOTAL (a)    5.290.043,14  

 TOTAL COM BDI (22,15%) (b = a x 1,2215)     6.461.787,69  

 TOTAL COM BDI DIFERENCIADO (10%) (c = a x 1,1)     5.819.047,45  

 DIFERENÇA (d = b - c)        642.740,24  

 

 

TABELA 05 - Ausência de aplicação de BDI diferenciado – Prejuízo efetivo  

GRUPO DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 

MEDIDA 

CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

TOTAL (R$) 

8.2 

Revestimento de painel de alumínio 

composto - ACM, de 4mm de espessura, 

sendo 2 chapas de alumínio de 0,5mm com 

núcleo rígido e pintura na cor a definir em 

termolacagem PVDF fluopolimero 

duroplastico e qualidade Kynar 500 

(processo Alucoat de pintura)  

 m2     2.986,26      567,89   1.695.867,19  

13.4 

Brise em painel liso em Aluzinc com 

300mm de largura e comprimento de até 

6000mm, fixado sobre suportes em 

polímero especial, inserido em tubo de 

alumínio (sistema fixo), tipo Aeroscreen 

plano. Fornecimento e instalação.  

 m2        877,70      891,26       782.258,90  

 TOTAL (a)    2.478.126,09  

 TOTAL COM BDI (22,15%) (b = a x 1,2215)    3.027.031,02  

 TOTAL COM BDI DIFERENCIADO (10%) (c = a x 1,1)    2.725.938,70  

 DIFERENÇA (d = b - c)       301.092,32  



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais I - 30 

 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

A unidade reconhece não possuir capacidade jurídica para aferir eventual ilegalidade ao fato e 

solicita avaliação jurídica para retificação ou ratificação da aplicabilidade do BDI sugestionado, 

exemplifica ainda percentuais de BDI praticados por diversos órgãos públicos e bibliografia 

sobre o tema. 

 

Análise do Controle Interno: 

Para deslinde do ponto controverso há que se clarear a sistemática da formação do preço de 

venda de serviços à administração pelos licitantes. Qual seja: primeiramente é realizada a 

apropriação das despesas diretas necessárias à execução do serviço orçado. Posteriormente, faz-

se incidir sobre o total das despesas o BDI, que é o valor, expresso em percentual, necessário a 

custear as despesas indiretas e remunerar o lucro da empresa. 

No caso de serviços subcontratados a terceiros, de maneira assemelhada ao simples fornecimento 

de equipamento, as despesas indiretas a serem apropriadas sobre o custo de 

aquisição/subcontratação é bem inferior àquelas incorridas quando os serviços são executados 

pela própria construtora. Esclareça-se, as despesas/impostos existem. Todavia, boa parte deles já 

é incluída pela empresa terceirizada em seus preços, não devendo ser novamente apropriados em 

sua totalidade para definição do preço de venda pela empresa detentora do contrato 

administrativo. Assim, a taxa de BDI a ser adotada não pode ser a mesma dos serviços 

executados diretamente pela construtora sob o risco de apropriação de despesas em duplicidade. 

No caso dos serviços em comento, a CGU apurou que o custo dos serviços constante da planilha 

contratada é superior ao valor de subcontratação destes no mercado, como ilustrado a seguir: 

 8.3 - Revestimento de painel de alumínio composto – ACM, de 4mm de espessura, sendo 

2 chapas de alumínio de 0,5mm com núcleo rígido e pintura na cor a definir em 

termolacagem PVDF fluopolímero duroplastico e qualidade Kynar 500 (processo Alucoat 

de pintura)”: com o fabricante ALUBOND o custo do ACM apresentado foi de 

R$250,00/m2, base agosto/2011, incluído o fornecimento dos materiais e acessórios 

(inclusive a subestrutura em alumínio), a industrialização e a instalação;  

 13.4 Brise em painel liso em Aluzinc com 300mm de largura e comprimento de até 

6000mm”, a equipe obteve cotação apresentada em agosto/2011 pela empresa REFAX 

em que o brise retrátil AS288 tem o custo de R$300,00/m2 de material e R$70,00/m2 

para colocação. 

Desse modo, no caso dos dois itens acima, para os quais existe comprovação de que os custos 

ofertados pela construtora são superiores ao de sua subcontratação integral há que se adotar BDI 

diferenciado, consubstanciando, portanto, um prejuízo potencial de R$642.740,24 e um prejuízo 

efetivo de R$301.092,32 conforme demonstrado. 

 

Recomendação 001: 

Quando não for possível a realização de licitações em separado para fornecimento de 

equipamentos ou instalação de sistemas específicos por empresas especializadas, adotar taxa de 

BDI diferenciado. 
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Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente; 

 

 

2.1.1.10. CONSTATAÇÃO 

Ocorrência de sobrepreço no valor de R$3.470.479,81 e de superfaturamento de 

R$1.214.490,63 na execução das obras de recuperação da fachada do Hospital Federal de 

Ipanema. 

 

Fato: 

Em verificação à planilha orçamentária do contrato nº 24/2010 firmado com a empresa Navele 

Empreendimentos e Serviços Ltda., constatou-se que foram apresentados preços unitários de 

serviços em valores superiores aos preços do SINAPI. O art. 112 da Lei nº 12.017/2009, que 

dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2010, determina 

que os custos unitários de insumos ou serviços de obras executadas com recursos dos orçamentos 

da União não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes do SINAPI. 

Foi realizada a análise de 79,40% do valor total previsto da planilha orçamentária para execução 

da obra.  Esta análise consistiu na comparação entre os valores contratados e os valores 

resultantes das composições de custos do SINAPI para o mês da proposta de preços da empresa, 

para a cidade do Rio de Janeiro. Para alguns serviços que não constavam na base do SINAPI, 

foram feitas coletas de preços junto a fornecedores locais e ao Informativo SBC. Foi verificada 

uma variação do preço unitário de alguns serviços de 9,15 a 1.220,16% representando, em 

termos financeiros, um sobrepreço no valor de R$3.470.479,81 (três milhões quatrocentos e 

setenta mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), conforme 

demonstrado na tabela a seguir apresentada. Cabe esclarecer que as quantidades apresentadas 

nesta tabela são as quantidades totais contratadas para cada serviço.  

 
TABELA 06 – Sobrepreço em relação à planilha contratual 

 

ITEM SERVIÇO UN. 

(a) (b) (c) 
(d = ((b / c) 

- 1) x 100) 
(e = a x (b - c)) 

QUANT. 
CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO DE 

MERCADO 

SOBREPREÇO 

% 
VALOR A 

MAIOR 

1.2 Engenheiro Sênior (Supervisão)  h 1.485,00  110,14  85,53
1
  28,77% 36.545,85  

1.2 Engenheiro ou Arquiteto Junior  h  1.980,00  49,55  43,75
2
  13,26% 11.484,00  

1.2 Mestre de obra  h  1.980,00  27,80  25,47
3
  9,15% 4.613,40  
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2.1 

Ensacamento e transp. de 

escombros em sacos plast., 

desde um pav. elevado ate o 

térreo, utiliz. a escada do prédio  

 m3  362,46  105,00  82,55
4
  27,20% 8.137,23  

2.2 
Demolição de revestim. em arg. 

de cim. e areia em parede  
 m2  5.128,10  7,92  4,03

5
  96,53% 19.948,31  

4.0 
Calçada em concreto, espessura 

= 0,07 m  
 m2  296,00  44,01  27,17

6
  61,98% 4.984,64  

8.2 

Revestimento de painel de 

alumínio composto - ACM, de 

4mm de espessura, sendo 2 

chapas de alumínio de 0,5mm 

com núcleo rígido e pintura na 

cor a definir em termolacagem 

PVDF fluopolímero duroplastico 

e qualidade Kynar 500 (processo 

Alucoat de pintura) 

 m2  4.972,10  567,89  374,84
7
  51,50% 959.863,91  

8.2 

Revestimento com pastilha 

cerâmica da Atlas ou similar, cor a 

definir.  fornecimento e 

assentamento.  

 m2  2.812,00  247,68  116,57
8
  112,47% 368.681,32  

8.3 

Assentamento de piso de marm. ou 

gran., excl. este, em placas acima de 

30 x 30cm, assent. e rejunt. c/arg. e 

cim. c/cor.  

 m2  230,00  48,02  38,67
9
  24,18% 2.150,50  

8.3 

Piso vinílico em panos contínuos 

com junta soldada completo - linha 

hospitalar / piso vinílico em placas 

de 30 x 30 cm  

 m2  210,60  459,02  34,77
10

  1220,16% 89.347,05  

13.4 
Janela alumínio, basculante, série 

25  
 m2  255,94  464,83  425,04

11
  9,36% 10.183,85  

13.4 
Janela de alumínio tipo Maxim-Air, 

serie 25  
 m2  1.816,20  401,93  367,61

12
  9,34% 62.331,98  

13.4 

Brise em painel liso em Aluzinc 

com 300mm de largura e 

comprimento de até 6000mm, 

fixado sobre suportes em polímero 

especial, inserido em tubo de 

alumínio (sistema fixo), tipo 

Aeroscreen plano. fornecimento e 

instalação.  

 m2  2.767,36  891,26  370,00
13

  140,88% 
 

1.442.514,07  

13.7 

Película de segurança e controle 

solar com 15% de transmissão 

luminosa, 60% de reflexão de luz 

visível, 12% de transmissão de 

energia solar, 55% de reflexão de 

energia solar, 33% de absorção de 

energia solar, 5% de transmissão de 

raios ultra violeta e 70% 

 m2  2.072,14  41,35  34,70
14

  19,16% 13.779,73  

14.4.2 

Preparo de superfície interna ou 

externa de revestimento liso, 

inclusive demão de 

impermeabilizante selador, com 2 

demãos de massa acrílica e 

lixamentos necessários.  

 m2  3.679,80  20,42  8,04
15

  153,98% 45.555,92  

TOTAL (R$) 3.080.121,76  

SOBREPREÇO TOTAL COM BDI DE 22,15% ou 10%* (R$) 3.470.479,81 
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* Uma vez que foi apontado no item 2.1.1.5 a ausência de diferenciação de taxas de BDI para os 

serviços “Revestimento de painel de alumínio composto – ACM” e “Brise em painel liso” foi 

aplicado, nesta tabela, um BDI de 10% para estes serviços. 

Observações: 

- Critérios: 

- Em que pese o art. 112 da Lei nº 12.017/2009 determinar que sejam adotados na elaboração dos 

orçamentos de referência os custos constantes das Tabelas SINAPI locais e, subsidiariamente, as de 

maior abrangência, foi primeiro utilizado a base de maior abrangência (no caso, a nacional) do 

SINAPI, por ter sido esta uma das bases apresentadas na planilha orçamentária; 

- Como o BDI foi acrescentado somente ao valor global da planilha orçamentária e contratual, a 

comparação foi feita nos custos dos serviços com os custos do SINAPI e aplicado o BDI da 

contratada após a totalização da diferença apurada; 

- Esta equipe de fiscalização obteve três cotações de custo de mercado para o serviço “8.3 - 

Revestimento de painel de alumínio composto – ACM, de 4mm de espessura, sendo 2 chapas de 

alumínio de 0,5mm com núcleo rígido e pintura na cor a definir em termolacagem PVDF 

fluopolímero duroplastico e qualidade Kynar 500 (processo Alucoat de pintura)”: com o fabricante 

ALUBOND o custo do ACM apresentado foi de R$250,00/m2, base agosto/2011, incluído o 

fornecimento dos materiais e acessórios (inclusive a subestrutura em alumínio), a industrialização e a 

instalação; na Revista Guia da Construção, Editora PINI, julho/2010, edição 108, o custo do 

Revestimento de fachadas com painéis de alumínio é de R$285,03/m2, incluindo a instalação, o 

ACM e a usinagem; no Informativo SBC, base julho/2010, o custo do Painel 

alumínio/poliuretano/alumínio REYNOBOND em parede é de R$374,84/m2, incluindo instalação, 

moldura e fornecimento dos materiais. Por prudência, esta equipe adotou o maior valor; 

- Cabe esclarecer que o serviço “8.3 – Piso vinílico em panos contínuos com junta soldada completo 

- linha hospitalar / piso vinílico em placas de 30 x 30 cm – 210,60m2” está previsto para ser 

executado nos pisos dos consultórios, devido ao acréscimo de área ocorrido em função da retirada de 

esquadrias e execução de novas alvenarias nas fachadas. A apresentação da composição na planilha 

ocorreu de forma equivocada, uma vez que se tratam de serviços com preço e complexidade de 

assentamento bem diferente entre o piso vinílico em pano contínuo e o em placas 30x30cm. 

Constatou-se que, na obra, este serviço será executado somente em piso vinílico 30x30cm, uma vez 

que serão realizados complementos nos pisos vinílicos existentes nos consultórios e demais 

cômodos, devido ao acréscimo de área dos mesmos, não sendo necessário a utilização do piso em 

panos contínuos. Corroborando este fato, no edital do pregão, Anexo I, Termo de Referência item 13, 

consta a seguinte especificação: “Manta Vinílica e Piso em Placas Vinílicas - Serão utilizadas duas 

cores de manta vinílica ou piso vinílico em placas de 30 x 30 cm, nas cores conforme existente, tipo 

Pavifloor, Paviflex ou similar. Completando o espaço demolido entre o piso vinílico existente e a 

alvenaria recomposta da fachada e subindo o rodapé em 10cm, conforme especificado em projeto”; 

- Para o item “13.4 Brise em painel liso em Aluzinc com 300mm de largura e comprimento de até 

6000mm”, a equipe obteve duas cotações de custo: no Informativo SBC, base julho/2010 a 

composição 112690 - Brise solar externo 150x24mm ALCAN D-53 tem o custo de R$168,91/m2; na 

cotação apresentada em agosto/2011 pela empresa REFAX o brise retrátil AS288 tem o custo de 

R$300,00/m2 de material e R$70,00/m2 para colocação. Por prudência, a equipe adotou o valor de 

R$370,00/m2. Cabe esclarecer que o brise especificado na licitação é do tipo liso fixo; o brise 

constante do projeto executivo apresentado é do tipo asa de avião móvel; o brise que está sendo 

efetivamente executado na fachada do hospital é composto por uma só chapa de alumínio e fixo. 

 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais I - 34 

 

- Fontes utilizadas: 

- Base de insumos do SINAPI – julho/2010 – Rio de Janeiro; 

- Composições SINAPI – julho 2010 – abrangência regional – Rio de Janeiro; 

- Composições SINAPI – julho 2010 – abrangência nacional – Rio de Janeiro; 

- Informativo SBC – 01/07/2010 – Rio de Janeiro; 

- Mercado – agosto/2011. 

 

Relação das composições: 

Fonte pesquisada Composição 

Fonte e composição 

apresentada na planilha 

orçamentária da licitação 

Insumo SINAPI 
1 
– 2708 – engenheiro ou arquiteto chefe/sênior - de obra  

SCO – AD.40.05.0134 

Insumo SINAPI 
2 
– 2706 – engenheiro ou arquiteto auxiliar/júnior - de obra 

SCO – AD.40.05.0122 

Insumo SINAPI 
3 
– 4069 – mestre de obras 

SCO – AD.40.05.0152 

SINAPI regional 
4 
– 17591/001 – ensacamento/transp p/elevador de escombros em 

saco plástico 
EMOP – 05.001.315-0 

SINAPI nacional 
5 
– 73802/001 – demolição de revestimento de argamassa de cal e 

areia 
EMOP – 05.001.008-0 

SINAPI nacional 
6 
– 73892/001 – execução de calçada em concreto não estrutural, 

com uso de seixo 

SINAPI nacional – 

73892/001 

SBC 
7 
– 121160 – Painel alumínio/poliuretano/alumínio 

REYNOBOND em parede  
sem referência 

SINAPI nacional 
8 
– 73667 – pastilha cerâmica esmaltada quadrada 1", fixada com 

nata de cimento 
sem referência 

SINAPI regional 

adaptada 

9 
– 71235 – piso de granito preto  (excluído o valor da pedra: 

195,71 – 157,04 = R$38,67/m2) 
EMOP – 13.340.010-0 

SINAPI nacional 
10 

– 72185 – piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 

2mm, fixado com 
sem referência 

SINAPI nacional 
11 

– 68052 – janela alumínio, basculante, serie 25  SINAPI nacional – 

68052 

SINAPI nacional 
12 

– 73809/001 – janela de alumínio tipo Maxim-air, serie 25 SINAPI nacional – 

73809/001 

Mercado 
13 

– conforme proposta do brise retratil AS288 cor padrão Refax 

(R$300,00/m2 de material e R$70,00/m2 de colocação) 
sem referência 

SBC 
14 

– 23453 – Proteções – aplicação de película adesiva 

INSULFILM em vidros 
SCO – ES.45.25.0050 

SINAPI nacional 

15 
– 73751/001 – fundo selador PVA ambientes internos, uma 

demão (R$ 2,83/m2) 

e 74134/002 – emassamento com massa acrílica para ambientes 

internos/externos (R$5,21/m2) 

SCO – PT.05.15.0056 

 

Cabe informar, ainda, que não foi possível efetuar a comparação do serviço “Estrutura metálica 

composta de treliças espaciais, cobertura em policarbonato estruturado, atirantada. Fornecimento 

e colocação”, que representa cerca de 8% da planilha contratual, devido à falta de especificações 

no edital e no projeto. Tal serviço foi analisado no item 2.1.1.8 deste, em função da alteração de 

quantidades e apresentação de projeto com especificação diversa da constante na planilha. 

 

Utilizando-se os mesmos critérios já mencionados, e com as quantidades efetivamente medidas 

até junho/2011, foi verificada a ocorrência de superfaturamento na planilha do contrato nº 

24/2010 firmado com a empresa Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. no valor de 

R$1.214.490,63, a seguir demonstrado: 
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TABELA 07 – Superfaturamento em relação à planilha contratual – quantidades medidas  

ITEM SERVIÇO UN. 

(a) (b) (c) 
(d = ((b / c) 

- 1) x 100) 

(e = a x (b - 

c)) 

QUANT. 

MEDIDA 

CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO DE 

MERCADO 

SUPERFATURAMENTO 

% 
VALOR A 

MAIOR 

1.2 Engenheiro Sênior (Supervisão)  h 1.155,00  110,14  85,53
1
  28,77% 28.424,55  

1.2 Engenheiro ou Arquiteto Junior  h  1.540,00  49,55  43,75
2
  13,26% 8.932,00  

1.2 Mestre de obra  h  1.540,00  27,80  25,47
3
  9,15% 3.588,20  

2.1 

Ensacamento e transp. de 

escombros em sacos plast., desde 

um pav. elevado ate o térreo, utiliz. 

a escada do prédio  

 m3   168,04  105,00  82,55
4
  27,20% 3.772,50  

2.2 
Demolição de revestim. em arg. de 

cim. e areia em parede  
 m2  1.228,22  7,92  4,03

5
  96,53% 4.777,78  

8.2 

Revestimento de painel de alumínio 

composto - ACM, de 4mm de 

espessura, sendo 2 chapas de 

alumínio de 0,5mm com núcleo 

rígido e pintura na cor a definir em 

termolacagem PVDF fluopolímero 

duroplastico e qualidade Kynar 500 

(processo Alucoat de pintura) 

 m2  2.986,26  567,89  374,84
7
  51,50% 576.497,49  

13.4 
Janela alumínio, basculante, série 

25  
 m2    39,20  464,83  425,04

11
  9,36% 1.559,77  

13.4 
Janela de alumínio tipo Maxim-Air, 

serie 25  
 m2    259,70  401,93  367,61

12
  9,34% 8.912,90  

13.4 

Brise em painel liso em Aluzinc 

com 300mm de largura e 

comprimento de até 6000mm, 

fixado sobre suportes em polímero 

especial, inserido em tubo de 

alumínio (sistema fixo), tipo 

Aeroscreen plano. fornecimento e 

instalação.  

 m2   877,70  891,26  370,00
13

  140,88% 457.509,90  

14.4.2 

Preparo de superfície interna ou 

externa de revestimento liso, 

inclusive demão de 

impermeabilizante selador, com 2 

demãos de massa acrílica e 

lixamentos necessários.  

 m2  253,40  20,42  8,04
15

  153,98% 3.137,09  

TOTAL (R$) 1.097.112,18  

SUPERFATURAMENTO TOTAL COM BDI DE 22,15% ou 10%* (R$) 1.214.490,63 

* Uma vez que foi apontado no item 2.1.1.5 a ausência de diferenciação de taxas de BDI para os 

serviços “Revestimento de painel de alumínio composto – ACM” e “Brise em painel liso”, foi 

aplicado, nesta tabela, um BDI de 10% para estes serviços. 
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Em síntese nas justificativas: 

a) é declarado que, em obediência ao recomendado no relatório da CGU, implementará 

imediata formalização de Termo de Rerratificação, por meio do qual será adequada a planilha 

contratual aos preços recomendados, o qual será submetido à aprovação da Diretoria Geral 

do Hospital Federal de Ipanema; 

b) é afirmado no tocante ao item 8.3, piso vinílico em panos contínuos com junta soldada, que a 

sua aplicação estaria de acordo com a Resolução RDC 050; 

c) é afirmado que os itens a seguir listados deverão ser avaliados pelo setor competente daquele 

nosocômio; 

 Revestimento de painel de alumínio composto - ACM, de 4mm de espessura, 

sendo 2 chapas de alumínio de 0,5mm com núcleo rígido e pintura na cor a definir 

em termolacagem PVDF fluopolimero duroplastico e qualidade Kynar 500 

(processo Alucoat de pintura); 

 Brise em painel liso em Aluzinc com 300mm de largura e comprimento de até 

6000mm, fixado sobre suportes em polímero especial, inserido em tubo de 

alumínio (sistema fixo), tipo Aeroscreen plano. Fornecimento e instalação; 

 Estrutura metálica composta de treliças espaciais, cobertura em policarbonato 

estruturado, atirantada. Fornecimento e colocação. 

 

 

Análise do Controle Interno: 

A justificativa apresentada que defende que a utilização do piso vinílico em panos contínuos 

estaria de acordo com a Resolução RDC 050 demonstra equívoco de entendimento dos fatos 

apontados como irregulares. Na verdade, em tese não se vislumbra impedimento para sua 

utilização. Todavia, no caso concreto no qual serão realizados pequenos complementos nos pisos 

vinílicos devido ao acréscimo de área ocorrido em função da retirada de esquadrias e execução 

de novas alvenarias nas fachadas, as pequenas áreas a serem pavimentadas não justificam a 

utilização de piso vinílico em panos contínuos. 

Quanto aos demais itens apontados com sobrepreço, o gestor concordou com os dados 

apresentados por esta Controladoria. 

 

Recomendação 001: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, atentando para o fato de que a mediana 

do SINAPI é o limite para itens unitários, ainda que a licitação seja em regime de empreitada por 

preço global. 

 

Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 
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tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos valores pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.1.11. CONSTATAÇÃO 

Ocorrência de superfaturamento no valor de R$38.380,59 no projeto final de arquitetura 

apresentado para as obras de recuperação da fachada do Hospital Federal de Ipanema. 

 

Fato: 

Analisando-se as planilhas de medições realizadas, constatou-se que o item de serviço “Projeto 

final de arquitetura para prédios hospitalares de ate 1000m2, apresentado em Autocad for 

Windows nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos 

projetos complementares – 1.000m2”, constante do grupo 1.3 – Projetos, foi integralmente 

medido nas 1ª e 2ª medições (500m2 em cada).  

Após solicitação ao fiscal da obra, foi apresentado à esta equipe de fiscalização nove projetos em 

meio magnético, sendo oito deles elaborados pela empresa MBP Consultoria de Alumínios Ltda., 

e um projeto arquitetônico contendo a planta baixa do pavimento térreo, sem indicação do 

responsável pela sua elaboração. Tratam-se dos seguintes projetos: 

 Arquitetônico com planta baixa do pavimento térreo (uma prancha – tamanho A4); 

 Detalhamento da marquise (uma prancha – sem tamanho e sem escala); 

 Detalhamento das fachadas (sete pranchas – sem tamanho e sem escala). 

O preço destes projetos entregues foi de R$61,00/m2, totalizando R$61.000,00 (sessenta e um 

mil reais). Somente a planta baixa do pavimento térreo pode ser mensurada em área, nas demais, 

por se tratar de detalhamento, isto não é possível. Assim, o preço contratado, não corresponde à 

realidade do projeto apresentado. 

Tendo em vista a simplicidade do projeto apresentado e do alto valor pago pelos mesmos, esta 

equipe efetuou uma comparação entre o preço pago e o preço de projeto constante no SINAPI. 

Conforme o SINAPI, o valor por prancha A1 para projetos gerais é de R$3.286,57, que 

efetivamente é o caso em questão, pois a fachada do hospital é uma obra de natureza geral, não 

se enquadrando no tipo hospitalar. Assim, temos um preço estimado de R$ 36.130,91 (trinta e 

seis mil cento e trinta reais e noventa e um centavos), já incluído o BDI de 22,15 %, referentes 

aos nove projetos considerados. Cabe ressaltar, que apesar dos projetos estarem sem escala, esta 

equipe considerou o tamanho A1 para as pranchas, por margem de segurança. Assim, teríamos 

um superfaturamento de R$38.380,59 (trinta e oito mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e 

nove centavos) de serviços pagos a maior referente à diferença entre o valor medido e pago de 

R$61.000,00 e o valor estimado de R$36.130,91, conforme demonstrado nas tabelas a seguir: 
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TABELA 08 – Projeto final de arquitetura – medido e pago  

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

QUANT. 

CONTRA_ 

TADA 

CUSTO 

UNIT. 
CUSTO TOTAL 

1.3 

Projeto final de arquitetura para prédios 

hospitalares de ate 1000m2, apresentado em 

Autocad for Windows nos padrões da 

contratante, inclusive as legalizações pertinentes 

e a coordenação dos projetos complementares – 

1.000m2 

m2 1.000,00 61,00 61.000,00 

PREÇO TOTAL (COM BDI DE 22,15%) (R$) 74.511,50  

 

TABELA 09 – Estimativa de valor de projeto  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 
CUSTO 

UNIT. 
CUSTO TOTAL 

 - 
Projeto executivo de arquitetura geral em 

Autocad no formato A1 
Unid. 9,00 3.286,57 29.579,13 

PREÇO TOTAL (COM BDI DE 22,15%) (R$) 36.130,91  

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

“ Este setor, em estrita obediência ao Informativo epigrafado, com o fito de pronta 

solução das constatações, elaborará imediata formalização de Termo de Rerratificação, 

adequando-se a planilha contratual aos preços recomendados, a ser, então, submetida à 

aprovação da Diretoria Geral do Hospital Federal de Ipanema.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Não se aplica (gestor concordou com a constatação). 

 

Recomendação 001: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, atentando para o fato de que a mediana 

do SINAPI é o limite para itens unitários, ainda que a licitação seja em regime de empreitada por 

preço global. 

 

Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

 

Recomendação 003 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 
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2.1.1.12. CONSTATAÇÃO 

Serviços executados em desconformidade com o contratado acarretando um sobrepreço de 

R$1.520.212,58 e um superfaturamento de R$113.893,90. 

 

Fato: 

Mediante a inspeção das obras do objeto do Pregão nº 20/2010, foi verificado que alguns 

serviços não foram executados em conformidade com o previsto no contrato, conforme relatado 

a seguir: 

 

– Serviços não executados e/ou sem necessidade de execução: 

 

a) Retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento – 5.128,10m2: este 

serviço foi previsto para ser realizado nas fachadas, em função da substituição do revestimento 

em pastilha cerâmica pelo revestimento de painel de alumínio composto – ACM. A equipe de 

fiscalização pôde observar que, na execução do revestimento de painel de alumínio composto, 

não existe a necessidade da retirada dos ladrilhos existentes, uma vez que os painéis são 

instalados sobre perfis metálicos afixados na fachada do edifício. Foi constatado que há pastilhas 

cerâmicas nos locais onde já foi colocado o painel de alumínio, não ocorrendo a realização do 

serviço. 

 

b) Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede – 5.128,10m2: 

serviço previsto para ser executado na fachada, no mesmo local da retirada dos ladrilhos. Foi 

constatado que o serviço não foi executado, uma vez que existem pastilhas cerâmicas nos locais 

onde já foi colocado o painel de alumínio. 

 

c) Chapisco argamassa cimento/areia 1:6 e = 0,7cm – 6.103,06m2: serviço previsto para ser 

executado na fachada, após a retirada da pastilha e do revestimento em argamassa sob a mesma. 

Conforme já exposto, a equipe de fiscalização pode observar que, na execução do revestimento 

de painel de alumínio composto, não houve a necessidade da retirada dos ladrilhos existentes, 

uma vez que os painéis são instalados sobre perfis metálicos chumbados na fachada do edifício. 

Como a fachada anterior não foi retirada, este serviço de chapisco não está sendo executado. 

 

d) Revestimento externo em massa única com argamassa de cimento e areia termotratada 

(qualimassa ou similar) na espessura de 3cm sobre chapisco, exclusive este – 5.082,46m2: 

serviço previsto para ser executado na fachada, após a retirada da pastilha e do revestimento em 

argamassa sob a mesma. Foi constatado que o serviço não foi executado, uma vez que o painel 

de alumínio composto está sendo executado sobre a antiga fachada de pastilha cerâmica. 

 

e) Fundo selador PVA ambientes internos, uma demão – 3.679,80m2: tendo em vista que consta 

na planilha orçamentária a composição de “Preparo de superfície interna ou externa de 

revestimento liso, inclusive demão de impermeabilizante selador, com 2 demãos de massa 

acrílica e lixamentos necessários – 3.679,80m2” ocorreu a sobreposição de serviços, uma vez 

que em ambas as composições consta o selador. 

 

Para estes serviços que não serão executados, foi constatado um prejuízo potencial de 

R$389.351,08 (trezentos e oitenta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e oito 

centavos), conforme demonstrado na tabela a seguir: 
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TABELA 10 – Serviços contratados que não serão executados e/ou sem  

necessidade de execução – Sobrepreço 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

QUANT. 

CONTRA 

TADA 

CUSTO 

UNIT. 
CUSTO TOTAL 

2.2 
Retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e 

argamassa de assentamento  
 m2  5.128,10 25,90  132.817,79  

2.2 
Demolição de revestim. em arg. de cim. e 

areia em parede  
 m2  5.128,10 7,92  40.614,55  

8.2 
Chapisco argamassa cimento/areia 1:6 

e=0,7cm  
 m2  6.103,06 4,32  26.365,22  

8.2 

Revestimento externo em massa única com 

argamassa de cimento e areia termotratada 

(qualimassa ou similar) na espessura de 3cm 

sobre chapisco, exclusive este.  

 m2   5.082,46  21,50  109.272,89  

14.4.1 
 Fundo selador PVA ambientes internos, uma 

demão  
 m2  3.679,80  2,63  9.677,87  

TOTAL (R$) 318.748,32  

PREÇO TOTAL (COM BDI DE 22,15%) (R$)  389.351,08  

 

Analisando as planilhas de medição, constatou-se que alguns destes serviços já foram pagos. 

Portanto, em relação às quantidades efetivamente medidas e pagas, encontrou-se o valor de 

R$88.526,67 (oitenta e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), 

conforme demonstrado na tabela a seguir:  

 

TABELA 11 – Serviços medidos, pagos e não executados  

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

QUANT. 

CONTRA_ 

TADA 

CUSTO 

UNIT. 

CUSTO 

TOTAL 

2.2 
Retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e 

argamassa de assentamento  
 m2  1.228,22  25,90  31.810,90  

2.2 
Demolição de revestim. em arg. de cim. e areia 

em parede  
 m2  1.228,22  7,92  9.727,50  

8.2 Chapisco argamassa cimento/areia 1:6 e=0,7cm   m2  1.358,11  4,32  5.867,04  

8.2 

Revestimento externo em massa única com 

argamassa de cimento e areia termotratada 

(qualimassa ou similar) na espessura de 3cm 

sobre chapisco, exclusive este.  

 m2  1.134,97  21,50  24.401,86  

14.4.1 
 Fundo selador PVA ambientes internos, uma 

demão  
 m2  253,40  2,63  666,44  
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TOTAL (R$) 72.473,74  

PREÇO TOTAL (COM BDI DE 22,15%) (R$) 88.526,67  

 

– Serviços executados com especificação e/ou material diferentes do contratado: 

 

f) Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:8 

(cimento e areia) – 140,40m2: serviço executado para complementação na fachada, nos locais 

dos consultórios onde anteriormente existia uma esquadria recuada. Constatou-se que este 

serviço está sendo executado com alvenaria em tijolo furado 10x20x30cm, na espessura de 10 

cm, ou seja, ´ vez e não 1 vez, na qual a espessura seria de 20 cm. 

 

g) Vidro temperado incolor, espessura 6mm – 2.072,14m2: vidro previsto para ser colocado nas 

esquadrias de alumínio da fachada. Constatou-se que o vidro que está sendo colocado nas janelas 

em esquadria de alumínio com dimensões de 1,0x1,30m é de 4mm de espessura e não de 6mm 

como especificado.  

 

Para estes serviços não estão sendo executados conforme a sua especificação, foi constatado um 

sobrepreço de R$284.863,71 (duzentos e oitenta e quatro mil oitocentos e sessenta e três 

reais e setenta e um centavos), conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 
TABELA 12 – Serviços executados com especificação e/ou material diferentes  

do contratado – Sobrepreço 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

(a) (b) (c) (d = a x (b – c)) 

QUANT. 

CONTRA_ 

TADA 

CUSTO  

UNITÁRIO 

CONTRATADO 

CUSTO 

UNITÁRIO 

EFETIVO
1 

CUSTO TOTAL 

7.0 

Alvenaria em tijolo 

cerâmico furado 

10x10x20cm, 1 vez, 

assentado em argamassa 

traço 1:8 (cimento e areia)  

 m2  140,40  80,38  26,00
2
   7.634,95  

13.7 
Vidro temperado incolor, 

espessura 6mm  
 m2   2.072,14  164,89  56,03

3
  225.573,16  

TOTAL (R$)  233.208,11  

PREÇO TOTAL (COM BDI DE 22,15%) (R$) 284.863,71  

Observações: 
1
 O preço unitário efetivo refere-se ao preço unitário da composição do SINAPI, abrangência nacional, 

base julho/2010 para o estado do Rio de Janeiro, correspondente ao serviço efetivamente executado; 
2 
Composição 68581/24 – Alvenaria 10cm tijolo cerâmico furado 10x20x30cm cimento/areia 1:7; 

3 
Composição 72117 – Vidro liso comum transparente, espessura 4mm. 

 

 

Analisando as planilhas de medição, constatou-se que alguns destes serviços já foram pagos. 

Portanto, em relação às quantidades medidas encontrou-se o valor de R$25.367,23 (vinte e cinco 

mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), conforme demonstrado na tabela a 

seguir: 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais I - 42 

 

TABELA 13 – Serviços executados e  medidos e pagos com especificação e/ou material diferentes  

do contratado 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

(a) (b) (c) (d = a x (b – c)) 

QUANT. 

MEDIDA 

(até a 7ª 

Medição) 

CUSTO 

UNITÁRIO 

CONTRA_ 

TADO 

CUSTO 

UNITÁRIO 

EFETIVO
1 

CUSTO TOTAL 

7.0 

Alvenaria em tijolo 

cerâmico furado 

10x10x20cm, 1 vez, 

assentado em argamassa 

traço 1:8 (cimento e areia) 

 m2  129,30  80,38  26,00
2
  7.031,33  

13.7 
Vidro temperado incolor, 

espessura 6mm  
 m2  126,18  164,89  56,03

3
  13.735,95  

TOTAL (R$) 20.767,28 

PREÇO TOTAL (COM BDI DE 22,15%) (R$) 25.367,23  

Observações: 
1
 O preço unitário efetivo refere-se aos preços unitários das composições do SINAPI, abrangência 

nacional, base julho/2010 para o estado do Rio de Janeiro, correspondentes aos serviços efetivamente 

executados; 
2 
Composição 68581/24 – Alvenaria 10cm tij cer furado 10x20x30cm cimento/areia 1:7; 

3 
Composição 72117 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm. 

 

 

– Serviço projetado com especificação e quantitativo diferentes do contratado: 

 

h) Estrutura metálica composta de treliças espaciais, cobertura em policarbonato estruturado, 

atirantada. Fornecimento e colocação – 268m2: cobertura prevista para substituir a antiga 

marquise localizada ao longo da fachada frontal de Prédio 1. No projeto básico apresentado não 

consta qualquer detalhamento desta cobertura, entretanto, foi apresentado um novo projeto para a 

execução desta marquise, com detalhamento da sua execução, sem qualquer planilha de 

quantidades. Conforme este detalhamento, a cobertura, de 137m2, será executada em vidro 

temperado 10 mm, apoiado em treliças metálicas revestidas em painel de alumínio composto – 

ACM. Perfis de alumínio serão utilizados para fixação do vidro nas treliças e, perfis 

longitudinais em alumínio revestidos em ACM, para apoio do vidro. Na vistoria, constatou-se 

que 11 (onze) treliças metálicas já se encontravam colocadas na fachada frontal, não tendo 

ocorrido nenhuma medição do serviço. Apesar de estar previsto vidro temperado 10 mm, 

conforme informações obtidas junto ao encarregado da empresa Coscaes, a cobertura seria 

executada em vidro 8mm. No entanto, como o vidro ainda não foi instalado, tal informação não 

foi considerada na elaboração da composição de preços. Com base neste novo projeto 

apresentado, foi elaborado um orçamento desta marquise, conforme tabela a seguir: 

 

TABELA 14 – Elaboração de composição para cobertura em vidro temperado 10 mm  

REFERÊNCIA 

(base julho/2010) 
DESCRIÇÃO UNID QUANT. 

CUSTO 

UNIT. 
CUSTO TOTAL 

SINAPI – 72120  Vidro temperado 10mm m2 137,00 231,79 31.755,23 

SBC adaptada – 100179  Ferragem fixação de vidro Cj 137,00 147,87 20.258,19 

SCO – MAT059400 Fita adesiva M 88,00 0,76 66,88 

SBC – 30106 Vedação em silicone M 312,00 17,75 5.539,04 

Mercado Tarucel M 60,00 10,00 600,00 
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SBC – 40085 
Estrutura metálica (perfis 

metálicos longitudinais) 
Kg 7.926,00 8,57 67.925,82 

SBC – 121160 

Revestimento ACM (nas 

treliças e nos perfis metálicos 

longitudinais) 

m2 140,00 374,84 52.477,60 

SINAPI – 10962 Treliças Kg 660,00 4,73 3.121,80 

SINAPI adaptada – 

73970/1 
Mão de obra treliça Kg 660,00 4,92 3.247,20 

TOTAL (a) (R$) 184.991,76 

ÁREA (b) (m2) 137,00 

CUSTO POR ÁREA (a / b) (R$/m2) 1.350,30 

 
Composições utilizadas: 

- 72120 – Vidro temperado incolor, espessura 10mm; 

- 100179 – Cobertura placa de vidro laminado 7mm sobre estrutura pronta - m2 (foi retirado o preço do 

vidro da composição original); 

- MAT059400 – Fita de vedação/isolamento em PVC expandido, cor preta, de (40x3)mm, para 

sobreposição de telha; 

- 30106 – Vedaflex mastique elástico (bisnaga 310ml) (rendimento de 3m / bisnaga); 

- 40085 – Estrutura de aço-edificação-vigas/chapas de aço dobrado ´"; 

- 121160 – Painel alumínio/poliuretano/alumínio REYNOBOND em parede; 

- 10962 – Perfil aço estrutural "h" - 6" x 6" (qualquer espessura) 

- 73970/1 – Estrutura metálica em aço estrutural perfil I 12 x 5 1/4 kg 

 

 

Critérios utilizados: 

- área de vidro 10 mm conforme prancha 01: 59,515 x 2,3 = 137 m2; 

- peso da estrutura metálica (perfis longitudinais conforme apresentados na prancha 04); e 

- peso das treliças: estimado um peso de 30 kg por cada treliça, em função dos perfis medidos in loco. 

 

 

 

Considerando este preço de R$1.350,30/m2 para a execução da cobertura em vidro 10 mm e 

considerando a área de acordo com o projeto apresentado, foi constatado um sobrepreço de 

R$845.997,79 (oitocentos e quarenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e 

nove centavos) referente à diferença entre o valor contratado de R$1.049.488,00 para a 

execução da estrutura metálica em treliças espaciais e o valor recalculado de R$203.409,21 para 

a execução da cobertura em vidro 10 mm, conforme demonstrado nas tabelas a seguir: 

 

TABELA 15 – Composição da marquise constante da planilha contratual  

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

QUANT. 

CONTRA_ 

TADA 

CUSTO 

UNIT. 
CUSTO TOTAL 

6.0 

Estrutura metálica composta de treliças 

espaciais, cobertura em policarbonato 

estruturado, atirantada. Fornecimento e 

colocação  

 m2  268,00  3.560,00  954.080,00  

PREÇO TOTAL (COM BDI DE 10%)* (R$) 1.049.488,00 
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TABELA 16 – Composição da marquise elaborada conforme o projeto apresentado  

ITEM DESCRIÇÃO UNID 
QUANT. 

PROJETO 

CUSTO 

UNIT. 
CUSTO TOTAL 

 - 

Marquise em vidro temperado 10 mm fixado 

sobre treliças metálicas revestidas com painel de 

alumínio composto – ACM 

 m2  137,00  1.350,30  184.991,10  

PREÇO TOTAL (COM BDI DE 10%)* (R$) 203.409,21 

* Uma vez que foi apontado no item 2.1.1.5 a ausência de diferenciação de taxas de BDI para  este 

serviço, foi aplicado, nesta tabela, um BDI de 10%. 

 

Assim, os serviços que não foram executados em conformidade com o previsto no contrato 

totalizaram um soprepreço de R$1.520.212,58. Deste total, os valores pagos até a 7º medição 

totalizaram R$113.893,90, conforme tabela a seguir: 

 

 

TABELA 17 – Totalização dos prejuízos referentes aos serviços executados em 

desconformidade com o contrato 

 

SERVIÇO Sobrepreço Faturado 

Serviços não executados e/ou sem necessidade de execução 389.351,08 88.526,67 

Serviços executados com especificação e/ou material 

diferentes do contratado 
284.863,71 25.367,23 

Serviço executado com especificação e quantitativo 

diferentes do contratado 
845.997,79 - 

TOTAL (R$) 1.520.212,58 113.893,90 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em sua justificativa o hospital informa que os “serviços não executados e/ou sem necessidade de 

execução” serão excluídos na Planilha de Rerratificação a ser elaborada. Nesta ocasião, segundo 

ele, serão acrescidos os demais serviços cuja execução fora ou venha a ser efetivada. 

Na justificativa é ressaltado, ainda, que dois itens pagos foram integralmente estornados do 

montante a ser adimplido à empresa contratada, quais sejam: vidro temperado incolor e=6mm; 

peitoril de mármore branco nacional, de 2x18cm com dois polimentos, assente. c/arg. e nata de 

cimento rejuntado com cimento branco. 

Também, foi informado que se encontra quitada 49,83% da verba contratual estabelecida e que 

os demais pagamentos estavam suspensos até a plena regularização das constatações explicitadas 

no Informativo da CGU. 

 

Análise do Controle Interno: 

Não se aplica (gestor concordou com a constatação) 
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Recomendação 001: 

Abster-se de pagar por serviços não executados. 

Recomendação 002: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, atentando para o fato de que a mediana 

do SINAPI é o limite para itens unitários, ainda que a licitação seja em regime de empreitada por 

preço global. 

Recomendação 003: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 004: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos, notadamente aqueles responsáveis 

pela aprovação das medições de serviços não executados, e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.2. Programa: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA  

Ação: 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e 

de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250103 -  HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA 

Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

R$ 11.652.155,20  

 

Ordem de Serviço: 201112117 

Forma de Transferência: Execução Direta 

 

 

2.1.2.1. CONSTATAÇÃO: 

Montagem e direcionamento do processo licitatório evidenciado pela variação constante 

dos preços das cotações apresentadas pelas empresas. 

 

Fato: 

Com o objetivo de realizar pesquisa de preços para os sete itens a serem licitados no Pregão n.º 

34/2010, o HFI solicitou às empresas IMACT – Rio Implantes Especializados, Comércio e 

Importação Ltda. (CNPJ 06.232.092/0001-11), W PLUS Orthopedics (CNPJ 04.547.556/0001-

53) e METABIO Tecnologia em Implantes (CNPJ 02.513.989/0001-62) que apresentassem 

propostas de preços. Em 19/08/2010, foram apresentadas as seguintes propostas:  
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Item 

W PLUS (R$) Empresa “X” (R$)* Diferença 

entre a 1ª e 

2ª 

METABIO (R$) Diferença 

entre a 1ª e 

3ª Unid. Total Unid. Total Unid. Total 

1 8.027,00 401.350,00 8.376,00 418.800,00 4,35% 8.725,00 436.250,00 8,33% 

2 9.108,00 455.400,00 9.504,00 475.200,00 4,35% 9.900,00 495.000,00 8,33% 

3 4.807,00 240.350,00 5.016,00 250.800,00 4,35% 5.225,00 261.250,00 8,33% 

4 1.495,00 74.750,00 1.560,00 78.000,00 4,35% 1.625,00 81.250,00 8,33% 

5 1.046,50 104.650,00 1.092,00 109.200,00 4,35% 1.137,50 113.750,00 8,33% 

6 1.046,50 104.650,00 1.092,00 109.200,00 4,35% 1.137,50 113.750,00 8,33% 

7 1.046,50 104.650,00 1.092,00 109.200,00 4,35% 1.137,50 113.750,00 8,33% 

Total - 1.485.800,00 - 1.550.400,00 - - 1.615.000,00 - 

NOTA: O nomes da empresa “X” foi omitido como forma de preservação, pois ela respondeu a 

circularização da CGU, informando que não apresentou cotação para esta pesquisa de preços. 

 

Ao compararmos as três propostas detalhadas acima, observamos que elas apresentavam índices 

de variação constante, ou seja, dividindo-se os preços unitários de uma determinada empresa 

pelo preço unitário de outra qualquer, obtinha-se um valor constante para todos os itens 

pesquisados.  

De posse das propostas, a Unidade elaborou a minuta do edital considerando o valor médio total 

das três propostas recebidas como o valor máximo que a instituição se propunha a pagar no 

Pregão, ou seja, R$ 1.550.400,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos reais), 

tendo encaminhado o processo ao Núcleo de Assessoramento Jurídico - NAJ no estado do Rio de 

Janeiro. Não está demonstrada nos autos a realização de pesquisas a outras Atas de Registro de 

Preços em vigência e/ou pesquisa de preços no Banco de Preços em Saúde – BPS. 

O referido Núcleo, ao analisar o processo, emitiu a Nota n.º 4.497/2010-ASOP/NAJ-

RJ/CGU/AGU, de 27/09/2010, recomendando que a Unidade ampliasse a pesquisa de preços, 

tendo em vista o montante a ser despendido, e elaborasse mapa de preços atualizado, assinado 

pelo servidor que o elaborou, fixando o custo estimado da contratação com base na proposta que 

apresentasse o menor preço.  

Diante das recomendações exaradas pelo NAJ/RJ, a Unidade solicitou a apresentação de 

propostas de mais duas empresas, conforme detalhado a seguir, e fixou a nova estimativa no 

valor de R$ 1.606.500,00. 

 

Item Doctor‟s Plus 
J.M.S Comércio e Fornecimento 

Ltda 

 Unid. Total Unid. Total 

1 8.530,00 426.500,00 8.617,00 430.850,00 

2 9.720,00 486.000,00 9.796,00 489.800,00 

3 5.390,00 269.500,00 5.477,00 273.850,00 

4 1.590,00 79.500,00 1.629,00 81.450,00 

5 1.150,00 115.000,00 1.629,00 81.450,00 

6 1.150,00 115.000,00 1.629,00 81.450,00 

7 1.150,00 115.000,00 1.629,00 81.450,00 

Total  1.606.500,00  1.765.650,00 

 

Em resposta à S.A. n.º 201105333/013, a Unidade Examinada, manifestou-se da seguinte 

maneira: 
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“Ao compulsar os autos verificamos que inicialmente foram pesquisadas três empresas 

e estas apresentaram propostas com as quais elaboramos a primeira planilha. Na 

segunda fase quando o processo retornou da AGU/NAJ, houve necessidade, segundo 

instrução do parecerista, para que fizéssemos nova pesquisa mercadológica. Todavia, 

não conseguimos número suficiente de empresas ofertantes para compor a planilha 

constante da pág.93, motivo pelo qual elaboramos planilha com apenas duas empresas, 

pois já tínhamos anexado aos autos à planilha anterior constante da pág. 28. O equívoco 

ocorrido deu-se em não solicitar dotação orçamentária, considerando a média dos 

valores existentes das duas planilhas. Entretanto, este equívoco não contribuiu para que 

incorresse em ônus a administração pública. 

A pesquisa ao Banco de Preços não foi informada, por entendermos que não existe 

obrigatoriedade em fazê-la, pois até o momento não encontramos na legislação vigente 

referencia a este fato. Todavia, a pesquisa que é realizada no site do COMPRASNET é a 

mesma que vamos encontrar no BANCO DE PREÇOS, pois os dados são 

automaticamente transferidos para o BPS. A consulta foi realizada e neste ato, 

constatamos que o código encontrado tratava-se do mesmo, porém, a descrição do 

material ora solicitado pelo setor demandante seria totalmente diferente. Motivo pelo 

qual não anexamos aos autos a referida pesquisa, o que fazemos neste ato para 

comprovação. Cabe ressaltar que quando da consulta, visualizamos apenas o INTO e o 

INCA não aparece.” 

A economicidade na execução de contratações públicas está diretamente ligada à precisão do 

termo de referência e/ou projeto básico. As contratações públicas somente poderão ser efetivadas 

após estimativa prévia do seu valor, que deve obrigatoriamente ser juntada ao processo de 

contratação, e elaborada com base nos preços correntes no mercado. 

Quanto à identificação de índices de variação constantes na pesquisa de preços referente ao 

Pregão n.º 34/2010, é inconcebível que os preços unitários de todos os itens constantes nas 

propostas comerciais das empresas consultadas apresentem índice de variação constante, ou seja, 

dividindo-se os preços unitários de uma determinada empresa pelo preço unitário de outra 

qualquer, obtém-se um valor constante para uma determinada aquisição. Este fato apontado 

mereceria tempestivamente, por parte do HFI, uma imediata apuração de responsabilidades e o 

refazimento de toda a pesquisa de preços, desta vez de forma idônea, antes de ser enviado o 

Processo para fins de apreciação jurídica pelo NAJ/RJ.  

Ainda, a Unidade informou que realiza pesquisas mercadológicas no site do COMPRASNET, em 

que pese não ter sido identificada nos Processos examinados qualquer menção a prévias 

consultas realizadas. Por fim, a Unidade se manteve silente sobre a possibilidade de adesão à Ata 

de Registro de Preços do INTO, relativa ao item 6, por ocasião da aquisição realizada em 

29/12/2010, que apresentava preço manifestamente inferior ao contratado pelo HFI.  

Diante dessas constatações, permitimo-nos concluir que o HFI não procedeu a uma ampla 

pesquisa de preços quando da aquisição dos produtos, tampouco realizou consultas sistemáticas 

de preços no COMPRASNET, não primando pelo irrestrito respeito ao princípio da 

economicidade na Administração Pública. Corroborando as assertivas anteriores, o Tribunal de 

Contas da União se manifestou das seguintes formas: 

"É obrigatória a consulta aos preços correntes de mercado quando da realização de todo 

e qualquer procedimento licitatório, ainda que se trate de dispensa ou inexigibilidade de 

licitação. Determina que, mesmo nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de 

licitação, é obrigatória a consulta de preços de mercado." (Acórdão n.° 1.945/2006, 

Plenário, Rel. Marcos Bemquerer). 

"Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou inexigibilidade, à consulta de 
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preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, 

constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto no art. 26, 

parágrafo único, inciso III, e art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, os quais devem ser 

anexados ao procedimento licitatório (...)." (Acórdão n.° 1705/2003, Plenário, Rel. 

Marcos Bemquerer). 

“Anexe aos processos licitatórios a impressão da relação de preços praticados para o 

bem pretendido, extraída do modo gerencial de COMPRASNET/SIASG-CONSULTA 

PREÇOS PRATICADOS, de modo a atender o que determina o art. 2º parágrafo único 

da IN/SEDAP nº 04/99 c/c os artigos 15, inciso IV e 43 inciso IV da Lei nº 8.666/1993.” 

(Acórdão TCU nº 1272/2004 – 1ª Câmara). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33401.000363/2012-23, o gestor informou que: 

a) “O fato, realmente só observado quando da auditoria da CGU, de as propostas guardarem 

a mesma diferença percentual entre si, não parece acarretar automaticamente e só por este 

motivo, como se afirmou no Relatório de Auditoria, que a pesquisa não seja idônea.  (...) 

De todo modo, (...) o Setor de Compras foi devidamente alertado para o fato e passará a 

examinar os preços colhidos também sob este prisma, repetindo eventuais pesquisas em 

que se verificarem “índices de variação constantes” em pesquisas de mercado.” 

b) “Quanto à ausência de demonstração nos autos da realização de pesquisas a outras Atas 

de Registro de Preços – ou mesmo no que se refere aos três preços pesquisados pelos 

Auditores para os itens 1, 2 e 4 – há que se tecer alguns esclarecimentos.  

De início, ressaltou-se que o comprasnet não oferece perfeita sistematização para 

materiais de Ortopedia. Como já se constatou em diversas pesquisas empreendidas, o 

sistema que padroniza os materiais para futura aquisição pela Administração Pública 

Federal não é dotado de todas as especificações necessárias ao pleno atendimento das 

aquisições na área de Ortopedia.   

Em boa medida em função das constantes inovações tecnológicas pelas quais passam tais 

produtos, é comum, no momento de pôr em prática a aquisição de materiais especificados 

pelo Serviço de Ortopedia, não se encontrar código com descrição idêntica à do material 

que se pretende comprar. Isto ocorreu no pregão 34/2010 e está, inclusive, demonstrado 

no processo respectivo pela juntada das páginas de consulta ao comprasnet, cujos 

resultados indicam códigos com descrições que não coincidem perfeitamente com 

aquelas apresentadas pelo Setor Requisitante (fls. 04-06 e 09).  

Como a licitação necessariamente pressupõe a indicação dos códigos vigentes no sistema, 

o que acaba por ocorrer na prática, para não obstar a aquisição, é a utilização do código 

fornecido na pesquisa ao sistema comprasnet – que será o mais aproximado da descrição 

– com a descrição do material que se tenciona adquirir.   

A pesquisa de mercado e as propostas ofertadas à licitação  seguem, como não poderia 

deixar de ser, a descrição fornecida no edital e no Termo de Referência, garantindo-se, de 

tal modo, que os materiais fornecidos sejam exatamente aqueles especificados pelo 

Hospital.”   

 

Por meio do Memorando nº 0215/2012/HFI/RJ, de 19/01/12, integrante do Processo 

33401.000363/2012-23, a Diretora Geral do Hospital Federal de Ipanema, referindo-se  de 

maneira abrangente a todos os fatos contemplados no Relatório de Fiscalização da CGU, 
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informou que diante das constatações apuradas por esta Controladoria entendeu ser necessária a 

abertura de sindicância para a apuração dos fatos e das responsabilidades dos agentes que deram 

causa aos vícios constatados no referido Informativo.  

 

Análise do Controle Interno: 

Em relação às manifestações do gestor, tecemos as seguintes considerações: 

 

a) Em relação à variação constante entre os preços das propostas das empresas W Plus, “X” 

e Metabio, o que torna evidente a montagem da pesquisa de preços referente ao Pregão 

n.º 34/2010 do HFI, o gestor não apresentou fatos adicionais.   

Ademais, em resposta à circularização realizada pela CGU, por intermédio do Ofício 

n.º  10.819/2012/NAC2/CGU-Rio de Janeiro/CGU-PR, de 17/04/2012, o representante da 

empresa “X”, que teria apresentado cotação de preços, firmou declaração que não 

reconheceu o documento datado de 19/08/2010, que teria sido dirigido ao HFI, em seu 

nome, com estimativa de preços no valor global de R$ 1.550.400,00, assim como não 

reconheceu a assinatura aposta no final do documento. 

Portanto, mantém-se o posicionamento da equipe de fiscalização; 

b)  Apesar de o gestor alegar a existência, no processo do Pregão 34/2010, de documentos 

que comprovem a realização de pesquisas a outras Atas de Registro de Preços, tal 

documentação não integra o referido processo, conforme verificado pela equipe de 

fiscalização; 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa à montagem da pesquisa de preços para estabelecer o valor de 

referência do objeto. 

Recomendação 002: 

Nas próximas licitações, além da cotação de preços com empresas sediadas no Estado do Rio de 

Janeiro, realizar pesquisas dos preços praticados em hospitais da rede pública e privada, realizar 

cotação com empresas de outros estados e com os fabricantes dos produtos/medicamentos, bem 

como utilizar outros mecanismos de busca de preços, incluindo o Sistema 

COMPRASNET/SIASG e o SIASG na versão Data Warehouse.  

 

 

2.1.2.2. CONSTATAÇÃO 

Ausência de controle dos insumos ortopédicos, impossibilitando a comprovação de sua 

utilização no HFI, causando prejuízo de R$1.206.697,00. 

 

Fato: 

Ao visitarmos o Almoxarifado do Hospital de Ipanema, constatamos que os insumos ortopédicos 

adquiridos por meio dos Pregões n.º 11/2010 e n.º 34/2010 não estavam estocados naquele Setor, 

pois todos haviam sido transferidos para o Centro Cirúrgico e para a Secretaria de Clínica 

Ortopédica, tendo a última transferência ocorrido no dia 05/01/2011. Com o intuito de aferir o 

consumo desses produtos, fomos ao local destinado ao armazenamento desses materiais no 

Centro Cirúrgico, no dia 15/07/2011. Entretanto, constatamos que naquele Setor não havia 
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controle de estoque informatizado, tampouco documentos que permitiram identificar a 

movimentação dos produtos ali estocados. 

Ao avaliar o estoque dos sete itens adquiridos por intermédio do Pregão n.º 34/2010, detectamos 

a seguinte situação: 

- Não localização dos materiais referentes aos itens 1 e 2, Próteses de Quadris; e 

     - Identificação de 26 peças referentes ao item 3, componentes cefálicos para aplicações em 

artroplastia, 18 kits referentes ao item 4, conjunto de cimentação óssea, e 84 lâminas 

misturadas, das 300 recebidas, referentes aos itens 5, 6 e 7. 

Com relação à identificação dos materiais adquiridos por meio do Pregão n.º 11/2010, de um 

total de 74 itens, fizemos uma amostragem de alguns materiais, não tendo sido logrado êxito a 

sua localização naquele Centro.  

Por fim, identificamos produtos vencidos junto com os demais, sem qualquer tipo de separação, 

como Calços Componentes Tibiais MB IV, lotes 21098 e 23856, com validades expiradas em 

03/2011, Platô para Joelhos MB IV, lote 24225, Patela Biconvexa MB IV, código 2634-332, e 

Prótese Parcial de Quadril, lote 6330, com validades expiradas em 02/2011. 

Vale destacar, por último, que os produtos encontravam-se armazenados em estantes metálicas e 

em local refrigerado sem contato com o chão e paredes. Além disso, apesar de o HFI ter 

designado formalmente os membros da Comissão de Recebimento de Materiais – CRM, 

identificamos que nos DANFEs nºs 007 e 011, o atesto somente foi realizado pelo servidor FF, 

SIAPE n.º 0647247, Chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital de Ipanema, que não foi 

designado pela Portaria MS/HI/RJ n.º 43/2010 como integrante da referida Comissão. Dessa 

forma, o princípio da competência que deve estar presente em qualquer ato administrativo não 

foi respeitado. 

Ao indagarmos a servidora MRN, SIAPE n.º 1111816, responsável pelo controle do estoque de 

materiais utilizados no Centro Cirúrgico do Hospital, como poderíamos avaliar e comprovar a 

utilização dos materiais não encontrados no estoque do Centro Cirúrgico, fomos informados que 

deveríamos examinar o prontuário dos pacientes que fizeram uso daqueles materiais em 

procedimentos cirúrgicos. 

Prosseguindo, a Unidade apresentou uma relação de 42 procedimentos de artroplastia de quadril 

realizados pelo setor de ortopedia e traumatologia no período de janeiro a julho de 2011, 

identificando os pacientes que foram submetidos às cirurgias, porém sem especificar os materiais 

utilizados. Posteriormente, com o intuito de comprovar o consumo dos materiais ortopédicos 

adquiridos, o Hospital disponibilizou os prontuários dos pacientes que foram submetidos aos 

procedimentos listados na relação apresentada, o que possibilitou uma comparação entre os 

números dos lotes dos materiais adquiridos em razão do Pregão nº 34/2010 e os utilizados nas 

referidas cirurgias, conforme detalhado a seguir: 

 
Produtos Adquiridos Quantidade 

Utilizada 

Quantidade 

Estocada 

Quantidade 

não 

Encontrada 
Item Nº de lotes Quantidade 

1 Sem 

identificação de 

lotes 

50 * 0 50 

2 
026042, 024552, 

024551, 024922, 

024908, 024911, 

024522, 024917, 

062074, 062313,  

50 8 0 42 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais I - 51 

 

062614, 056371, 

062078, 062073.  

 

3 61645 e 63102 50 5 26 19 

4 025727 50 18 18 14 

5 020397 100 Sem 

identificação 

de utilização 

84 216 

6 20397 100 

7 020397 100 

*Item prejudicado em razão da ausência de especificação de lote na Nota Fiscal. 

 

Observando o quadro acima, concluímos que, apesar dos esforços da Unidade em comprovar a 

utilização do material ortopédico relativo ao Pregão n.º 34/2010, no período de janeiro a 

julho/2010, a metodologia de controle utilizada pelo Hospital impossibilita a avaliação de 

consumo e inviabiliza um planejamento para futuras aquisições. 

Quanto às artroplastias de joelho, a Unidade apresentou uma relação de 41 cirurgias realizadas 

no período de 20/05/2010 a 19/07/2011, lapso temporal que alberga a vigência da Ata de 

Registro de Preços referente ao Pregão n.º 11/2010, compreendida entre 25/05/2010 e 

24/05/2011. Contudo, esta relação não trouxe em seu bojo a discriminação detalhada dos 

materiais utilizados em cada intervenção cirúrgica.  

Diante da precariedade das informações trazidas a lume, foram solicitados todos os prontuários 

dos pacientes que foram submetidos às aludidas cirurgias, no período mencionado, tendo sido 

disponibilizados apenas 36 até o final dos trabalhos de campo. Ao se proceder à verificação dos 

prontuários, verificamos que 2 deles se referiam ao procedimento de artroscopia, em que não são 

utilizados os materiais adquiridos por meio do Pregão n.º 11/2010.  

Corroborando a constatação de materiais vencidos existentes no estoque do Centro Cirúrgico, 

identificamos materiais vencidos utilizados em três cirurgias, sendo que, em uma delas, a base 

tibial – joelho MB IV/Ex-Grande já estava vencido dois anos antes da cirurgia ser realizada. 

Por amostragem aleatória não probabilística, procedemos a uma comparação dos lotes dos 

componentes femurais de joelho utilizados nas referidas cirurgias com os constantes nas notas 

fiscais relativas a este processo, tendo sido encontrado somente um deles, da marca Exactech. 

Além disso, foram encontrados em outras cirurgias componentes femurais de joelho da marca 

Exactech que não correspondem à marca contida na proposta da licitante vencedora que era a 

Metabio. A tabela a seguir ilustra as constatações da equipe de auditoria referente ao Pregão n.º 

11/2010. 
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DATA DA 

CIRURGIA 

PRONTUÁRIO TIPO DE CIRURGIA MATERIAL 

VENCIDO 

OBSERVAÇÃO 

23/06/2010 492774 Artroplastia Total de Joelho    Não O número do Prontuário não 

corresponde ao paciente informado.   

28/07/2010 490458 Artroplastia Total de Joelho   - Não disponibilizado 

04/10/2010 499595 Artroplastia de Joelho 

Esquerdo   

Não Componente femural de joelho da 

marca Exactech 

04/11/2010 298234 Artroplastia Total de Joelho 

Direito 

Não Componente femural de joelho da 

marca Exactech 

26/11/2010 495001 Artroplastia Total de Joelho Não Procedimento realizado; 

Artroscopia 

22/12/2010 497509 Artroplastia de Joelho 

Esquerdo 

Não Procedimento realizado; 

Artroscopia 

10/03/2011 493785 Artroplastia Total de Joelho 

Esquerdo   

- Não disponibilizado 

16/03/2011 414673 Artroplastia Total de Joelho 

Direito   

Sim Base tibial de joelho com validade 

vencida em 03/2009 

06/04/2011 373347 Artroplastia Total de Joelho 

Direito 

Sim Platô para joelho com validade 

vencida em 03/2011 

07/04/2011 415979 Artroplastia Total de Joelho 

Esquerdo   

- Não disponibilizado 

27/04/2011 143695 Artroplastia Total de Joelho    Não Componente femural de joelho da 

marca Exactech 

23/05/2011 332442 Artroplastia Total de Joelho 

Direito   

Não Componente femural de joelho da 

marca Exactech 

25/05/2011 469741 Artroplastia Total de Joelho 

Direito    

Não Componente femural de joelho da 

marca Exactech 

30/06/2011 379517 Artroplastia Total de Joelho 

Esquerdo   

- Não disponibilizado 

14/07/2011 497312 Artroplastia Total de Joelho 

Esquerdo  

Sim Platô para joelho com validade 

vencida em 02/2011 

19/07/2011 507146 Artroplastia Total de Joelho 

Esquerdo   

- Não disponibilizado 

  

Dessa forma, não foi possível comprovar a efetiva utilização de todos os produtos adquiridos 

pelo HFI por intermédio dos Pregões 11/2010 e 34/2010. O prejuízo potencial causado pela 

aquisição e não utilização dos produtos adquiridos por intermédio do Pregão 34/2010 

corresponde a R$ 1.206.697,00. 

 

Prejuízo potencial causado pela ausência de comprovação da utilização dos 

produtos adquiridos por meio do Pregão nº 34/2010. 

Item Quantidade não 

encontrada 

Valor unitário  Prejuízo potencial  

1 50 8.59,00 425.950,00 

2 42 9.718,00 408.156,00 

3 19 5.389,00 102.391,00 

4 14 1.588,00 22.232,00 

5, 6 e 7 216 1.148,00 247.968,00 

TOTAL 1.206.697,00 

 

Por fim, constatamos que existem 161 unidades fechadas do item Curativo Fibracol 10,2cm x 

11,1cm, Lote 0946, 96 no Almoxarifado e 65 na sala do Grupo de Curativos, com validade até 

novembro de 2011, sendo que, no período compreendido entre 18/03/2011 a 21/07/2011, ou seja, 

125 dias, foram utilizadas apenas 19 unidades.  
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A Unidade foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados, tendo o Diretor-Geral do 

Hospital Federal de Ipanema, reportando-se aos Despachos dos Setores pertinentes, apresentado 

as justificativas transcritas a seguir: 

“Quanto aos materiais vencidos encontrados na ocasião da visita: esses materiais (calços 

componentes tibiais MB IV, Lotes 21098 e 23856, platô para joelhos MB IV, Lote 24225, 

patela biconvexa MB IV, Código 2634-332 e prótese parcial de quadril, lote 6330) já 

estavam separados para troca com a empresa fornecedora, conforme e-mail em anexo. 

Os materiais são acondicionados em prateleiras conforme as medidas e através das 

mesmas facilitam a identificação pela instrumentadora. Quando o material dá entrada no 

Setor de Almoxarifado, setor este que informa a chegada do material ao médico 

responsável, que por sua vez, confere todo o material no referido setor. Após a 

conferência, o Almoxarifado encaminha todo o material para o Centro Cirúrgico, sendo 

recebido pela enfermaria que confere a quantidade de acordo com a entrega do 

Almoxarifado. A saída é pautada de acordo com o mapa cirúrgico e é controlada pela 

instrumentadora da Ortopedia com a supervisão da Chefia do Serviço de Ortopedia, e 

inclusive a própria instrumentadora é responsável pelo monitoramento no que diz respeito 

às suas validades.  

Em atenção ao documento em epígrafe, informamos o destino do quantitativo recebido 

em 05/01/2011 e a relação das cirurgias realizadas, nomes dos pacientes e o número dos 

prontuários neste período (03/01 a 18/07/2011). 

Em relação aos itens 5, 6 e 7, trata-se de lâmina óssea (serra óssea) que são usadas em 

diversos tipos de cirurgias, como artroplastias de quadril, artroplastia de joelho, cirurgias 

de tornozelo e pé, e também em alguns casos de fraturas viciosamente consolidadas, 

razão pela qual o quantitativo é superior. A previsão de duração do estoque é de 06(seis) 

meses.” 

O controle de estoque é caracterizado por um conjunto de procedimentos técnicos e 

administrativos que envolvem as atividades de recebimento, segurança e conservação dos 

materiais. O crescente uso da informática no registro de entradas, movimentações e saídas de 

materiais é uma das soluções que estão sendo buscadas pelas três esferas de governo para 

minimizar os riscos de que sejam dadas destinações diversas aos medicamentos adquiridos com 

recursos públicos.  

Cabe ressaltar que durante a visita ao local destinado ao armazenamento dos insumos 

ortopédicos no Centro Cirúrgico do Hospital de Ipanema, dia 15/07/2011, em que pese o Chefe 

do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do HFI ter afirmado que os materiais com validade 

vencida, identificados pela equipe de auditoria, encontravam-se separados para troca, não foi 

verificada qualquer tipo de separação dos aludidos materiais em relação aos outros da mesma 

espécie, não permitindo concluir que o Hospital já tinha identificado tais problemas.  

Além disso, os referidos materiais já se encontravam vencidos desde fevereiro e março de 2011 

sem que fosse adotado qualquer tipo de procedimento para sanear tal impropriedade. Vale 

destacar que no e-mail anexado à manifestação da Unidade Examinada, destinado à empresa 

fornecedora, não é solicitada a mencionada troca e sim a retirada dos materiais relacionados por 

se encontrarem vencidos. Ademais, de acordo com o item 8.3 da Ata de Registro de Preços n.º 

01/2010, referente ao Pregão n.º 11/2010, o fornecedor é obrigado a substituir às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto da Ata de Registro de Preços em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da fabricação ou de materiais empregados no prazo de 72 horas, o que 

não abarca a expiração de validade dos produtos. Portanto, não existe respaldo legal para exigir 

da contratada as trocas mencionadas, haja vista não ter sido identificado qualquer nexo causal 

entre o ocorrido e as obrigatoriedades do fornecedor registrado. 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais I - 54 

 

Quanto ao item Curativo Fibracol 10,2cm x 11,1cm, Lote 0946, pela desproporção existente 

entre a quantidade estocada e o seu efetivo consumo, agravada pela proximidade do vencimento 

de sua validade, infere-se que o planejamento realizado de aquisição para este item ocorreu de 

forma temerária, podendo resultar em perdas para a Administração e prejuízos à população. 

Por derradeiro, podemos inferir que, caso fossem adotados os controles necessários visando ao 

armazenamento de materiais e sua posterior utilização somente dentro de suas validades, 

possivelmente não teriam sido utilizados três produtos vencidos em pacientes distintos, podendo 

causar sérias sequelas e toda sorte de consequências, advindas de um controle ineficiente dos 

estoques no Centro Cirúrgico. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33401.000363/2012-23, o gestor informou que: 

a) “Embora informatizado o Almoxarifado Central, esta realidade não se repete no Centro 

Cirúrgico, o que impede a uniformidade de sistema de controle de estoques – mas não a 

comprovação de existência física de estoque e de utilização de materiais”. 

b) Em relação ao Pregão 34/2010: 

“Quanto ao pregão 34/2010, os sete itens nele contemplados compõem um conjunto, cujo 

quantitativo é sempre determinado pelo quantitativo relativo ao componente femural, 

podendo variar o quantitativo de lâminas ósseas empregadas. Assim, em uma única 

cirurgia de artroplastia de quadril serão utilizadas uma unidade da prótese de joelho 

(integrada pelos materiais descritos nos quatro primeiros itens do pregão) e uma, ou mais 

de uma unidade de lâminas ósseas, que são objeto dos itens 5, 6 e 7 do pregão.  Apenas 

no curso da cirurgia será possível determinar quantas lâminas ósseas serão utilizadas, em 

função da situação clínica de cada paciente (ou seja, onde será necessário efetuar cortes). 

A verificação de estoque deve, antes de tudo, estar atenta a esta realidade.   

Outro aspecto que deve ser enfatizado é quanto à possibilidade de reesterilização dos 

materiais, em autoclave no próprio Hospital, ou mediante utilização de sistema a gás, em 

caráter externo.  Isto propicia maior durabilidade aos estoques e perdas próximas a zero. 

(...) Antes do pregão 34/2010, datava de 2009 a última aquisição de próteses de quadril 

pelo HFI, quando foram compradas 30 peças e havia no Hospital uma demanda reprimida 

de cerca de 300 pacientes, fato noticiado na imprensa e objeto de intensa cobrança por 

meio da Ouvidoria. Após levantamento nos prontuários da Unidade, verificou-se que 

entre dezembro/2010 e dezembro/2011 foram realizadas 59 cirurgias de quadril – 9 a 

mais que o quantitativo do pregão 34/2010 seria capaz de atender, graças ao 

remanescente da compra de 2009 – o que demonstra a utilização integral do material e 

justifica o fato de os técnicos da CGU não os terem localizado em estoque.  Do mesmo 

modo, está também justificado o saldo em relação aos itens 3 e 4, pelo remanescente de 

estoque, e a existência de 84 lâminas ósseas, já que, como se esclareceu antes, em cada 

cirurgia se utiliza uma ou mais lâminas. 

c)   Em relação ao Pregão 11/2010: 

“A mesma realidade se percebe no pregão 11/2010. Em 2009 havia sido feita a última 

compra, por meio de adesão, de próteses de joelho.  Por meio do pregão 11/2010 foram 

adquiridas 60 próteses de joelho, quantitativo que se mede pelo número de componentes 

femorais (itens 1 a 6 do pregão), sendo os demais itens outros componentes da prótese de 

joelho, cujo quantitativo empregado em cada paciente pode ser variável (caso dos calços 

e hastes).   
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Assim, como se vê pela relação em anexo, entre julho/2010 e dezembro/2011 foram 

realizadas 61 cirurgias de artroplastia de joelho – quantitativo superior ao número de 

próteses objeto do pregão 11/2010, graças ao remanescente de estoque, o que justifica o 

fato de os técnicos não haverem localizado os materiais.”   

d) “No que se refere à existência de materiais com validade expirada (base tibial de joelho e 

platôs para joelho), enfatizamos que tais materiais podem ser reprocessados sem qualquer 

prejuízo à sua utilização. Desta forma, foram mantidos na Unidade para que fossem 

submetidos a tal procedimento e, assim, utilizados nas cirurgias para as quais está 

vocacionados.  

De todo modo, o controle informatizado de estoque será implantado no Hospital ainda no 

ano de 2012, o que se pretende sanear de vez todas as deficiências encontradas pela 

Equipe de Auditoria da CGU.  Desde outubro/2011 estão em andamento as obras para 

construção de sala-cofre e instalação de rede sem fio, o que dará suporte à implantação do 

sistema TOTVS Saúde, de prontuário eletrônico e gestão hospitalar, contratado pelo 

Ministério da Saúde para todos os seis Hospitais Federais da Rede no Rio de Janeiro.  ” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em relação às manifestações do gestor, tecemos as seguintes considerações: 

a) Não obstante a informação apresentada pelo gestor, por meio da verificação in loco da 

equipe de fiscalização no setor onde estão estocados os produtos utilizados em cirurgias 

ortopédicas, constatamos a inexistência de documentos que permitam o controle e a 

identificação da movimentação de tais produtos, não sendo possível, dessa forma, acatar 

sua manifestação; 

b) Em relação ao Pregão 34/2010 a manifestação do gestor não foi acatada, estando as 

razões expostas a seguir: 

Por intermédio do referido pregão foram adquiridos 7 itens. Destes, os quatro primeiros 

compõem uma unidade de prótese de joelho e são sempre utilizados em conjunto, 

conforme informado pelo gestor. Sendo assim, em cada procedimento cirúrgico são 

utilizados uma unidade de cada um dos itens 1 a 4 associadas a uma ou mais unidades dos 

itens 5 a 7 licitados no pregão.  

Dessa forma, é esperado que no estoque desse material no Centro Cirúrgico haja, a 

qualquer momento, quantidades equivalentes dos itens 1 a 4, o que não foi encontrado 

pela equipe de fiscalização. Portanto, não há justificativas para o estoque zerado dos itens 

1 e 2 enquanto estão disponíveis 26 unidades do item 3 e 18 do item 4.  

Chama a atenção, ainda, o fato de o gestor ter apresentado à CGU informações 

conflitantes referentes ao quantitativo de artroplastias de quadril nas quais foram 

utilizados os produtos em questão. Durante os trabalhos de campo, o Hospital Federal de 

Ipanema informou à equipe de fiscalização que no período de janeiro a julho de 2011 

teriam sido realizadas 42 cirurgias. Contudo, em sua manifestação encaminhada pelo 

Ofício MS/SE/GAB nº 89, no anexo com a relação de pacientes submetidos a este tipo de 

procedimento, foram apresentadas 32 cirurgias no mesmo período. 

Outro fato improvável é a realização de artroplastias no segundo semestre de 2011, 

quando os estoques de próteses de quadril do HFI (itens 1 e 2 do Pregão 34/2010) já 

estavam zerados, conforme constatado pela equipe de fiscalização. Em momento algum o 

gestor alegou que não teriam sido entregues todas as 50 próteses até o período da 

fiscalização da CGU. Portanto, se o estoque estava zerado em julho/2011 e não foram 
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entregues novos produtos, não seria possível a realização das 23 cirurgias informadas 

pelo gestor no período de agosto a dezembro de 2011. 

 

Por fim, considerando que no Pregão 34/2010 foram adquiridas 50 unidades dos itens 1 a 

4 e 100 unidades dos demais, com esse material seria possível a realização de no máximo 

50 cirurgias. Além dessas, poderiam ser realizadas outras 30 artroplastias de quadril com 

o material adquirido pelo HFI em 2009, o que totaliza 80 procedimentos no período de 

três anos (2009 a 2011).  

Contudo, apesar da demanda reprimida de cerca de 300 pacientes aguardando a 

realização desse procedimento, das 30 próteses de quadril adquiridas em 2009, 9 ainda 

não tinham sido utilizadas no final de 2010, visto que o gestor informou que 9 próteses da 

compra anterior ao Pregão 34/2010 foram utilizadas entre dezembro/2010 a 

dezembro/2011. Tal situação evidencia falhas no planejamento de compras e de 

realização de procedimentos do HFI e/ou incoerências das informações apresentadas. 

Em que pese a apresentação de uma relação de pacientes submetidos aos procedimentos 

cirúrgicos em análise, esse documento não é suficiente para que o gestor comprove a 

efetiva utilização das próteses e a realização das cirurgias. 

Em síntese, devido às inconsistências relativas ao número de artroplastias de quadril 

realizadas no HFI e à inviabilidade de rastreamento dos produtos adquiridos no Pregão 

34/2010, resta configurada a ausência de controle da movimentação de tais produtos e a 

impossibilidade de comprovação de sua utilização, o que gerou prejuízo potencial de R$ 

1.206.697,00. 

c) A manifestação do gestor não foi acatada, visto que, assim como foi demonstrado em 

relação aos produtos adquiridos no Pregão 34/2010, há inconsistências entre o número de 

próteses de joelho compradas por meio do Pregão 11/2010 e o quantitativo de cirurgias 

realizadas. 

Por meio do Pregão 11/2010 foram adquiridas 60 próteses de joelho (itens 1 a 6), 

conforme ratificado na manifestação do gestor, o que possibilitaria a realização de 60 

procedimentos cirúrgicos. Em sua manifestação, encaminhada por meio do Ofício 

MS/SE/GAB nº 89, o gestor apresentou a relação dos pacientes submetidos a tais 

procedimentos, que foram realizados no período de 28/07/2010 e 21/12/2011. 

Analisando-se essa relação, verifica-se que das 60 cirurgias, 43 ocorreram entre 

28/07/2010 e 19/07/2011. 

Entretanto, durante a fase de fiscalização, o HFI informou ter realizado 41 artroplastias de 

joelho no período de 20/05/2010 a 19/07/2011, o que é incompatível com a nova 

manifestação do gestor, pois se de maio/2010 a julho/2011 foram feitas 41 cirurgia, não 

seria possível que o gestor apresentasse um número superior a este (43) de pacientes 

“operados” entre julho/2010 e julho/2011. Se o segundo período (julho/2010 e 

julho/2011) está contido no primeiro (maio/2010 a julho/2011), então o número de 

cirurgias do segundo período tem que ser igual ou inferior ao do primeiro. 

Além disso, se em verificação in loco, em julho/2011, a equipe da CGU encontrou o 

estoque zerado dos itens do Pregão 11/2010 selecionados para verificação, não seria 

possível a realização de artroplastias do joelho após essa data. 

d) A manifestação não foi acatada, visto que se a existência do material vencido fosse do 

conhecimento dos responsáveis do HFI, ele estaria de alguma maneira identificado e 

separado do restante dos produtos da ortopedia para ser encaminhado à reesterilização. 

Tal situação é mais uma evidência da falta de controle da Unidade quanto à 
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movimentação de produtos tão importantes e de alto custo. Corroborando com esta 

situação, cabe lembrar que foram identificadas três cirurgias realizadas no HFI com a 

colocação de próteses cuja validade tinha expirado, o que, além de evidenciar as 

deficiências do controle, colocou em risco a saúde dos pacientes. 

As deficiências no controle dos produtos utilizados em cirurgias ortopédicas podem gerar tanto 

excessos de estoques e desperdício de recursos públicos como também pode levar à escassez de 

produtos e consequente insuficiência de atendimento dos pacientes. Tais problemas irão subsidiar 

um planejamento e uma programação de compras baseadas em estoques e consumos incorretos, 

mantendo o ciclo de problemas. Além disso, a ausência do controle eficaz de estoque 

evidenciado no Hospital de Ipanema impossibilita a verificação de consistência dos estoques e 

não permite que a instituição comprove a real utilização de todos os produtos adquiridos em 

cirurgias de pacientes atendidos no HFI. 

Por fim, a Unidade está em fase de implantação de um sistema de informação que permitirá o 

gerenciamento do estoque, o que será importante para a instituição. 

 

Recomendação 001: 

Estabelecer mecanismos de controle de estoque na farmácia e no almoxarifado, de modo que a 

utilização dos medicamentos e dos produtos para a saúde possa ser comprovada de maneira 

fidedigna, permitindo o seu rastreamento desde a aquisição até o destinatário final. 

Recomendação 002: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa ao descontrole dos produtos ortopédicos. 

Recomendação 003: 

Apurar os fatos que levaram à ausência de utilização dos produtos adquiridos por meio dos 

Pregões 11/2010 e 34/2010 e, caso seja confirmado o desvio de tais produtos, adotar as 

providências para o ressarcimento ao erário. 

 

 

2.1.2.3. CONSTATAÇÃO 

Recebimento de produtos de marca não prevista na proposta da licitante vencedora que, 

além de integrarem a proposta da empresa inabilitada no Pregão n.º 11/2010, continham a 

etiqueta da empresa perdedora, o que indica a possibilidade de direcionamento no processo 

licitatório. 

 

Fato: 

Na proposta da única licitante vencedora dos 74 itens do Pregão 11/2010, a, W PLUS 

Orthopedics -CNPJ 04.547.556/0001-53, ofereceu os produtos da marca Metabio, conforme 

constantes da respectiva Ata de Registro de Preços, bem como no resultado por fornecedor do 

Pregão Eletrônico n.º 11/2010, disponíveis no Comprasnet. Já a segunda licitante, a empresa que 

IMACT – Rio Implantes Especializados, Comércio e Importação Ltda, CNPJ n.º 

06.232.092/0001-11, ofertou produtos da marca Exactech, mas não venceu o certame, pois foi 

inabilitada e teve sua proposta recusada por não ter enviado a documentação completa exigida no 

Edital. 

Contudo, nos Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE 007, 010, 011, 013, 

014 e 021, Processos de Pagamentos n.ºs 33401.002168/2010-76, 33401.002687/2010-34, 

33401.002893/2010-44, 33401.003492/2010-10, 33401.003629/2010-28 e 33401.005091/2010-
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96 respectivamente, relativos ao Pregão n.º 11/2010, verificamos que na descrição dos produtos 

recebidos pelo HFI constam as marcas Exactech e Metabio.  

Além disso, em visita realizada ao estoque do Centro Cirúrgico do Hospital, constatamos a 

existência de materiais constantes da referida Ata da marca Exactech e com o adesivo da 

empresa IMACT. Ou seja, a empresa W PLUS deveria fornecer apenas produtos da marca 

Metabio, mas não somente entregou também produtos da marca Exactech, como alguns deles 

continham o adesivo da empresa IMACT, sua “concorrente” no certame.  

Vale destacar que somente participaram do aludido Pregão essas duas empresas. A W Plus não 

ofertou sequer um lance ao longo do pregão, enquanto a IMACT ofereceu somente um lance 

para cada produto e apresentou a melhor proposta inicial. Contudo, de acordo com o Despacho 

exarado pelo servidor VRRM, SIAPE n.º 1730250, Membro da Comissão Permanente de 

Licitações (fls. 158), a empresa IMACT foi inabilitada por não apresentar toda a documentação 

exigida no edital. Sendo assim, a W Plus se sagrou vencedora de todos os 74 itens do Registro de 

Preços. 

A Unidade foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados e esclareceu que “à época de 

entrega dos referidos materiais, o fornecedor não tinha em seu estoque a marca Metabio. E, 

como as cirurgias já estavam agendadas, e esta Unidade não poderia suportar os transtornos que 

tal fato causaria a este nosocômio. Desta forma a empresa então forneceu os materiais da marca 

superior Exactech em substituição da marca Metabio, sem que houvesse nenhum ônus ao erário 

público a fim de que não houvesse interrupção das cirurgias que já estavam marcadas.” 

A Administração se manteve silente quanto à constatação de que foi encontrado pela equipe de 

auditoria, em visita ao local destinado ao armazenamento de insumos ortopédicos no Centro 

Cirúrgico do Hospital, insumos constantes da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão n.º 

11/2010, com o adesivo da empresa IMACT – Rio Implantes Especializados, Comércio e 

Importação Ltda, CNPJ n.º 06.232.092/0001-11, empresa inabilitada no certame licitatório em 

comento.  

De acordo com o artigo 7º do Decreto n.º 3.931/2001, a existência de preços registrados não 

obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário 

do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, o que não restou 

comprovado nos autos do processo. Portanto, a aquisição em tela revela-se eivada de vícios 

insanáveis passíveis de apuração de responsabilidades, pois a única licitante inscrita no Sistema 

de Registro de Preços de todos os 74 itens dessa aquisição é a empresa W. Plus Orthopedics 

Comércio de Material Hospitalar Ltda, CNPJ n.º 04.547.556/0001-53. 

Quanto à justificativa apresentada pela Unidade Examinada acerca da entrega dos insumos 

ortopédicos de marca diferente da indicada na proposta da licitante vencedora, à míngua de 

análise técnica que assegure que a performance dos materiais da marca Exactech seja superior ao 

da marca Metabio, revela-se inconsistente. As aquisições, em que foram identificados os 

fornecimentos simultâneos de insumos das marcas Metabio e Exactech, ocorreram nos dias 

26/05/2010, 06/07/2010, 19/07/2010, 23/08/2010, 02/09/2010, 29/12/2010, ou seja, somente em 

duas aquisições ocorridas nos dias 29/03/2011 e 09/05/2011 foram entregues materiais 

unicamente da marca Metabio.  

Ainda, em verificações realizadas nos prontuários dos pacientes que utilizaram os materiais 

constantes da Ata de Registro de Preços em análise, a primeira cirurgia após a primeira entrega 

(26/05/2010) só ocorreu em 09/06/2010, sem terem sido utilizados materiais da marca Exactech. 

A primeira cirurgia em que foi constatada a utilização de materiais da marca Exactech somente 

ocorreu em 04/10/2010, Prontuário n.º 499595. Portanto, carece de plausibilidade a afirmação da 
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Administração que o fornecimento de materiais com marca distinta da adquirida ocorreu devido 

à urgência para que não houvesse interrupção das cirurgias já marcadas. 

Imperioso salientar que esta equipe de fiscalização refuta os argumentos apresentados, pois o 

procedimento praticado pela contratada com a aquiescência da Administração constituiu violação 

aos termos da licitação e da proposta vencedora. Como agravante, constatamos que a aceitação 

de alteração de marca pela Administração não foi devidamente fundamentada no processo, com a 

comprovação robusta da equivalência operacional da marca eleita com aquela oferecida pela 

contratada na fase de licitação. 

Por fim, constatou-se inação da Administração ao não adotar os procedimentos administrativos 

necessários para sancionar a contratada pelo descumprimento de sua obrigação em fornecer o 

objeto contratado de acordo com a proposta apresentada no certame licitatório, pois a mera 

alegação de não possuir em estoque a marca que deveria ser fornecida, não a exime de ser 

responsabilizada pelo não atendimento dos produtos demandados pela Administração. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33401.000363/2012-23, o gestor informou que: 

a) “(...) esclareça-se que a empresa vencedora, W PLUS, efetuou a entrega de todos os itens 

objeto do pregão de acordo com a especificação prevista no instrumento convocatório, 

fornecendo ao HFI a marca METABIO, cotada na licitação. Em apenas três casos, foi 

autorizada, em caráter excepcional, a substituição desta marca pela marca EXACTECH, 

quando se verificou a indisponibilidade temporária e pontual do produto da marca 

METABIO no mercado.  

Apesar de a troca não ter sido registrada no processo, foi autorizada em vista da 

necessidade de adimplemento das entregas solicitadas, para atender à demanda de 

cirurgias sempre crescente da Unidade, e também porque a marca EXACTECH foi 

considerada pelo Serviço de Ortopedia superior, inclusive, à marca nacional cotada.   

(...)  

Ressaltamos, por oportuno, que tal ocorrência já foi sanada, orientando-se os Setores que 

qualquer eventual troca de marca deve ser precedida da devida justificativa, do 

fornecedor e do Serviço competente, que deve avaliar tecnicamente o material substituto, 

tudo a ser registrado no competente processo administrativo.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Não é aceitável o argumento do gestor para justificar o recebimento de produtos da marca 

Exactech devido à urgência de realização de uma cirurgia, visto que, apesar de a primeira entrega 

ter sido realizada em 26/05/2010, foi constatado que a primeira cirurgia com a utilização de tais 

produtos somente ocorreu em 09/06/2010, e que, nesse procedimento, não foram usados 

produtos da marca Exactech. A primeira cirurgia em que foi constatada a utilização de materiais 

da marca Exactech somente ocorreu em 04/10/2010, então não se pode considerar a entrega 

como urgente se o produto foi utilizado somente quatro meses depois.  

Além disso, não é coerente a informação do gestor de que em somente três momentos foram 

autorizadas as entregas de produtos da marca Exactech, uma vez que tal fato foi constatado pela 

equipe de fiscalização em seis das oito entregas realizadas durante a vigência da ata, conforme 

detalhado anteriormente.  
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Os fatos apontados nessa constatação tornam suspeita a lisura do processo licitatório, pois foram 

identificados: 

1) Participação de somente duas empresas no pregão, que praticamente não apresentaram 

lances para competir pelo melhor preço; 

2) Desclassificação da IMACT, devido à não apresentação da documentação exigida em 

edital. Cabe destacar que apesar de a IMACT não ter sido aceita para fornecer os seus 

produtos da marca Exactech, estes produtos foram aceitos pelo HFI, quando entregues 

pela W Plus, inclusive com a etiqueta da IMACT; 

3) Sucesso da W Plus em 100% dos itens licitados no Pregão 11/2010; 

4) Fornecimento, pela vencedora (W Plus), de produtos da marca ofertada pela licitante 

perdedora (IMACT), que além de tudo continham a etiqueta da IMACT. Não é esperado 

que exista essa proximidade e cooperação entre empresas “concorrentes”, mas tal fato 

pode ser observado também na cooperação ocorrida na fase de lances do pregão; 

5) Aceitação pelo HFI, sem a devida motivação, de produtos não previstos na proposta da 

contratada; 

6) Omissão do HFI ao não sancionar a contratada pelo descumprimento de sua obrigação 

em fornecer o objeto contratado de acordo com a proposta apresentada no certame 

licitatório. 

Cabe ainda acrescentar que, no Pregão 34/2010, também destinado à aquisição de produtos 

ortopédicos, está demonstrada a existência de montagem das pesquisas de preços devido à 

variação constante dos preços nas propostas das empresas W Plus, IMACT e Metabio existentes 

no processo.  

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa ao direcionamento da contratação. 

 

 

2.1.2.4. CONSTATAÇÃO 

Ausência de um planejamento adequado com vistas à aquisição de insumos para cirurgias 

de artroplastias de quadril e joelho. 

 

Fato: 

O Hospital de Ipanema realizou o Pregão Eletrônico n.º 34/2010 (Processo nº 

33401.002285/2010-30) do tipo menor preço unitário por item para a formação de Registro de 

Preços  com o objetivo de adquirir material cirúrgico ortopédico (sistemas de fixação e kits de 

aplicação). Essa aquisição foi realizada em atendimento à solicitação do Chefe do Serviço de 

Ortopedia, FF - SIAPE n.º 0647247em virtude da grande demanda de cirurgias de artroplastia de 

quadril realizadas no HFI, conforme detalhado a seguir: 

 

 

Item Código Descrição Quant. 

1 256726 Sistema de fixação Femoral transversal, 12/14, tipo haste, 

ângulo 131 graus, cimentada, material Cromo Cobalto, 

centralizador distal e proximal em Hydroxyapatitta, tamanho 

de 9 a 18mm. 

50 
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2 287048 Sistema de fixação Acetabular com 30 graus de estabilidade e 

polietileno com 6.3 mm, tipo não cimentada, com anel de 

segurança e limitador, material plasma em titânio e polietileno 

de alta densidade molecular 5 a 10 graus laterizado, tamanhos 

40 a 62 mm. 

50 

3 277332 Sistema de fixador femoral esférico 12/14 modular, tipo 

cabeça, material cromo cobalto, tamanho XS a XL. 

50 

4 291138 Kit de aplicação femoral e acetabular, com aplicador e 

compressor de haste e acetábulo estéril, material 

policarbonato, tamanho pequeno, médio e grande. 

50 

5 353220 Lâmina Óssea ref. KM5071-581V de 90.0 mm x 19.5mm x 

1.27mm. 

100 

6 353221 Lâmina Óssea ref. KM11-2236 de 90.0 mm x 12.4mm x 

0.89mm 

100 

7 353222 Lâmina Óssea ref. KM22K de 31.0 mm x 6.4mm x 0.71mm 100 

 

Ainda, o Hospital de Ipanema realizou o Pregão Eletrônico n.º 11/2010 (Processo n.º 

33401.003198/2009-66) do tipo menor preço unitário por item para a formação de Registro de 

Preços de um total de 74 itens, procedimento licitatório visando à aquisição de próteses de 

revisão de joelho. Essa aquisição foi realizada também em atendimento à solicitação do Chefe do 

Serviço de Ortopedia, devido à grande demanda de cirurgias de artroplastia de joelho nos últimos 

anos, aproximadamente 100 unidades por ano, e da necessidade de revisar algumas dessas 

próteses.  

Em ambos os Pregões, não identificamos nos respectivos Processos as justificativas prévias de 

necessidade, com base no Consumo Médio Mensal – CMM  aprovado pelo Diretor-Geral do 

Hospital de Ipanema. Igualmente, não foram especificadas, de forma detalhada, as quantidades 

estimadas de cirurgias que seriam realizadas nos próximos 12 meses, tampouco a previsão 

individual e total de consumo dos insumos afetos aos certames mencionados, de forma a motivar 

a sua aquisição.  

Após a homologação do Pregão n.º 34/2010 pelo Diretor-Geral do Hospital, o Chefe do Serviço 

de Ortopedia e Traumatologia, em 08/12/2010, solicitou a aquisição do quantitativo total dos sete 

itens licitados e novamente não apresentou justificativa para a compra, ou seja, o pedido está 

desacompanhado de histórico de consumo e/ou programação de utilização dos materiais, fato 

também observado no Pregão n.º 11/2010, nas 8 solicitações de aquisição feitas pela mesma 

autoridade, em datas distintas. 

Ao analisarmos o consumo dos produtos relativos ao Pregão n.º 34/2010, por meio do Sistema 

Integrado de Informatização de Ambiente Hospitalar - HOSPUB, detectamos que todos os 

materiais entraram no Almoxarifado do Hospital em 05/01/2011 e foram transferidos para a 

Secretaria da Clínica de Ortopedia.  

Ao se proceder à verificação dos prontuários disponibilizados à equipe de fiscalização e da 

listagem apresentada pela Unidade Examinada discriminando os pacientes que foram submetidos 

à artroplastia de joelho, a partir do início da vigência da Ata de Registro de Preços do Pregão n.º 

11/2010, verificamos que só foram realizadas 39 artroplastias de joelho no transcurso de 

aproximadamente 13 meses, em que pese a estimativa inicial, formulada pelo Chefe do Serviço 

de Ortopedia, que deflagrou o certame em epígrafe, ter sido de 100.  

Vale ressaltar que o Hospital de Ipanema não registra no HOSPUB as cirurgias ortopédicas 

realizadas, o que prejudica o planejamento e o efetivo acompanhamento dos procedimentos 

realizados. No entanto, mesmo assim, seria possível que o Serviço de Ortopedia realizasse o 

levantamento do número de cirurgias realizadas e do CMM dos produtos utilizados nesses 
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procedimentos, a partir dos documentos por meio dos quais são efetuados os controles diários 

das cirurgias realizados pela equipe de ortopedia, tais como o mapa cirúrgico, a folha de sala e os 

registros relativos à dispensação dos produtos ortopédicos armazenados no Centro Cirúrgico. 

Diante do exposto, a Unidade foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados, por meio da 

SA n.º 201105333/011 e 201105333/013, tendo o Diretor-Geral do Hospital Federal de Ipanema, 

reportando-se aos Despachos dos Setores pertinentes, apresentado as justificativas transcritas a 

seguir: 

“Considerando que fora a primeira licitação realizada neste Hospital, o setor demandante 

(Clínica de Ortopedia) realizou o pedido de tais aquisições, conforme número de cirurgias 

ocorridas no mês, que chegam a aproximadamente 5 próteses por mês, totalizando uma 

média de 60 por ano.” 

O processo de planejamento de uma contratação destina-se a viabilizar a seleção da alternativa 

mais vantajosa para a Administração e deve ser realizada de modo a promover a adequada e 

tempestiva utilização dos recursos orçamentários, bem como mitigar as situações de emergência 

e atropelos de prazos legais. 

Mesmo instada a se manifestar, a Unidade Examinada não apresentou justificativas para a 

ausência de detalhamento do quantitativo de insumos ortopédicos a serem adquiridos.  

O jurista Marçal Justen Filho, em seu livro "Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos", versa que: 

"Num sistema de registro de preços, a Administração estima quantidades máximas e 

mínimas. Posteriormente, estará autorizada a contratar as quantidades que forem 

adequadas à satisfação das necessidades coletivas. Isso não significa discricionariedade 

na fixação de quantitativos. Não se admitem quantificações indeterminadas nem a 

remessa da fixação do quantitativo à escolha subjetiva da Administração. 

(...) 

A adoção de registro de preços não significa afastar a previsão de que os editais devem 

descrever de modo preciso o objeto da licitação. Ou seja, o sistema de registro de preços 

não pode gerar a ampliação dos custos de transação para o particular. A incerteza sobre 

quantitativos mínimos e máximos se reflete no afastamento dos empresários sérios e na 

elevação dos preços ofertados à Administração." 

O Decreto nº 3.931/2001 que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 

da Lei nº 8.666, versa no art. 2º,  § 2º, inciso III o que segue: 

“§2ºCaberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e 

administração do SRP, e ainda o seguinte: 

(...) 

II- consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, 

promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados para atender 

aos requisitos de padronização e racionalização;” 

A ausência de justificativa para a aquisição dos insumos, ou seja, a não apresentação do 

detalhamento da utilização dos produtos pela Unidade Hospitalar em questão, viola o Princípio 

da Motivação, o qual exige que a Administração indique os fundamentos de fato e de direito que 

justificam a aquisição, conforme dispõe a Lei nº 9.784/99, em seu art. 2º. Portanto, a Unidade 

adquiriu os referidos insumos sem apresentar comprovação de utilização e nem planejamento das 

cirurgias de artroplastias de quadril e de joelho que seriam realizadas nos meses vindouros. 

No que concerne ao Pregão n.º 11/2010, o Chefe do Setor de Ortopedia do Hospital de Ipanema, 
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em resposta à indagação sobre a utilização do CMM, aprovado pela autoridade máxima do 

Hospital ou a quem esta delegar competência, para subsidiar o pedido de aquisição dos materiais 

elencados na respectiva Ata de Registro de Preços, informou que a Clínica de Ortopedia realizou 

o pedido de tais aquisições, conforme número de cirurgias ocorridas no mês, que chegam a 

aproximadamente 5 próteses por mês, totalizando uma média de 60 por ano.  

No entanto, no Memorando n.º 51/2009, de 28/08/2009, exarado por aquela autoridade, que 

subsidiou a deflagração do certame em comento, foi feita uma estimativa com base em 100 

unidades de próteses colocadas por ano, o que denota a inexistência de um planejamento eficaz 

que reproduza as necessidades reais do Hospital. 

Ainda, ao se proceder à verificação dos Prontuários disponibilizados à equipe de auditoria e da 

listagem apresentada pela Unidade Examinada discriminando os pacientes que foram submetidos 

à artroplastia de joelho, a partir da vigência da Ata de Registro de Preços do Pregão n.º 11/2010, 

verificamos que só foram realizadas 39 artroplastias de joelho no transcurso de 

aproximadamente 13 meses, em que pese a estimativa inicial, formulada pelo Chefe do Serviço 

de Ortopedia, que deflagrou o certame em epígrafe, ter sido de 100. Além disso, mister reiterar 

que o Hospital de Ipanema empenhou valores relativos aos insumos ortopédicos desta Ata acima 

de 54% dos valores totais estimados, configurando uma prática ilegal.   

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33401.000363/2012-23, o gestor informou que: 

“As últimas aquisições de próteses de joelho e quadril antes das licitações mencionadas 

ocorreram cerca de quatro anos antes. Como se verifica pelos protocolos de atendimento da 

Ouvidoria do Hospital (cópia em anexo), havia grande demanda reprimida de pacientes à 

espera de cirurgias de quadril e joelho. Esta fila de pacientes, que, pode-se dizer, alcançava a 

marca de 300 usuários do SUS, serviu de referência para orientar os quantitativos de 

materiais especificados para os pregões 34/2010 (50 próteses de quadril) e 11/2010 (60 

próteses de joelho, e não 100, como constou do Ofício inicial, lembrando que o componente 

femural é que determina o número de próteses de joelho em uma aquisição).   

 

Após determinar a realização de minucioso levantamento, constatamos que foram realizadas 

cirurgias após o início da execução das atas mencionadas em quantitativos totalmente 

compatíveis com o número de próteses adquiridas – lembrando que havia, ainda, estoque 

remanescente de aquisições anteriores, materiais plenamente passíveis de reprocessamento e 

utilização, como se explicitou na ocasião dos comentários à constatação 003.   

 

(...) Em que pese o Hospital não ter detalhado nos processos respectivos, à maneira 

reclamada pela CGU, a estimativa de consumo, os fatos acima demonstrados evidenciam que 

o planejamento das aquisições foi plenamente compatível com a demanda existente. De 

posse das orientações da Auditoria, o Hospital buscará atender ao que foi objeto de 

questionamento pela CGU (...).  

 

Quanto ao fato de o Hospital haver solicitado a entrega do quantitativo integral dos produtos 

adquiridos por meio do pregão 34/2010, cabe esclarecer que esta providência foi motivada 

por questões de ordem orçamentária. Considerando, pela demanda reprimida, que 

inevitavelmente seria utilizado o quantitativo integral dos produtos, e, mais, que a 

possibilidade de reprocessar os materiais garante sua utilização para além dos prazos de 

validade iniciais, a Unidade viu-se impelida a solicitar a aquisição integral dos produtos 
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ainda no exercício de 2010, para poder utilizar os recursos que ainda estavam disponíveis na 

respectiva rubrica, antes do encerramento do exercício financeiro.   

 

Como o registro de preços faculta a aquisição integral dos produtos, em sendo de interesse da 

Administração, esta providência, mesmo não sendo usual (porque deixa de aproveitar todas 

as peculiaridades de tal sistema), não importa, s.m.j., em afronta a qualquer dispositivo legal, 

menos ainda em prejuízos para a Administração.   

 

Mesmo assim, valendo-nos mais uma vez do caráter informativo e orientador do trabalho de 

Auditoria, orientamos os respectivos Serviços e o Setor de Licitações para que distingam, em 

cada caso concreto, entre a necessidade de aquisições de produtos em quantitativos pré-

definidos e a necessidade variável e parcialmente imprevisível de materiais, de molde a 

melhor orientar a definição da modalidade de contrato aplicável à espécie.”   

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do gestor não foi acatada, visto que os fatos descritos neste relatório evidenciam 

que o processo de planejamento das compras de produtos para cirurgias ortopédicas no HFI é 

bastante deficiente, pois: 

1) Se anualmente são realizadas cerca de 60 artroplastias de joelho, não se justifica a 

solicitação do Chefe do Serviço de Ortopedia da aquisição de produtos suficientes para a 

realização de 100 procedimentos; 

2) Apesar de ter sido informado que anualmente ocorrem 60 artroplastias de joelho, a 

equipe de fiscalização constatou que partir do início da vigência da Ata de Registro de 

Preços do Pregão n.º 11/2010, no período de 13 meses, foram feitos somente 39 cirurgias;  

3) Existência de produtos no almoxarifado com o prazo de validade expirado; 

4) Existência de estoque desproporcional dos itens utilizados em uma artroplastia. 

 

Além disso, novamente o gestor se contradiz ao informar que as aquisições de próteses de joelho 

e quadril anteriores aos Pregões 11/2010 e 34/2010 teriam ocorrido quatro anos antes de tais 

certames, visto que em outro trecho de sua manifestação, informou que esses produtos teriam 

sido adquiridos em 2009.   

 

Recomendação 001: 

Estabelecer mecanismos de monitoramento do consumo dos produtos utilizados no HFI, de 

forma a realizar as futuras aquisições de maneira planejada e subsidiada pelos dados de 

consumo.  

 

 

2.1.2.5. CONSTATAÇÃO  

Divergências e ausências de especificações de lotes nas notas fiscais de entrega dos insumos, 

bem como ateste de recebimento de produtos divergentes da marca contratada. 

 

Fato: 

Em 08/12/2010, o Chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia, FF, SIAPE n.º 0647247, 

solicitou a aquisição do quantitativo total dos sete itens licitados anteriormente, referentes à Ata 

de Registro de Preços do Pregão nº 34/2010. Com o intuito de atender à demanda do setor 

clínico, foram emitidos, em 29/12/2010, os seguintes empenhos: 
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Nº 

Empenho 

Empresa Item Quant. Valor Unit. Valor Total Marca 

Produto 

901559 W Plus 3 50 5.389,00 269.450,00 Metabio 

901560 Doctor's Plus 1 50 8.519,00 425.950,00 Metabio 

901613 W Plus 2 50 9.718,00 485.900,00 Metabio 

  4 50 1.588,00 79.400,00 Incomepe 

  5 100 1.148,00 114.800,00 Linvatec 

  6 100 1.148,00 114.800,00 Linvatec 

  7 100 1.148,00 114.800,00 Linvatec 

Total     1.605.100,00  

 

Entretanto, no ato da entrega, as notas fiscais não especificavam a quantidade de produtos 

entregues de cada lote e detalhavam o produto com marca distinta da constante na Ata de 

Registro de Preços do Pregão nº 34/2010, conforme especificado a seguir. 

 

Item Nº da NF Empresa Falha 

1 147 Doctor's Plus Não há especificação dos lotes dos insumos entregues. 

2 23 W Plus Entrega de produto de marca divergente da contratada. 

Incomepe 

   Apresenta apenas a especificação de 28 lotes para 50 

produtos entregues. 

3 22 W.Plus Não identifica o quantitativo de material entregue em 

cada lote. 

 

Diante do exposto, solicitamos à Unidade, por meio da S.A. n.º 2011.05333/013, que 

apresentasse justificativas para os fatos apontados. No entanto, a Unidade não apresentou 

manifestações quanto às divergências encontradas nas referidas Notas Fiscais. 

O Principio da Vinculação ao Instrumento Convocatório obriga a Administração e o licitante a 

observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório, conforme previsto nos 

artigos 3º e 54, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Entretanto, o fornecedor entregou os referidos insumos 

desacompanhados dos seus laudos de análise e sem especificar todos os lotes dos sete insumos 

entregues, em descumprimento ao item - “DAS RESPONSABILIDADES DO 

FORNECEDOR REGISTRADO” do Edital do Pregão nº 34/2010 que estabeleceu que a 

entrega dos insumos seria acompanhada de laudo de análise e deveriam ter o número do lote do 

produto. 

Outro fato desconsiderado pelo fornecedor, refere-se ao descumprimento do instrumento 

convocatório quanto à habilitação de um insumo da marca Metabio e entrega de produto que não 

foi habilitado (Incomepe), segundo as regras do instrumento convocatório. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33401.000363/2012-23, o gestor informou que: 

“As entregas objeto do pregão 34/2010 foram concluídas a partir de notas fiscais 

eletrônicas. Segundo informações dos respectivos fornecedores, o programa de 

computador por cujo intermédio são geradas as NF não permite a inserção de 

informações ilimitadas, o que justificaria a ausência de indicação, em alguns casos, dos 

quantitativos de produtos pertinentes a cada lote, mas apenas os números dos lotes.   
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No que toca ao item 2 do pregão, o produto entregue era da marca METABIO, cotada na 

licitação, consistindo em equívoco a alusão, constante da NF 23, à marca INCOMEPE.  

Todos os lotes referidos no item 2 (lotes 56371, 62074, 62313, 62614, 62078, 62073, 

62076) pertencem à marca METABIO.   

Por fim, não foram localizados na Unidade os laudos de análise a que se refere o subitem 

8.4 do termo de referência, cuja segunda via está sendo solicitada às empresas 

fornecedoras.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do gestor não foi acatada, pois não há justificativa para que a empresa Doctor‟s 

Plus não tenha informado sequer um lote de seus produtos e para que a Comissão de 

Recebimento de Material tenha atestado as notas e recebido os materiais sem verificar os 

números de lotes. Além de se tratar de uma questão contratual, essa omissão tem também 

consequências sob o aspecto sanitário, pois em caso de eventos adversos causados pelas próteses, 

a ausência de informação de seus lotes seria um fator dificultador para a rastreabilidade do 

produto e dos pacientes que o utilizam. 

O gestor informa que não houve divergência entre a marca do item 2 constante da ata (Metabio) 

e a do que foi entregue ao HFI (Incomepe), contudo, considerando-se que a equipe de 

fiscalização constatou in loco outras ocorrências de entrega de marca divergente da prevista, 

conforme detalhado anteriormente, e que o responsável pelo recebimento atestou a nota e 

confirmou o recebimento do item 2 da marca Incomepe, a manifestação não foi aceita. Do 

contrário, estaria o gestor confirmando que atestou o recebimento de um produto que, de fato, 

não recebeu.  

 

Recomendação 001: 

Estabelecer adequado controle de recebimento de produtos de forma a garantir que os itens 

fornecidos pelas empresas contratadas sejam os mesmos adjudicados no Pregão e que as notas 

fiscais de entrega contenham todos os dados necessários. 

  

 

2.1.2.6. CONSTATAÇÃO  

Aquisição de material constante em Ata de Registro de Preços em quantidades acima do 

permitido pela legislação.  

 

Fato: 

No Processo n.º 33401.003198/2009-66, referente ao Pregão Eletrônico n.º 11/2010, cujo objeto 

foi a aquisição de Prótese de Revisão de Joelho por meio do Sistema de Registro de Preços, foi 

declarada vencedora, em todos os 74 itens da respectiva Ata, a empresa W Plus Orthopedics 

Comércio de Material Hospitalar Ltda., cujo valor total contratado foi de R$ 3.224.239,20 (três 

milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos). No 

entanto, constatamos que o Hospital empenhou o montante de R$ 4.969.305,60 (quatro milhões, 

novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinco reais e sessenta centavos), importando no 

acréscimo de 54,12 % em relação ao valor total contratado, não tendo sido identificada qualquer 

justificativa no processo em epígrafe acerca do mencionado acréscimo.  

A título de ilustração, a quantidade máxima insculpida na aludida Ata para os itens de 10 a 13 era 

de 10 unidades para cada item, mas o HFI adquiriu 17 unidades de cada item, representado um 

acréscimo de 70 %. Igualmente, nos itens de 28 a 31, a quantidade máxima por item era de 10 
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unidades, no entanto, o HFI adquiriu 19 unidades em cada item, importando em um acréscimo de 

90 % na quantidade inicialmente estabelecida para cada item.  

A Unidade foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados, tendo o Diretor-Geral do 

Hospital Federal de Ipanema, reportando-se aos Despachos dos Setores pertinentes, apresentado 

as justificativas transcritas a seguir: 

“Vem o Setor de Suprimentos informar que por falha no sistema operacional (Internet) 

deixamos de realizar o controle do quantitativo da Ata de Registro de Preço do Pregão 

11/2010”.  

Conforme reiterados entendimentos exarados pelo Tribunal de Contas da União, além dos limites 

globais, o percentual previsto no artigo 65, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 deverá ser verificado 

separadamente, considerando os acréscimos e as supressões, isto é, deve ser aplicado o limite 

individual de 25% tanto para acréscimos como para supressões. Ademais, o fato de o legislador 

ordinário facultar à Administração exigir do contratado que suporte acréscimos e supressões em 

até 25% do valor inicial atualizado do contrato não lhe autoriza agir contrariamente aos 

princípios que regem a licitação pública, essencialmente o que busca preservar a execução 

contratual de acordo com as características da proposta vencedora do certame, sob pena de se 

ferir o princípio constitucional da isonomia. Tal previsão normativa teve como finalidade 

viabilizar correções quantitativas do objeto licitado, conferindo certa flexibilidade ao contrato, 

mormente em função de eventuais erros advindos dos levantamentos de quantitativos insculpidos 

no certame licitatório. 

No caso em tela, é patente a extrapolação de limite legal para acréscimos. O conjunto de 

reduções e de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original contratado, 

aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação 

entre eles, os limites de alteração estabelecidos no referido dispositivo legal. A justificativa 

apresentada pela unidade examinada revela-se inconsistente, pois uma falha em um sistema 

operacional não pode resultar em ausência total de controles dos quantitativos adquiridos pelo 

Hospital de Ipanema em uma determinada aquisição. 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33401.000363/2012-23, o gestor informou que: 

“Como já se esclareceu de início, o Hospital não conta, ainda, com sistema informatizado 

de controle de rotinas administrativas. Quando o Serviço de Ortopedia – que, registre-se, 

não tem sob sua responsabilidade o controle do saldo do processo – solicita um 

determinado produto para atender à necessidade de cirurgia, a Divisão de Suprimentos e 

Logística verifica o mapa de controle elaborado por aquele Setor, a fim de verificar se há 

saldo de Ata que permita atender à solicitação, processando-a, em caso afirmativo. 

Informou a Divisão de Suprimentos e Logística que na ocasião de algumas destas 

solicitações o sistema de informática estava indisponível, o que não permitiu a consulta 

às planilhas relativas ao pregão 34/2010.  Dada a necessidade sempre urgente dos 

materiais, acabou processando as autorizações correspondentes ao Serviço de Ortopedia, 

sem verificar que ultrapassavam o limite permitido.  

Vale notar que os materiais objeto dos itens 10 a 13 e 28 a 31, mencionados no Relatório, 

são calços tibiais, componentes que completam a prótese de joelho, cujo quantitativo, 

relembre-se, varia em função das necessidades de cada paciente, determinadas apenas no 

momento do ato cirúrgico, como explicitamos anteriormente, o que acarreta um 

acréscimo nos quantitativos inicialmente previstos.   
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Diante da ocorrência registrada, determinamos a revisão e reformulação do Setor de 

Divisão de Suprimentos e Logística sejam revistos, a fim de que tal fato não se repita na 

rotina administrativa da Unidade.”   

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do gestor não foi acatada, pois, conforme  argumentou, dada a frequência de 

impossibilidade de uso do sistema de informática e a importância do problema em tela, deveria 

haver outra forma de controle para que a aquisição de produtos acima do limite permitido não 

ocorresse toda vez que o sistema de informação não estivesse disponível, o que inaceitável.  

Além disso, se é do conhecimento da Unidade que os calços tibiais são utilizados em maior 

quantidade em relação aos demais itens necessários para a realização de uma artroplastia, então 

durante a fase de planejamento da compra isto deveria ter sido considerado, de forma que a 

instituição licitasse tal quantitativo a maior e evitasse a “urgência” de uma compra não permitida 

em lei. 

A partir do monitoramento do consumo mensal/anual e da identificação da demanda de 

determinado produto, o HFI poderia ter realizado a licitação e a aquisição da quantidade 

adequada à época do Pregão 11/2010, o que, novamente, evidencia a ausência de planejamento e 

a deficiência no cálculo da estimativa da compra. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa à aquisição dos produtos em quantidades acima do permitido. 

Recomendação 002: 

Estabelecer procedimentos internos que visem à adequada estimativa de quantitativo de itens das 

atas de registro de preços a fim de evitar aquisições acima dos limites legais. 

 

 

2.1.3. Programa: ATENCÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE 

SAUDE 

Ação:10302122062170631 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE 

IPANEMA 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 5.102.004,00 

Ordem de Serviço: 201111794 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 

 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais I - 69 

 

2.1.3.1.  CONSTATAÇÃO   

Contratação antieconômica de serviços de fornecimento de alimentação, com preços 

superiores aos praticados na Administração Pública, com prejuízo de R$ 360.445,20, no 

período de janeiro a abril/2011. 

 

Fato: 

Por intermédio do Pregão Eletrônico nº 30/2010, o Hospital Federal de Ipanema celebrou o 

Contrato nº 01/2011 com a empresa Masan Comercial Distribuidora Ltda., em 01.01.2011, com o 

valor anual de R$ 5.102.004,00, cujo objeto é a prestação de serviço de fornecimento de 

alimentação em ambiente hospitalar.  

No intuito de avaliar os preços contratados, realizou-se pesquisa de preços, para contratos em 

vigor no período da licitação, ou seja, ano de 2011, a fim de apurar se os preços de referência para 

esse tipo de serviço estão compatíveis com os de mercado. Para tanto, citamos como comparação 

os preços, para o exercício de 2011, praticados pela empresa Denjud, em contrato firmado com o 

Hospital Federal Cardoso Fontes (Jacarepaguá).  

Adicionalmente, citamos também, a pesquisa efetuada pelo Governo do Estado de São Paulo na 

Praça daquele Estado, denominado Cadastro de Serviços Terceirizados de São Paulo – 

CADTERC, com base nos preços de 2011. 

 

Consumidor Tipo de Dieta 
Preços – 2010/2011 

Masan* Denjud
 **

 CADTERC*** 

Paciente adulto dieta normal Geral 

Desjejum 10,15 6,00 2,02 

Colação - 1,51 1,22 

Almoço 23,55 10,60 9,25 

Merenda 10,15 6,00 1,78 

Jantar 23,55 10,60 9,46 

Ceia 9,50 6,00 1,40 

Acompanhante, servidores e 

residentes 
Geral 

Desjejum 10,15 6,00 2,02 

Almoço 23,55 10,90 9,25 

Merenda 10,15 - - 

Jantar 23,55 10,90 9,46 

Ceia 9,50 - 1,40 

Servidores em setores fechados - Lanche 14,92 - - 

* Proposta vencedora da Masan  

** Preço praticado no Hospital de Jacarepaguá pela empresa Denjud 

*** base: junho/2011 

 

Demonstra-se, de acordo com a tabela, que os preços da proposta vencedora da empresa Masan, 

situam-se acima dos preços de mercado quando em comparação com o preço de serviço 

semelhante praticado em outro hospital da rede pública federal do Rio de Janeiro (Hospital 

Cardoso Fontes), tanto quando comparado ao estudo feito em São Paulo/SP, pela pesquisa do 

CADTERC.  

Se considerarmos os preços das principais refeições do dia (almoço e jantar), verificamos que os 

preços situam-se acima do dobro dos preços citados como referência. No caso do desjejum, em 

que é cobrado pela empresa contratada Masan o valor de R$ 10,15, o preço estipulado equivale ao 

preço do almoço na empresa contratada no Hospital Federal Cardoso Fontes, no valor de  

R$ 10,60. O valor da ceia contratado em R$ 9,50, supera os preços referenciais do CADTERC 

para o jantar, estipulado em R$ 9,46. 
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, a Chefe do Setor de Compras do Hospital encaminhou, por meio do 

documento s/ número de 26.9.2011, a seguinte justificativa: 

“Mediante informações dadas por profissional responsável pelo Serviço de Nutrição deste HFI, 

que transcrevemos a seguir e no parágrafo de n° 4 que: 

Não há o que se falar em contratação ante econômica (sic) de serviços de fornecimento de 

alimentação com preços superiores aos praticados na Administração Pública, a saber: 

Em planilha onde são descritas comparativamente as empresas DENJUD, MASAN e o cadastro 

de serviços terceirizados do Estado de São Paulo, CADTERC, cabe como dedução que: - A 

DENJUD em 2011 prestava serviços nos moldes de um Projeto Básico similar ao nosso até 31 de 

dezembro de 2010. Listamos a seguir os preços praticados pela empresa MASAN (contratada 

p/HFI) em comparação com a DENJUD, contratada pelo HFCF, ambos no Projeto Básico 

anterior. 

Tabela 1: Comparação dos preços praticados pelas empresas contratadas MASAN e DENJUD 
PACIENTE REFEIÇÃO Hospital     Federal     de 

Ipanema (MASAN) 

Hospital     Federal    de 

Jacarepaguá (DENJUD) 

 

 

Desjejum R$7,12 R$ 6,00 

 

 

Colação R$5,37 R$ 1,50 

 

 

Almoço R$ 8,46 R$ 10,60 

 

 

Lanche R$ 7,08 R$ 6,00 

 

 

Jantar R$ 8,53 R$ 10,60 

 

 

Ceia R$ 6,97 R$ 6,00 

 

- A CADTERC possui um projeto Básico bastante diverso do praticado no HFI, pois a 

composição das refeições deste HFI é qualitativamente e quantitativamente diversa, se 

comparada à do CADTERC. O estabelecimento de per captas (sic) também diverge do HFI; 

É necessário lembrar que o HFI não possui equipamentos próprios, e durante a prestação dos 

serviços a empresa irá disponibilizar tais equipamentos, conforme listados no Projeto Básico. 

Dentre os equipamentos disponibilizados temos Balcões térmicos para o refeitório, carros 

térmicos para servir refeição dos pacientes, copos isotérmicos em todos os andares do hospital. 

Outro aspecto que influencia na composição de preços, é o fato de o Hospital Federal de 

Ipanema possuir menor porte (número de leitos), em comparação com as outras unidades, 

fornecendo em média 300 (trezentas) refeições por dia para pacientes. 

 
Tabela 2: Comparação da previsão do número de refeições a serem oferecidas pelos 

editais do Hospital Federal de Ipanema com a previsão do CADTERC 
 

PACIENTE REFEIÇÃO Hospital     Federal de 

Ipanema 

CADTERC 

 

 

Desjejum 72 230 

 

 

Colação 13 110 

 

 

Almoço 80 230 

 

 

Lanche 80 230 

 

 

Jantar 80 230 

 

 

Ceia 83 230 

 

 
TOTAL 408 refeições/dia 1260 refeições/dia 
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Cabe ressaltar que para o fornecimento de um número bem inferior de refeições, prescinde-se de 

uma grande infraestrutura, que é considerada na comparação dos itens que compõem o preço 

final 

Outro fator que difere bastante, é que o Projeto da CADTERC foi elaborado para atender um 

setor de 80 m2. Sendo que, a área do HFI é superior totalizando área de 650 m2, portanto, quanto 

maior a área de alimentação e nutrição implica-se em maior custo para higienização ambiental, 

controle de pragas, material de limpeza e funcionários nos diversos andares e setores, além da 

disponibilização dos equipamentos por parte da contratada. 

Anexamos os preços praticados pelo INCA, que Foi o parâmetro para nosso projeto básico.  

 

Tabela 3: Comparação dos preços praticados pela empresa MASAN no Hospital 

Federal de Ipanema e no INCA 

PACIENTE REFEIÇÃO Hospital     Federal de 

Ipanema 

ENCA* (sic) 

 

 

Desjejum R$ 10,15 R$   8,22 

 

 

Colação   

 

 

Almoço RS 23,55 RS 20,28 

 

 

Lanche RS 10,15 RS   4,90 

 

 

Jantar R$23,55 RS 20,77 

 

 

Ceia RS   9,50 RS   4,71 

*Os valores serão cobrados a partir de outubro de 2011, retroativos à setembro de 2010. 

Vale ressaltar que o INCA oferece à contratada uma área física onde todos os equipamentos são próprios, 

não necessitando a empresa prestadora de serviços acrescentar ao seu preço, o custo com 

equipamento. 

Considerando as atribuições referentes ao Setor de compras no que se refere a pesquisa 

mercadológica temos a informar que este setor realizou publicação que antecede à pesquisa 

mercadológica, afim (sic) de ampliar o leque de participantes para a oferta de preços para a 

contratação dos serviços de alimentação. 

Após a publicação, tendo sido obedecido o prazo necessário para manifestação por parte das 

empresas ofertantes dos serviços de alimentação, o Setor de compras iniciou pesquisa 

mercadológica, conforme consta dos autos às fls. 120 à 208. 

Foram consultadas 12 (doze) empresas e, apenas 4(quatro) ofertaram preço para a contratação 

proposta. Cabe ressaltar que a empresa DENJUD foi consultada e está entre as prestadoras de 

serviços para o Hospital Federal Cardoso Fontes e Hospital Federal da Lagoa. E , a referida 

empresa não demonstrou interesse em fornecer estimativa de preço, assim como também não 

participou do certame realizado, conforme documentos em anexo. 

A pesquisa entre outras unidades hospitalares da rede federal foi realizada e consta dos autos às 

fls.390 à 411, ressaltamos que a planilha demonstrativa com todos os valores encontrados 

encontra-se à fl. de n° 416, conforme documentos em anexo. 

Cabe ressaltar que a Contratação se deu após realização do Certame, através do Sistema de 

Registro de Preços - Pregão 30/2010, realizado online. Este Setor de Compras realizou pesquisa a 

mais ampla possível, conforme exige a Lei 8.666, categoricamente a consulta mercadológica 

necessária para obter o melhor e o menor preço, e durante esta fase fomos insistentes na 

solicitação junto às empresas para que nos fornecessem estimativas de preço detalhada. Após 

estas estimativas serem consolidadas e inseridas aos autos, contendo os valores encontrados, as 

mesmas foram encaminhadas à Administração para apreciação. 
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Ao Setor de Compras cabe realizar pesquisa e informar os valores encontrados para serem 

analisados pela Administração. A pesquisa mercadológica não define o valor para aquisição, e 

sim apresenta os valores ofertados por empresas, empresas estas, que poderão ou não participar 

do certame a ser realizado.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em sua manifestação o auditado alega basicamente que os diferenciais com relação aos 

paradigmas apresentados como referenciais de preços, quais sejam o contrato da empresa 

DENJUD, praticado em contrato com o Hospital de Jacarepaguá e a pesquisa de preços efetuada 

pelo Governo do Estado de São Paulo, válida para a praça daquele estado denominada Cadastro 

de Serviços Terceirizados de São Paulo – CADTERC devem-se as seguintes situações: 

- À diferença de projetos básicos, onde a quantidade de refeições servidas seria muito inferior 

no projeto do HFI;  

- Ao fato do HFI não possuir os equipamentos apropriados listados no projeto básico; e 

- ao fato das dimensões da área a ser atendida ser bem superior no HFI. 

Quanto à primeira afirmativa o auditado apresentou um quadro que considera apenas o 

fornecimento de refeições aos pacientes, chegando ao quantitativo de 408 refeições/dia. Quando 

acrescentamos as refeições servidas no refeitório (servidores, residentes, acompanhantes e outros 

autorizados) o número de refeições/dia servidas aumenta consideravelmente, se aproximando 

daquele constante do exemplo considerado (CADTERC – 1260 refeições/dia). 

Consideremos o caso concreto do faturamento efetuado para a competência do mês abril/2011, 

constante do processo de pagamento do referido mês às fls 04: 

 
Tipo de refeição Quantidades/mês 

Pacientes adultos – consistência líquida e normal 10039 

Pacientes adultos – consistência pastosa e semi-líquida 1350 

Servidores, residentes, acompanhantes e outros 10361 

Total 21750 

 

Tais quantidades nos dá um total de 725 refeições/dia, fazendo se aproximar razoavelmente do 

quantitativo apresentado como constante do projeto do CADTERC (1260 refeições/dia), não 

justificando, portanto, o enorme hiato existente entre os preços praticados no contrato celebrado 

pelo HFI e aqueles constantes da pesquisa CADTERC. 

Quanto à segunda alegação, a do HFI não possuir os equipamentos apropriados sendo estes 

fornecidos pela empresa prestadora do serviço, não nos parece razoável que isto provoque o 

encarecimento do serviço ao patamar do dobro daquele que seria aceitável e nos serve como 

referência (Preços unitários do contrato celebrado entre a empresa DENJUD e o Hospital de 

Jacarepaguá, reproduzidos em quadro no fato da presente constatação). 

Com relação à terceira alegação, não deve prosperar os argumentos, visto que os custos 

envolvidos nas respectivas ações descritas (higienização ambiental, controle de pragas, materiais 

de limpeza e funcionários nos andares) já estão incluídos em outro contrato firmado pelo hospital, 

qual seja o de limpeza e conservação em ambiente hospitalar, que prevê esta série de ações 

citadas acima. 

Com relação à pesquisa de preços e em virtude das justificativas apresentadas, realizamos 

novamente pesquisas em outras duas unidades hospitalares, Hospital Universitário Gaffreé Guinle 

da UNIRIO - HUGG e Hospital Municipal Lourenço Jorge, sendo que os valores obtidos nos dois 
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contratos desses hospitais apresentou média muito próxima ao referencial utilizado pela CGU, 

concernente aos preços praticados pela DENJUD no HFCF, ratificando as constatações de 

contratações antieconômicas, conforme demonstrado a seguir: 

 

Consumidor Tipo de Dieta 

PREÇOS PRATICADOS EM 2011  

MÉDIA  Denjud * 

(HFCF) 

MASAN ** 

(HUGG) 

Hosp.Lourenço 

Jorge *** 

Paciente adulto 

dieta normal 
Geral 

Desjejum 6,00 6,12 6,58 6,23 

Almoço 10,60 9,95 12,51 11,02 

Merenda 6,00 5,21 6,04 5,75 

Jantar 10,60 9,95 12,80 11,12 

Ceia 6,00 4,16 4,87 5,01 

Acompanhante, 

servidores e 

residentes 

Geral 

Desjejum 6,00 6,12 4,89 5,67 

Almoço 10,90 9,95 11,08 10,64 

Jantar 10,90 9,95 11,07 10,64 
* Preço praticado no HFCF pela empresa Denjud (REFERÊNCIA NO INFORMATIVO CGU) 

** Pregão nº 1015/2011 do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle – Homologado em 31/03/2011 – para a empresa MASAN 

*** Registro de Preços SMA nº 016/2010 – Pregão n.º 019/2010 (validade de 21/05/2011 à 20/05/2012) 

 

Ressaltamos, ainda, que os preços praticados pela empresa MASAN no Hospital Federal de 

Ipanema é muito superior ao contratado junto à mesma empresa pelo Hospital Universitário 

Gaffreé Guinle. Os valores apurados na média da tabela anterior comparativamente aos preços 

adotados resultam numa diferença em desfavor da Administração de R$ 3.095,59 diários e R$ 

90.111,30 mensais, totalizando R$ 360.445,20 de janeiro a abril de 2011: 

 
Valores diários – Comparativa média x preços adotados 

REFEIÇÃO 
Hospital Federal 

de Ipanema (a) 
MASAN (b) Total (b) x (a) 

MédiaPesquisa 

(c) 
Total ( c) x (a) 

Desjejum 72 10,15 730,80 6,23 448,56 

Colação 13 - - - - 

Almoço 80 23,55 1.884,00 11,02 881,60 

Lanche 80 10,15 812,00 5,75 460,00 

Jantar 80 23,55 1.884,00 11,12 889,60 

Ceia 83 9,50 788,50 5,01 415,83 

 - - 6.099,30 - 3.095,59 

 

Recomendação 001: 

Realizar de imediato a renegociação com a empresa contratada para a adequação dos valores 

praticados no Contrato n.º 01/2011 aos preços de mercado. 

Recomendação 002: 

Em situação de a empresa contratada não concorde com a manutenção do contrato com as 

adequações dos valores aos preços praticados no mercado, realizar novo certame licitatório para 

a contratação de serviço de fornecimento de alimentação hospitalar, com base em valores 

adequados aos praticados no mercado. 

Recomendação 003: 

Apurar responsabilidade de quem deu causa a contratação em valores acima dos praticados no 

mercado. 
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Recomendação 004: 

Adotar providências para o ressarcimento ao erário de valores pagos acima dos preços de 

mercado.  

 

 

2.1.3.2. CONSTATAÇÃO  

Pesquisa de preços para formação de preço referencial restrita a algumas empresas.  

 

Fato: 

Por intermédio do Pregão Eletrônico nº 30/2010, o Hospital de Ipanema celebrou o Contrato nº 

01/2011 com a empresa Masan Comercial Distribuidora Ltda, em 01/01/2011, com o valor anual 

de R$ 5.102.004,00, cujo objeto é a prestação de serviço de fornecimento de alimentação em 

ambiente hospitalar.  

Por meio de consultas ao processo de acompanhamento do procedimento licitatório, foi 

verificado que na fase de pesquisa de preços, as consultas foram direcionadas apenas às 

empresas diretamente interessadas no pregão em tela, havendo resposta de cotação de preços 

referente a 4 empresas (Coan Alimentação e Serviços, Norsul Catering LTDA, Cor e Sabor 

Distribuidora de Alimentos Ltda e Masan Alimentos e Serviços LTDA). 

Este modelo de consulta propicia que as empresas interessadas em participar do pregão, 

produzam um referencial de preços em valores elevados relativamente ao que seria viável para a 

prestação do serviço, diferentemente do que ocorreria caso houvesse uma consulta mais ampla, 

utilizando pesquisas elaboradas por institutos de pesquisas independentes, como é o caso do site 

comprasnet, ou até preços praticados na prestação do serviço em outros hospitais. 

O Tribunal de Contas da União, em inúmeras jurisprudências, alertou o gestor a respeito da 

importância da pesquisa de preços bem realizada, de modo a evitar o sobrepreço na 

Administração Pública. Apreciando um caso semelhante, a Corte de Contas determinou a um 

órgão público, mediante o Acórdão TCU nº 998/2009 Plenário, que especificasse com clareza e 

precisão o objeto a ser licitado e realize pesquisa de preços (a exemplo do Siasg e Comprasnet), 

atualizando a base de dados usada para seus orçamentos estimativos, com vistas a evitar 

contratações com sobrepreço. Semelhante determinação dispôs o Acórdão 280/2010 Plenário no 

sentido de proceder à pesquisa de mercado, em atenção ao art. 14, inciso IV, da IN/SLTI nº 

04/2008, considerando as seguintes opções: preços  praticados em contratações similares com 

empresas públicas e privadas;  consulta a empresas que apresentaram questionamentos no âmbito 

do certame em questão; consulta a órgãos da Administração, que informaram estar em processo 

de aquisição de solução semelhante (...). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, o Coordenador de Recursos Humanos apresentou esclarecimentos gerais 

sobre a contratação de alimentação, por meio do documento s/ número de 10.9.2011, conforme a 

seguir: 

“[...] Foram consultadas 12 (doze) empresas e, apenas 4 (quatro) ofertaram preço para a 

contratação proposta. Cabe ressaltar que a empresa Denjud foi consultada e está entre as 

prestadoras de serviços para o Hospital Federal Cardoso Fontes e Hospital Federal da 

Lagoa. E a referida empresa não demonstrou interesse em fornecer estimativo de preço, 
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assim como também não participou do certame realizado. [...] A pesquisa entre outras 

unidades hospitalares da rede federal foi realizada e consta dos autos às fls. 390 à 411, 

ressaltamos que a planilha demonstrativa com todos os valores encontrados encontra-se à 

fl. de nº 416, conforme documentos em anexo.[..] Cabe ressaltar que a contratação se deu 

após realização do certame, através do Sistema de Registro de Preços – Pregão 30/2010, 

realizado on line. Este Setor de Compras realizou pesquisa a mais ampla possível, 

conforme a Lei nº 8.666/93, categoricamente a consulta mercadológica necessária para 

obter o melhor e o menor preço, e durante esta fase fomos insistentes na solicitação junto 

às empresas para que nos fornecessem estimativas de preço detalhada.” 

 

 

Análise do Controle Interno: 

Em sua manifestação o auditado argumenta ter solicitado cotação de preços para o serviço junto 

a 12 empresas do ramo, embora só 4 tenham efetivamente atendido à solicitação. 

É evidente que nenhuma das empresas convidadas é obrigada a apresentar cotação de preços e 

também que não é dado à administração poder para impedir de participar do certame licitatório 

as empresas que tenham apresentado cotação de preços na fase de pesquisa de preços. 

Entendemos, entretanto, e para isto existe farta jurisprudência do TCU, que à Administração 

Pública cabe proceder à pesquisa de preços de forma mais ampla possível, evitando a ocorrência 

de sobrepreço. 

Assim, doravante, insistimos na possibilidade de formação dos preços de referência, recorrendo-

se, também, a pesquisas elaboradas por institutos de pesquisas independentes, como é o caso do 

site comprasnet, ou até preços praticados na prestação do serviço em outros hospitais, ou ainda, 

considerando os preços contratados em licitações similares com empresas públicas e privadas. 

 

Recomendação 001: 

Nas próximas licitações a serem realizadas pela Unidade, além da cotação de preços usualmente 

realizada com empresas do ramo sediadas no Estado do Rio de Janeiro, utilizar outros 

mecanismos de busca de preços, tais como o CADTERC, o Sistema COMPRASNET, o cadastro 

de materiais e serviços do SIASG (CATSERV CATMAT), instituições governamentais oficias de 

pesquisa (IBGE, FGV, etc.) e/ou busca por preços praticados em outros hospitais das esferas 

federal, estadual e municipal, localizados em outros estados federativos, com fulcro no art. 15, 

inc. XII, alínea “b”, da IN MPOG/SLTI nº 02/2008 e nos Acórdãos nºs 3.070/2010, 3.072/2010, 

3.362/2010, 361/2011 e 1.789/2011 todos do Plenário do TCU.  

 

 

2.1.3.3.  CONSTATAÇÃO  

Ausência de mecanismos de controles relacionados ao fornecimento das refeições no âmbito 

do Hospital Federal de Ipanema.  

 

Fato: 

Por meio de inspeção física e entrevistas realizadas com a fiscal do Contrato nº 01/2011, para 

fornecimento de alimentação, foi verificado que: 

1. O controle de acesso de usuários autorizados a utilizar o refeitório do hospital é 

centralizado em listas que são atualizadas periodicamente. Constatou-se, no entanto, que uma 

vez que uma lista é atualizada, a lista anterior é descartada, não constituindo mais elemento de 

controle a posteriori, o que é uma fragilidade atinente aos controles da fiscal do contrato. 
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2. O registro de comparecimento ao refeitório por servidores/acompanhantes/médicos 

residentes autorizados, para posterior faturamento, se dá em livros destinados a tal fim. 

Constatou-se que tais livros de registros são preenchidos com dados ilegíveis, 

impossibilitando uma conferência posterior das pessoas que frequentaram o refeitório. 

3. A totalização de frequentadores do refeitório, assim como das refeições servidas aos 

pacientes, é repassada diariamente para um Sistema informatizado, fornecido pela empresa 

contratada (obrigação contratual), e que serve como base para a contratada fazer o 

faturamento do serviço ao final do mês. Os registros deste mesmo sistema são utilizados pela 

fiscal do contrato, para se fazer a conferência da fatura. Constatou-se que os funcionários da 

contratada também têm senhas de acesso a este sistema, e que não é feito nenhuma cópia de 

segurança dos registros nos quais apenas funcionários do hospital tenham acesso. Este fato 

pode propiciar que registros sejam alterados pelos funcionários da empresa contratada, sem 

que haja qualquer possibilidade de se detectar a alteração quando da conferência e aceite das 

faturas. 

Os três itens anteriores constituem fragilidades atinentes aos controles da fiscal do contrato. 

Além disso, estes procedimentos inviabilizam ações, por parte dos órgãos de controle interno e 

externo da União, que visem a verificar a fidedignidade das informações referentes à utilização e 

faturamento dos serviços de fornecimento de alimentação. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, a Chefe do Setor de Compras do Hospital encaminhou, por meio do 

documento s/ número de 26.9.2011, a seguinte justificativa: 

“O controle das refeições fornecidas pela empresa MASAN no refeitório é procedido 

pelo livro onde os servidores, acompanhantes e residentes autorizados assinam e 

colocam o número de sua matrícula. A lista somente caracteriza a autorização do 

servidor a se alimentar, e não à sua efetivação. 

Até o presente momento, nenhuma auditoria apontou a necessidade de arquivamento 

dessa lista, sendo considerado o livro o documento a ser arquivado, ratificado pela fiscal 

de contrato, que é servidora pública e tem fé pública. A partir desta data, arquivaremos 

também a lista de acesso ao refeitório, para que possa ser consultada no futuro, caso 

necessário. 

Já foi feita a solicitação por escrito para que as pessoas com acesso ao refeitório 

escrevam seus nomes de forma legível e não apenas uma rubrica, conforme apontado 

pelo referido auditor. 

A senha de acesso que a responsável técnica da empresa MASAN possui, apenas lhe 

confere o direito à consulta para verificar se a alimentação foi cobrada ou suspensa e de 

dados para elaboração da fatura. Somente a fiscal do contrato e os nutricionistas do 

Ministério da Saúde possuem a senha Master para retirada ou inclusão de pacientes 

(refeições), não havendo por isso, possibilidade de alteração de dados por funcionários 

da MASAN. Duas vezes ao dia é feito back up garantindo a rastreabilidade de todo o 

processo; estando estas cópias a disposição dos órgãos controladores. Improcede a 

constatação do nº 3.” 
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Análise do Controle Interno: 

Em sua manifestação o auditado acata as recomendações de arquivamento das listas de 

autorizados a frequentar o refeitório e de elaboração do livro de frequência do refeitório de forma 

legível. Estas duas medidas em conjunto, possibilitarão a conferência a posteriori, tanto pelo 

controle interno quanto pelo controle externo, sobre a regularidade das pessoas que utilizam o 

serviço de refeições no refeitório. 

Entretanto, ratificamos a necessidade de apresentação de um documento de identificação pessoal 

às pessoas que acessam o refeitório para alimentação, como forma de se instituir uma restrição 

de acesso às pessoas não autorizadas. 

 

Recomendação 001: 

Aprimorar os controles relativos ao fornecimento de refeições, evitando a concessão a pessoas 

não autorizadas, de modo a não impactar nas despesas mensais do contrato. 

 

 

2.1.3.4.  CONSTATAÇÃO 

Retenção a menor da taxa de água, luz e gás, em descumprimento ao item 37 da Cláusula 

Sétima do Contrato nº 01/2011.  

 

Fato: 

Conforme previsão no item 37 da Cláusula Sétima do Contrato nº 01/2011 firmado com a 

empresa Masan Comercial Distribuidora Ltda, a contratada deve pagar à contratante, a título de 

reembolso por despesas com água, luz e gás, os valores abaixo discriminados:  

 

- 5% do valor total da conta de energia elétrica do hospital; 

- 10% do valor total da conta de água do hospital; e  

- 100% do valor total da conta de gás do hospital.  

 

Até o momento, a retenção desses valores foi feita por meio de desconto na fatura do serviço 

prestado, entretanto, no mês de Janeiro/2011, essas três parcelas (água, luz e gás) somaram  

R$ 16.227,28, conforme borderô emitido em 28/02/2011 pelo Setor de Contratos, mas o valor 

efetivamente descontado foi de R$ 7.532,17, conforme Despacho de 25/02/2011 do Setor de 

Orçamento e Finanças, constante dos autos. Assim, deixou-se efetivamente de descontar o valor 

de R$ 8.695,11, devendo ser feita essa glosa em faturas posteriores.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, foi enviado o documento s/ número de 28.9.2011, com a seguinte 

justificativa: 

“Por um equívoco deste Setor, tomamos como base para os descontos de luz, gás e 

água, os valores que vinham sendo praticados no Contrato anterior. 

Ao tomarmos conhecimento do fato, passamos a descontar utilizando os valores 

corretos. Iremos descontar a diferença de RS 8.695,11 na próxima fatura.” 
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Análise do Controle Interno: 

Na sua manifestação, o auditado assumiu providenciar a glosa do valor devido na parcela 

vincenda. 

 

Recomendação 001: 

Providenciar o desconto relativo à diferença calculada em R$ 8.695,11.  

 

 

2.1.3.5.  CONSTATAÇÃO 

Falta de retenção da parcela correspondente ao INSS, em afronta Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991.  

 

Fato: 

Conforme previsão no Contrato nº 02/2008, anterior ao de nº 01/2011, firmado com a empresa 

Masan Comercial Distribuidora Ltda, para o fornecimento de alimentação em ambiente 

hospitalar da cláusula oitava, subcláusula décima primeira, e tendo em vista ainda, comando 

legal oriundo da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (alterada pela Lei Nº 9.711, de 20 de 

novembro de 1998), os pagamentos efetuados pelos serviços prestados devem sofrer retenção de 

11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, em favor da Previdência Social. 

 

Foram analisados os processos de pagamento referentes ao contrato acima mencionado, a partir 

do mês de janeiro de 2009 em diante, uma vez que o escopo da presente ação de controle se 

limitava aos anos de 2009, 2010 e 2011. Nas análises procedidas, foi detectada a ausência de 

retenção de referida parcela nos pagamentos efetuados relativos às competências de janeiro de 

2009 até setembro de 2010, conforme tabela abaixo: 

 

MÊS/ANO 
VALOR BRUTO 

DA NOTA FISCAL 

RETENÇÃO 

(ALÍQUOTA DE 

11%) 

TOTAL ACUMULADO 

2009 - - - 

JANEIRO R$ 137.609,29   R$ 15.137,02   R$ 15.137,02  

FEVEREIRO R$ 153.102,97   R$ 16.841,33   R$ 31.978,35  

MARÇO  R$ 190.115,64   R$ 20.912,72   R$ 52.891,07  

ABRIL  R$ 169.329,64   R$ 18.626,26   R$ 71.517,33  

MAIO  R$ 179.680,78   R$ 19.764,89   R$ 91.282,22  

JUNHO  R$ 171.316,03   R$ 18.844,76   R$ 110.126,98  

JULHO  R$ 174.308,94   R$ 19.173,98   R$ 129.300,96  

AGOSTO  R$ 185.470,26   R$ 20.401,73   R$ 149.702,69  

SETEMBRO  R$ 188.303,45   R$ 20.713,38   R$ 170.416,07  

OUTUBRO  R$ 193.819,73   R$ 21.320,17   R$ 191.736,24  

NOVEMBRO  R$ 200.874,83   R$ 22.096,23   R$ 213.832,47  

DEZEMBRO  R$ 200.317,18   R$ 22.034,89   R$ 235.867,36  

2010 - -  R$ 235.867,36  

JANEIRO  R$ 212.596,84   R$ 23.385,65   R$ 259.253,01  

FEVEREIRO   R$ -     R$ 259.253,01  

MARÇO  R$ 241.574,18   R$ 26.573,16   R$ 285.826,17  

ABRIL  R$ 250.138,20   R$ 27.515,20   R$ 313.341,38  
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MAIO   R$ -     R$ 313.341,38  

JUNHO  R$ 215.205,87   R$ 23.672,65   R$ 337.014,02  

JULHO  R$ 228.586,13   R$ 25.144,47   R$ 362.158,50  

AGOSTO  R$ 257.810,28   R$ 28.359,13   R$ 390.517,63  

SETEMBRO  R$ 203.033,06   R$ 22.333,64   R$ 412.851,26  

 

Com base na tabela anterior, verifica-se a ausência de retenções no período considerado no valor 

total de R$ 412.851,26. Ressalte-se, ainda, na tabela, a ausência de valores referentes às 

competências de fevereiro de 2010 e maio de 2010, em virtude do fato de que, até o último dia 

do trabalho de campo, os processos referentes a tais competências não foram fornecidos pela 

Unidade. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, foi enviado o documento s/ número de 28.9.2011, com a seguinte 

justificativa: 

“Iremos verificar junto a Empresa se a mesma efetivou o recolhimento diretamente na 

fonte ao INSS. Na falta de comprovação, iremos promover a retenção da dívida apurada 

no valor de R$ 412.851,26, de acordo com a normativa do assunto. O Setor tomará as 

providências necessárias no sentido de sanar os fatos apontados.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Na sua manifestação, o auditado assumiu providenciar a verificação junto à empresa prestadora 

do serviço se esta efetivou os recolhimentos previdenciários pendentes, e a consequente retenção 

da dívida apontada, caso não tenha havido referido recolhimento. 

Reiteramos que o valor total da dívida não computa possível ocorrência de falta de retenção de 

valores referentes às competências de fevereiro e maio de 2010, cujos processos deixaram de ser 

apresentados para análises, ensejando a verificação destes processos, e se for o caso, acrescentar 

tais valores no montante total. 

Acrescente-se ainda, a necessidade de ficar comprovado, caso a empresa prestadora do serviço 

demonstre os valores recolhidos, que estes devem corresponder às contribuições previdenciárias 

do contrato em tela. 

 

Recomendação 001: 

Apurar o valor total da dívida oriundo da falta de recolhimentos de INSS e adotar as 

providências cabíveis para sanar as falhas apresentadas.  
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2.1.3.6.  CONSTATAÇÃO 

Autorizações de refeições a servidores do Hospital que recebem auxílio refeição. 

 

Fato: 

Na verificação da execução da prestação do serviço de fornecimento de refeições objeto do 

Contrato nº 30/2010, por meio do cotejo entre a documentação disponibilizada pela fiscal do 

contrato e a relação de servidores do Hospital de Ipanema obtida no Sistema SIAPE, notou-se a 

ocorrência de servidores detentores de autorização para utilizar o refeitório do hospital, sendo 

esses servidores também optantes de recebimento em folha de auxílio alimentação em pecúnia.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, a Chefe do Setor de Nutrição do Hospital encaminhou, por meio do 

documento s/ número de 27.9.2011, a seguinte justificativa: 

“Por vezes são autorizados servidores que percebem a pecúnia a realizarem suas 

refeições no hospital, por excederem o período laborado, por problemas de saúde entre 

outros. Algumas vezes funcionários fazem no decorrer do mês a opção pela pecúnia, 

mas durante aquele mês, ainda se alimentam no refeitório. Cumpre ressaltar que a partir 

desta data, o fiscal de contrato não abrirá mais exceções. 

Estamos refazendo a lista de funcionários que fizeram sua opção quanto à alimentação 

junto aos Recursos Humanos desta unidade.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em sua manifestação, o auditado argumenta exceções para autorizações de refeições no 

refeitório do hospital, que não são amparadas por normativos. 

A providência de refazimento da lista de funcionários autorizados a fazer sua refeição no 

refeitório do hospital, em conjunto com Setor de Recursos Humanos, que deve apontar aqueles 

que são beneficiários de auxílio alimentação em pecúnia, eliminará a duplicidade. 

Não deve ser esquecida a criação de uma rotina entre o Setor de Recursos Humanos e a chefia do 

serviço de nutrição, para que sempre que algum servidor faça a opção pelo recebimento em 

pecúnia, o mesmo seja excluído das listas de autorização do refeitório. 

Tais providências não eliminam a necessidade de apuração dos servidores que receberam em 

duplicidade (autorização para fazer a refeição no hospital acumulada com o recebimento em 

pecúnia) para cálculo do valor pago indevidamente a título de opção por pecúnia, e a devida 

reposição destes valores ao erário, por parte dos servidores beneficiados. 

 

Recomendação 001: 

Aprimorar os controles relativos ao fornecimento de refeições, evitando assim a concessão a 

servidores que já recebem o benefício do auxílio alimentação, evitando assim o impacto nas 

despesas com o contrato de alimentação. 
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Programa: ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE 

SAUDE 

Ação: 10302122062170631 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE 

IPANEMA 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 3.731.000,00 

Ordem de Serviço: 201111795 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR 

 

 

2.1.3.7.  CONSTATAÇÃO  

Sobrepreço estimado em 79% na contratação de serviços de lavanderia hospitalar com 

fornecimento de enxoval, em relação aos preços obtidos em pesquisa de mercado, com 

prejuízo de R$ 447.207,47 no período de janeiro a junho/2011.  

 

Fato: 

Trata-se de análise do Processo nº 33401.002639/2010-46 (Pregão nº 31/2010), referente ao 

Contrato nº 02/2011, firmado com a empresa Lido Serviços Ltda (CNPJ nº 33.392.275/0001-77), 

no período de 01.01.2011 a 31.12.2011, objetivando a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de lavagem, higienização, desinfecção, recuperação, coleta, transporte com 

fornecimento de roupa hospitalar, mediante locação, com valor mensal de R$ 209.666,67 e anual 

de R$ 2.516.000,00, para uma estimativa de 30.000 Kg/mês de roupas e com 200 leitos do 

referido hospital, perfazendo um preço unitário de R$ 6,98 por quilo de roupa lavada. 

No intuito de analisar a compatibilidade dos preços contratados foram realizadas diversas 

pesquisas de preço no Sistema SIASG (cadastro de materiais e serviços – CATMAT e 

CATSERV), no Comprasnet e no CADTERC, em busca de preços de referência para o serviço de 

lavanderia hospitalar com fornecimento de enxoval, de maneira a aferir se o preço unitário de R$ 

6,98/kg, cobrado pela empresa contratada, estava compatível com o preço praticado pelas 

empresas nas licitações em outros órgãos. Depois de concluídas as pesquisas, foram obtidos os 

seguintes preços de referência da lavanderia hospitalar com fornecimento de enxoval:  

 
1) LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL - SIASG 

Unidade Pregão Nº Qtde (Kg) Valor Total (R$) Preço Unitário(R$) 

943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA  

(para o HGF – Hospital Geral de Fortaleza) (541 

leitos) 26/2010 90000 182.777,75 2,03 

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE 

PERNAMBUCO (150 LEITOS) 25/2010 30000 152.100,00 5,07 

MATERNIDADE MUNICIPAL DE PORTO 

VELHO/RO (30 leitos) 28/2006 10518 42.072,00 4,00 

Média 3,70 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais I - 82 

 

 
2) “CADTERC” 

Em estudo realizado pela Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo, em 

Novembro de 2010, divulgado no sistema de cadastro de terceirizados de São Paulo, que tratou 

do estabelecimento de diretrizes e parâmetros para orientar a contratação de Serviços de 

Lavanderia Hospitalar, elaborado com base no “Manual de Processamento de Roupas de Serviço 

de Saúde: Prevenção e Controle de Risco” (2007) da ANVISA, foram levantados os seguintes 

preços de referência:   
 

SERVIÇOS  VALORES POR QUILO 

DE ROUPA (R$/kg) 

Processamento de Roupa - Lavanderia Externa 2,08 

Processamento de Roupa – Lavanderia Interna 1,51 

Processamento de Roupa e Locação de Enxoval 3,25 

 

Segundo consta do CADTERC, os preços de referência da tabela anterior foram obtidos 

incluindo todos os custos do serviço, tais como: Mão-de-Obra, Equipamentos e Instalações, 

Produtos Químicos, Embalagem, Transporte, Custo do Enxoval, Outros. Para as buscas no 

Sistema SIASG (“Consulta Linha de Fornecimento de Material e Serviço”) foram utilizados os 

códigos de serviço de números 12998 - Instalação e Montagem de Lavanderia Hospitalar / 

Industrial; 3786 - Lavanderia e Tinturaria; 13005 - Manutenção de Lavanderia Hospitalar / 

Industrial e 19542 - Prestação de Serviços de Lavanderia, sendo priorizada a prestação desses 

serviços em hospitais federais.  

Observando os preços de referência relacionados nas tabelas anteriores, o preço unitário médio 

na pesquisa do SIASG resultou em R$ 3,70/Kg, com fornecimento de enxoval. Excluindo o 

menor valor de R$ 2,08 na média, o resultado seria de R$ 4,53 por quilo, sendo assim a média 

com o preço obtido no CADTERC de R$ 3,25/kg, resulta em R$ 3,89/kg, representando uma 

diferença de 79% se comparado ao valor de R$ 6,98 por quilo cobrado. 

Em termos de valores mensais, o preço médio obtido resultaria em R$ 116.700,00 para 30.000 

kg mês, uma diferença de R$ 92.966,67 mensais a menor do cobrado no contrato de R$ 

209.666,67. Assim, o sobrepreço na licitação totaliza R$ 1.115.600,00 anuais.  

Com base nos registros de pesagens de roupa limpa, constantes dos processos de pagamento do 

Contrato nº 02/2011, apurou-se um prejuízo potencial de R$ 447.207,48, no período de Janeiro a 

Junho/2011.  

 

(2011) Pesagem 
Preço/kg/mês 

(Contrato 02/2011) 

Pagamentos  

(bruto) 

(a) 

Preço/kg/mês  

(pesquisa CGU) 

Pagamentos 

( b) 
Diferença 

Janeiro 26570,4 6,98 185.461,39 3,89 103.358,86 82.102,54 

Fevereiro 28759,62 6,98 200.742,15 3,89 111.874,92 88.867,23 

Março 26255,07 6,98 183.260,39 3,89 102.132,22 81.128,17 

Abril 26912,2 6,98 187.847,16 3,89 104.688,46 83.158,70 

Maio 26093,35 6,98 182.131,58 3,89 101.503,13 80.628,45 

Junho 10136,7 6,98 70.754,17 3,89 39.431,76 31.322,40 

Julho -     447.207,48 

 

Soma-se a isso o fato de que o preço médio estimado pela Unidade no Pregão Eletrônico nº 

31/2010 foi de R$ 7,21/Kg, bem acima do praticado no mercado, conforme preços especificados 

nas tabelas anteriores. Esse preço médio foi levantado pela Unidade por meio de cotações de 
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preço realizadas no mês de Julho/2010, tendo participado apenas empresas do ramo de serviço 

sediadas no Rio de Janeiro, a saber:  

a) Lido Serviços (CNPJ nº 33.392.275/0001-77): proposta com valor mensal de R$ 

221.999,90; preço unitário de R$ 7,40/Kg;  

b) Ferlim (CNPJ nº 42.116.376/0001-06): proposta com valor mensal de R$ 232.500,00; 

preço unitário de R$ 7,75/Kg; e  

c) Brasilsul (CNPJ nº 40.197.840/0001-00): proposta mensal de R$ 194.400,00; preço 

unitário de R$ 6,48/Kg.  

As 3 (três) empresas que apresentaram  cotações de preços também participaram do Pregão 

Eletrônico nº 31/2010. Essas empresas, em decorrência das suas cotações, balizaram o preço 

médio estabelecido pelo HGI para a licitação, contribuindo para a elevação do preço médio na 

cotação do serviço, além do que a Unidade não realizou outros tipos de busca de preços, 

mecanismos estes já referendados pelo Tribunal de Contas da União – TCU, tais como: busca de 

preço em outros hospitais (federal, estadual e municipal), busca no “Comprasnet”, busca em 

outros sistemas de preços etc.  

Ademais, o referido pregão teve pouca competitividade, fazendo com que o preço das propostas, 

que estavam muito próximas ao preço médio estimado, tivesse pouca redução. O pregão teve a 

participação de apenas 6 (seis) empresas, sendo que 3 (três) delas (Ferlim, Brasilsul e Prolav) 

apenas ofertaram a proposta inicial, sem lances posteriores, enquanto que as demais empresas 

ofertaram uma média de aproximadamente 3 (três) lances cada.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, a Chefe do Setor de Compras do Hospital encaminhou, por meio do 

documento s/ número de 26.9.2011, a seguinte justificativa: 

“Inicialmente é descabida a alegação do sobrepreço estimado (...) na contratação do 

Serviço de Lavanderia Hospitalar com fornecimento de enxoval, em relação ao valor 

praticado por outros órgãos da Administração Pública, uma vez que, o serviço praticado 

nesta Unidade prevê a locação e manutenção das roupas hospitalares. O que não se 

afigura em outras Unidades Hospitalares. 

Não procede também as pesquisas de preço do Sistema SIASG (CATMAT e 

CATESERV) e no próprio Comprasnet, conforme tabelas 1 e 2 apresentada por esta 

auditoria, vez que demonstram preços de outros Estados, tais como Divinópolis/MG, 

Brasília/DF, mercados estes que não devem ser utilizados como comparação, haja vista 

que os preços no mercado do Estado do Rio de Janeiro são infinitamente superiores.  

Reitera este setor que a busca de preço em outros hospitais, busca no Comprasnet, busca 

em outros sistemas de preço não iriam alterar os valores apresentados pelas empresas, 

fato este que a Administração Pública fica na dependência da apresentação das 

propostas de todas as empresas que se interessaram pela prestação de serviço em voga. 

Com relação ao sítio da CADTERC, também utilizado como comparação por essa 

Auditoria não deve ser também utilizado como parâmetro, até porque não existe norma 

legal que obrigue as empresas a realizarem seus preços vinculados à CADTERC, 

motivo pelo qual existe a livre concorrência do mercado. 
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Considerando as atribuições referentes ao Setor de compras no que concerne pesquisa 

mercadológica, temos a esclarecer que anterior a pesquisa de mercado fora realizada 

publicação que antecede esta fase, respeitando o princípio da publicidade, transparência 

e legalidade. Conforme consta dos autos à fls. 77 à 94 foram feitas pesquisas entre dez 

empresas para o objeto desta contratação, porém, apenas três responderam preenchendo 

as planilhas de custo e formação de preços, com os valores ofertados. 

Necessário se faz esclarecer que em 18/07/2011 (sic) fora feita a publicação da fase de 

pesquisa mercadológica com prazo para resposta até 30/07/2011 (sic), e de acordo com 

solicitações verbais desta Administração para que a celeridade fosse priorizada, 

conforme consta dos autos às fls. 258 e 261 onde se lê “contratação em vigor está sob o 

manto do emergencial que se findará em 19/11/2010”, logo o Setor de compras 

encaminhou as propostas de preço que já havia recebido, não havendo tempo hábil para 

a realização da necessária pesquisa entre outras unidades hospitalares da rede federal. 

Até porque cada Unidade tem suas especificidades, não podendo utilizá-las como 

parâmetro. 

Cabe ressaltar que o processo em suas fases de prosseguimento, fora analisado pela 

Assessoria Administrativa de Controle Processual, e demais setores aos quais o setor de 

Compras é subordinado, com posterior envio ao Núcleo de Assessoramento 

Jurídico/CGU/AGU e, em nenhum momento retornou com considerações referentes a 

insuficiência da pesquisa realizada.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em sua resposta, a chefe do Setor de Compras do HFI alegou que o objeto do serviço do 

Contrato nº 02/2011 se distingue do objeto dos pregões considerados na pesquisa da CGU, uma 

vez que o referido contrato engloba a locação e a manutenção das roupas hospitalares, o que não 

se configura nas unidades hospitalares pesquisadas pela CGU, motivo pelo qual a Unidade 

considera que o preço de referência apresentado no relatório não pode ser utilizado como 

fundamento para afirmar que houve sobrepreço na contratação dos serviços de lavanderia.  

Entretanto, os esclarecimentos da Unidade carecem de sustentação, dado que o sobrepreço  

apontado foi constatado por meio da análise de pregões de outras unidades hospitalares, cujo 

objeto é composto pelo serviço de lavanderia com fornecimento de enxoval que, assim como no 

objeto do Contrato nº 02/2011, envolve a lavagem, o fornecimento e a manutenção das roupas 

hospitalares, havendo, portanto, compatibilidade técnica para uma eventual comparação de 

preços, tal como foi efetuado.  

Com relação ao argumento de que os preços de referência da Pesquisa CGU foram obtidos em 

praça diversa do Pregão Eletrônico nº 31/2010 que deu origem ao objeto do Contrato nº 02/2011 

(praça do Rio de Janeiro/RJ), vale lembrar que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União 

(LICITAÇÕES & CONTRATOS – Orientações e Jurisprudência do TCU – 4ª Edição) posiciona-

se no sentido de que a praça a ser utilizada nas pesquisas mercadológicas dos pregões federais 

seja o mercado nacional, a saber: “Deve a estimativa ser elaborada com base nos preços 

colhidos em empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, correntes no mercado onde será 

realizada a licitação, que pode ser local, regional ou nacional. Sempre que possível, devem ser 

verificados os preços fixados por órgão oficial competente, sistema de registro de preços ou 

vigentes em outros orgãos.”.  

E ainda:  

“Abrangência da modalidade escolhida define, em princípio, a praça ou o mercado a 

ser pesquisado, que poderá ser municipal, estadual, nacional ou internacional. 
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Exemplo: concorrência, tomada de preços e pregão abrangem o mercado ou praça 

nacional; o convite, o local.”.  

A licitação, portanto, na modalidade de pregão no estudo do TCU se enquadra no conceito de 

que o mercado considerado na pesquisa de preços é o nacional. Com efeito, de acordo com o 

Tribunal, não se deve descartar preços de referência coletados em unidades hospitalares de 

outros estados.  

Com relação à justificativa da Unidade de que não poderia ter sido utilizado o Cadastro de 

Terceirizados do Estado de São Paulo - CADTERC na pesquisa de preço, vale lembrar que o art. 

15, inc. XII, alínea “b, da IN MPOG/SLTI nº 02/2008 dispõe que o projeto básico da contratação 

deve conter o custo estimado da contratação, o valor máximo global e mensal, definido por meio 

de fundamentada pesquisa de preços no mercado em contratações similares; ou ainda por meio 

de adoção de valores constantes dos indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais 

de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes, se for o caso.  

Embora a IN MPOG/SLTI nº 02/2008 não traduza como obrigação para a Administração Pública 

Federal do uso dos preços constantes do Sítio do CADTERC como parâmetro oficial para 

determinação da compatibilidade de preço em relação ao praticado no mercado, o Setor de 

Compras do HFI, de forma discricionária, pode utilizar quaisquer mecanismos referenciais de 

preço disponíveis, a exemplo do CADTERC, com o fito de determinar se o preço contratado está 

compatível com o praticado no mercado nacional. Além disso, o Tribunal de Contas da União – 

TCU tem preconizado o uso do CADTERC como parâmetro oficial na verificação de 

compatibilidade de preços para as contratações serviços continuados, a exemplo dos Acórdãos 

nºs 3.070/2010, 3.072/2010, 3.362/2010, 361/2011 e 1.789/2011 todos do Plenário do TCU.  

A Unidade também esclareceu que a Administração está a mercê dos preços ofertados pelas 

empresas do ramo de serviço de lavanderia, justificando que a Unidade fica na dependência da 

apresentação das propostas de todas as empresas interessadas. Tal argumento também não se 

sustenta, uma vez que, conforme mencionado anteriormente, respaldado na legislação pertinente, 

o preço de referência poderia ter sido obtido com base em outros mecanismos de busca, a 

exemplo do SIASG, COMPRASNET, CADTERC e em outros órgãos da administração pública, 

tais como os hospitais municipais do Rio de Janeiro e os federais localizados em outros estados, 

no entanto, somente foi utilizada a média dos preços das 3 (três) primeiras propostas 

apresentadas.  

Em complemento aos argumentos apresentados, a Unidade também mencionou que não detinha 

tempo suficiente para realizar uma ampla pesquisa de preços, visto que, por ordem verbal da 

Administração do hospital, o Setor de Compras acabou por priorizar a celeridade do certame, em 

detrimento da qualidade. Também justificou que a Assessoria Administrativa do hospital, bem 

como o Núcleo de Assessoria Jurídica – NAJ/RJ não detectaram, na época devida, problemas 

afetos às pesquisas de preço. As justificativas adicionais apresentadas, entretanto, não elidem as 

irregularidades constatadas.  

 

Recomendação 001: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa à irregularidade, uma vez que o serviço foi 

contratado por preço manifestamente superior ao praticado no mercado nacional. 

Recomendação 002: 

Nas próximas licitações a serem realizadas pela Unidade, além da cotação de preços usualmente 

realizada com empresas do ramo sediadas no Estado do Rio de Janeiro, utilizar outros 

mecanismos de busca de preços, tais como o CADTERC, o Sistema COMPRASNET, o cadastro 

de materiais e serviços do SIASG (CATSERV CATMAT), instituições governamentais oficias de 
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pesquisa (IBGE, FGV, etc.) e/ou busca por preços praticados em outros hospitais das esferas 

federal, estadual e municipal, localizados em outros estados federativos, com fulcro no art. 15, 

inc. XII, alínea “b”, da IN MPOG/SLTI nº 02/2008 e nos Acórdãos nºs 3.070/2010, 3.072/2010, 

3.362/2010, 361/2011 e 1.789/2011 todos do Plenário do TCU.  

Recomendação 003: 

Realizar de imediato a renegociação com a empresa Lido Serviços Ltda. para a adequação dos 

valores praticados no Contrato nº 02/2011 aos preços de mercado. 

Recomendação 004: 

Em situação de a empresa contratada não concordar com a manutenção do contrato com as 

adequações dos valores aos preços praticados no mercado, realizar novo certame licitatório para 

a contratação de serviço de lavanderia hospitalar, com base em valores adequados aos praticados 

no mercado. 

Recomendação 005: 

Providenciar o ressarcimento de valores pagos acima dos preços de mercado para o serviço de 

lavanderia hospitalar. 

 

 

2.1.3.8. CONSTATAÇÃO   

Ausência de detalhamento dos custos relativos à locação de roupas e com os custos da 

lavanderia, em descumprimento ao inc. II do § 2
o
 do art. 7º da Lei nº 8.666/1993.  

 

Fato: 

Nas Planilhas de Custo e Formação de Preço propostas pela empresa Lido Serviços (folhas 802 a 

811 do Processo nº 33401.002639/2010-46 – Contrato atual nº 02/2011) foram incluídas como 

despesas a título de “Insumos Diversos” os custos relativos à locação de enxoval (rubrica 

“Locação de Roupas”) e também os custos referentes ao serviço de Lavanderia (rubrica “Custo 

fixo lavanderia”). Por meio do somatório dessas rubricas e com base na incidência dos 

percentuais de lucro e despesas administrativas, foi calculado que o serviço de lavanderia 

hospitalar com locação de enxoval, sem incluir os postos de trabalho, totalizou R$ 113.278,23, 

cerca de 54% do valor integral de R$ 209.666,66/mensal. Na proposta comercial da empresa 

Lido Serviços, este custo de R$ 113.278,23 não se encontra apresentado de forma detalhada, o 

que representa uma desconformidade em relação ao que reza o inciso II do § 2
o
 do art. 7º da Lei 

nº 8.666/93.  

No estudo publicado pelo CADTERC, de novembro de 2010, foi demonstrado que o serviço de 

Lavanderia Hospitalar, com ou sem fornecimento de enxoval, tem uma composição de custos 

bem definida e conhecida não só pelas empresas, mas também pela Administração Pública. No 

capítulo “I” desse estudo, são apresentados custos de referência para o enxoval de um hospital 

geral, por peça locada, tais como: Avental (R$ 39,72 unidade), Fronha (R$ 4,12 unidade), Lençol 

(R$ 21,99 unidade), Toalha (R$ 15,78 unidade) etc.  

Assim, a rubrica “Locação de Roupas” proposta pela empresa Lido Serviços Ltda. poderia ter 

sido detalhada por meio da discriminação dos custos unitários por unidade de peça fornecida, 

conforme o item 7 do Projeto Básico (“Resumo das roupas que a contratada fornecerá ao 

Hospital de Ipanema” - folha 07 dos autos), o que não ocorreu na Planilha de Custo e Formação 

de Preços.  

Da mesma forma, o Capítulo II do estudo do CADTERC, com o intuito de obter valores 

referenciais para o serviço de Lavanderia Hospitalar, interna e externa, com e sem locação de 

enxoval, demonstrou os cálculos de forma detalhada sobre todos os custos inerentes ao serviço. 
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Para o serviço de lavanderia externa, por exemplo, foram levantados os seguintes tipos de custos: 

Custo de mão-de-obra, Custo de Equipamentos e Instalações, Custo de Produtos Químicos, 

Custo de Embalagem, Custo de Transporte, Custos com outras despesas.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação,  a Chefe do Serviço de Hotelaria do Hospital encaminhou,  por meio do 

documento s/ número de 27.9.2011, a seguinte justificativa: 

“No que tange ao detalhamento dos custos relativos à locação de roupas e custos da 

lavanderia, esta Chefe de Hotelaria disponibilizou no Projeto Básico a Planilha de 

Custos e Formação de Preços no Anexo IV, o qual subdivide-se em 05 anexos, conforme 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

disponibilizado na Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008 da época do 

referido Projeto Básico. 

Já durante a análise para aprovação da proposta, a existência de possível não 

detalhamento de custos que conflitaria com estabelecido no inc. II do § 2º do art. 7º da 

Lei nº 8.666/1993, se deu por falta de orientação jurídica e formação técnica desta 

Fiscal de Contratos. Lembramos também que o Projeto Básico foi encaminhado para 

análise ao NAJ – Núcleo de Assessoramento Judicial, podendo ou não ter sido aceito. 

Assim, o parecer favorável à contratação da referida empresa foi então concedido após 

comprovação de Habilitação Técnica por meio de documentação encaminhada pela 

empresa, conforme prévia o Item 10 do Edital.” 

A Chefe do Setor de Compras do Hospital em sua justificativa informou que existe 

detalhamento dos custos de lavanderia com detalhamento dos valores para a 

composição dos custos da planilha, conforme modelo da IN nº 02/2008.  

E mais: 

observou-se que a empresa diluiu os gastos da Locação de Roupas e “Custos Fixo na 

Lavanderia”, na referida planilha de insumos e mão de obra por empregado, sendo que 

estas duas rubricas foram inseridas no detalhando (sic) dos custos relativos ao item 

“Outro (especificar)” da planilha IN2. Logo entendemos que se encontra detalhado 

conforme a Instrução Normativa, assim como não seria necessário o detalhamento mais 

específico das rubricas de Manutenção e Depreciação de equipamento, material de 

lavagem/higienização/desinfecção, despesas administrativo-operacionais etc., uma vez 

que não temos como mensurar até que ponto pode chegar esse desmembramento (...)”.  

 

Análise do Controle Interno: 

Em que pese a justificativa do Setor de Compras do HFI, que afirma que é subjetivo mensurar o 

nível de detalhamento dos custos apresentados nas planilhas, os custos com as rubricas “Locação 

de Roupas” e “Custo fixo lavanderia” representam cerca de 54%, portanto mais da metade, do 

valor mensal pago à empresa Lido Serviços Ltda. no Contrato nº 02/2011. Considerando a 

significância desse valor, bem como a pertinência desses custos em relação ao objeto principal 

do contrato, embora a IN MPOG/SLTI nº 02/2008 não especifique claramente o nível de 

detalhamento a ser praticado nas planilhas, faz-se mister o detalhamento dessas rubricas a fim de 

conhecer melhor a composição dos custos do serviço.  
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Recomendação 001: 

Solicitar planilha contendo toda a composição dos custos unitários, por peça de enxoval 

(R$/Unidade), conforme item 7 do Projeto Básico, referente à parcela de serviço de locação de 

enxoval, verificando se os preços unitários apresentados são compatíveis com os preços 

praticados no mercado, detalhando, assim, as rubricas “Locação de Roupas” e “Custo fixo 

lavanderia”, com fulcro no inciso II do § 2
o
 do art. 7º da Lei nº 8.666/1993.  

Recomendação 002: 

Caso os custos apresentados contenham valores fora da faixa praticada no mercado, abster-se de 

prorrogar o Contrato nº 02/2011 ao final de sua vigência, promovendo nova licitação para o 

serviço de lavanderia hospitalar com locação de enxoval, atentando para demonstração de toda a 

composição dos custos relativos ao serviço, conforme modelo de planilha a ser disponibilizada 

no edital e/ou no projeto básico, que deverão ser aperfeiçoados para esse fim.  

 

 

2.1.3.9.  CONSTATAÇÃO 

Não realização de estudo preliminar de viabilidade técnica e financeira, descumprindo 

recomendação do NAJ-RJ/CGU/AGU, de forma que demonstrasse a vantajosidade para a 

Administração da contratação dos serviços de Lavanderia Hospitalar com locação de 

enxoval.  

 

Fato: 

Dado o escopo de 2009 a 2011, foi detectado que o Hospital de Ipanema contratou serviços de 

lavanderia hospitalar em conjunto com a locação de mão-de-obra dos postos de costureira, 

auxiliar de rouparia (camareira), encarregada, chefe de rouparia e supervisor dos serviços (que 

funciona como um preposto da contratada), a locação de enxoval. Ocorre que o Hospital tem 

optado por alugar as roupas de seu enxoval, sem a realização de um estudo preliminar de 

viabilidade técnica e financeira que demonstrasse ser a locação mais vantajosa e econômica para 

a Administração em comparação com a aquisição de seu próprio enxoval, e posterior contratação 

do serviço de lavanderia hospitalar sem a locação de roupas.  

Conforme demonstrado neste relatório por meio de pesquisas no COMPRASNET, SIASG e 

CADTERC, o serviço de lavanderia com locação de enxoval custa, em média, R$ 3,70 Kg de 

roupa limpa, enquanto que o serviço de lavanderia sem locação custa cerca de R$ 2,26 Kg de 

roupa limpa pesada por ocasião da distribuição, demonstrando que, em princípio, ter o próprio 

enxoval gera uma economia de cerca de 64% já no início da prestação do serviço. Isso porque, 

em curto prazo, a Unidade terá que arcar com os custos de aquisição de seu próprio enxoval (por 

meio do respectivo contrato de aquisição cabível), entretanto, em longo prazo, a Unidade poderá 

obter uma economia maior no preço por quilo de roupa lavada, tendo seu próprio enxoval.  

De maneira a ilustrar a economia obtida, consideremos o período de Junho/2010 a Maio/2011, 

período em que a empresa Lido Serviços Ltda. prestou o serviço de lavanderia com locação de 

enxoval por meio do Contrato Emergencial nº 15/2010 (de Junho a Dezembro/2010; com preço 

unitário de R$ 6,75 Kg) e, posteriormente, por intermédio do Contrato nº 02/2011 (de Janeiro a 

Maio/2011; com preço unitário de R$ 6,98 Kg) do Pregão Eletrônico nº 31/2010.  

De posse das planilhas de custo e formação de preço de ambos os contratos, excluindo-se a 

rubrica referente a “Locação de Roupas”, são obtidos novos preços para o serviço de lavanderia 

hospitalar contratado pelo HFI, sem locação de enxoval: R$ 4,45 Kg para o período do contrato 

emergencial e R$ 4,83 Kg para o contrato definitivo.  
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Com base nesses novos preços, foi possível elaborar a planilha comparativa financeira a seguir:  

 

 

Mês 

 

Pesagem 

(Kg) 

Preço c/ 

enxoval 

(R$) 

Total c/ 

enxoval 

(R$) 

Preço sem 

enxoval 

(R$) 

Total sem 

enxoval 

(R$) 

Diferença 

(Economia) 

(R$) 

Junho/2010 24137,14 6,75 168.477,24 4,45 107.410,27 61.066,96 

Julho/2010 27271,43 6,75 184.082,15 4,45 121.357,86 62.724,29 

Agosto/2010 28332,64 6,75 191.245,32 4,45 126.080,25 65.165,07 

Setembro/2010 26029,75 6,75 175.700,81 4,45 115.832,39 59.868,43 

Outubro/2010 26929,77 6,75 181.775,95 4,45 119.837,48 61.938,47 

Novembro/2010 25338,75 6,75 171.036,56 4,45 112.757,44 58.279,13 

Dezembro/2010 25228,29 6,75 170.290,96 4,45 112.265,89 58.025,07 

Janeiro/2011 26570,40 6,98 185.461,39 4,83 128.335,03 57.126,36 

Fevereiro/2011 28759,62 6,98 200.742,15 4,83 138.908,96 61.833,18 

Março/2011 26255,07 6,98 183.260,39 4,83 126.811,99 56.448,40 

Abril/2011 26912,20 6,98 187.847,16 4,83 129.985,93 57.861,23 

Maio/2011 26093,35 6,98 182.131,58 4,83 126.030,88 56.100,70 

Total 2.182.051,66 - 1.465.614,37 716.437,29 

 

De acordo com a planilha financeira acima, em termos de valor bruto (desprezando retenções de 

INSS, IRRF e outros tributos diretos e indiretos), verifica-se que a contratação do serviço de 

lavanderia sem locação de enxoval representaria uma diferença de R$ 716.437,29 (cerca de 

30%), somente no período de quase 1 (um) ano de serviço, ou seja, de Junho/2010 a Maio/2011.  

Vale mencionar que o “Item 7 – Resumo das roupas que a contratada fornecerá ao Hospital de 

Ipanema” do Projeto Básico do Processo Emergencial nº 33401.000969/2010-05, referente ao 

Contrato Emergencial nº 15/2010, e do Processo nº 33401.002639/2010-46, referente ao 

Contrato nº 02/2011, discriminam os quantitativos de roupas necessários para compor o enxoval 

do hospital, de maneira que a Unidade tem plenas condições técnicas de estimar o quantitativo 

necessário para efetuar as possíveis aquisições.  

A aquisição de enxoval próprio demanda outros custos diretos e indiretos, tais como: locação de 

imóvel para guardar adequadamente as roupas, visto que, a Chefe de Hotelaria do HFI informou 

que não há espaço físico no hospital para acondicionamento das roupas; alocação de pessoal 

responsável pelo controle de estoque; etc. Todos estes custos, entretanto, deverão estar 

demonstrados no estudo de viabilidade técnica e financeira a ser elaborada pela Unidade, 

acompanhadas da devida pesquisa de preço de cada um dos insumos, no intuito de demonstrar 

que a locação de enxoval é mais vantajosa do que a aquisição das roupas.   

Durante o processo de contratação emergencial da empresa Lido Serviços (Processo nº 

33401.000969/2010-05) que deu origem ao Contrato Emergencial nº 15/2010, o Núcleo de 

Assessoria Jurídica do Rio de Janeiro – NAJ-RJ emitiu o Parecer nº 154/2010/RPM NAJ-

RJ/CGU/AGU (fls. 413/414), em 30.3.2010, recomendando que fosse previamente analisada a 

eficiência do modelo de gestão escolhido para o serviço de lavanderia hospitalar do HFI, de 

maneira que fosse demonstrada a sua vantagem e economicidade. Entretanto, não consta, nos 

autos, documentação que permita concluir que a Unidade promoveu uma análise técnica e 

financeira sobre a viabilidade da contratação.  

O entendimento de que a Unidade deveria ter realizado estudo preliminar para avaliar o serviço 

de lavanderia hospitalar com locação de enxoval, sob o prisma da eficiência, é novamente 
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esposado pelo NAJ-RJ, em 26.4.2010, por meio da Nota nº 1289/2010/RPM NAJ-

RJ/CGU/AGU. O NAJ-RJ questiona a Unidade se o modelo de contratação (locação x aquisição) 

é o mais adequado quanto à questão da contabilização custos, vantagens e desvantagens das 

alternativas possíveis, entretanto, o assunto em questão, até o momento, conforme se verifica 

pela leitura dos autos, ainda se encontra pendente de atendimento.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, a Chefe do Serviço de Hotelaria do Hospital encaminhou, por meio do 

documento s/ número de 27.9.2011, a seguinte justificativa: 

“esclarecemos que, no que tange a realização de estudo preliminar de viabilidade 

técnica e financeira que justificasse a locação ao invés da aquisição do enxoval 

hospitalar, o mesmo não foi realizado, uma vez que a falta de espaço físico e servidores 

lotados na rouparia para controle do enxoval durante 24h na unidade são problemas 

crônicos, existindo antes mesmo da posse do cargo desta Chefe de Hotelaria. 

Quanto ao Parecer nº 154/2010/RPM NAJ-RJ/CGU/AGU e Nota nº 1289/2010/ RPM 

NAJ-RJ/CGU/AGU citados no Informativo, estes não chegaram ao Serviço de Hotelaria 

devido ao fato de a falta de espaço físico ser um problema de conhecimento até da 

Administração do Hospital.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em sua resposta, a chefe do Setor de Hotelaria do HFI, que é a servidora responsável pela 

elaboração do termo de referência do serviço de lavanderia hospitalar e Gestora/Fiscal do 

Contrato nº 02/2011 atualmente vigente, confirma que não foi elaborado estudo de viabilidade 

técnica e financeira que balizasse a escolha do modelo de serviço de lavanderia. A Chefe da 

Hotelaria também registrou que não tomou conhecimento das recomendações expedidas pela 

NAJ-RJ para que fosse elaborado tal estudo, muito embora os pareceres da NAJ-RJ constassem 

dos autos. É importante salientar que o estudo preliminar feito pela CGU nas planilhas de custo e 

formação de preço do Contrato nº 02/2011 demonstrou a possibilidade de economia de cerca de 

30% na contratação do serviço de lavanderia hospitalar, sem a locação de enxoval e mantendo as 

condições atuais. Entretanto, cabe à Administração do Hospital elaborar o estudo de viabilidade 

para confirmar se a economicidade da contratação, nos moldes atuais, se mantém, mesmo com o 

acréscimo dos custos atinentes à aquisição, manutenção e estocagem das roupas hospitalares, 

motivo pelo qual mantemos a constatação. Vale ressaltar que o estudo a ser elaborado pela 

Unidade deve também oferecer subsídios para elaboração de termos de referência e/ou projetos 

básicos para as demais contratações que se fizerem necessárias para a transição dos serviços, 

considerando a hipótese avençada de que o hospital poderá adquirir seu próprio enxoval.  

 

Recomendação 001:  

Elaborar estudo de viabilidade técnica e financeira, conforme recomendado pela NAJ-

RJ/CGU/AGU, demonstrando a vantagem econômica da contratação dos serviços de Lavanderia 

Hospitalar com locação de enxoval, anexando comparativo de preços do serviço com e sem a 

locação de enxoval, considerando o preço da aquisição das roupas e fazendo constar nos autos as 

pesquisas de preço que balizam o estudo.  
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Recomendação 002: 

Abster-se de prorrogar o Contrato nº 02/2011 e promova as contratações necessárias para a 

transição dos serviços, caso o estudo de viabilidade técnica e financeira demonstre que a 

aquisição do enxoval é mais vantajosa para a Administração em detrimento da locação.  

 

 

2.1.3.10. CONSTATAÇÃO  

Inércia da Unidade em iniciar o procedimento licitatório definitivo para os serviços de 

lavanderia hospitalar do Hospital de Ipanema, tendo sido celebrado o Contrato 

Emergencial nº 15/2010. 

 

Fato: 

Por meio da publicação das Portarias MS nºs 186 e 187, de 30.1.2008, pelo Ministério da Saúde, 

o Hospital Ipanema, assim como os demais hospitais federais do Rio de Janeiro, passou a ter 

independência administrativa para promover atos administrativos de gestão interna, tendo sido 

delegadas competências ao seu Diretor para, no âmbito da sua Unidade, coordenar, acompanhar 

e supervisionar as atividades de administração de pessoal e as aquisições de bens e serviços.  

Assim, em que pese a autonomia administrativa do HFI ter sido adquirida no início de 2008, 

somente após intimação expedida pela Diretoria de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de 

Janeiro – DGHMS/RJ, que encaminhou Memorando Circular nº 19/2010/DGHMS/RJ (folhas 2 a 

4 dos autos), em 4.2.2010, a Unidade tomou providências no sentido de interromper os 

pagamentos indenizatórios referentes ao serviço da lavanderia hospitalar.  

Com respaldo no Acórdão TCU nº 1.095/2007-TCU-Plenário, o referido expediente alertava da 

falta de cobertura contratual nas aquisições de bens e serviços que vinha ocorrendo no âmbito do 

HFI, tendo sido demandada a interrupção imediata dessa irregularidade em prazo não superior a 

90(noventa) dias. Apontando os normativos sobre o tema em questão (Acórdãos do TCU, Lei nº 

8.666/1993 e Orientação Normativa AGU nº 04, de 1º de abril de 2009), a DGHMS/RJ ressaltou 

que o não cumprimento do disposto no  memorando seria de inteira responsabilidade do Diretor 

da Unidade Hospitalar.  

Em 4.3.2010, o Coordenador de Administração do HFI em exercício, por meio do Memorando nº 

18/CARH/HI/RJ (fl. 01 dos autos), solicitou que o responsável pelo Setor de Hotelaria do 

hospital elaborasse projeto básico para a contratação dos serviços de lavanderia hospitalar, tendo 

sido protocolado, nessa data, o Processo Emergencial nº 33401.000969/2010-05 com esse 

objetivo.  

Com efeito, a Chefe da Hotelaria, em Despacho de 5.3.2010 (fl. 4), encaminhou o projeto básico 

para lavagem e locação de roupa hospitalar, para que fosse legalizada a contratação do serviço 

em questão. Até a celebração do Contrato Emergencial nº 15/201 em 20.5.2010, o serviço de 

lavanderia hospitalar do HFI foi executado pela empresa Lido Serviços Ltda., sem cobertura 

contratual, sendo que os pagamentos eram feitos a título de indenização.  

Por meio do Termo de Dispensa de Licitação nº 06/2010 (fl. 460), assinado pelo Coordenador de 

Administração e Recursos Humanos do HFI, em 12.5.2010, foi respaldado o Contrato 

Emergencial nº 15/2010 firmado em 20.5.2010 com vigência de 6 (seis) meses ou 180 (dias), 

expirando em 19.11.2010.  No Extrato de Ratifico da Dispensa de Licitação nº 06/2010 (fl. 461), 

o Diretor Geral do HFI em exercício justificou a contratação emergencial com base no art. 24, 

inc. IV, da Lei nº 8.666/1993.  

Muito embora o projeto básico para a licitação definitiva tenha sido praticamente o mesmo 

projeto básico do processo emergencial deflagrado em 4.3.2011, por intermédio do Memorando 
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nº 55/HOTELARIA/HI, somente em 6.7.2010 (quase 4 meses depois), a Chefe da Hotelaria 

protocolou solicitação, a partir do qual foi deflagrado o Pregão Eletrônico nº 31/2010 para 

contratação dos serviços de lavanderia hospitalar com locação de enxoval.  

No Parecer nº 154/2010/RPM NAJ-RJ/CGU/AGU (fls. 413/414), em 30.3.2010, com fulcro na 

Orientação Normativa AGU nº 11/2009, a Assessoria Jurídica da AGU recomendou que fosse 

instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD para apurar as causas e 

responsabilidades pela não adoção da oportuna licitação para contratação dos serviços de 

lavanderia hospitalar, entretanto, o referido procedimento não foi instaurado pela Unidade.  

Em Despacho de 12.4.2010, às folhas 416 a 418 dos autos, o Coordenador de Administração e de 

RH do HFI à época apresentou esclarecimentos acerca das recomendações exaradas pelo NAJ-

RJ no parecer supra. Em suma, justificou que a não adoção da oportuna licitação para a 

contratação dos serviços de lavanderia hospitalar se deu por falta de pessoal habilitado para 

exercer os atos administrativos cabíveis para iniciar os procedimentos licitatórios. Também 

esclareceu que na sua visão não houve desídia administrativa, sendo desnecessária a abertura de 

PAD.  

Posteriormente, por intermédio da Nota nº 1289/2010/RPM NAJ-RJ/CGU/AGU (folha 452/453), 

de 26.4.2010, o NAJ-RJ insistiu que a legalidade da contratação direta emergencial estava 

condicionada à abertura de PAD para apurar a responsabilidade, por força da Orientação 

Normativa AGU nº 11/2009. Também apontou uma possível afronta ao inc. III do art. 26 da Lei 

nº 8.666/1993, tendo em vista que seria firmado um novo contrato com a mesma empresa (Lido 

Serviços) por preço superior (R$ 202.500,00 mensal; R$ 6,75Kg para 1.000Kg/dia ou 

30.000Kg/mês) ao que vinha sendo pago à mesma empresa (R$ 190.957,74 mensal) em caráter 

indenizatório, consoante Contrato nº 183/2005 firmado entre o Instituto Nacional de Cardiologia 

– INC e a empresa Lido  (ver folhas 441 a 444 dos autos).  

Ao final, o NAJ-RJ sinalizou pelo andamento da contratação emergencial, mas recomendou que 

o contrato deveria ser firmado com o mesmo preço do contrato anteriormente celebrado com o 

INC, todavia, essa recomendação não foi atendida pela Unidade. Como justificativa, por 

intermédio de Despacho de 11.5.2010 (fl. 456), o Coordenador de Administração e RH do HFI 

em exercício afirmou que o preço do contrato com o INC tinha um deságio de 5 (cinco) anos, 

não sendo possível a equalização recomendada pelo NAJ-RJ.  

Dessa forma, em que pese a caracterização da situação emergencial e o preço contratado no 

processo emergencial terem sido objeto de questionamentos, as recomendações expedidas pela 

NAJ-RJ não foram plenamente atendidas pela Administração do hospital, que efetuou a 

contratação emergencial à revelia, nas condições inicialmente previstas e sem a devida 

instauração de PAD para apurar se a situação emergencial teve como causa possível desídia 

administrativa, conforme observa a Orientação Normativa AGU nº 11/2009.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, o até então Coordenador de Administração e Recursos Humanos 

encaminhou, por meio do documento s/ número de 26.9.2011, a seguinte justificativa: 

“(...) As Portarias MS nºs 186 e 187, de 30/01/2008, tinham dado autonomia as 

Unidades para procederem ao desenvolvimento de suas atividades administrativas de 

forma independente, mas no HFI, isso não ocorreu, pois este não dispunha de estrutura 

mínima para fazê-lo, já que o quadro de servidores administrativos à época era 

acentuadamente deficitário, o que pude comprovar após tomar posse. Os servidores aqui 
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lotados, já desenvolviam suas atividades nos setores correspondentes, não podendo ser 

desviados para outras funções em paralelo, até porque, essas novas requeriam dedicação 

exclusiva. O HFI não dispunha de servidores que detivessem conhecimentos relativos à 

área de licitações que pudessem formar a primeira Comissão Permanente de Licitação, 

devido ao longo período que o hospital esteve desvinculado dessas atribuições (+ ou – 

10 anos) por conta da gestão centralizadora do município.  

(...) Havia a necessidade urgente de selecionar servidores entre aqueles que estavam se 

apresentando lentamente através de concurso publico defasado. Estes servidores tinham 

que adquirir capacitação naquela área de atuação e para isso, após negociação baseada 

nas nossas dificuldades, foram encaminhados ao DGHMS/RJ, de forma alternada, para 

receberem os treinamentos necessários. Tais treinamentos foram realizados de forma 

gradual e estes, após “preparo” não retornaram ao HFI, em sua totalidade. (...) 

O Memo Circular nº 19/2010/DGHMS/RJ, de 04/02/2010, recebido na Unidade em 

11/02/2010, determinava a interrupção de qualquer serviço sem cobertura contratual no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, após o recebimento do mesmo. Diante das 

dificuldades já mencionadas e do prazo determinado pelo referido Memo Circular, esta 

Coordenação entendeu por bem seguindo orientações verbais da DGHMS/RJ, solicitou 

(sic)que o Serviço de Hotelaria elaborasse o projeto básico para a prestação de serviços 

de lavagem e desinfecção de roupa hospitalar. Daí com a interrupção do processo 

licitatório nº 25001.014532/2008-19, que seria arquivado em 13/04/2010, inclusive com 

a emissão do Memo. nº 18/CARH/HFI/RJ, que deu origem ao processo emergencial nº 

33401.000969/2010-05 a fim de não interromper a prestação de serviços de lavagem de 

roupa. Inclusive o Processo emergencial foi amparado pelo Acórdão nº 1138/2011 – 

Plenário, TC 006.399/2008 Rel. Min. Ubiratan Aguiar, emitida pelo Tribunal de Contas 

da União – TCU, conforme documento em anexo, que ora transcrevemos: 

“Para o fim de enquadramento na hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso IV 

do artigo 24 da Lei 8.666/93 não há que se fazer distinção entre a emergência resultante 

de fato imprevisível e a decorrente da incúria ou desídia administrativa, desde que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras serviços, equipamentos 

e outros bens, públicos ou particulares”. 

Naquele momento, S.M.J., a única saída possível para a suspensão dos pagamentos 

indenizatórios, seria a adoção do caráter “emergencial”, pois não havia tempo hábil para 

realizar as licitações que regularizariam estes pagamentos. Este signatário teve 

participação no referido processo emergencial nas etapas anteriores a este ser 

encaminhado ao atual CJU – Consultoria Jurídica da Uniao, antigo Núcleo de 

Assessoramento Jurídico – NAJ-RJ, Órgão de controle interno, para fins de avaliação de 

procedimentos, já que para nós, este núcleo é o “fiel de nossa balança”. Não tive 

conhecimento de suas criticas e considerações no referido processo, pois não respondia 

mais pela CARH/HFI/RJ, desde 12/04/2010.”  

 

Análise do Controle Interno: 

A Unidade alega que, após readquirir autonomia para exercer suas atividades administrativas em 

2008, o HFI não dispunha de servidores dotados de conhecimento na área de licitações que 

pudessem formar uma comissão permanente de licitação própria, motivo pelo qual a gestão do 

HFI ficou inicialmente sob tutela gerencial do Instituto Nacional de Cardiologia - INC e do 

Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia - INTO.  

A Unidade também justifica que a única forma de atender à diligência do DGHMS/RJ, que 

demandou a suspensão imediata, em até 90 dias, dos pagamentos em caráter indenizatório para 
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os serviços contratados pelo hospital, seria a instauração de um processo de contratação 

emergencial, até mesmo porque, segundo a Unidade, a própria DGHMS/RJ orientou verbalmente 

o hospital para assim proceder.  

Vale mencionar que a Administração do hospital teve tempo suficiente para a regularização dos 

serviços por ela contratados, dado que a autonomia administrativa do hospital foi reestabelecida 

em 2008, entretanto, somente após a intimação feita pela DGHMS/RJ em 4.2.2010 (Memorando 

Circular nº 19/2010/DGHMS/RJ) a Unidade atentou para a irregularidade contida na prestação 

dos serviços de lavanderia hospitalar sem respaldo contratual.  

Nesse sentido, embora a solicitação o processo emergencial tenha sido protocolada em 4.3.2010, 

o Processo nº 33401.002639/2010-46, que deu origem ao Pregão Eletrônico nº 31/2010, foi 

protocolado somente em 6.7.2010, data em que o Setor de Hotelaria encaminhou projeto básico 

definitivo para os serviços de lavanderia hospitalar, contendo, praticamente, as mesmas 

especificações e requisitos.  

Além disso, o processo emergencial foi deflagrado a revelia às recomendações do NAJ-RJ, que 

chamou atenção da Unidade ao preconizado na Orientação Normativa AGU nº 11/2009, vez que 

os documentos acostados aos autos não permitem aferir as causas da situação emergencial, tendo 

sido recomendada a instauração de PAD para esse fim, o que não foi providenciado pela 

Administração do hospital.  

Apesar da insuficiência de tempo para estruturar a área de licitações e contratos do HFI, há que 

se considerar a inércia da Unidade, uma vez que, diante da alegada dificuldade estrutural 

acarretada pela falta de pessoal, a Administração do hospital deveria ter planejado melhor suas 

aquisições de bens e serviços, utilizando os recursos humanos e financeiros disponíveis na época.  

Finalmente, no que se refere ao Acórdão nº 1138/2011 – Plenário, o Tribunal embora 

reconhecendo que não há distinção na situação emergência, resultante da inércia administrativa 

ou do fato imprevisível, não eximiu o responsável pela falha administrativa de sofrer sanções 

disciplinares.  

 

Recomendação 001: 

Apurar a responsabilização de quem deu causa a contratação emergencial gerada pela falta de 

planejamento, desídia ou má gestão, cumprindo o que dispõe a Orientação Normativa AGU  

nº 11/2009.  

 

 

2.1.3.11. CONSTATAÇÃO 

Pagamentos sem cobertura contratual para o serviço prestado no período de 20.11.2010 a 

31.12.2010, no valor de R$ 230.977,51.  

 

Fato: 

Com relação ao prazo da contratação emergencial, a Unidade justificou no processo de 

contratação que esta duraria somente o tempo suficiente até que fosse concluído o procedimento 

licitatório em curso para a contratação definitiva e regular. Ocorre que, diante da possibilidade 

do procedimento licitatório não ser concluído até o término da vigência do Contrato Emergencial 

nº 15/2010, firmado em 20.5.2010, contrato acabou expirando em 19.11.2010 sem que fosse 

celebrado o contrato definitivo.  

Assim, pela inércia do Chefe de Hotelaria (fiscal do contrato) e do Coordenador de 

Administração e RH do HFI, que não solicitou a abertura de um novo processo emergencial em 
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tempo hábil, o serviço de lavanderia hospitalar foi prestado pela empresa Lido Serviços Ltda., 

sem cobertura contratual, do período de 20.11.2010 a 31.12.2010, correspondendo a R$ 

230.977,51.  

Com relação ao pagamento de R$ 230.977,51 sem cobertura, a Orientação Normativa AGU  

nº 04/2009 é clara quando define a despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de 

reconhecimento da obrigação de indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 

8.666/93, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe der causa.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Questionou-se mediante a Solicitação de Auditoria nº 201105333/004, de 04.07.2011, item 1.9, 

entretanto, não foi apresentada justificativa para este item.  

 

Análise do Controle Interno: 

A Unidade não apresentou esclarecimentos acerca do pagamento sem cobertura contratual, no 

valor de R$ 230.977,51, no período de 20.11.2010 a 31.12.2010.  

 

Recomendação 001: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa à falta de cobertura contratual para os serviços de 

lavanderia hospitalar, cumprindo o que determina a Orientação Normativa AGU nº 04/2009.  

Recomendação 002: 

Celebrar o termo de aditamento previamente à expiração do prazo contratual, de modo a evitar a 

execução de serviços sem cobertura contratual, nos termos da art. 60 da Lei nº 8.666/1993 e ao 

entendimento firmado pelo TCU, a exemplo dos Acórdãos nº 1.808/2008 – Plenário e nº 

740/2004 Plenário.   

 

 

2.1.3.12. CONSTATAÇÃO 

Fragilidades e irregularidades constatadas na execução dos serviços de Lavanderia 

Hospitalar com Locação de Enxoval, tais como descumprimento de cláusulas estabelecidas 

em contrato e ausência de controles internos primários.  

 

Fato: 

Realizaram-se inspeções físicas, incluindo entrevistas com os servidores do hospital, 

terceirizados e oitivas com a Chefe do Setor de Hotelaria, área responsável pela gestão do 

referido contrato, foi possível constatar diversas fragilidades relacionadas com a prestação dos 

serviços de lavanderia hospitalar no HFI, a saber:  

 ausência de guarda, por parte do fiscal do contrato (Chefe de Hotelaria), das “Planilhas 

de Peso Diário da Roupa” referentes aos meses anteriores a junho de 2011.  

Foram solicitadas as planilhas diárias de pesagens das roupas lavadas, entretanto, foi 

disponibilizada somente pesagem do mês de Junho/2011. Essas planilhas servem de 

documentação comprobatória das planilhas mensais de pesagens (cujo controle é feito pelo Setor 

de Hotelaria em planilhas eletrônicas), e permitem também o atesto das faturas emitidas pela 

contratada e de documentação para análise pelos órgãos de controle interno e externo da União. 

Ressalte-se, ainda, que estas planilhas são preenchidas manualmente por um empregado da 
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contratada que realiza a pesagem, e que no único mês disponibilizado para verificação pela 

equipe de auditoria, constatou-se que a maioria das pesagens diárias não possuía o atesto da 

Chefe de Hotelaria, que é a fiscal do contrato. O Tribunal de Contas da União, por intermédio do 

art. 14 da Instrução Normativa nº 63, de 1º de Setembro de 2010, disciplinou que as unidades 

jurisdicionadas devem manter a guarda dos documentos comprobatórios de cada exercício, pelo 

prazo de cinco anos, para unidades relacionadas para constituição de processo de contas, e dez 

anos paras as demais.  

 não fornecimento, por parte da contratada, de máquina de costura, conforme discrimina o 

item 9.21 do Projeto Básico:  

Por ocasião da inspeção física na sala de Administração da Hotelaria foi verificado que a 

máquina de costura que deveria ser fornecida pela contratada, na realidade, pertencia ao próprio 

HFI, possuindo, inclusive, tombamento (Patrimônio 005111 LOC 011958). Segundo informações 

da costureira da empresa Lido Serviços, que presta serviços na mesma sala do hospital, a 

máquina fornecida pela contratada estava em manutenção. 

 não implantação de sistema de controle de perdas e/ou desaparecimento de roupas 

descrito no item 9.26 do Projeto Básico: 

Durante a visita à sala de Administração da Hotelaria e por meio das entrevistas, não foi possível 

aferir a existência de sistema de controle de perdas e/ou desaparecimento de roupas, previsto no 

item 9.26 do Projeto Básico do Edital. Em entrevista, a Chefe de Hotelaria mencionou que a sua 

gestão é facilitada pela falta de necessidade de controle de estoque, uma vez que as roupas são 

locadas e não pertencem ao HFI, inexistindo qualquer preocupação da fiscal do contrato nesse 

sentido. O controle do registro das quantidades de roupa limpas recepcionadas e roupas sujas 

coletadas é essencial para o bom andamento do serviço prestado.  

 espaço físico inadequado e limitado para pesagem das roupas limpas: 

Foi verificado que a área de pesagem das roupas, onde se encontra a balança, é inadequada para 

a realização das pesagens, uma vez que as limitações do espaço físico tornam o local impróprio 

para a separação dos sacos de roupas já pesadas dos sacos que ainda não foram pesados. Nesse 

sentido, a equipe de auditoria presenciou um funcionário da empresa levando até a balança, em 

aparente engano, um saco de roupas que já havia sido pesado, o que tornaria duplicado o peso, 

com reflexo no pagamento à contratada, dessa muda de roupas. A situação foi imediatamente 

corrigida pelo supervisor/preposto da empresa, na presença dos auditores.  

 ausência de um local no hospital para a guarda do enxoval, que é fornecido em regime de 

locação, motivo pelo qual as roupas permanecem estocadas nas instalações da própria 

contratada:  

O serviço de lavanderia hospitalar no HFI inclui o fornecimento das roupas do enxoval, por meio 

de locação. Segundo a Chefe de Hotelaria não existe local no hospital adequado para guardar 

tamanha quantidade de roupas, caso os Diretores optassem em adquirir o próprio enxoval. 

Apesar de serem locadas pela contratada, parte das roupas permanece no hospital e são estocadas 

em uma sala de costura e na própria área de pesagem, cujo espaço físico, conforme mencionado 

no ponto anterior, possui limitações. A maior parte da roupa, entretanto, permanece estocada nas 

próprias instalações da empresa contratada, denotando uma falha grave na prestação dos 

serviços, vez que não há uma distinção clara entre roupas lavadas já utilizadas e as roupas 

consideradas “novas”, que não foram utilizadas ainda. A Chefe da Hotelaria informou que a 

quantidade de roupas novas fornecidas são registradas nas próprias “Planilhas de Peso Diário da 

Roupa” e são fornecidas conforme demanda do HFI. No entanto, o Item 7 do Projeto Básico (fl. 

7 dos autos do Processo nº 33401.002639/2010-46) prevê a locação de grandes quantidades de 

peças de roupas (Exemplo: 4000 lençóis simples, 800 lençóis Staff, 2.500 fronhas adulto, etc.) e 

a locação desse enxoval completo compõe o preço final do serviço (R$ 209.666,66/mês por R$ 
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6,98 Kg), mas as roupas de fato não chegam a ser fornecidas em sua totalidade, tendo em vista 

que são demandadas à empresa na medida que o movimento do hospital aumenta ou diminui. 

Corrobora com essa impropriedade o fato de que o HFI não possui um local adequado para 

guarda do enxoval, além da total falta de controle de estoque por parte do Setor de Hotelaria do 

hospital. O Supervisor/Preposto da empresa e a fiscal do contrato (Chefe de Hotelaria) 

informaram que, eventualmente, é feito o inventário esporádico das roupas que estão no HFI, no 

entanto, até a elaboração deste Relatório, a Unidade ainda não havia apresentado documentos 

comprobatórios dos mencionados inventários. Sobre o assunto, o item 3.7.7 do Manual 

“Processamento de Roupas de Serviços de Saúde - Prevenção e controle de riscos” 

(ANVISA/2009) diz que a centralização do estoque em um único local permite o controle 

eficiente da roupa limpa, do estoque e de sua distribuição, em qualidade e quantidade adequadas, 

às diversas unidades dos serviços de saúde.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, a Chefe do Serviço de Hotelaria encaminhou, por meio do documento s/ 

número de 27.9.2011, a seguinte justificativa: 

“esclarecemos que, no que tange à execução dos serviços de Lavanderia Hospitalar com 

Locação de Enxoval, prestado pela empresa Lido Serviços, no âmbito do Contrato nº 

02/2011 frente às conclusões das inspeções físicas da auditoria que:  

(...) Até o início de 2011, quando o Serviço de Rouparia ainda contava com o espaço 

físico administrativo no subsolo do hospital, a guarda das “planilhas de Peso Diário de 

Roupa” preenchidas e  assinadas manualmente por servidores da unidade eram lá 

alocadas. Porém, com a desocupação do espaço físico administrativo, de estoque do 

enxoval e da sala de costura do Setor de Rouparia, não houve condições do Serviço de 

Hotelaria armazenar rascunhos do Setor de Rouparia, uma vez que nem o próprio 

Serviço de Hotelaria dispõe de local próprio para guarda de seus pertences, 

compartilhando o espaço físico atual com o Serviço de Infraestrutura, conforme 

constatado pelos próprios auditores durante visita. 

A guarda dos rascunhos das “planilhas de Peso Diário de Roupa” ocorriam (sic) então 

somente até o atesto da Nota Fiscal, tendo seus valores arquivados em computador, em 

sua totalidade. 

Por orientação dos Auditores este Serviço passou a efetuar a guarda dos rascunhos. 

Quanto ao preenchimento manual destas planilhas por um empregado da contratada, 

este não procede. Devendo, conforme previsto até mesmo no Projeto Básico, as mesmas 

serem preenchidas e assinadas por servidor da unidade. O que ocorre é que o Serviço de 

Hotelaria não dispõe de servidores lotados no Setor de Rouparia, assim, os funcionários 

da contratada procuram por servidores de outros setores que possam acompanhar a 

pesagem, porém muitos se recusam a assinar a planilha que posteriormente a fiscal 

rubrica. Atualmente estamos com dificuldades maiores ainda, uma vez que o Serviço de 

Enfermagem não mais disponibiliza servidores para tal. Este fato já foi informado a 

Coordenação Administrativa por meio de Memorando nº 92. O Serviço de Hotelaria 

então vem acompanhando a pesagem nos finais de semana até o final do corrente mês, 

prazo solicitado no referido memorando para solução do problema por parte da 

Administração. 
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(...) Na ocasião da inspeção física na sala de Administração da Hotelaria foi verificado 

que a máquina de costura em uso pertence ao HFI (PAT 005111). Tal fato ocorreu 

devido danificação da máquina de costura fornecida pela contratada durante transporte 

interno da mesma. Assim, a máquina da contratada foi enviada para reparo, ficando sem 

substituição temporária por parte da contratada durante curto prazo, uma vez que a 

máquina que pertence a unidade satisfazia contendo as demandas do Serviço. Além 

disso, conforme verificado pela própria auditoria, a máquina estava alocada na sala da 

Administração da Hotelaria, que por sua vez ainda divide o espaço físico com o Serviço 

de Infraestrutura, retomando os apontamentos quanto a falta de espaço físico apropriado 

para a execução destes serviços. 

(...) O sistema que proporciona o controle sobre as perdas e/ou desaparecimento de 

roupas, conforme prevê o item 9.26 do Projeto Básico, é realizado através de inventário 

feito periodicamente pela empresa contratada, uma vez que o enxoval é de sua 

propriedade. Como já mencionado, o Serviço de Hotelaria realiza o acompanhamento 

desses registros visando assegurar o bom andamento do serviço prestado. 

Atualmente está sendo implantado um sistema informatizado pelo Ministério da Saúde, 

que abrange o serviço de rouparia hospitalar de forma integrada com outros serviços da 

unidade. Esse sistema possibilitará controle mais dinâmico do serviço. 

(...) Devido a realização de obras na unidade, o espaço físico do Setor de Rouparia foi 

drasticamente reduzido, conforme já mencionado, e constatado durante auditoria, 

tornando o serviço inadequado. O Setor de Rouparia aguarda o término das obras para 

que haja um redimensionamento de seu espaço físico. 

(...) A estocagem das roupas locadas nas instalações da própria contratada deu-se a partir 

do mês de janeiro de 2011, quando houve a desocupação do Setor de Rouparia, que 

conforme já mencionado, apresentava uma área para estoque de roupas novas, além de 

um espaço administrativo e para costura. 

Como o serviço de rouparia é um serviço essencial, de continuidade, temos que manter 

uma quantidade mínima do enxoval estocado em áreas diferentes que dispomos, como a 

área administrativa da Hotelaria, que também é sala de costura, na sala de pesagem e 

também em alguns carros de roupa limpa que atendem as demandas e são reabastecidos 

continuamente. Trata-se, portanto, de um estoque rotativo, não permanecendo parado 

por muito tempo, não havendo necessidade de passar por processo de lavagem 

novamente. 

A distinção clara entre roupas novas lavadas e roupas usadas lavadas é realizada através 

de um rol para cada tipo de roupa, usada ou não. As roupas novas e usadas também são 

pesadas de forma separada, a fim de ajudar no controle do que estamos recebendo. 

O item 7 do Projeto Básico prevê o fornecimento de quantidades pré-determinadas de 

roupas, o que vem sendo atendido, porém, de acordo com a demanda da unidade, uma 

vez que não dispomos de espaço para acondicionar grande quantidade de roupa. O 

previsto, quanto ao fornecimento do enxoval, vem sendo atendido. A prestação deste 

serviço deverá ocorrer satisfatoriamente ao longo de 12 meses, período o qual a empresa 

contrata tem para fornecer o enxoval na sua totalidade, até o início de novo contrato. 

(...) Conforme já mencionado, não dispomos de estoque de roupas novas, mas sim de 

um pequeno estoque rotativo. Portanto, quando recebemos roupas novas, estas já se 

encontram lavadas e são destinadas para o atendimento dos pacientes. Como as roupas 

novas são lavadas, estas tem seu peso incluído no faturamento do mês. 

Para que seja realizado controle da chegada de roupas novas a Planilha de Peso Diário 

de Roupa possui um campo específico para roupas novas, porém trata-se de roupas 
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novas já lavadas, além disso também há um rol relativo às peças novas lavadas que 

chegam. As planilhas dos meses anteriores que apontam o recebimento de roupas novas 

lavadas encontram-se em poder do Serviço de Hotelaria e foram lançadas em planilhas 

separadas daquelas das roupas lavadas. 

(...) 

Também, conforme Processamento de roupas em serviços de saúde: prevenção e 

controle de riscos / Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, pág 34. 

2009 „(...), a estocagem de grande quantidade de roupa limpa nas unidades do serviço de 

saúde aumenta o risco de contaminação, demanda maior estoque e dificulta o controle 

da roupa.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Item “a”:  

Os serviços de lavanderia hospitalar são faturados e pagos com base nas planilhas de 

pesagem mensal e diária, cuja guarda é de responsabilidade do Setor de Hotelaria do HFI. 

Considerando que tais documentos são considerados comprobatórios das despesas 

administrativas e de custeio da Unidade, constituindo registro de informação no Relatório 

de Gestão dessa Unidade Jurisdicionada, tendo em vista o que dispõe o art. 14 da IN TCU 

nº 063/2010, mantemos a constatação.  

Item “b”:  

Considerando que o projeto básico prevê que a empresa contratada deve fornecer a 

máquina de costura para reparo das roupas, mantemos a constatação, uma vez que a 

contratada deve atender aos requisitos do serviço a ser prestado, conforme estabelece o 

edital e o projeto básico da contratação em epígrafe. Ocorre que, independente do tipo de 

manutenção que a máquina esteja submetida, a contratada deve substituir o equipamento 

temporariamente até que a manutenção seja concluída, de maneira a cumprir cláusula 

contratual que prevê o fornecimento de máquina de costura para reparo local das roupas.  

Item “c”:  

O controle das perdas e/ou desaparecimento de roupas por meio de controle de estoque de 

roupas limpas operacionalizado pelo próprio hospital, e não pela realização de inventários 

periódicos sob a tutela da própria contratada, na forma como foi descrito pela Unidade, é a 

forma mais adequada de se mitigar o risco de perda eventual de peças do enxoval. De 

maneira a incrementar os controles da Unidade, a constatação será mantida até que a Setor 

Administrativo do hospital implante Sistema Informatizado para esse fim.  

Item “d”:  

A constatação será mantida até que a Administração do HFI providencie um espaço físico 

mais adequado para a realização das atividades relacionadas aos Setores de Rouparia e 

Hotelaria, uma vez que o espaço atualmente utilizado pela Unidade amplia o risco da 

ocorrência de erros no processo de pesagem das roupas limpas, conforme observado pela 

equipe de auditoria em inspeção física e comprovado por meio de registros fotográficos.  

Item “e”: 

Em que pese a Unidade ter esclarecido que necessita de uma quantidade mínima de 

enxoval estocado nas unidades de serviço de saúde do hospital (traumatologia, cirurgia, 

radiologia, hotelaria, etc.), o Setor de Rouparia deve utilizar um local “único” para estocar 

a totalidade de roupas disponíveis, a partir do qual será feita a distribuição para essas 
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unidades de serviço, conforme dispõe os manuais hospitalares que dispõe sobre o formato 

da prestação do serviço de lavanderia. Sendo assim, a constatação será mantida até que a 

impropriedade seja sanada.  

 

Recomendação 001:  

Guardar, em arquivo próprio, o original das Planilhas de Peso Diário da Roupa referentes a cada 

mês de prestação do serviço, de maneira a fortalecer os controles relativos à execução do 

contrato de lavanderia hospitalar, nos termos do art. 14 da IN TCU nº 063, de 1º de Setembro de 

2010, uma vez que  as referidas planilhas são consideradas documentos comprobatórios de 

despesas que são registradas no Relatório de Gestão da Unidade.  

Recomendação 002: 

Exigir da empresa de lavanderia o fornecimento de máquina de costura para eventuais reparos 

das roupas do enxoval, conforme prevê o item 9.21 do Projeto Básico, orientando a contratada de 

que a mesma deve atender todas as condições contratuais inicialmente dispostas no projeto 

básico do Contrato nº 02/2011, sob pena de rescisão do contrato nos termos do art. 78, inc. I, da 

Lei nº 8.666/1993. 

Recomendação 003: 

Implantar sistemática de controle de estoque das roupas recepcionadas da lavanderia e 

distribuídas diariamente às unidades de serviço hospitalar, utilizando servidor federal efetivo do 

HFI para manter o registro das quantidades de entradas e saídas de roupas do estoque único, em 

atendimento ao item 9.1 do projeto básico. 

Recomendação 004:  

Providenciar a disponibilização pelo hospital de um espaço físico próprio para o processo de 

pesagem das roupas limpas recepcionadas da lavanderia, que seja suficientemente adequado para 

distinguir os sacos de roupas limpas que já foram pesados daqueles que ainda não foram 

submetidos ao processo de pesagem, observado o disposto no item 3.7.7 do Manual 

“Processamento de Roupas de Serviços de Saúde - Prevenção e controle de riscos” 

(ANVISA/2009). 

Recomendação 005: 

Providenciar um local adequado para guarda e estocagem do enxoval de roupas limpas, evitando 

estocar as roupas limpas nas instalações da empresa contratada ou em mais de um local do 

hospital, mantendo apenas os estoques secundários nas unidades de serviço hospitalar, conforme 

dispõe o item 3.7.7 do Manual “Processamento de Roupas de Serviços de Saúde - Prevenção e 

controle de riscos” (ANVISA/2009).  

 

 

Programa: ATENCÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE 

Ação: 10302122062170631 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e de 

educação continuada. 
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Agente Executor Local: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 2.832.119,88 

Ordem de Serviço: 201111796 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇO DE LIMPEZA 

 

 

2.1.3.13. CONSTATAÇÃO   

Contratação de forma emergencial sem que fossem demonstrados os reais motivos da 

situação caracterizada como emergencial, fundamentada no inciso IV do art.24 da Lei nº 

8.666/93. 

 

Fato: 

Por intermédio de contratação emergencial, fundamentada no inciso IV do art. 24 da Lei  

nº 8.666/93, o Hospital Federal de Ipanema, celebrou o Contrato nº 03/2010, com a Empresa 

Facility Central de Serviços Ltda, em 12.03.2010, para uma vigência de 180 dias, com o valor 

semestral de R$ 1.344.823,20, cujo objeto é a prestação de serviço de limpeza em ambiente 

hospitalar. 

A solicitação de elaboração de projeto básico, e de providências para o trâmite do processo de 

contratação emergencial constou do Memorando nº 134A/CARH/HI/RJ, de 06.11.2009. 

Em análise a referida contratação, pudemos observar que não foi precedido de caracterização da 

situação da emergência, a que confere o inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93. A esse respeito, 

nota-se a demora no trâmite do processo, o que denota que a Unidade poderia realizar o 

procedimento licitatório, a data do documento que solicitada providências para o trâmite no mês 

de novembro/2009. 

A Orientação Normativa AGU nº 11/2009, datada de 1º de abril de 2009, publicada no DOU de 

07/04/2009, preconiza que toda contratação emergencial com fundamento no inciso IV do art. 24 

da Lei 8.666/93, exige que seja apurado se a situação emergencial foi gerada por falta de 

planejamento,  desídia ou má gestão, hipótese que, quem lhe causa será responsabilizado na 

forma da lei. 

Ressalte-se que tal exigência já havia sido mencionada na nota jurídica nº 422/2010 – CBP/NAJ 

-RJ/CGU/AGU, datada de 22/02/2010. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Não houve manifestação do auditado. 

 

Recomendação 001: 

Apurar a responsabilidade no sentido de verificar se a situação emergencial foi gerada por falta 

de planejamento, desídia ou má gestão, em cumprimento a Orientação Normativa AGU nº 

11/2009. 
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2.1.3.14. CONSTATAÇÃO   

Ausência de ampla pesquisa de preços para formação de preço referencial, sendo que a 

consulta foi restrita a algumas empresas somente. 

 

Fato: 

Por intermédio do Pregão nº 22/2010, o Hospital de Ipanema celebrou o Contrato nº 25/2010, 

com a Empresa Facility Central de Serviços Ltda., em 13/09/2010, com o valor anual de  

R$ 2.832.119,88, cujo objeto é a prestação de serviço de limpeza em ambiente hospitalar. 

Por meio de consultas ao processo de acompanhamento do procedimento licitatório, foi 

verificado que na fase de pesquisa de preços, as consultas foram direcionadas apenas às 

empresas diretamente interessadas no pregão em tela, havendo resposta de cotação de preços 

referente a 04 empresas (Nova Rio Serviços Gerais Ltda, VP Serviços Terceirizados Ltda, 

Personal Service Rec. Hum. e Ass Emp Ltda e Facility Central de Serviços Ltda), todas 

efetivamente participantes do referido pregão. 

Este modelo de consulta propicia que as empresas interessadas em participar do pregão, 

produzam um referencial de preços em valores elevados relativamente ao que seria viável para a 

prestação do serviço, diferentemente do que ocorreria caso houvesse uma consulta mais ampla, 

utilizando pesquisas elaboradas por institutos de pesquisas independentes, como é o caso do site 

Comprasnet, ou até preços praticados na prestação do serviço em outros hospitais. 

O Tribunal de Contas da União, em inúmeras jurisprudências, alertou o gestor a respeito da 

importância da pesquisa de preços bem realizada, de modo a evitar o sobrepreço na 

Administração Pública. Apreciando um caso semelhante, a Corte de Contas determinou a um 

órgão público, mediante o Acórdão TCU nº 998/2009 Plenário, que especificasse com clareza e 

precisão o objeto a ser licitado e realize pesquisa de preços (a exemplo do Siasg e Comprasnet), 

atualizando a base de dados usada para seus orçamentos estimativos, com vistas a evitar 

contratações com sobrepreço. Semelhante determinação dispôs o Acórdão 280/2010 Plenário no 

sentido de proceder à pesquisa de mercado, em atenção ao art. 14, inciso IV, da IN/SLTI nº 

04/2008, considerando as seguintes opções: preços  praticados em contratações similares com 

empresas públicas e privadas;  consulta a empresas que apresentaram questionamentos no âmbito 

do certame em questão; consulta a órgãos da Administração, que informaram estar em processo 

de aquisição de solução semelhante (...). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos do Informativo, a Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, 

contendo os esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos Hospitais Federais, juntamente com 

as respostas dos funcionários e dirigentes dos Hospitais Federais. No que tange a referida 

constatação, a Chefe do Setor de Compras do Hospital Federal de Ipanema, por meio do 

Comunicado s/n de 26/09/2011, as seguintes justificativas: 

“Quanto a afirmação do parecer contido neste parágrafo, temos a informar que durante a 

fase da pesquisa mercadológica, fora publicado em jornal de grande circulação. 

obedecendo o princípio da publicidade, assim como foi solicitado estimativa de preço a 

l6 (dezesseis) empresas, informando sobre a pesquisa de mercado que estava sendo feita 

precedendo a realização do certame. 

Procede que apenas 4 (quatro) empresas entregaram as estimativas de preço, apesar de 

termos feito solicitação de propostas para l6 (dezesseis) empresas como dito 

anteriormente. Ocorre que algumas empresas ao serem questionadas sobre o envio das 

propostas de preços, através de e-mails, e de ligações telefônicas, não manifestaram 
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interesse em fornecer as propostas de preço com o preenchimento das planilhas de 

custo. Todas as empresas que fizemos contato estavam cientes de que o Hospital Federal 

de Ipanema iria realizar um processo licitatório, logo, seria possível que todas as 

empresas que foram consultadas e que receberam o nosso e-mail participassem do 

certame. Ficando assim ao encargo das mesmas participar ou não, uma vez que, 

desconhecemos na legislação algum artigo ou norma que impeça a participação de 

empresas que tenham sido consultadas durante a fase da pesquisa de mercado. 

Sobretudo, cabe ressaltar que à época do recebimento do referido processo pelo Setor de 

Compras, para dar inicio a fase da pesquisa de mercadológica, orientações advindas da 

administração exaltava a todo momento a necessidade da celeridade na pesquisa de 

mercado. Mesmo, porque, a contratação do objeto estava sob o manto emergencial, e 

que terminaria em 19/11/2010. conforme documentos acostados aos autos às folhas n° 

258 e 261. Logo em seguida, após obtermos um número aceitável de 4 (quatro) 

propostas, encaminhamos o processo, que durante as suas fases de andamento foi 

analisado pela Assessoria Administrativa e de Controle Processual, e demais setores aos 

quais o setor de Compras é subordinado, e posteriormente ao Núcleo de Assessoramento 

Jurídico no RJ/CGU/AGU, onde em nenhum momento foi solicitado o retorno da fase 

de pesquisa de mercado, para consulta entre outras unidades. Quanto à comparação em 

outras Unidades é deficitária, dada a especificidade de cada Hospital. 

Vale lembrar ainda que, referente aos mesmos parágrafos, o processo sofreu renovação 

conforme constam as folhas n° 1030 a 1073 e que, o preço praticado no Hospital 

Federal de Ipanema apresenta o menor valor, se comparado com os valores registrados 

em outras unidades da rede federal”. 

 

Análise do Controle Interno: 

Em sua manifestação o auditado argumenta ter solicitado cotação de preços para o serviço junto 

a 16 empresas do ramo, embora só 4 (quatro) tenham efetivamente atendido à solicitação. 

As empresas convidadas não são obrigadas a apresentar cotação de preços e também que não é 

dado à administração poder para impedir de participar do certame licitatório as empresas que 

tenham apresentado cotação de preços na fase de pesquisa de preços, o cerne da questão posta 

não é esse. O ponto é que pela jurisprudência do TCU cabe à Administração Pública proceder a 

pesquisa de preços o mais ampla possível, de forma a evitar a ocorrência de sobrepreço.  

Assim, doravante, insistimos na possibilidade de formação dos preços de referência, recorrendo-

se, também, a pesquisas elaboradas por institutos de pesquisas independentes, como é o caso do 

site comprasnet, ou até preços praticados na prestação do serviço em outros hospitais, ou ainda, 

considerando os preços contratados em licitações similares com empresas públicas e privadas. 

 

Recomendação 001: 

Realize nas contratações de serviços ampla pesquisa de preços no mercado e na administração 

publica, utilizando também (SIASG, Comprasnet), de modo a permitir aferir a adequação das 

propostas, em conformidade com o disposto no art. 43, IV, da Lei no 8.666/1993. 
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Programa: ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE 

SAUDE 

Ação: 10302122062170631 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e 

de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE 

IPANEMA 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 1.687.412,10 

Ordem de Serviço: 201111797 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

 

 

2.1.3.15. CONSTATAÇÃO   

Contratação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de equipamento de vigilância 

eletrônica em conjunto com serviços continuados de vigilância desarmada, em desacordo 

com a IN MPOG nº 03/2009, que alterou a IN MPOG nº 02/2008, e a Súmula TCU nº 247, 

de 10.11.2004, culminando em restrição à competitividade do certame.  

 

Fato: 

Em análise ao Processo nº 33401.000608/2009-17, referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2009 e 

ao Contrato nº 10/2010 firmado com a empresa Centauro Vigilância e Segurança Ltda., assinado 

em 1.6.2010 e com vigência até 31.5.2011, com valor mensal de R$ 81.258,42, foi detectado que 

a Unidade licitou o serviço de vigilância desarmada em conjunto com a prestação de serviço de 

vigilância eletrônica, em desconformidade com o inc. I do art. 51-B da IN/SLTI MPOG nº 

02/2008 , de 16.10.2009, que foi incluído pela IN/SLTI MPOG nº 03/2009.  

Apesar de o serviço ter sido demandado em 5.3.2009 (Memorando nº 018/manutenção/HI/2009) 

e do responsável pela elaboração do termo de referência ter encaminhado, por meio do Despacho 

emitido em 25.8.2009 (folha 270 dos autos), nova versão do Projeto Básico contendo ajustes 

recomendados pelo Núcleo de Assessoria Jurídica – NAJ/AGU (Parecer Jurídico CBSS/NAJ-

RJ/CGU/AGU nº 2661/2009, de 13.7.2009 - Folhas 216 a 223), época em que a IN/SLTI MPOG 

nº 03/2009 ainda não havia sido publicada, algumas questões devem ser consideradas na análise.  

a) A natureza distinta dos serviços inviabiliza em princípio a licitação em conjunto, vez que a 

vigilância desarmada é considerada locação de mão-de-obra por posto de trabalho (terceirização 

por meio de fornecimento de mão-de-obra), enquanto que a vigilância eletrônica é um serviço 

comum, a partir do qual a divisão do objeto ampliaria a competitividade do certame, permitindo 

que empresas de diversas envergaduras participassem do procedimento licitatório. Vale 

mencionar que, na realidade, não há correlação entre o serviço de vigilância desarmada e os 

custos com os equipamentos de vigilância eletrônica, logo, a contratação adicional de mais um 

posto de vigilância, independente de sua jornada de trabalho (44hs ou 12x36), não afeta a 

execução e a estrutura de custos referente à locação dos equipamentos da sala de monitoramento 

de vigilância eletrônica, e vice-versa;  
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b) Soma-se a isso o fato de que são feitas exigências habilitatórias diversas para as empresas 

prestadoras de serviço de vigilância eletrônica, tais como o registro no CREA (parágrafo único 

do art. 51-B da IN/SLTI MPOG nº 02/2008), não exigível para as empresas que tem como 

especialidade única o fornecimento de mão-de-obra (body shopping); e  

c) Em análise do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2009, podemos apontar como cláusulas 

restritivas de competitividade os seguintes itens do termo de referência:  

 item “10.1.5.8” do termo de referência exige Atestado de Aptidão Técnica para o 

fornecimento de Circuito Fechado de TV – CFTV; 

 item “10.1.5.9” exige que a empresa tenha profissional de nível superior detentor de 

certidão de acervo técnico de responsabilidade por execução de obras e/ou serviços de 

complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto da licitação, 

emitido pelo CREA;  

 item “10.1.5.10” demanda a apresentação pela licitante de prova de regularidade da 

empresa perante o CREA com jurisdição no Rio de Janeiro (registro no CREA-RJ); e  

 item “10.1.5.11” também exige que a licitante tenha, no mínimo, 01(um) engenheiro 

eletricista ou eletrônico (responsável técnico), devidamente registrado no CREA-RJ.   

A Súmula 247 do TCU, de 10 de novembro de 2004, diz que é obrigatória a admissão da 

adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo 

para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de 

propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens 

ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.  

Diante do exposto, conclui-se que a não divisão do objeto do Pregão Eletrônico nº 01/2009, que 

deu origem ao Contrato nº 10/2010, é irregular, dado que o serviço de vigilância desarmada é 

técnica e financeiramente independente da locação dos equipamentos de vigilância eletrônica, 

tendo ocorrido à revelia da legislação vigente, dando causa também à restrição de 

competitividade do certame.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, o servidor do hospital federal (matrícula 1098734) encaminhou, por meio 

do documento s/ número de 26.9.2011, a seguinte justificativa: 

“A (sic) presentes auditorias contempla, o (sic) itens 2.1.1.2 e 2.1.13, em sua (sic) 

constatações n° 002 e 003, e seus parágrafos, onde, vem, elucidar tais questionamentos. 

No que diz respeito à contratação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de 

equipamento de vigilância eletrônica em conjunto com serviços continuados de 

vigilância desarmada, em desacordo com a IN MPOG n° 03/2009. Que alterou a IN 

MPOG n° 02/2008, e a súmula TCU n° 274, de 10.11.2004, culminado em restrição à 

competitividade do certame. 

E descabido tal restrição de competitividade uma vez que o próprio auditor reconhece e 

alega no parágrafo seguinte, que ora transcrevemos. 'Em análise ao processo n° 

33401.000608/2009-17, referente ao pregão eletrônico n° 01/2009 e ao contrato n° 

10/2010 firmado com a empresa Centauro Vigilância e Segurança Ltda., com valor 
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mensal de R$ 81.258,42, foi detectado que a unidade licitou o serviço de vigilância 

desarmada em conjunto com prestação de serviço de vigilância eletrônica, em 

desconformidade com o inciso 1 do artigo 51-B da IN/SLTI MPOG n° 02/2008, de 

16.10.2009, que foi incluído pela IN/SLTI MPOG n° 03/2009. ' 

Apesar de o serviço ter sido demandado em 05.03.2009 (Memorando n° 

018/MANUTENÇÃO/HI/2009) e do responsável pela elaboração do termo de 

referência ter encaminhado, por meio de despacho emitido em 25.08.2009 (folha 270 

dos autos), nova versão do Projeto Básico contendo ajuste recomendados pelo Núcleo 

de Assessoria Jurídica - NAJ/AGU (Parecer Jurídico CBSS/NAJ-RJ/CGU/AGU n° 

2661/2009, 13.07.2009 -folhas 216 a 223), época em que a IN/SLTI/MPOG nº 03/2009 

ainda não havia sido publicada, algumas questões devem ser consideradas na análise.  

No item a: 'A natureza distinta dos serviços inviabiliza a princípio a licitação em 

conjunto, vez que a vigilância desarmada é considerada locação de mão-de-obra por 

posto de trabalho (terceirização por meio de fornecimento de mão-de-obra), enquanto 

que a vigilância eletrônica é um serviço comum, a partir do qual a divisão do objeto 

ampliara a competitividade do certame, permitindo que empresas de diversas 

envergaduras participassem do procedimento licitatório. Nesse diapasão, vale 

mencionar que a contratação, por exemplo, de mais um posto de vigilante, independente 

da jornada de trabalho (44h ou 12x36) não afeta a execução e a estrutura de custo 

referente à locação dos equipamentos da sala de monitoramento de vigilância, e vice-

versa;' 

É imperioso destacar que os autos passaram pela análise da Controladoria Jurídica da 

União - CJU - antigo Núcleo de Assessoria Jurídica - NAJ -. Que é o nosso controle 

interno, e o parecer nas folhas 216 a 223, em nenhum momento condenam ou restringe 

o fato de que, sendo de natureza distinta de serviço que inviabilizaria o princípio da 

licitação em conjunto. 

No item b: 'Soma-se a isso o fato de que são feitas exigências habilitatórias diversas 

para as empresas prestadoras de serviço de vigilância eletrônica, tais como o registro no 

CREA (parágrafo único do artigo 51-B da IN/SLTI MPOG n° 02/2008), não exigível 

para as empresas que tem como especialidade única o fornecimento de mão-de-obra; e 

c) Em análise do edital do pregão eletrônico n° 01/2009, podemos apontar como 

cláusulas restritivas de competitividade os seguintes itens do termo de referência: 

- item "10.1.5.8" do termo de referência exige atestado de aptidão técnica para o 

fornecimento de circuito fechado de TV-CFTV; 

- item "10.1.5.9" exige que a empresa tenha profissional de nível superior detentor 

de certidão de acervo técnico de responsabilidade por execução de obras e/ou serviço de 

complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto da licitação, 

emitido pelo CREA; 

- item "10.1.5.10" demanda a apresentação pela licitante de prova de regularidade 

da empresa perante o CREA com jurisdição no Rio de Janeiro(registro no CREA-RJ); 

- e o item "10.1.5.11" também exige que a licitante tenha, no 

mínimo, 01 (um) engenheiro eletricista ou eletrônico (responsável 

técnico), devidamente registrado no CREA-RJ.  ' 

Não é demais repetir que os autos foram analisados pelo nosso setor de assessoria 

administrativa e controle processual e o núcleo de assessoria jurídica à época e em 

nenhum momento evidenciou-se que tais itens fossem questão de extinção de 
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competitividade. Até porque ao órgão de controle tem a função de assessorar e orientar 

os seus órgãos administrativos. 

Ao analisar item a item do Parecer Jurídico CBSS/NAJ-RJ/CGU/AGU n° 2661/2009, 

documento que segue em anexo, em nenhum momento foram apontado (sic) cláusula 

(sic) restritivas de competitividade bem como no termo de referência e bem como os 

itens "10.1.5.8, 10.1.5.9, 10.1.5.10 e 10.1.5.11", o parecerista se quer (sic) menciona tais 

itens para mudança. 

O princípio da Boa-Fé é um elemento que se caracteriza pela seriedade das intenções, 

não subjetivas, mas à de caráter objetivo, na intenção com a qual ele faz ou deixa de 

fazer alguma coisa. 

O princípio do Duplo Grau de Jurisdição Administrativa orienta que as decisões 

administrativas, inclusive e principalmente aquela (sic) proferidas no processo, podem 

conter equívocos. Daí a necessidade de que as condutas estatais submetam-se a duplo 

exame, porque a oportunidade de se haver uma segunda análise propicia uma melhor 

conclusão e maior segurança para o interessado e para a coletividade. 

À própria autoridade que tenha proferido a decisão recorrida é oferecida uma 

oportunidade de reexame, remetendo à autoridade hierarquicamente superior. A 

possibilidade de reexame da decisão retira o arbítrio de quem decide e obriga a que a 

decisão proferida seja devidamente fundamentada, motivada, dando ensejo à 

possibilidade de controle, inclusive judicial, sem o qual não existe o chamado Estado de 

Direito. 

No item c: 'A Súmula 247 do TCU, de 10 de Novembro de 2004, diz que é obrigatória a 

admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para 

a contratação de obra, serviço, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde 

que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, 

tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora 

não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do 

objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as 

exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. ' 

Não há prejuízo quanto à contratação de empresa que presta o serviço de segurança 

desarmada e vigilância eletrônica, há sim uma otimização quanto à prestação de serviço, 

evitando um gasto com mais uma empresa e equipe técnica, profissional com Know-

How para operar o equipamento, uma vez que ministério da saúde não dispõe em seu 

quadro de pessoal, nem em seu plano de cargo e salários, a previsão de recursos 

humanos especializados para o atendimento de serviço dessa natureza, que ao ver se 

tornaria, mas dispendioso para unidade hospitalar. Assim como a súmula 274 do TCU 

comenta "cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 

complexo ou perda de economia". 

Em função dessas responsabilidades pronunciou o Tribunal sobre importantes aspectos 

ligados a atribuição de fiscal de contratos: 

Necessidade de capacidade técnica para o exercício da função de fiscalização (.) Determinação 

para que seja designado fiscal de contrato servidores ocupantes de cargos da área técnica ou 

administrativo que realmente tenha condição de desempenhar tal mister. AC. 2.960/2006-TCU-

1
o
 Câmara. 

A respeito desse tema, cabe citar o artigo 67 da Lei 8.666/1993 sobre a obrigatoriedade 

de administração controlar fiscalizar a execução de todos os seus contratos, dispondo o 

seguinte: 
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Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidia-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

Destaca-se nesse dispositivo legal a possibilidade de administração contratar pessoas ou 

empresas especializadas para assistir ao fiscal ou comissão de fiscalização quando se 

fizer necessário. Essa faculdade preconiza que a falta de pessoal qualificado não pode 

colocar em risco o resultado da contratação. 

Cabe destacar que no parecer jurídico reitera-se que o projeto básico e o termo de 

referência deverão ser preferencialmente elaborados por técnico com qualificação 

profissional pertinente às especificidades do serviço a ser contratado, conforme dispõe a 

IN/MPOG n° 02/2008 (art.14). 

'Diante do exposto, conclui-se que a não divisão do objeto do pregão eletrônico n° 

01/2009, que deu origem ao contrato n° 10/2010, é irregular, dado que o serviço de 

vigilância desarmada é técnica e financeiramente independente da locação dos 

equipamentos de vigilância eletrônica, tendo ocorrido à revelia da legislação vigente, 

dando causa também à restrição de competitividade do certame.' 

Não há que se falar em revelia a legislação vigente, uma vez que a legislação vigente à 

época não a alcançava, como bem dito pelo próprio auditor "época era que a IN/SLTI 

MPOG nº 03/2009 ainda não havia sido publicada.” E o que não deu causa a restrição 

de competitividade ao certame, uma vez que era um serviço só. 

No que diz respeito ao subitem referente a; Ausência de detalhamento dos custos e do 

preço unitário mensal do aluguel de cada equipamento de vigilância eletrônica em 

afronta ao inciso II do § 2
o
 artigo 7º da lei nº 8.666/1993. E inclusão indevida dos custos 

de vigilância eletrônica dentro da planilha de custo  formação de preço dos postos de 

vigilância desarmada. 

Cabe mais uma vez ressaltar que, por não dispor de pessoal técnico com qualificação 

profissional pertinente às especificidades do serviço a ser contratado. Houve uma 

omissão por parte do projeto básica o que não foi constatado no nosso setor de 

assessoria administrativa e controle processual à época e o núcleo de assessoria jurídica 

-NAJ/AGU - sendo o órgão responsável para verificar qualquer discrepância no projeto 

básico e termo de referência. Faz se necessário citar o artigo 67 da Lei 8.666/1993. 

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidia-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

Por fim, registrar, mas uma vez o que foi escrito no parecer jurídico: o projeto básico e o 

termo de referência deverão ser preferencialmente elaborados por técnico com 

qualificação profissional pertinente às especificidades do serviço contratado, conforme 

dispõe a IN/MPOG n° 02/2008 (artigo 14). O artigo 15 da IN/MPOG n° 02/2008 ainda 

enumera os dados que deverão compor o projeto básico e o termo de referência. 

Cabe ressaltar que a unidade hospitalar passou por um longo tempo pela gestão do 

município, onde, os funcionários federais, não tiveram nenhum tipo de treinamento ou 

aperfeiçoamento. 

Após a refederização, Hospital Federal de Ipanema passou a ser gerido pelo Hospital de 

Cardiologia de Laranjeiras, onde se deu todas as contratações necessárias para o 

desenvolvimento das atividades. Mas uma vez não houve nenhum tipo de treinamento 

ou aperfeiçoamento com os funcionários que iriam desempenhar algum tipo de função, 

relacionado ao cumprimento do contrato ou fiscalização.” 
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Análise do Controle Interno: 

Em seus esclarecimentos, a Unidade apontou que não houve descumprimento à legislação 

pertinente, uma vez que a IN MPOG/SLTI nº 03/2009, de 15.10.2009, que incluiu diversos 

dispositivos legais à IN MPOG/SLTI nº 02/2008, de 30.4.2008, dentre eles o art. 51-B em 

comento, não havia sido publicada ainda até a deflagração do Pregão Eletrônico nº 01/2009.  

Entretanto, em que pese o art. 51-B não estar vigente à época do referido pregão, vale ressaltar 

que as Instruções Normativas nºs 02/2008 e 03/2009 foram elaboradas pela Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento em consonância com a 

Súmula TCU nº 247, de 23.11.2004, que por sua vez, foi aprovada e publicada com base no art. 

4º da Lei nº 8.443/1992, na própria Lei nº 8.666/1993, na Súmula TCU nº 222/1995 e em outros 

precedentes da Corte de Contas, tais como: Decisões TCU nºs 393/1994, 201/1999, 744/1997, 

143/1997, 503/1999, e Acórdãos TCU nºs 108/1995 e 236/2002, todos do Plenário do Tribunal.  

Como exemplo, também, podemos citar os Acórdãos nºs 1.753/2008-TCU-Plenário e 

2.532/2008-TCU-Plenário, nos quais o TCU concluiu que os serviços de instalação, manutenção 

ou aluguel de equipamentos de vigilância eletrônica – por consistirem em serviços de engenharia 

(instalação, manutenção e inspeção técnica) ou de comércio (locação) – não devem ser licitados 

em conjunto com serviços contínuos de vigilância armada/desarmada ou de monitoramento 

eletrônico, consoante prescrição da Súmula TCU nº 247/2004. 

A Unidade também argumentou que não dispunha de pessoal qualificado para fazer a 

fiscalização adequada dos dois contratos em separado, o que seria dispendioso para a unidade 

hospitalar. Contudo, não prospera a afirmação da Unidade de que a contratação da vigilância 

desarmada em conjunto com a vigilância eletrônica otimizou a prestação do serviço, evitando um 

gasto com mais uma empresa e equipe técnica, dado que a inclusão do custo da vigilância 

eletrônica na planilha de custo e formação de preço do posto de vigilante desarmado, na 

realidade, acabou por onerar o valor do Contrato nº 10/2010, conforme descrito em constatação 

inserida no presente Relatório.  

Em defesa dos seus argumentos, a Unidade invocou equivocadamente a própria Súmula TCU nº 

247/2004, vez que suprimiu do texto original da referida súmula a expressão “...de escala”. Na 

realidade, a Súmula TCU nº 247/2004 menciona que o objeto poderá ser divisível, “...desde que 

não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala” (grifo nosso).  

Conforme redação dada pela Lei nº 8.883/1994, o § 1
o 

do art. 23 da Lei nº 8.666/1993 dispõe que 

“As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas 

quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com 

vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 

competitividade sem perda da economia de escala.”.  

Assim, o conceito de economia de escala mencionado na jurisprudência do TCU e, mormente, na 

Lei Federal de Licitações, se aplica nas situações em que, quanto maior a quantidade comprada 

ou o serviço prestado, menor o preço unitário do item ou unidade de serviço, dado que, sob o 

ponto de vista do fornecedor (e não da Administração), os custos são menores na produção em 

larga escala. Esse conceito, no entanto, não se coaduna com a economia obtida nos custos 

ligados aos recursos humanos e materiais mobilizados para a atividade de acompanhamento, 

fiscalização e gestão do Contrato nº 10/2010, conforme justificou a Unidade.  

De acordo com o Acórdão nº 1.753/2008-TCU-Plenário, “a atividade de instalação de 

equipamentos de segurança eletrônica é serviço de engenharia. Sua execução requer a presença 

de um profissional (engenheiro) registrado no CREA e carece de projeto específico, também 

executado por um engenheiro”, em cumprimento ao art. 5º da Resolução nº 1.010/2005 do 

CREA, que lista como atividade profissional de engenheiro a execução de instalação, montagem, 
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operação, reparo ou manutenção.  

Com efeito, se faz necessário, como requisito de qualificação técnica do Pregão Eletrônico nº 

01/2009, que a empresa de vigilância eletrônica esteja registrada no CREA e possua em seu 

quadro de funcionários engenheiro detentor de atestado de responsabilidade técnica pela 

execução de serviço de instalação de equipamentos de vigilância eletrônica. Esses requisitos de 

qualificação técnica não têm como ser cumpridos por todas as empresas do ramo de vigilância 

armada e desarmada, estando, assim, contribuindo para restringir a competitividade do certame.  

Vale lembrar que os itens 10.1.5.8, 10.1.5.9, 10.1.5.10 e 10.1.5.11 do termo de referência faz 

menção a requisitos técnicos obrigatórios, em razão da inclusão dos equipamentos de vigilância, 

que inibiram a ampla participação de empresas de terceirização de vigilância armada e 

desarmada, uma vez que a quantidade de fornecedores que poderiam participar do certame ficou 

reduzida somente àquelas empresas que prestam os dois serviços concomitantemente, e que se 

encontram registradas no CREA.  

 

Recomendação 001:  

Abster-se de prorrogar o Contrato nº 10/2010, tendo em vista que o objeto vai de encontro ao 

inciso I do art. 51-B da IN/SLTI MPOG Nº 02/2008, atualizada em 16.10.2009, que veda a 

licitação em conjunto da vigilância desarmada com vigilância eletrônica, considerando que o 

edital da licitação (Pregão Eletrônico Nº 01/2009), que deu origem ao referido contrato, também 

previu cláusulas restritivas à competitividade.  

Recomendação 002: 

Promover novas licitações em separado para os serviços de vigilância armada e vigilância 

eletrônica, de acordo com a IN SLTI/MPOG nº 02/2008 e a Súmula 247/2004 do TCU. 

Recomendação 003: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa à irregularidade na contratação. 

 

 

2.1.3.16. CONSTATAÇÃO   

Contratação em valores superestimados de serviços de instalação, manutenção ou aluguel 

de equipamentos de vigilância eletrônica em conjunto com serviços contínuos de vigilância 

desarmada, com prejuízos de R$ 108.818,46, no período de julho/2010 a abril/2011. 

 

Fato: 

Trata-se ainda da análise do Processo nº 33401.000608/2009-17, referente ao Pregão Eletrônico 

nº 01/2009 e ao Contrato nº 10/2010 firmado com a empresa Centauro Vigilância e Segurança 

Ltda., CNPJ: 31.245.699/0001-83, com valor mensal de R$ 81.258,42, que inclui os serviços de 

postos de trabalho de vigilância desarmada e a vigilância eletrônica.  

De acordo com as planilhas de custo e formação de preço do Contrato nº 10/2010, constante dos 

autos (fls. 614 a 629), com base em proposta comercial datada de 24.3.2010, os postos de 

vigilância foram distribuídos da seguinte forma:  
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Detalhamento dos postos de vigilantes – Contrato nº 10/2010 

Posto de trabalho Regime 

Salário Bruto 

(R$) 

Valor pago por 

vigilante (R$) 

Qtde. de 

Vigilantes 

Total pago pelo 

Hospital (R$)  

Supervisor 8h 833,93 3.561,17 1 3.561,17 

Vigilante (Recepção) 8h 752,80 3.147,97 1 3.147,97 

Vigilante (Diurno) 12x36 752,80 3.063,35 16 49.013,60 

Vigilante (Noturno) 12x36 834,92 3.234,97 6 19.409,82 

Vigilante Eletrônico  12x36 752,80 3.062,93 2 6.125,86 

      Total 26 81.258,42 

 Fonte: planilha de custo e formação de preço (fls. 614 a 629) 

 

Do total de R$ 81.258,42 pagos mensalmente pelos serviços, tem-se que a parcela de vigilância 

eletrônica corresponde ao valor de R$ 27.047,95, dado que o total mensal do serviço sem a 

rubrica mencionada atingiu o montante de R$ 54.210,47.  

Esse valor apurado, de R$ 27.047,95, considera o custo da rubrica “VALOR MENSAL DE 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO À VIGILÂNCIA ELETRÔNICA” (R$ 

957,85/mês) constante da planilha de custo e formação de preço, que ao ser multiplicado pela 

quantidade de 26 vigilantes alcança o valor de R$ 24.904,10/mês, sendo que, com a incidência 

de parcelas como lucro, despesas administrativas e tributos, o total chega aos R$ 27.047,95 

mensais. A inclusão indevida do custo da vigilância eletrônica dentro da planilha de custo do 

posto de vigilante desarmado é tratada em item específico deste Relatório.  

De acordo com o item 13 do Projeto Básico elaborado pelo responsável do Setor de Manutenção 

do hospital, o CFTV – Circuito Fechado de Televisão do HFI é composto por uma Sala de 

Monitoramento Local interligado a um conjunto de 38 (trinta e oito) câmeras, instalados em 

Rede IP, conforme a relação a seguir: 

 
Relação de equipamentos fornecidos 

Item Qtd. Descrição 

1 28 Câmera tipo mini dome(ou similar). 

2 07 Câmera fixa. 

3 07 Caixa de proteção com suporte. 

4 07 Lente varifocal auto íris. 

5 37 Fonte de alimentação 12v. 

6 01 Câmera Speed Dome(ou similar), com caixa de proteção. 

7 01 Matriz de 48 canais com teclado com Joystick. 

8 03 Gravador Digital 16 canais. 

9 03 Monitor color de 19” LCD. 

10 01 Monitor color de 42”LCD. 

11 02 No break de 5000VA. 

12 01 Mesa de operação aberta para CFTV. 

13 01 Cadeira executiva. 

14 01 Rack vertical padrão 19”, com 40U de altura, com ventilação interna. 

15 01 Infraestrutura de cabos. 

16 01 Infraestrutura de tubos 

17 01 Mão de obra de instalação 

18 02 Câmera tipo mini com IR(infra red) com lente fixa de 4 m.m resolução 480 

li 0.1 lux iluminação mínima 

Fonte: item 13 do Termo de Referência. 
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Após visita in loco realizada na sala de monitoramento, por meio do auxílio do técnico em 

vigilância eletrônica que oferece suporte On-Site aos equipamentos de vigilância eletrônica 

instalados no HFI, cujos serviços estão incluídos no objeto do Contrato nº 10/2010, foi possível 

entender o funcionamento dos equipamentos, a seguir resumido:  

- a Sala de Monitoramento é composta basicamente de 4 Centrais de Monitoramento, sendo 

cada central composta por uma CPU (para monitoramento e gravação digital) e um monitor de 

LCD de 20‟‟; 

- cada CPU contém 1Tb de HD (capaz de gravar até 25 dias para cada câmera), no lugar 

dos 500mb (0,5Tb) previstos no projeto básico, e 16 entradas de canais de vídeo (uma para cada 

câmera), contendo as funções de monitoramento e gravação digital da imagem de cada uma delas 

por meio de software. As 4 CPU´s, denominadas de “Gravadoras Digitais”, são ligadas em Rede 

IP por meio de um HUB de 8 portas, e seus gabinetes encontram-se instalados dentro de um 

grande Rack mantido por 2 NoBreaks;  

- dentre as centrais de monitoramento (CPU´s), 3 delas visualizam, cada uma, as imagens 

de até 16 câmeras em 3 monitores de 20” LCD (apesar do projeto prever monitores de 19‟‟), 

sendo cada monitor ligado a um gabinete. A outra central,  a que poderia ser chamada de 

“Servidor de Rede”, permite a visualização simultânea de até 48 câmeras em seu monitor de 42” 

LCD;  

- foram necessárias 4 Centrais de Monitoramento (com 16 entradas de vídeo) para permitir  

a gerência das 38 câmeras (“16” + “16” + “6”) ligadas em uma Rede IP (cabeamento de par-

trançado e conectores RJ-45), sendo 1(uma) das centrais conectada ao monitor de 42” LCD para 

permitir visualizar a imagem de todas elas, simultaneamente, sem perda de nitidez, e também 

com a função de servidor de rede e backup das imagens gravadas nas outras 3 centrais;  

- além dos equipamentos principais descritos anteriormente, a Sala de Monitoramento 

contém outros itens, tais como: cadeira executiva e mesa de escritório, cabeamento, mão-de-obra 

de instalação, licença de software, lentes de algumas câmeras, dentre outros. Estes itens, no 

entanto, têm pouco impacto no valor do contrato; e  

- apesar de prevista no Projeto Básico, a Matriz de 48 canais não se encontrava instalada, 

sendo este equipamento substituído pelas placas de captura com 16 entradas de Vídeo integradas 

a cada uma das 4 CPU´S.  

De maneira a aferir se o valor desembolsado pelo serviço de vigilância eletrônica  

(R$ 27.047,95/mês) está compatível com os preços praticados no mercado nacional, realizou-se 

uma busca de preços de referência no Sítio do “CADTERC” que é um cadastro de serviços 

terceirizados mantido pela Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo 

(www.cadterc.sp.gov.br), que contém estudo realizado em Janeiro de 2010 acerca dos critérios de 

aceitabilidade de preços dos itens que compõem o serviço de vigilância eletrônica. É importante 

salientar que o referido cadastro foi considerado como parâmetro de comparação tendo em vista 

a similaridade de preços entre o Estado do Rio de Janeiro e o de São Paulo.  

Assim, considerando a locação e manutenção (reparo e reposição) dos principais equipamentos, 

ignorando os itens de baixo impacto no valor do contrato mencionados anteriormente, foram 

coletados os seguintes preços de referência no “CADTERC”, com base em janeiro de 2010:  

  

http://www.cadterc.sp.gov.br/
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1) SALA DE MONITORAMENTO 

 

Equipamentos principais 

(locação e manutenção inclusos) 

Preço 

 CADTERC 

 (R$/mês) 

 

Qtde.  

(HFI) 

 

Total  

(R$/mês) 

Central de monitoramento Local – 16 câmeras 519,74  4 2.078,96 

Gabinete e No-break para utilização com DVR 

(gravação StandAlone) ou NVR (gravação em rede) 
176,93 4 707,72 

DVR Stand Alone 16 Canais com: mouse para 

operação, gravador de CD/DVD, HD de 750Gb 

expansível até 3Tb e software de monitoramento 

totalmente em português. 

267,91 4 1.071,64 

Servidor para gerenciamento de vídeo em rede 387,55 1 387,55 

Gravador de Vídeo em Rede  

(NVR - Network Video Recorder) 
882,87 1 882,87 

Licença Cliente para Visualização de Câmeras                35,03 38 1.331,14 

Licença de Gravação e Gerenciamento para cada 

câmera  

13,82 38 525,16 

Conversor Par Trançado/Coaxial Passivo - 1 canais de 

vídeo, alimentação e dados 
51,65 38 1.962,70 

                                                          

2) CÂMERAS (*) 

 

Descrição do equipamento 

(locação e manutenção inclusos) 

(a) 

Maior 

Preço 

(R$/mês) 

(b) 

Qtde. 

(HFI) 

 

(d) 

Total (R$/mês) 

(a x b) 

Speed Dome  

(Day/Night, comum, tipo I, com WDR,  

com WDR tipo V) 

332,49 1 332,49 

Câmera fixa c/ infravermelho 

(Day/Night, tipo I, II, III, c/ antivandalismo) 
166,84 2 333,68 

Câmera fixa Mini Dome  

(varifocal, uso interno, colorida, c/ antivandalismo, 

tipo I, II, III, IV e V, sem fio) 

137,35 28 3.845,80 

Câmera fixa profissional 

(alta resolução, colorida, Day/Night, diversos tipos, 

com conexão por IP) 

213,9 7 1.497,30 

TOTAL (R$/mês) - - 6.009.27 

    (*) O CADTERC relaciona preços de referência de câmeras de diversas especificações técnicas, sendo 

 assim, no quadro acima consta o maior preço encontrado para cada tipo de equipamento dentre 

 aqueles relacionados no CADTERC.  

 

3) RESUMO 

(a) SALA DE MONITORAMENTO  R$ 8.947,74 

(b) CÂMERAS R$ 6.009,27/mês 

          Valor mensal CADTERC (a)+(b) R$ 14.957,01/mês 

          Valor mensal do Contrato Nº 10/2010 do HFI R$ 27.047,95/mês 
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Com base no resultado acima, verificou-se que há indícios de que o preço pago pelo Hospital de 

Ipanema pelo serviço de vigilância eletrônica está acima do praticado no mercado nacional, 

levando-se em consideração somente os equipamentos principais (Centrais de Monitoramento 

Local e Câmeras), ou seja, aqueles cujo custo impacta consideravelmente no valor mensal 

contratado.  

Em síntese, conforme a planilha “RESUMO” anterior, o valor mensal contratado pelo HFI (R$ 

27.047,95/mês) está cerca de 80% maior do que R$ 14.957,01/mês apurado no CADTERC.  

Com base nos pagamentos disponibilizados à equipe de auditoria, com exceção do mês de 

Agosto/2010 (a Nota Fiscal nº 324 refere-se a um pagamento complementar referente aos meses 

de Junho e Julho/2010), verificou-se que, de Julho/2010 a Abril/2011 (escopo dos trabalhos de 

auditoria), foram pagos pelo HFI o valor bruto de R$ 243.431,55 (R$ 27.047,95 x 9 meses de 

contrato) pela locação dos equipamentos de vigilância eletrônica, durante toda a vigência do 

Contrato nº 10/2010 firmado com a empresa Centauro Vigilância e Segurança Ltda.  

Segundo os valores de referência apurados no “CADTERC”, em 9 (nove) meses de contrato, o 

hospital teria desembolsado, no máximo, R$ 134.613,09 (R$ 14.957,01 x 9 meses), ou seja, R$ 

108.818,46 a menos. Essa diferença financeira conduz à ocorrência de superfaturamento em 

quase 80% do valor apurado.  

Com relação ao sobrepreço, adotando-se o valor da pesquisa de R$ 14.957,01 de equipamentos 

eletrônicos somados ao valor fixado de R$ 54.210,47 dos serviços de vigilância, totalizaria R$ 

69.167,48, em vez de R$ 81.258,42 cobrado mensalmente pela contratada, sendo uma diferença 

a maior de R$ 12.090,94 mensais e R$ 145.091,28 anual.   

Para efeito comparativo dos preços praticados no Contrato nº 10/2010, relevante é a proposta da 

vencedora do Pregão Eletrônico nº 69/2008 (Processo nº 33433.000353/2008-34 - Outubro/2008) 

do Hospital Federal dos Servidores, para o mesmo objeto, que teve como vencedora a empresa 

Confederal Vigilância. Pela proposta constante da folha 387 dos autos, verificou-se que a parcela 

do objeto do pregão referente ao serviço de locação do Sistema de CFTV do Hospital dos 

Servidores, que envolve a locação de 87 câmeras e mais do que 4 (quatro) Centrais de 

Monitoramento, correspondendo a um escopo maior do que o objeto do Contrato nº 10/2010 

firmado entre a empresa Centauro e o HFI, custou em torno de R$ 3.444,83/mês, já incluso o 

BDI com as seguintes rubricas: disponibilização dos equipamentos e acessórios, a instalação, a 

manutenção e a mão-de-obra de infra-estrutura, bem como o lucro (10%) e as despesas 

administrativas e operacionais (11%), proporcionais à parcela considerada de vigilância 

eletrônica.  

Reforçando as evidências de locação de equipamentos de vigilância eletrônica por preço 

incompatível com o mercado, no período de 11 a 15.7.2011, realizou-se pesquisa de preço, no 

sítio eletrônico (Internet) de diversas lojas do ramo, dos equipamentos considerados principais 

no sistema de vigilância eletrônica, priorizando-se os equipamentos do fabricante “TECVOZ”, 

que é a marca da grande maioria das câmeras instaladas no HFI, conforme verificado na proposta 

comercial da empresa Centauro, constante dos autos. Como resultado dessa pesquisa, a equipe de 

auditoria levantou os seguintes preços de aquisição:  
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Monitor LCD 42‟‟ 

Descrição da câmera Empresa Valor (R$) 

Monitor Profissional LCD 42 ´ Widescreen LG M4214C ( 

M4214C - BA ) garantia de 1 ano pela LG 

Intersolução 

(http://www.intersolucao.com.br) 2.174,00 

Monitor LCD 42in LG M4214C - BA, Full HD, Vídeo Wall - 

LCD 42in 1920×1080 HDMI 
Gogeek 

(https://www.gogeek.com.br) 2.099,98 

Monitor LFD ( Grande Formato ) LG M4214C 42, Full HD, 

Vídeo Wall 
Wincamp Informática 

(http://loja.tray.com.br/loja/loja-263458) 2.099,00 

Monitor Aoc 42 ´ ´ Lcd H428pw / M 
techclube.com 

(http://www.techclube.com/) 1.283,00 

Monitor AOC 42´´ LCD AOC H428PW Widescreen Design 

Black Piano c / HDMI, entrada de audio - - cod. 19477 
Balão da Informática 

(http://www.balaodainformatica.com.br) 1.404,20 

Monitor AOC H428Pw 42in 1680x1050@60Hz 7W x2 Stereo 
PC LÂNDIA 

(http://www.pclandia.com.br) 1.589,00 

Média = R$ 1.764,15  (Mais cara = R$ 2.174,00 – Mais barata = R$ 1.283,00) 

 

 
Monitor LCD 20‟‟ 

Descrição da câmera Empresa Valor (R$) 

TV Monitor LCD 20 ´ 2033M Widescreen Entrada HDMI 

Funções PIP e PBP - Samsung - cod. 2303362 

eFácil 

(http://www.efacil.com.br) 499,00 

Monitor LCD TV 20 Samsung Widescreen 1600x900p - 

2033M Samsung 
DELTTA COMPUTADORES 

(http://www.deltta.com.br/) 473,10 

MONITOR SAMSUNG 2033M LS20CFSKFMZD COM TV, 

CREAM - MFM, 20 POLEGADAS, PRETO PIANO - Com o 

novo monitor multimídia - cod. 13995 

QueBarato 
(http://www.quebarato.com.br/) 

529,48 

Média = R$ 500,53 
 

 

Gravadora Digital CCTV (Sem HD incluso) 

Descrição Empresa Valor (R$) 

Gravador Digital de Áudio e Vídeo DVR 16 canais - VD 16E 

480 - Intelbras 

LARANJA.COM 

(http://www.laranja.com) 2.575,90 

Gravador Digital CCTV DVR - HM16 com 16 Canais - HDL 
Shop Internacional 

(http://www.shopinternacional.com.br) 1.949,00 

STAND ALONE 16 CANAIS - INTELBRASVD 16E 480 - 

Gravador digital de vídeo ( DVR ) 
Casa do PABX 

(http://www.casadopabx.com.br/) 2.334,80 

Média = R$ 2.286,57 
 

 

HD´s (internos) 

Descrição Empresa Valor (R$) 

DISCO RIGIDO ( HD ) 3.5 ´ SATA2 7200RPM 1 TB 

SEAGATE 
Compulink 

(http://www.compulink.net.br) 
124,06 

DISCO RIGIDO ( HD ) 3.5 ´ SATA2 7200RPM 1 TB 

WESTERN DIGITAL 
Compulink 

138,48 

DISCO RÍGIDO SEAGATE ST31000528AS 1TB SATA 

300MB / s 7200rpm 32MB - Disco Rígido Seagate 

ST3100052 - cod. 12762 

Balão da Informática 

148,20 

DISCO RIGIDO SAMSUNG 1.0TB 5400RPM 

ECOGREEN - HD103SI / SRA 
Evolution Sale 

(http://www.evolutionsale.com.br) 156,90 

Média = R$ 141,91 
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Câmeras do Tipo Speed Dome 

Descrição da câmera Empresa Valor (R$) 

Câmera de Segurança Speed Dome com Zoom de 36x 

VSD 1000 36X - cod. 2574 
Eletrônica Santana 

(http://www.eletronicasantana.com.br/) 6.070,00 

Speed Dome 27x Cod: 144507 

TOPSEG 
(http://www.snetcommerce11.com.br/ecommer

ce_site/) 1.861,60 

Speed Dome Clear CL Combat 352 x Promoção 

Lançamento 
ALARTEC Sistemas de Segurança 

(http://www.alartec.com.br) 1.699,00 

Speed Dome VTV VT - 10300V - V1 27x - cod. 1691 Eletrônica Santana 2.179,30 

Speed Dome TecVoz TS - 3011 - cod. 1532 Eletrônica Santana 4.163,76 

SPEED DOME cód 12732 
Seg Câmera 

(http://www.segcamera.com.br/) 2.700,00 

Câmera Speed Dome 312X Day - Night - VTV VTV 
WalMart 

(http://www.walmart.com.br) 4.999,00 

Speed Dome 352 X Cod: 146034 TOPSEG 2.444,00 

Câmera Speed Dome 432x Low Light - VTV VTV WalMart 6.099,00 

Speed Dome 432x 7° Cod: 146035 TOPSEG 4.865,10 

Câmera Speed Dome 27X Day - Night - VTV VTV WalMart 2.159,00 

Câmera Mini - Speed Dome 100X DAY - NIGHT - VTV 

VTV 
WalMart 

2.299,00 

Câmera Speed Dome DN CCD 1 / 4 SONY Super HAD 

ZOOM 36XóT, 12DIG. 0,01LUX EX1010 
Facildecor (Subtweb) 

(http://www.subtweb.com.br) 5.299,00 

SPEED DOME CCD SONY 1 / 4 480L - ... - cod. 51 
CAMERAS COM INFRA 

(www.camerascominfra.com.br/comercio/) 1.500,00 

VR CAM SPEED DOME VR - 305 ( EXTERNA ) 

BEST Informática & Tecnologia 
(http://www.bestinformatica.com.br/loja/loja-

144940) 2.796,00 

Speed Dome 6 ´ Interno VT - 10700 

BR1-Computer 
(http://www.br-

1computer.com.br/loja/emp_bodyhome.aspx?c
odemp=102) 2.748,00 

Speed Dome 27x VT - 10.300 
FOX CABLE 

(http://www.conectmidia.com.br/lojavirtual/) 1.580,00 

Câmera Speed Dome GRAVO CCD SONY SUPER HAD 

1 / 4 ´ 480L 

Distribuidor de Segurança 
(http://loja.distribuidordeseguranca.com.br/ind

ex.php) 3.580,00 

Média = R$ 3.280,10 (Mais cara = R$ 6.099,00 – Mais barata = R$ 1.500,00) 

 

 
Câmeras Mini-Dome (da marca TecVoz) 

Descrição da câmera Empresa Valor (R$) 

Micro câmera de segurança colorida CCD TecVoz - cod. 

620 
Eletrônica Santana 

113,91 

Mini Câmera de Segurança Digital Colorida Day Night 

MCDN 420L TecVoz - cod. 144 
Eletrônica Santana 

123,41 

Mini Câmera de Segurança TecVoz Day Night CCD Sony 

HS - cod. 1967 
Eletrônica Santana 

142,41 

Mini camera Tecvoz com lente Pinhole 420 Linhas 

Sóalarmes.com 
(http://www.soalarmes.com/loja/default.asp?sto

re=107029&template_id=6&partner_id=&) 266,90 

MINI CAMERA COLOR CCD 3,6MM DAY NIGHT 1 / 

3 TECVOZ 420L LIGTH Cod: 273791 
Brasitone 

(http://www.brasitone.com.br) 134,00 

Câmera de Segurança Tecvoz MINI CAMERA TVZ CCD 

Sony - 1 / 3 - 420TVL 0.6 Lux / 0.05 Lux - 3.6mmMINI 

CAMERA CCD - SONY 1 / 3 420TVL 0.6 Lux / 0.05 Lux 

- 3.6 mm 

Casa do PABX 

126,12 

Câmera de Segurança Tecvoz MINI CAMERA SONY 

510TVL ALTA RESOLUÇÃOMCS 500HS MINI 

CAMERA SONY ALTA RESOLUÇÃO 510TVL, 0,1 / 

Casa do PABX 

 
284,00 
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0,05LUX 

MINI CAMERA COLOR DAY NIGHT TECVOZ TVZ - 

MD CCD SHARP 1 / 4 420 LINH - Modelo: TVZ - MD 

Dispositivo de Imagem: 1 / 4 ´ Sharp color CCD Número 

de Pixels: ( H ) 510 X ( V ) 492 Sistema de Varredura: 525 

linhas, 60 campos / s Sistema de Sincronismo: Int 

QueBarato 
(http://www.quebarato.com.br/) 

134,00 

MINI CAMERA COLOR TECVOZ TVZ - MC CCD 

SHARP 1 / 4 380 LINHAS 0.7 LUX - Modelo: TVZ - MC 

Dispositivo de Imagem: 1 / 4 Sharp CCD Número de 

Pixels: ( H ) 510 X ( V ) 492 Sistema de Varredura: 525 

linhas, 60 campos / s Sistema de Sincronismo: Interno Res 

QueBarato 
(http://www.quebarato.com.br/) 

122,00 

Mini CâmeraTec Voz Day Night - CCD Sony Color - 1 / 4 

- 420TVL Color 0.7 Lux - P / B 0.3 Lux 
Sóalarmes.com 

274,00 

Média = R$ 172,08  (Mais cara = R$ 284,00 – Mais barata = R$ 113,91) 

 

 
Câmeras Profissionais (da marca TecVoz) 

Descrição da câmera Empresa Valor (R$) 

Câmera de Segurança Profissional TecVoz TEC DNS480 -

cod. 1028 
Eletrônica Santana 

370,41 

Câmera de Segurança Profissional TecVoz TEC DNS550 

Day Night - cod. 1395 
Eletrônica Santana 474,91 

Câmera de Segurança Profissional TecVoz TEC - 420 - 

cod. 1025 
Eletrônica Santana 

205,11 

Câmera de Segurança Profissional TecVoz TEC DNS420 - 

cod. 1027 
Eletrônica Santana 

294,41 

Câmera de Segurança TECVOZ CAMERA CCD SONY1 

/ 3 480TVL 0.5 / 0.1LUX TEC - DNS 480 Camera 

Profissonal 1 / 3 Sony Day Night CCD 480TVL 0.5 / 

0.1LUX 

Casa do PABX 

 
441,49 

Câmera de Segurança Tecvoz CAMERA CCD SONY1 / 3 

550TVL 0.2 / 0.1LUX TEC - DNS 550HS Camera Prof. 

Day Night - CCD Sony Super Had - 1 / 3 - 550TVL Color 

- 0,2 Lux - P / B 0,1 Lux 

Casa do PABX 

 

608,07 

Média = R$ 399,07    (Mais cara = R$ 608,07 – Mais barata = R$ 205,11) 

 

 
Câmera c/ Infravermelho (da marca TecVoz) 

Descrição da câmera Empresa Valor (R$) 

Câmera de Segurança Infra Red TecVoz CDIR6 - cod. 

1032 
Eletrônica Santana 

483,46 

Câmera de Segurança Infra Red TecVoz CDIR de 25Mts - 

cod. 1030 
Eletrônica Santana 

236,55 

CAMERA COM INFRA VERMELHO MODELO CDIR2 

420L, 25MTS DA TEC VOZ 

Portal virgula oito 

Comercio on line 
(http://www.virgulaoito.com/) 

 

 
247,77 

Câmera de Segurança Tecvoz CAMERA COLOR 420TVL 

SONY INFRA 30m 6mmCDIR3S CAMERA INFRA RED 

30 M, LENTE 6MM / 1.8 

Casa do PABX 

 
326,29 

Câmera de Segurança Tecvoz CAMERA COLOR INFRA 

RED 25M LENTE 3.6MM 

Casa do PABX 

 283,99 

Câmera de Segurança TecvozCAMERA COLOR INFRA 

RED 25M LENTE 6,0MM 

Casa do PABX 

 283,99 

Média = R$ 310,34  (Mais cara = R$ 483,46 – Mais barata = R$ 236,55) 
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Mesa controladora (p/ Speed Dome) 

Descrição Empresa Valor (R$) 

Mesa Controladora CL Black Celar para Speed dome ALARTEC Sistemas de Segurança 899,99  

Mesa controladora desenvolvida para facilitar o controle 

das câmeras de sistema. Com joystick inteligente, facilita 

o controle de Zoom, Varredura Automática, 8 grupos e 16 

posicionamentos pré-configurados por grupo, controla até 

1024 câmeras. 

TOPSEG 

1.040,00  

MESA DE CONTROLE VTV 100ZJ ( SPEED DOME, 

CÂMERA ZOOM, ETC... ) - cod. 1397 
Cameras de Segurança Eletrônicos 

(http://loja.tray.com.br/loja/loja-138234) 1.099,00 

Média = R$ 1.013,00 

 

 
Caixa de proteção (p/ as câmeras mini-dome e profissionais) 

Descrição Empresa Valor (R$) 

Caixa de proteção grande - Marca: CONFISEG TOPSEG 29,50 

Caixa de proteção média - Marca: CONFISEG TOPSEG 23,50 

Caixa de proteção BABY - Marca: CONFISEG TOPSEG 8,20 

 

 

RESUMO DA PESQUISA NA INTERNET 

Descrição do item Qtde 
Preço Médio de Aquisição 

(R$) 

 

Total da Aquisição 

(R$) 

Monitor LCD de 42‟‟ (*) 1 1.764,15 1.764,15 

Monitores LCD de 20‟‟ (*) 3 500,53 1.501,59 

CPU´s (Gravadora Digital / Sem HD incluso) (*) 4 2.286,57   9.146,28 

HD (interno) de 1TB (*) 4 141,91 880,20 

Câmera Speed Dome 1 3.280,10 3.280,10 

Câmeras Mini-Dome 28 172,08 4.771,76 

Câmeras Profissionais 7 399,07 2.793,49 

Câmeras c/ Infravermelho 2 310,34 620,68 

Mesa controladora p/ Speed Dome 1 1.013,00 1.013,00 

Caixa de proteção grande - Marca: CONFISEG 7 29,50 206,50 

Caixa de proteção média - Marca: CONFISEG 28 23,50 658,00 

Total 26.369,67 

 (*) - O conjunto “Monitor + Gravadora Digital + HD” forma uma CPU/Central de Monitoramento, que 

no HFI totalizam  4 (quatro) unidades. 

 

A partir da pesquisa acima, foi demonstrado que o valor pago à empresa Centauro pela locação 

dos equipamentos de vigilância eletrônica, em apenas um mês (R$ 27.047,95), equivale a 

adquirir todos os “principais” equipamentos instalados na Sala de Monitoramento Eletrônico do 

HFI (R$ 26.369,95), o que corrobora os indícios de que o preço pago pelo referido serviço está 

superior ao praticado no mercado nacional, uma vez que a Internet possui abrangência nacional.  

Sendo assim, com base nos preços de referência publicados pelo “CADTERC” em Janeiro/2010, 

nos preços praticados em contratos semelhantes com outros hospitais do Rio de Janeiro, a 

exemplo do Pregão Eletrônico nº 69/2008 firmado entre a Confederal e o Hospital Federal dos 

Servidores e, principalmente, considerando a pesquisa de preços de aquisição de equipamentos 

de vigilância eletrônica realizada pela equipe de auditoria, que respeitou o escopo do objeto em 

questão, constata-se que o preço praticado no Contrato nº 10/2010 está superior ao praticado no 

mercado nacional, ocasionando também o superfaturamento da empresa contratada no decorrer 

dos 9 (nove) meses de vigência de contrato.  
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Além disso, considerando o modelo de contratação escolhido pelos Diretores do Hospital de 

Ipanema, também se verifica uma afronta ao princípio da economicidade, dado que a aquisição 

dos equipamentos, em conjunto com um contrato mensal de manutenção dos mesmos (sem 

locação), ao que parece, apresenta-se como uma alternativa mais viável, ainda que sob o ponto 

de vista financeiro.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos , a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, a Chefe do Setor de Compras do Hospital encaminhou, por meio do 

documento s/ número de 26.9.2011, a seguinte justificativa:  

“(...) Deflagra que na pesquisa mercadológica às fls. 272 à 329 constam cópias dos e-

mails enviados para diversas empresas (mínimo de dezessete), solicitando proposta de 

preço para o objeto, de acordo com o Projeto Básico para Segurança e Vigilância 

Eletrônica. À época, a publicação que antecede a pesquisa de mercado, não fora 

realizada em razão de que, não havia contratação de empresa de publicidade para tal. 

Com referência ao site CADTERC, informamos que em nenhum momento o Setor de 

Compras teve informações pelos órgãos de controle interno e externo da existência do 

mesmo como utilização de parâmetro para pesquisa. 

Este Setor de Compras realizou pesquisa a mais ampla possível, conforme exige a Lei 

8.666. E assim sendo, comprovado às fls. 272 a 329, categoricamente a consulta 

mercadológica necessária para obter o melhor e o menor preço. Inclusive, foram 

realizados contatos telefônicos com as empresas cobrando as respostas, respostas estas 

que dependiam para o andamento do processo. 

Em retorno aos valores de referência da CADTERC, há que ser considerado não só a 

não informação da existência do sitio pelos órgãos de controle, como também o fato de 

existirem os valores no referido site, e que não exige que as empresas ofertantes cotem 

com base nesses mesmos valores. Fato este, comprovado nas planilhas apresentadas às 

fls. 330 à 381 dos autos, pelas empresas que nos enviaram as planilhas de custo e 

formação de preço. Continuando, após a fase de análise interna pelos setores desta 

Unidade Hospitalar aos quais o setor de Compras é subordinado, fora os autos 

encaminhado ao Núcleo de Assessoramento Jurídico para serem tecidas instruções para 

correções necessárias, sem que fossem feitas considerações à pesquisa mercadológica 

realizada. 

Ressaltamos que consta dos autos à fls. 750 planilha demonstrativa 

comprovando que o valor mensal pago por esta Unidade Hospitalar, caracteriza-se entre 

outras 3 (três) Unidades Hospitalares da Rede Federal com valor abaixo da média 

É atribuição do Setor de Compras realizar pesquisa e informar os valores 

encontrados para serem analisados pela Administração, uma vez que a pesquisa 

mercadológica não define o valor para aquisição, e sim apresenta os valores 

encontrados.”  

 

Análise do Controle Interno: 

Em sua resposta, a Unidade apresentou em síntese os seguintes argumentos: a) que o Setor de 

Compras realizou pesquisa a mais ampla possível, tendo sido consultadas, à época, 17 
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(dezessete) empresas; b) na época, a Unidade não tomou conhecimento sobre a existência do 

sítio do CADTERC, sequer sua aplicabilidade como parâmetro de pesquisa; c) que não há 

obrigatoriedade de que as empresas ofertantes cotem preços com base nos valores publicados no 

CADTERC; d) de que os autos foram encaminhados à NAJ-RJ que não fez ressalvas acerca da 

pesquisa mercadológica realizada; e) que o preço praticado no HFI caracteriza-se como abaixo 

da média de outras 3 (três) Unidades Hospitalares da Rede Federal.  

O inc. II do art. 48 da Lei nº 8.666/1993 (combinado com o inc. VII do art. 24 da mesma lei) 

dispõe que as propostas com valor global superior ao limite estabelecido pela Administração 

serão desclassificadas, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 

com os de mercado. Já a alínea “b” do inc. XII do art. 15 da IN MPOG/SLTI nº 02/2008 diz que 

o projeto básico da contratação deve conter o custo estimado da contratação, o valor máximo 

global e mensal, definido por meio de fundamentada pesquisa de preços no mercado em 

contratações similares; ou ainda por meio de adoção de valores constantes dos indicadores 

setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros 

equivalentes, se for o caso.  

A legislação, de fato, não traduz como obrigação para a Administração Pública Federal do uso 

dos preços constantes do Sítio do CADTERC como parâmetro oficial para determinação da 

compatibilidade de preço em relação ao praticado no mercado. Entretanto, à luz dos dispositivos 

legais mencionados, a Unidade deve utilizar quaisquer mecanismos disponíveis, a exemplo desse 

sistema de cadastro de terceirizados, com o fito de determinar um preço referencial para a 

contratação.  

O fato dos preços contratados pelo HFI se situarem bem acima do patamar de preços divulgados 

em estudo técnico realizado na praça de São Paulo, que pratica notadamente preços similares aos 

do mercado do Rio de Janeiro, é um indicativo de que os preços contratados estão incompatíveis 

com o mercado nacional, indo de encontro aos dispositivos legais supracitados. Além disso, o 

Tribunal de Contas da União – TCU tem preconizado o uso do CADTERC como parâmetro 

oficial na verificação de compatibilidade de preços para as contratações serviços continuados, a 

exemplo dos Acórdãos nºs 3.070/2010, 3.072/2010, 3.362/2010, 361/2011 e 1.789/2011 todos do 

Plenário do TCU.  

Vale comentar que o parecer da NAJ-RJ levanta apenas aspectos jurídicos relacionados com os 

requisitos legais para a contratação ensejada, estando fora de sua competência a verificação da 

economicidade dos preços praticados. Logo, essa justificativa não deve prosperar.  

Em que pese a ausência de falhas na condução da ampla pesquisa mercadológica realizada, 

mesmo diante da alegação de que o Setor de Compras seguiu todos os trâmites que a lei lhe 

reserva, a Unidade não justificou o preço abusivo praticado na locação dos equipamentos de 

vigilância eletrônica, que estava bem acima dos parâmetros de referência encontrados pela CGU.  

 

Recomendação 001: 

Utilizar, nas próximas licitações a serem realizadas pela Unidade, além da cotação de preços 

usualmente realizada com empresas do ramo sediadas no Estado do Rio de Janeiro,  outros 

mecanismos de busca de preços, tais como o COMPRASNET, o cadastro de materiais e serviços 

do SIASG (CATSERV CATMAT), instituições governamentais oficiais de pesquisa (IBGE, FGV, 

etc.) e/ou busca por preços praticados em outros hospitais da esfera federal, estadual e municipal, 

localizados em outros estados federativos. 
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Recomendação 002:  

Apurar a responsabilidade de quem deu causa à irregularidade, uma vez que o serviço de 

vigilância eletrônica, em específico, foi contratado por preço manifestamente superior ao 

praticado no mercado nacional.  

Recomendação 003: 

Adotar providências para o ressarcimento ao erário de valores pagos acima dos preços praticados 

no mercado. 

Recomendação 004: 

Promover novas licitações em separado para os serviços de vigilância armada e vigilância 

eletrônica, em obediência ao contido no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.  

 

 

2.1.3.17. CONSTATAÇÃO 

Ausência de detalhamento dos custos e do preço unitário mensal do aluguel de cada 

equipamento de vigilância eletrônica, em afronta ao inc. II do § 2º do art. 7º da Lei nº 

8.666/1993, e inclusão indevida dos custos de vigilância eletrônica dentro da planilha de 

custo e formação de preço dos postos de vigilância desarmada.  

 

Fato: 

Em análise à proposta técnica e comercial da empresa Centauro, às folhas 514 a 650 dos autos, 

vencedora do Pregão Eletrônico nº 01/2009, verificamos que não foi apresentada planilha 

detalhando a parcela referente aos serviços de vigilância eletrônica, a partir da qual seria possível 

verificar o preço unitário mensal do aluguel de cada um dos equipamentos eletrônicos 

relacionados no item 13 do termo de referência.  

A empresa Centauro Vigilância e Segurança Ltda., no entanto, incluiu em suas Planilhas de 

Custo e Formação de Preço dos Postos de Vigilância Desarmada (folhas 614 a 628 dos autos), na 

seção “Demais Componentes” da planilha, uma rubrica denominada de “VALOR MENSAL DE 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO À VIGILÂNCIA ELETRÔNICA”, com valor 

unitário de R$ 957,85 que, multiplicado pela quantidade de 26 vigilantes alocados no HFI, 

totaliza R$ 24.904,10, sendo esses valores desembolsados mensalmente. Esse valor, com a 

incidência de lucro, despesas administrativas e tributos, alcança o montante de R$ 27.047,95, 

que representa um preço bem superior ao praticado no mercado, conforme tratado em item 

específico deste Relatório.  

Em que pese ter sido possível totalizar a parcela referente à vigilância eletrônica, a Centauro, 

licitante vencedora do pregão em comento, deveria ter detalhado a prestação do serviço de 

vigilância eletrônica em sua proposta, de maneira a permitir a visualização, não só dos custos 

atrelados ao serviço, mas também do preço mensal unitário do aluguel de câmeras e dos demais 

equipamentos do Circuito Fechado de TV - CFTV.  

Da maneira que a proposta foi apresentada, além da falta de transparência do custo relativo ao 

fornecimento de equipamentos, o preço mensal da vigilância eletrônica pode aumentar em 

virtude de eventual acréscimo no serviço de vigilância desarmada, ocasionada, por exemplo, pela 

contratação de um novo vigilante, visto que o custo da vigilância eletrônica está segmentada, de 

maneira per capita, dentro da planilha de custo e formação de preço de cada posto de trabalho 

(44horas, Diurno 12x36hs e Noturno 12x36hs). Nesse contexto, não faz sentido ampliar a 

despesa mensal com vigilância eletrônica simplesmente pelo acréscimo de novos vigilantes 

desarmados, visto que os serviços são independentes entre si no que tange à execução.  
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Apesar de a empresa Centauro ter afrontado o inc. II do § 2
o
 o art. 7º da Lei nº 8.666/1993 e a 

jurisprudência do TCU, que determina que todos os custos das contratações devem ser 

devidamente detalhados em planilhas demonstrando a composição dos custos, quem deu causa à 

irregularidade foi o elaborador do Projeto Básico do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2009, 

uma vez que o modelo de planilha de custo e formação de preço dos postos de vigilância 

desarmada, constante do Anexo VI-D do Termo de Referência, reproduzida abaixo, já previa a 

inclusão da referida rubrica, conforme demonstrado adiante: 

 

Demais custos 
Módulo: Demais Componentes 

I Demais Componentes  % Valor 

A 
Despesas operacionais / administrativas  

 
 

 

B 
Valor mensal da locação dos equipamentos destinados à Vigilância 

Eletrônica 
 

 

C Lucro   

 Total de Demais Componentes   

Fonte: Projeto básico. 

 

Corrobora a irregularidade o fato de que o Projeto Básico não forneceu modelo de planilha 

acessória para que as empresas, em suas propostas, detalhassem seus custos afetos à rubrica de 

vigilância eletrônica, motivo pelo qual nenhuma das empresas cotadas, inclusive a CENTAURO, 

empresa vencedora do certame, apresentou detalhamento dos custos afetos à vigilância 

eletrônica, bem como do preço unitário do fornecimento dos equipamentos.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, o servidor do hospital federal (matrícula 1098734) encaminhou, por meio 

do documento s/ número de 26.9.2011, a seguinte justificativa: 

“A (sic) presentes auditorias contempla, o (sic) itens 2.1.1.2 e 2.1.13, em sua (sic) 

constatações n° 002 e 003, e seus parágrafos, onde, vem, elucidar tais questionamentos. 

No que diz respeito à contratação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de 

equipamento de vigilância eletrônica em conjunto com serviços continuados de 

vigilância desarmada, em desacordo com a IN MPOG n° 03/2009. Que alterou a IN 

MPOG n° 02/2008, e a súmula TCU n° 274, de 10.11.2004, culminado em restrição à 

competitividade do certame. 

E descabido tal restrição de competitividade uma vez que o próprio auditor reconhece e 

alega no parágrafo seguinte, que '.ora transcrevemos. Em análise ao processo n° 

33401.000608/2009-17, referente ao pregão eletrônico n° 01/2009 e ao contrato n° 

10/2010 firmado com a empresa Centauro Vigilância e Segurança Ltda., com valor 

mensal de R$ 81.258,42, foi detectado que a unidade licitou o serviço de vigilância 

desarmada em conjunto com prestação de serviço de vigilância eletrônica, em 

desconformidade com o inciso 1 do artigo 51-B da IN/SLTI MPOG n° 02/2008, de 

16.10.2009, que foi incluído pela IN/SLTI MPOG n° 03/2009. ' 

Apesar de o serviço ter sido demandado em 05.03.2009 (Memorando n° 

018/MANUTENÇÃO/HI/2009) e do responsável pela elaboração do termo de 

referência ter encaminhado, por meio de despacho emitido em 25.08.2009 (folha 270 
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dos autos), nova versão do Projeto Básico contendo ajuste recomendados pelo Núcleo 

de Assessoria Jurídica - NAJ/AGU (Parecer Jurídico CBSS/NAJ-RJ/CGU/AGU n° 

2661/2009, 13.07.2009 -folhas 216 a 223), época em que a IN/SLTI/MPOG nº 03/2009 

ainda não havia sido publicada, algumas questões devem ser consideradas na análise.  

No item a: A natureza distinta dos serviços inviabiliza a princípio a licitação em 

conjunto, vez que a vigilância desarmada é considerada locação de mão-de-obra por 

posto de trabalho (terceirização por meio de fornecimento de mão-de-obra), enquanto 

que a vigilância eletrônica é um serviço comum, a partir do qual a divisão do objeto 

ampliara a competitividade do certame, permitindo que empresas de diversas 

envergaduras participassem do procedimento licitatório. Nesse diapasão, vale 

mencionar que a contratação, por exemplo, de mais um posto de vigilante, independente 

da jornada de trabalho (44h ou 12x36) não afeta a execução e a estrutura de custo 

referente à locação dos equipamentos da sala de monitoramento de vigilância, e vice-

versa. 

É imperioso destacar que os autos passaram pela análise da Controladoria Jurídica da 

União - CJU - antigo Núcleo de Assessoria Jurídica - NAJ -. Que é o nosso controle 

interno, e o parecer nas folhas 216 a 223, em nenhum momento condenam ou restringe 

o fato de que, sendo de natureza distinta de serviço que inviabilizaria o princípio da 

licitação em conjunto. 

No item b: Soma-se a isso o fato de que são feitas exigências habilitatórias diversas 

para as empresas prestadoras de serviço de vigilância eletrônica, tais como o registro no 

CREA (parágrafo único do artigo 51-B da IN/SLTI MPOG n° 02/2008), não exigível 

para as empresas que tem como especialidade única o fornecimento de mão-de-obra; e 

Em análise do edital do pregão eletrônico n° 01/2009, podemos apontar como cláusulas 

restritivas de competitividade os seguintes itens do termo de referência: 

- item "10.1.5.8" do termo de referência exige atestado de aptidão técnica para o 

fornecimento de circuito fechado de TV-CFTV; 

- item "10.1.5.9" exige que a empresa tenha profissional de nível superior detentor 

de certidão de acervo técnico de responsabilidade por execução de obras e/ou serviço de 

complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto da licitação, 

emitido pelo CREA; 

- item "10.1.5.10" demanda a apresentação pela licitante de prova de regularidade 

da empresa perante o CREA com jurisdição no Rio de Janeiro(registro no CREA-RJ); 

- e o item "10.1.5.11" também exige que a licitante tenha, no 

mínimo, 01 (um) engenheiro eletricista ou eletrônico (responsável 

técnico), devidamente registrado no CREA-RJ.  ' 

Não é demais repetir que os autos foram analisados pelo nosso setor de assessoria 

administrativa e controle processual e o núcleo de assessoria jurídica à época e em 

nenhum momento evidenciou-se que tais itens fossem questão de extinção de 

competitividade. Até porque ao órgão de controle tem a função de assessorar e orientar 

os seus órgãos administrativos. 

Ao analisar item a item do Parecer Jurídico CBSS/NAJ-RJ/CGU/AGU n° 2661/2009, 

documento que segue em anexo, em nenhum momento foram apontado cláusula 

restritivas de competitividade bem como no termo de referência e bem como os itens 

"10.1.5.8, 10.1.5.9, 10.1.5.10 e 10.1.5.11" , o parecerista se quer menciona tais itens 

para mudança. 
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O princípio da Boa-Fé é um elemento que se caracteriza pela seriedade das intenções, 

não subjetivas, mas à de caráter objetivo, na intenção com a qual ele faz ou deixa de 

fazer alguma coisa. 

O princípio do Duplo Grau de Jurisdição Administrativa orienta que as decisões 

administrativas, inclusive e principalmente aquela proferidas no processo, podem conter 

equívocos. Daí a necessidade de que as condutas estatais submetam-se a duplo exame, 

porque a oportunidade de se haver uma segunda análise propicia uma melhor conclusão 

e maior segurança para o interessado e para a coletividade. 

À própria autoridade que tenha proferido a decisão recorrida é oferecida uma 

oportunidade de reexame, remetendo à autoridade hierarquicamente superior. A 

possibilidade de reexame da decisão retira o arbítrio de quem decide e obriga a que a 

decisão proferida seja devidamente fundamentada, motivada, dando ensejo à 

possibilidade de controle, inclusive judicial, sem o qual não existe o chamado Estado de 

Direito. 

No item c: A súmula 247 do TCU, de 10 de Novembro de 2004, diz que é obrigatória a 

admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para 

a contratação de obra, serviço, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde 

que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, 

tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora 

não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do 

objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidade autônomas, devendo as 

exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.  

Não há prejuízo quanto à contratação de empresa que presta o serviço de segurança 

desarmada e vigilância eletrônica, há sim uma otimização quanto à prestação de serviço, 

evitando um gasto com mais uma empresa e equipe técnica, profissional com Know-

How para operar o equipamento, uma vez que ministério da saúde não dispõe em seu 

quadro de pessoal, nem em seu plano de cargo e salários, a previsão de recursos 

humanos especializados para o atendimento de serviço dessa natureza, que ao ver se 

tornaria, mas dispendioso para unidade hospitalar. Assim como a súmula 274 do TCU 

comenta "cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 

complexo ou perda de economia". 

Em função dessas responsabilidades pronunciou o Tribunal sobre importantes aspectos 

ligadas a atribuição de fiscal de contratos: 

Necessidade de capacidade técnica para o exercício da função de fiscalização (.) Determinação 

para que seja designado fiscal de contrato servidores ocupantes de cargos da área técnica ou 

administrativo que realmente tenha condição de desempenhar tal mister. AC. 2.960/2006-TCU-

1
o
 Câmara. 

A respeito desse tema, cabe citar o artigo 67 da lei 8.666/1993 sobre a obrigatoriedade 

de administração controlar fiscalizar a execução de todos os seus contratos, dispondo o 

seguinte: 

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidia-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

Destaca-se nesse dispositivo legal a possibilidade de administração contratar pessoas ou 

empresas especializadas para assistir ao fiscal ou comissão de fiscalização quando se 

fizer necessário. Essa faculdade preconiza que a falta de pessoal qualificado não pode 

colocar em risco o resultado da contratação. 
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Cabe destacar que no parecer jurídico reitera-se que o projeto básico e o termo de 

referência deverão ser preferencialmente elaborados por técnico com qualificação 

profissional pertinente às especificidades do serviço a ser contratado, conforme dispõe a 

IN/MPOG n° 02/2008 (art.14). 

Diante do exposto, conclui-se que a não divisão do objeto do pregão eletrônico n° 

01/2009, que deu origem ao contrato n° 10/2010, é irregular, dado que o serviço de 

vigilância desarmada é técnica e financeiramente independente da locação dos 

equipamentos de vigilância eletrônica, tendo ocorrido à revelia da legislação vigente, 

dando causa também à restrição de competitividade do certame.  

Não há que se falar em revelia a legislação vigente, uma vez que a legislação vigente à 

época não a alcançava, como bem dito pelo próprio auditor "época era que a IN/SLTI 

MPOG nº 03/2009 ainda não havia sido publicada. E o que não deu causa a restrição 

de competitividade ao certame, uma vez que era um serviço só. 

No que diz respeito ao subitem referente a; Ausência de detalhamento dos custos e do 

preço unitário mensal do aluguel de cada equipamento de vigilância eletrônica em 

afronta ao inciso II do § 2
o
 artigo 7º da lei nº 8.666/1993. E inclusão indevida dos custos 

de vigilância eletrônica dentro da planilha de custo  formação de preço dos postos de 

vigilância desarmada. 

Cabe mais uma vez ressaltar que, por não dispor de pessoal técnico com qualificação 

profissional pertinente às especificidades do serviço a ser contratado. Houve uma 

omissão por parte do projeto básica o que não foi constatado no nosso setor de 

assessoria administrativa e controle processual à época e o núcleo de assessoria jurídica 

-NAJ/AGU - sendo o órgão responsável para verificar qualquer discrepância no projeto 

básico e termo de referência. Faz se necessário citar o artigo 67 da Lei 8.666/1993. 

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidia-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

Por fim, registrar, mas uma vez o que foi escrito no parecer jurídico: o projeto básico e 

o termo de referência deverão ser preferencialmente elaborados por técnico com 

qualificação profissional pertinente às especificidades do serviço contratado, conforme 

dispõe a IN/MPOG n° 02/2008 (artigo 14). O artigo 15 da IN/MPOG n° 02/2008 ainda 

enumera os dados que deverão compor o projeto básico e o termo de referência. 

Cabe ressaltar que a unidade hospitalar passou por um longo tempo pela gestão do 

município, onde, os funcionários federais, não tiveram nenhum tipo de treinamento ou 

aperfeiçoamento. 

Após a refederização, Hospital Federal de Ipanema passou a ser gerido pelo Hospital de 

Cardiologia de Laranjeiras, onde se deu todas as contratações necessárias para o 

desenvolvimento das atividades. Mas (sic) uma vez não houve nenhum tipo de 

treinamento ou aperfeiçoamento com os funcionários que iriam desempenhar algum 

tipo de função, relacionado ao cumprimento do contrato ou fiscalização.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A Unidade esclareceu que a constatação verificada pela CGU se deveu à falta de pessoal técnico 

disponível com qualificação profissional pertinente às especificidades do serviço a ser 

contratado, motivo pelo qual o projeto básico omitiu o modelo de planilha acessória detalhando a 

rubrica “Valor Mensal da Locação dos Equipamentos Destinados à Vigilância Eletrônica” sugerida 

pela própria Unidade. Também reforçou a falta de treinamento ou aperfeiçoamento a que foram 
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submetidos os servidores federais por ocasião da gestão municipal, e posteriormente, na gestão do 

Hospital de Cardiologia de Laranjeiras.  

Importante ressaltar, entretanto, que o edital e o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 

01/2009, que originou o Contrato nº 10/2010 firmado com a empresa Centauro Vigilância e 

Segurança Ltda., foram elaborados quando o HFI já detinha autonomia administrativa conferida 

pelas Portarias MS nºs 186 e 187, de 30.1.2008, conforme evidenciado nos autos (Memorando nº 

018/MANUTENÇÃO/HI/2009, de 5.3.2009 – fl. 01 dos autos; documento de aprovação do 

termo de referência – fl. 111). Logo, há que se registrar a responsabilidade da Administração do 

Hospital pela alegada falta de capacitação dos servidores federais que atuavam na área técnica 

responsável pela gestão dos serviços de vigilância patrimonial e eletrônica objeto do Contrato nº 

10/2010 (Setor de Vigilância).  

No documento de resposta do HFI, de 26.9.2011, a Unidade apresentou argumentos a favor da 

viabilidade da contratação em conjunto dos serviços de vigilância desarmada e de vigilância 

eletrônica, tal qual foi procedido no objeto do Contrato nº 10/2010. Admitindo-se que o objeto 

englobava, de fato, dois serviços que, por natureza, não se coadunam (conforme admitido pela 

própria Unidade), seria prudência do setor de MANUTENÇÃO (área responsável pela 

elaboração do termo de referência) encarregar-se da elaboração de estudos e levantamentos 

prévios no sentido de conhecer previamente os custos inerentes ao serviço de vigilância 

eletrônica, sobretudo pela falta de capacitação dos servidores, não sendo possível afastar a 

responsabilidade da Unidade pelo fato.  

No contexto do pregão, somente o fato dos 2 (dois) serviços estarem juntos em um só objeto já 

justificaria a elaboração „em separado‟ de um modelo de planilha de custo e formação do preço 

de vigilância eletrônica, seguida de sua publicação no termo de referência, propiciando o 

levantamento de insumos para uma avaliação aprofundada do preço unitário da locação e 

manutenção dos equipamentos envolvidos na prestação do serviço, objetivando, assim, alcançar 

a economicidade alegada pela Unidade.  

Não há como imputar responsabilidade às empresas que participaram do Pregão Eletrônico nº 

01/2009, uma vez que as propostas foram apresentadas em conformidade com o instrumento 

convocatório, sendo que o detalhamento dos custos é feito “mediante o preenchimento do 

modelo de planilha de custos e formação de preços estabelecidos no instrumento convocatório”, 

conforme dispõe o art. 21, inc. II, da IN MPOG/SLTI nº 02/2008.  

Já a Lei nº 8.666/1993 é clara quando, por meio do seu artigo 7º, determina que “As licitações 

para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, 

em particular, à seguinte seqüência: (...)”, § 2º, inciso II, “As obras e os serviços somente 

poderão ser licitados quando: ... II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários;...” (grifo nosso).  

Sendo assim, a Unidade não poderia, de forma discricionária, abster-se de detalhar todos os 

custos unitários envolvidos no objeto do Pregão Eletrônico nº 01/2009, dando causa a uma 

irregularidade ao proceder com uma licitação que não atendia à legislação e aos normativos 

vigentes.  

 

Recomendação 001 : 

Abster-se de prorrogar o Contrato nº 10/2010 firmado com a empresa CENTAURO, tendo em 

vista a falta de transparência dos valores unitários pagos pelo aluguel de cada um dos 

equipamentos de vigilância eletrônica e em virtude da inclusão indevida do serviço de vigilância 

eletrônica como custo do serviço de vigilância desarmada.  
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Recomendação 002: 

Promover novas licitações em separado para os serviços de vigilância armada e vigilância 

eletrônica, em obediência ao contido no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.  

 

 

2.1.3.18. CONSTATAÇÃO  

Contratação emergencial direcionada para a segunda colocada da cotação de preços, a 

empresa Centauro Vigilância e Segurança Ltda, tendo sido desclassificada a empresa 

VIGBAN, primeira colocada do certame, sem o devido respaldo legal. 

 

Fato: 

No Hospital Federal de Ipanema, até 28.2.2009, o serviço de Vigilância Desarmada era prestado 

pela empresa VIGBAN (CNPJ nº 33.746.207/0001-69), no âmbito do Contrato nº 307/2005 

firmado entre o Instituto Nacional de Cardiologia – INCL e essa empresa. Considerando que o 

serviço era prestado no HFI por meio de um contrato celebrado por outro hospital, este Hospital 

realizava os pagamentos por meio de empenho indenizatório, vez que apesar de não haver 

contrato entre o mesmo e a empresa VIGBAN, o serviço era efetivamente prestado.  

O Contrato nº 307/2005 tinha vigência até 31.12.2008, entretanto, considerando que em janeiro 

de 2008 o HFI adquiriu independência administrativa em virtude da publicação das Portarias MS 

nºs 186 e 187, de 30.1.2008, que delegou competências ao Diretor do Hospital Geral de Ipanema 

para que, no âmbito de suas respectivas Unidades, acompanhasse e supervisionasse as atividades 

de administração de pessoal, podendo praticar os atos necessários das atribuições pertinentes à 

área de RH do HFI, incluindo a terceirização, a Unidade buscou realizar suas próprias licitações, 

dentre elas, a de vigilância desarmada.  

Diante da inércia  da Unidade até 31.12.2008 em realizar as suas próprias licitações, o Contrato 

nº 307/2005 firmado com a VIGBAN foi prorrogado até 28.2.2009, por meio de solicitação do 

HFI, com a justificativa de que os serviços deveriam ser prestados até que fosse concluído o 

processo de contratação. Assim, em 11.2.2008 iniciou-se, por intermédio da solicitação do 

serviço por parte da área demandante do HFI (Memorando nº 013/MANUTENÇÃO/HI/2009 – 

folha 01), a abertura do Processo nº 33401.000402/2009-97 para contratação dos serviços de 

vigilância desarmada em caráter emergencial.  

Nas cotações de preço para a contratação emergencial deflagrada, conforme Mapa de Preços na 

folha 87 dos autos, datado de 13.2.2009, foi verificado que a própria empresa VIGBAN, 

detentora do contrato anterior, havia apresentado o menor preço global. Entretanto, de acordo 

com a Unidade, a empresa não tinha condições de firmar novo contrato com a HFI, sem a 

demonstração cabal da afirmação. Dessa forma, a segunda colocada na cotação, a empresa 

CENTAURO, foi convocada para celebrar contrato com o HFI, tendo sido firmado o Contrato 

Emergencial nº 05/2009, em 2.3.2009, com vigência de 90 dias apenas, expirando em 31.5.2009, 

com a justificativa de que o contrato duraria o tempo necessário para a realização do pregão 

definitivo.  

Vale salientar que não há motivação nos autos da desclassificação da proposta da empresa 

VIGBAN, em razão dessa empresa ter apresentado o menor preço na cotação do processo 

emergencial, senão vejamos:  

b) na folha 87 dos autos, consta mapa de preços, datado de 13.2.2009, apontando a 

VIGBAN como tendo apresentado o menor preço, assinado pela responsável pelo Setor 

de Contratos e pela Chefe de Divisão de Suprimentos e Logística; 

c) na folha 118, consta Despacho de 16.2.2009, assinado pelos mesmos gestores do 

documento anterior, descrevendo os atos administrativos relacionados com a contratação 
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emergencial e sugerindo o encaminhamento do processo ao Núcleo de Assessoramento 

Jurídico/NAJ-RJ para análise e parecer; 

d) às folhas 119 a 122, a Coordenadora Administrativa e de RH expede um Despacho em 

16.2.2009, relatando todos os fatos, enquadrando a contratação nas características de 

emergência, vez que a paralisação dos serviços poderia ocasionar impedimentos ao 

funcionamento normal do HFI, e aponta a VIGBAN como detentora da proposta de 

menor preço e que observa os ditames do anteprojeto; 

e) na folha 123, consta a autorização do Diretor Geral do HFI, datada de 16.2.2009, para 

que encaminhasse os autos ao Departamento de Gestão Hospitalar - DGH/MS/RJ para 

ciência e análise e, posteriormente, ao NAJ-RJ para emissão de parecer;  

f) na folha 125 dos autos, a Coordenação-Geral de Administração – CGAD do 

DGH/MS/RJ, em 20.2.2009, retorna os autos ao HFI, informando sobre a existência de 

irregularidades que impedem o encaminhamento dos autos à NAJ-RJ. Entretanto, tais 

irregularidades não são esclarecidas; e  

g) na folha 173, consta documento assinado pela Coordenação de Administração do HFI 

convocando a empresa CENTAURO, segunda colocada na cotação, para comparecimento 

ao hospital afim de formalizar a prestação do serviço, também, sem maiores 

esclarecimentos acerca das irregularidades que desclassificaram a empresa VIGBAN.  

Isto posto, sem nenhuma documentação acostada aos autos que esclarecesse a situação de 

desclassificação da empresa VIGBAN do processo emergencial, observou-se no processo os 

seguintes documentos:  

a) nas folhas 177/178, consta o Termo de Dispensa de Licitação, assinado em 27.2.2009 

pela Coordenadora de Administração e de RH do HFI, apresentando a CENTAURO 

como vencedora do certame; 

b) o Extrato de Ratificação da dispensa consta na folha 179, assinado pelo Diretor Geral do 

HFI; e  

c) o Termo de Contrato Emergencial nº 05/2009 assinado pela empresa CENTAURO em 

2.3.2009, às folhas 180 a 185.  

Depois de concluídos todos os trâmites relativos à celebração indevida de contrato com a 

CENTAURO, segunda colocada na cotação, verifica-se um Despacho de 10.3.2009 (folhas 193 a 

198), assinado pelo Diretor Geral do HFI, encaminhando os autos para a NAJ-RJ. No 

documento, o Diretor informa que foi solicitado à VIGBAN que o serviço de vigilância, no 

âmbito do Contrato nº 307/2005, fosse prorrogado até a data de 1.3.2009, até que fosse concluído 

o procedimento emergencial, se posicionando a VIGBAN contrária ao pedido formulado, 

alegando que a mesma arcaria com prejuízos incalculáveis. No mesmo documento, o Diretor 

argumentou que o fato motivou a exclusão da detentora da melhor proposta, a empresa 

VIGBAN, também por orientação da CGAD/DGH/MS/RJ, resultando na contratação da empresa 

CENTAURO.  

Por meio deste documento, depois de firmado o Contrato Emergencial nº 05/2009 com a 

CENTAURO, foi elucidada a questão acerca da desclassificação da primeira colocada da 

cotação. Chama-se atenção, entretanto, para o fato de que a desclassificação da VIGBAN foi 

arbitrária e desprovida de respaldo jurídico legal, além do que, os autos foram encaminhados à 

NAJ-RJ para emissão de parecer sobre o processo emergencial somente após a celebração do 

contrato emergencial.  

Na Nota Jurídica JLRGR/NAJ/CGU/AGU nº 181/2009 (folha 199 a 206 dos autos), de 

24.3.2009, a NAJ-RJ mencionou que a desclassificação da empresa VIGBAN necessitava de 

melhores explicações e demonstrou preocupação com o Contrato nº 307/2005, que praticamente 
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dobrou de valor (de R$ 30.274,07/mês para R$ 68.627,00/mês) por conta de uma necessidade 

emergencial. Ao final, sugeriu a reanálise posterior do processo, após esclarecidos dos fatos que 

ensejaram à desclassificação da empresa VIGBAN.   

Na tentativa de apresentar maiores esclarecimentos à NAJ-RJ e de instruir melhor o processo, a 

Diretora Geral Substituta do Hospital, em Despacho emitido em 14.4.2009 (folhas 209/210), 

acrescentou os seguintes argumentos: 

a) no Parecer MFP/NAJ-RJ/CGU/AGU nº 2.427/2008, a própria NAJ-RJ orientou pela não 

prorrogação do Contrato nº 307/2005 firmado com a VIGBAN, por este ser inexequível, 

aliado ao fato de que o fiscal avaliou que o contrato não mais satisfazia as necessidades 

do HFI; 

b) a empresa VIGBAN prestava serviço pelo preço de R$ 30.274,07 e que sua proposta para 

o processo emergencial praticamente dobrou de valor (R$ 68.298,35); e  

c) a empresa VIGBAN aceitou prorrogar o Contrato nº 307/2005 até 28.2.2009, entretanto, 

recusou-se a prestar o serviço no dia 1º.3.2009, alegando que sofreria prejuízos caso 

prestasse o serviço nessa data (a empresa CONFEDERAL foi chamada a prestar serviço 

nesta data, dado que, em 2.3.2009, a CENTAURO iniciaria a prestação dos serviços no 

âmbito do novo contrato).  

Da análise deste último despacho pela equipe de auditoria, conclui-se que a empresa VIGBAN 

optou por não mais prorrogar o contrato além da data de 28.2.2009 porque o mesmo havia sido 

considerado inexequível pela própria NAJ-RJ (vale lembrar que o mesmo foi firmado em 2005), 

ou seja, o contrato possuía valores defasados oriundos de acordos feitos em 2005.  Por esse 

motivo, a empresa VIGBAN tinha total direito de não prorrogar o contrato, direito este 

respaldado na Lei nº 8.666/1993, vez que arcaria com prejuízos devido à inexequibilidade do 

contrato antigo. Contudo, essa atitude, ao que parece, foi imperiosa para a sua desclassificação 

na contratação emergencial. 

Sendo assim, a Unidade não poderia, de forma arbitrária, desclassificar sua proposta no processo 

emergencial que, por óbvio, se apresentou bem maior do que o valor do contrato anterior. Além 

disso, nos autos, verificam-se diversos documentos afirmando que o próprio fiscal do contrato 

argumentou que a execução dos serviços pela VIGBAN, no âmbito do Contrato nº 307/2005, 

tinha problemas, entretanto, essas dificuldades, em nenhum momento, foram esclarecidas a 

contento.  

Posteriormente, no Parecer JLRGR/NAJ/CGU/AGU nº 1.444/2009 (folhas 220 a 223), de 

4.5.2009, a NAJ-RJ se posicionou definitivamente no sentido de que: 

 a justificativa da Unidade para a não contratação da VIGBAN deu-se como forma de 

penalização e que sua desclassificação no processo emergencial careceu de amparo legal; 

 entre o período de vigência do contrato de 2005 e o novo processo de contratação 

emergencial houve o acréscimo de postos de trabalho, logo não havia como comparar o 

preço do contrato anterior e os preços das propostas no processo emergencial;  

 a contratação de outra empresa com valor superior ao proposto pela VIGBAN fere ao 

princípio da economicidade; e  

 recomenda que a CENTAURO reduza o seu preço até sua equalização com o preço 

proposto pela VIGBAN.  

Em análise aos processos de pagamento de maio a novembro/2009, foi verificado que, embora 

tenha sido recomendado pelo NAJ-RJ, o HFI não implementou junto a empresa CENTAURO a 

redução  do valor de seu contrato no âmbito do contrato emergencial em comento.  
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, a servidora do hospital, do setor de contratos, (matrícula 0649613) 

encaminhou, por meio do documento s/ número de 26.9.2011, a seguinte justificativa: 

“(...) 

 Esta servidora, no cargo de Coordenadora de Administração à época dos fatos, 

vem esclarecer o ocorrido no sentido de elucidar as questões apontadas pela Auditoria 

naquela contratação.  

 Inicialmente, a contratação não foi em momento algum direcionada para a 

empresa CENTAURO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., A empresa vencedora 

seria VIGBAM EMPRESA DE VIGILÂNCIA BANCÁRIA, COMERCIAL E 

INDUSTRIAL LTDA., tendo em vista ter ofertado o menor preço, e estar apta à 

participar da concorrência. 

 No Hospital Federal de Ipanema, até 28/02/2009, o serviço de Vigilância 

Desarmada era realmente prestado pela empresa VIGBAM, no âmbito do Contrato n° 

307/2005, firmado entre o Instituto Nacional de Cardiologia  INCL e a empresa 

VIGBAM. Contrato esse realizado por ocasião da intervenção federal tendo em vista o 

INC ter sido designado para suprir esta Unidade em aquisição de insumos e contratação 

de serviços. Ocorre, porém que os pagamentos não eram indenizatórios, tendo em vista 

que o Contrato n° 307/2005 estava em vigor e poderia ser prorrogado sucessivamente 

até 01/12/2010, quando se completaria 60 (sessenta) meses, conforme estabelece o 

Inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666/93 e CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA. 

4.......... 

5. Em janeiro de 2008, o HFI adquiriu independência administrativa em virtude da 

publicação das Portarias MS n° 186 e 187 de 3001/2008, que delegou competência ao 

Diretor do HFI, entretanto, os pregões para aquisição de bens e serviços comum às 

Unidades Federais, eram realizados pelo DGH/Hospital Federal do Andaraí, este 

escolhido para tal. 

6. Em 07/03/2008, a Unidade sofreu a perda de 21 (vinte e um) Servidores 

administrativos municipais, recolhidos à Prefeitura, (cópia em anexo). Entre abril e 

maio de 2008, esta Unidade recebeu apenas 07(sete) Servidores Federais oriundos do 

concurso/2005, tendo esses sido lotados em Setores críticos onde faltava Servidor pela 

ausência dos municipais, além do mais, não era possível deslocar Servidor de qualquer 

Setor, tendo em vista que o déficit era geral, todos os Setores sofreram com essa 

redução de pessoal, o que só pode ser amenizado quando em 2009 foram admitidos 

novos Servidores. 

7. Não houve inércia da Unidade em realizar suas próprias licitações, até porque era uma das 

reivindicações da Unidade, para melhor acompanhar seus processos. Somente no 

decorrer de 2009, pode-se (sic) formar equipes de trabalho, formar a CPL, oferecer 

treinamento e, a constância do trabalho é que de fato, proporciona conhecimento, 

experiência para exercer com segurança tais atividades e, como os pregões não eram 

realizados na Unidade não havia como determinar que A ou B assumisse a 

responsabilidade da CPL.  
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8. Nas cotações de preço para contratação emergencial, realmente a empresa 

VIGBAM ofertou o menor preço global. Entretanto, não foi nesta Unidade que se 

tomou a decisão de não contratá-la. Todos os processos e Termos Aditivo são 

encaminhados ao NAJ - Núcleo de Assessoramento Jurídico para análise e orientação e, 

assim, o processo emergencial n° 33401.000402/2009-97 foi encaminhado via DGH, 

para que fosse apreciado pelo NAJ. Entretanto, ao ser recebido no DGH, o 

Coordenador de Administração devolveu-nos o processo informando a existência de 

irregularidades que impediam o encaminhamento do processo ao NAJ, porém, não 

esclareceu quais eram as irregularidades (cópia em anexo). 

9. Dessa forma, a decisão de não contratar com a empresa VIGBAM, deu-se por 

orientação verbal e posteriormente, confirmado formalmente através de documento 

encaminhado pelo Sr. Coordenador do DGH, no qual sagrava vencedora a empresa 

CENTAURO (cópia em anexo). Em nenhum momento, foi feita qualquer justificativa 

de amparo àquela decisão. Entretanto, o serviço não podia sofrer descontinuidade por 

tratar-se de serviço essencial à segurança da Unidade (servidores, pacientes, patrimônio 

etc). 

10. Quanto a preocupação contida na Nota Jurídica JLRGR/NAJ/CGU/AGU 

n°181/2009 de 24/03/2009, no que tange ao preço bem acima do cobrado no contrato 

anterior, deveu-se ao que segue: O número de postos de trabalho à época, era 

insuficiente e não contava com a contratação de um supervisor. Funcionário necessário 

para coordenar os demais vigilantes. Somando-se a isso o fato de que a Unidade estava 

em obras e o fluxo de pessoas havia aumentado bastante, não só pelas obras, bem 

como, o fluxo de usuários também era maior. 

11. No Parecer MFP/NAJ-RJU/CGU/AGU n° 2427/2008, o NAJ-RJ orientou pela não 

prorrogação do Contrato n° 307/2005 firmado com a VIGBAM por este ser inexequível, 

e por ter o fiscal acometido o contrato. Sim, o fiscal do contrato já havia informado da 

necessidade de um novo contrato que atendesse às reais necessidades da Unidade, tendo 

em vista que aquele já não mais atendia. Em razão dessa informação (cópia em anexo), 

esta Unidade recebeu a CI n° 20/2008, datada de 18/09/2008, (cópia em anexo), 

solicitando que informássemos o mais breve possível, as quantidades de postos, carga 

horária, localização, câmeras, justificativa para que pudessem agilizar a abertura de 

processo licitatório, tendo em vista a vigência terminar em 31/12/2008, podendo, 

entretanto, ser prorrogado até 12/2010. 

12. Em razão do novo processo que seria deflagrado pelo DGH/HFA e chegando ao 

final de dezembro sem resposta, o emergencial fora proposto por 90 (noventa) dias 

porque havia a possibilidade de se ter até então um novo processo licitatório que viesse 

a atender plenamente a Unidade. 

13. Esta Unidade em nenhum momento teve a intenção de penalizar a empresa 

VIGBAM, tampouco agiu de forma a direcionar a contratação para a empresa 

CENTAURO, o serviço é essencial, sem o qual a circulação, internação, as atividades 

em geral, torna-se inviável e inseguro para todos que daqui necessitam, seja, de trabalho 

ou tratamento. Não importa por qual empresa será executado, desde que ela tenha 

condições de atuar e atenda às normas exigidas. 

14. Em 20/05/2009, esta signatária, a pedido, foi exonerada do cargo, conforme 

publicação no DOU, ficando a cargo do sucessor a continuidade da Coordenação de 

Administração desta Unidade.” 
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Análise do Controle Interno: 

Em sua resposta, o setor de contratos da Unidade esclareceu que, embora o HFI tenha sido 

refederalizado por meio das Portarias MS nºs 186 e 187, publicadas em 30.1.2008, a 

competência pela realização dos pregões para aquisição de bens e serviços comuns às Unidades 

Federais do Rio de Janeiro era da Diretoria de Gestão Hospitalar do Hospital Federal do Andaraí 

– DGH, escolhida na época para tal incumbência.  

A irregularidade constatada pela CGU, no entanto, refere-se à Contratação Emergencial nº 

05/2009, cuja seleção do fornecedor é feita por meio de simples cotação de preços, sendo 

desnecessárias algumas das etapas envolvidas no pregão, o que levanta dúvidas sobre a 

necessidade de condução do processo pela DGH, conforme defendido pela Unidade.  

Em sua resposta, o HFI ratificou que, apesar da empresa VIGBAM ter ofertado o menor preço 

global à época dessa cotação de preços, a decisão em não contratá-la não partiu da 

Administração e da Diretoria do HFI, mas sim da própria DGH. A Unidade relatou também que 

o Processo Emergencial nº 33401.000402/2009-97, seguindo a praxe, foi encaminhado, via 

DGH, ao NAJ-RJ para emissão do devido parecer jurídico para fundamentar legalmente a 

contratação.  

Nesse ínterim, de acordo com a resposta da Unidade, foi a própria DGH que devolveu o processo 

por meio de despacho (Despacho da Coordenação-Geral de Administração – CGAD do 

DGH/MS/RJ, em 20.2.2009), informando a existência de “irregularidades” que impediam o 

encaminhamento do processo à NAJ-RJ, contudo sem detalhamento destas supostas 

irregularidades.  

Em seus esclarecimentos, a Unidade acrescentou que a decisão de não contratar com a empresa 

VIGBAM deu-se inicialmente por orientação verbal da DGH que, posteriormente, encaminhou 

documento no qual sagrava a empresa CENTAURO (segunda colocada) como vencedora da 

cotação de preços, sem maiores explicações.  

Em documento emitido em 14.4.2009 (fls. 209/210), após diligência da NAJ-RJ (Nota Jurídica 

JLRGR/NAJ/CGU/AGU nº 181/2009, de 24.3.2009), e somente após firmado o Contrato 

Emergencial nº 05/2009 (assinado em 2.3.2009) com a CENTAURO, a Diretora Geral Substituta 

do Hospital trouxe à tona os motivos que levaram à desclassificação da empresa VIGBAM, 

motivos estes que levaram à NAJ-RJ concluir que a não contratação da empresa VIGBAN se deu 

como forma de penalização, não sendo apontado dispositivo legal, jurisprudência ou doutrina 

que amparasse tal decisão (Parecer JLRGR/NAJ/CGU/AGU nº 1.444/2009, de 4.5.2009).  

Sendo assim, apesar do ato administrativo ilegal ter sido perpetrado inicialmente pela DGH, a 

Administração do HFI tem responsabilidade solidária sobre o fato, uma vez que celebrou o 

Contrato Emergencial nº 05/2009 sem questionar as razões da DGH em seus aspectos técnicos e 

legais atinentes à desclassificação da empresa VIGBAM, que havia cotado o melhor preço.  

Na resposta da Unidade consta ainda a justificativa de que o HFI, de 2008 a 2009, sofria com a 

carência de pessoal e com a baixa capacitação de seus servidores. Lembra também a Unidade 

que o serviço de vigilância patrimonial, objeto do certame em questão, não poderia sofrer 

descontinuidade por se tratar de serviço essencial à segurança da Unidade Hospitalar. Porém, 

esses dois últimos argumentos não contribuem para o saneamento da questão suscitada.  

 

Recomendação 001  

Apurar a responsabilidade de quem deu causa à desclassificação sem justificativas da primeira 

colocada que apresentou a melhor proposta, e a posterior contratação da segunda colocada na 

cotação de preços, visto que tal atitude carece de respaldo legal.  
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2.1.3.19. CONSTATAÇÃO  

Contratações emergenciais sucessivas e realização de pagamentos pela prestação de serviço 

de vigilância desarmada e eletrônica sem cobertura contratual.  

 

Fato: 

Verificou-se que a Unidade realizou 02 (duas) contratações emergenciais (Contrato Emergencial 

nº 05/2009 e Contrato Emergencial nº 08/2009) sem que fossem concluídos os atos 

administrativos relativos à licitação para contratação definitiva dos serviços de Vigilância 

Desarmada com Vigilância Eletrônica, em virtude de inércia da Unidade no que tange aos atos 

administrativos.  

Essa inércia da Unidade pode ser visualizada a partir da análise da tramitação dos Processos 

Emergenciais nºs 33401.000402/2009-97 e 33401.002932/2009-70 e do Processo nº 

33401.000608/2009-17, relativo ao Pregão Eletrônico nº 01/2009 para contratação definitiva, 

senão vejamos:  

 

1) Processo nº 33401.000402/2009-97 – Contrato Emergencial nº 05/2009. 

a) A independência administrativa do HFI foi adquirida no início de 2008, com a publicação 

das Portarias MS nºs 186 e 187, de 30.1.2008, entretanto, o primeiro processo 

emergencial foi aberto  em 11.2.2009 – após aproximadamente um ano (Memorando nº 

013/MANUTENÇÃO/HI/2009 – folha 01 dos autos);  

b) Em 5.3.2009, 3 (três) dias após o início da vigência do Contrato Emergencial nº 05/2009, 

o Chefe de Manutenção do HFI solicita a abertura do processo licitatório visando dar 

continuidade aos serviços de vigilância e encaminha, ao Setor Administrativo do hospital, 

na mesma data, a primeira versão do Projeto Básico para a contratação definitiva 

(Memorando nº 018/MANUTENÇÃO/HI/2009, de 5.3.2009 – folha 01 dos autos do 

Processo nº 33401.000608/2009-17); e 

c) O Contrato Emergencial nº 05/2009 tinha vigência de apenas 90(noventa) dias, expirando 

inicialmente em 31.5.2009. O referido contrato, entretanto, foi prorrogado (Despacho de 

solicitação na folha 232) por mais 90(noventa) dias, a pedido do Chefe do Setor de 

Manutenção do HFI, até que fosse concluído o processo licitatório definitivo, sendo 

alterada sua vigência para 31.8.2009. 

 

2)  Processo nº 33401.000608/2009-17 – Pregão Eletrônico nº 01/2009 - Contrato nº 10/2010. 

a) Em 5.3.2009, por meio do Memorando nº 018/MANUTENÇÃO/HI/2009, o Chefe de 

Manutenção do HFI encaminha projeto básico ao Setor Administrativo; 

b) O Diretor Geral do hospital aprova o projeto básico em 23.3.2009, mais de duas semanas 

após o seu recebimento (Despacho às fls. 39 dos autos); 

c) A Chefe de Divisão de Suprimentos e Logística, em 16.4.2009, anexa aos autos o 

resultado da pesquisa mercadológica; 

d) Em 4.5.2009 (somente no mês seguinte à conclusão da pesquisa mercadológica) o Diretor 

Geral do Hospital na época solicita que a Coordenação de Administração da DGH/MS/RJ 

prossiga com o andamento da licitação (Despacho às fls. 75 dos autos);  

e) A Comissão Permanente de Licitações – CPL da DGH/MS/RJ, em 19.5.2009, por meio 

de despacho (fl. 116), solicita alterações no projeto básico da contratação. Em 26.5.2009, 

o Diretor Geral do HFI aprova a nova versão do projeto, com as alterações propostas pela 
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DGH/MS/RJ; e 

f) Os trâmites do processo relativo ao procedimento licitatório do contrato definitivo 

sofreram um relativo atraso em virtude da demora da liberação dos autos pelo NAJ-RJ, 

que ocorreu somente em 13.7.2009, apesar de os autos terem sido remetidos a esse núcleo 

em 1º.6.2009. O NAJ-RJ apontou diversas impropriedades no Projeto Básico e a nova 

versão desse projeto somente ficou pronta em 25.8.2009 (conforme Despacho na folha 

270 dos autos).  

 

3) Processo nº 33401.002932/2009-70 – Contrato Emergencial nº 08/2009 

a) Mesmo com o atraso na liberação do processo definitivo pela NAJ-RJ (em 13.7.2009) e 

com a demora na finalização da última versão do Projeto Básico (25.8.2009) da 

contratação definitiva, somente em 17.8.2009, em data próxima ao final da vigência do 

Contrato Emergencial nº 05/2009 (que vencia em 31.8.2009), o Chefe de Manutenção do 

HFI solicita a abertura de um novo processo de contratação em caráter emergencial 

(Memorando nº 078/MANUTENÇÃO/HI/2009 – folha 01 dos autos);  

b) Em 9.9.2009, o Coordenador de Administração do HFI, em Despacho de 9.9.2009 (folha 

228 dos autos), apresenta o resultado da cotação de preços e sugere o encaminhamento 

dos autos à NAJ-RJ para análise e parecer;  

c) O Coordenador de Administração, em atendimento a uma solicitação feita pelo Diretor 

Geral em 9.9.2009, encaminha os autos à NAJ-RJ por meio do  Despacho de 6.10.2009 

(folhas 258 a 261), após a entrega em 25.9.2009, da documentação relativa aos ajustes na 

proposta da CENTAURO (ajuste em face da Portaria SLTI/MPOG nº 04, de 18 de maio 

de 2009);  

d) A análise do NAJ-RJ é expedida em 23.10.2009 (Nota nº 

4.533/2009/ESM/NAJ/RJ/CGU/AGU, de 23.10.2009 - folhas 263 a 265);  

e) Somente em 18.11.2009, o Coordenador de Administração do HFI, em Despacho de 

18.11.2009 (folha 282), solicita que sejam atendidas as recomendações expedidas em 

23.10.2009 pelo NAJ-RJ;  

f) O Termo de Dispensa de Licitação nº 11/2009 foi assinado em 19.11.2009, mas o termo 

somente foi publicado no Diário Oficial da União em 27.11.2009; e  

g) O Contrato Emergencial nº 08/2009 (segundo contrato emergencial) foi assinado em 

14.12.2009, mesmo com a publicação no D.O.U. do Termo de Dispensa de Licitação em 

27.11.2009. 

 

Sendo assim, por meio das evidências levantadas acima foi comprovado que a Unidade 

ocasionou o atraso na celebração do Contrato Emergencial nº 08/2009 (segundo contrato 

emergencial) por sua inércia diante da ocorrência de várias situações, tais como: demora na 

elaboração da primeira versão do Projeto Básico; demora em ajustar o Projeto Básico frente às 

recomendações da NAJ-RJ; atraso na assinatura do contrato e na publicação do mesmo no Diário 

Oficial da União.  

Com o atraso da celebração do Contrato Emergencial nº 08/2009, que ocorreu em 14.12.2009, a 

prestação do serviço de vigilância no HFI, por parte da empresa CENTAURO, objeto do 

Contrato Emergencial nº 05/2009, que  expirou sua vigência em 31.08.2009,   ficou sem 

cobertura contratual no período de 1.9.2009 a 13.12.2009 (mais de 3 meses), sendo 

desembolsados pela Unidade nesse período cerca de R$ 158.246,12 (Ordens Bancárias nºs 

2009OB801274, de 24.11.2009; 2009OB801386 e 2009OB801387, ambos de 29.12.2009).  
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, contendo os esclarecimentos 

individuais prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que tange a 

referida constatação, o servidor de mat. 06386288, do Setor de Contratos, da Coordenação da 

Administração e Recursos Humanos, encaminhou as seguintes justificativas:  

“a) Fui nomeado Coordenador de Administração e Recursos Humanos, através da 

Portaria n° 1.032/MS, publicada no DOU de 20/05/2009 e que a partir de 12/04/2010, já 

não respondia mais por tal Coordenação, conforme Memo. Circular n° 

09/2010/GABDIR/HFI/RJ, apesar de minha exoneração constar da Portaria n° 

2061/MS, publicada no DOU de 27/07/2010. 

b) Às fls. 239/240 do referido processo, de 21/05/2009, a CARH/HFI/RJ, com base no 

parecer JLRGR/NAJ/CGU/AGU n° 1.444/2009, procedeu à redução do valor mensal 

dos serviços de R$ 68.627,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais) para 

R$ 65.280,01 (sessenta e cinco mil, duzentos e 

oitenta   reais  e  um  centavo),  solicitando  que  o  Serviço  de Orçamento e Finanças 

do HFI/RJ, procedesse à restituição dos valores pagos a maior, ao Erário Público. 

c) Foi providenciada a abertura do processo licitatório n° 33401.000608/2009-17, para a 

contratação de empresa especializada em serviços continuados de segurança desarmada 

e vigilância eletrônica. 

d) Diante da necessidade de se evitar que o Hospital Federal de Ipanema sofresse 

solução de continuidade, prejudicando desta forma os usuários do Sistema Único de 

Saúde e preservando os bens patrimoniais da Unidade bem como a segurança de seus 

servidores e pacientes, e considerando o constante do Parecer JLRGR/NAJ/CGU/AGU 

n° 1.788/2009, de fls. 243, foi sugerida à Direção da Unidade, a prorrogação contratual 

do processo em tela, por período não superior a 90(noventa) dias. 

Neste ponto reitera este Administrador da época, o Acórdão do TCU - Tribunal de 

Contas da União, de n°1138/2011 - Plenário. TC 006.399/2008-2, rel. Min. Ubiratan 

Aguiar, 04/05/2011, conforme documento em anexo que ora transcrevemos: 

"Para o fim de enquadramento na hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso 

IV do artigo 24 da Lei 8.666/1993 não há que se fazer distinção entre a emergência 

resultante de fato imprevisível e a decorrente da incúria ou desídia administrativa, 

desde que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares".” 

Acrescentou ainda, por meio de outro documento apresentado: 

“b) De fato, somente em 17/08/2009, o chefe de Manutenção solicita a abertura de novo 

processo de contratação, em caráter emergencial, para o serviço em tela, ou seja, 14 

(quatorze) dias antes do término do contrato emergencial n° 05/2009, que ocorreria em 

31/08/2009. Este prazo é muito reduzido para se tomar qualquer providencia que desse 

continuidade à prestação dos serviços em questão, devido à sua tramitação interna. 

Contudo, o que importa é que o serviço fora prestado a contento, na_forma do 

reconhecimento de dívida, com fulcro no art. 59 da Lei 8666/93. até porque é um 

serviço essencial, não podendo sofrer solução de continuidade. Ademais manteve o 

mesmo valor da contratação do 1º Emergencial. 

c) Diante do atraso provocado pela demora na liberação dos autos pelo atual CJU - 

antigo NAJ-RJ; tendo em vista o Memorando n° 078/MANUTENÇÃO/HI/2009 de 
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17/08/2009, que solicitava novo contrato emergencial até que se concluísse o processo 

licitatório n° 33401.000608/2009-17, além de reduzir o efetivo em 12(doze) vigilantes 

face ao término da obra da Central de Procedimentos Ambulatoriais (doc. Anexo), foi 

providenciada a abertura de novo processo, em caráter emergencial, para que não 

houvesse interrupção na prestação do serviço, que era essencial para a segurança dos 

bens patrimoniais, dos pacientes, e dos servidores da Unidade, enquanto aguardava a 

conclusão do procedimento licitatório, em trâmite. 

d) Às fls. 228 (doc. Anexo), a CARH, com base na documentação constante do 

processo, de fis. 80 a 225 e despacho de fls. 226/227, da Divisão de Suprimentos e 

Logística DISUL/HFI/RJ, procedeu ao encaminhamento do mesmo a Direção da 

Unidade, propondo o envio dos autos ao CJU-antigo NAJ-RJ, para análise e parecer, de 

forma que este orientasse a CARH/HFI/RJ, na adoção da melhor solução para a questão 

que se apresentava. 

e) O lapso de temporal sinalizado no relatório dessa Auditoria se deve ao fato de evitar 

encaminhar o feito ao CJU, antigo NAJ com o contrato celebrado entre as Partes, ou 

seja, a Administração no sentido de preservar o princípio da legalidade, optou por 

remeter os autos ao NAJ, primeiro, para que após o parecer se fizesse a contratação. 

Em que pese a demora, o principal é que tudo fora realizado dentro das características 

intrínsecas da moralidade na Administração Pública.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em que pese os esclarecimentos prestados pela Unidade, vale reiterar que os serviços de 

vigilância patrimonial já estavam cobertos pelo Contrato nº 307/2005 firmado com a empresa 

VIGBAM, cuja gestão estava a cargo do Instituto Nacional de Cardiologia – INC. Logo, 

mostrou-se frágil a caracterização da situação apresentada como emergencial, uma vez que a 

prestação dos serviços em comento estava coberta até 1.12.2010, nos moldes do inc. II do art. 57 

da Lei nº 8.666/1993, que estabelece 60 meses como o prazo máximo de vigência de um contrato 

administrativo.  

Os direitos e obrigações do Contrato nº 307/2005 foram sub-rogados ao HFI, conforme dispõe o 

Termo Aditivo nº 03/2007, de 1.3.2007, ou seja, a partir dessa data, o HFI assumiu a 

responsabilidade pela gestão do contrato, o que corrobora com a tese de que a prestação dos 

serviços de vigilância patrimonial estava legalmente respaldada, o que descarta a necessidade de 

firmar um contrato emergencial.  

Pela análise da documentação apresentada pela Unidade, consta documento expedido pelo chefe 

do Setor de Contratos do HFI (fl. 31 dos autos) onde o mesmo defendeu que o Contrato nº 

307/2005 firmado com a VIGBAM, que expiraria em 31.12.2008, não mais atendia ao HFI, e 

que por recomendação do Parecer MFP/NAJ-RJ/CGU/AGU Nº 2.427/2008, o contrato não seria 

prorrogado, devendo ser deflagrado novo procedimento licitatório. Por meio desse documento, o 

Setor de Contratos também registrou que o Contrato nº 307/2005 não mais atendia ao HFI, 

mencionando que o fiscal do contrato havia relatado problemas atinentes à execução do objeto, 

no entanto, cabe ressaltar que os autos estão mal instruídos nesse sentido, estando ausentes 

elementos técnicos que demonstrassem a inadequação do contrato perante as reais necessidades 

do hospital.  

Com relação à falha na instrução processual mencionada, em julgamento de caso concreto, o 

Tribunal de Contas da União – TCU determinou às Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) 

que se abstivesse de realizar contratações por dispensa de licitação baseada no art. 24, inc. IV, da 

Lei nº 8.666/1993, quando a situação emergencial não estiver claramente identificada e 

formalizada processualmente (Acórdão nº 2.783/2009-2ª Câmara).  
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Outro agravante à questão seria que o Contrato nº 05/2009 firmado no primeiro processo 

emergencial possuía custo superior ao do Contrato nº 307/2005, dado que este último totalizava o 

valor de R$ 30.274,07/mês, enquanto que as cotações do processo emergencial continha valores 

mensais acima de R$ 60.000,00 (a própria empresa VIGBAM cotou o preço de 68.298,35/mês). 

O escopo da contratação emergencial também era superior, uma vez que o termo de referência do 

Contrato nº 05/2009 previa a contratação de 36 postos de vigilância, uma quantidade maior de 

postos de trabalho em comparação ao Contrato nº 307/2005.  

Com relação ao mencionado aumento de escopo, cabe reforçar o posicionamento do Núcleo de 

Assessoria Jurídica – NAJ-RJ/CGU registrado na Nota Jurídica JLRGR\NAJ\CGU\AGU nº 

181/2009, de 24.3.2009, que achou temerário rescindir um contrato que custava menos e, 

portanto, era mais econômico do que o novo contrato emergencial que se pretendia firmar. 

Posteriormente, esse entendimento foi reforçado no Parecer JLRGR/NAJ/CGU/AGU nº 

1.444/2009, de 4.5.2009, onde o NAJ-RJ definiu que um contrato emergencial não deveria ter o 

condão de aumentar o escopo dos serviços, devendo ser feito seguindo o número de postos de 

trabalho tal qual o contrato anterior, o que não ocorreu, uma vez que a Unidade firmou o 

Contrato emergencial nº 05/2009, com o valor de R$ 65.280,01/mês (o valor inicial de R$ 

68.627,00 foi reduzido com base no Parecer JLRGR/NAJ/CGU/AGU Nº 1.444/2009).  

Embora o Parecer JLRGR/NAJ/CGU/AGU nº 1.444/2009 tenha se posicionado a favor da 

situação emergencial que fundamentou a contratação emergencial pretendida pela Administração 

do HFI, registre-se que, com fulcro no inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, o conceito de 

emergência deve se balizar em uma situação real decorrente de fato excepcional ou imprevisível 

ou, embora previsível, que fosse inevitável. Ocorre que os fatos apontados na resposta da 

Unidade tinham um caráter previsível, conforme os esclarecimentos prestados pela própria 

Unidade à CGU, uma vez que se pautaram na insuficiência de postos de trabalho do Contrato nº 

307/2005, bem como no aumento do fluxo de pessoas, situações que poderiam ter sido 

percebidas a tempo.  

O Tribunal de Contas da União - TCU já firmou jurisprudência nesse sentido, por exemplo, nos 

Acórdãos nºs 348 e 1.705/2003, 1.941/2007-Plenário e 2.254/2008-Plenário, orientando no 

sentido da realização de licitação com a antecedência necessária, de modo a evitar situações onde 

o atraso no início do devido certame licitatório seja a causa para as contratações emergenciais 

com fulcro no art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/93.  

Também vale recordar que o HFI obteve autonomia administrativa em 30.1.2008 (conforme 

disposto nas Portarias MS nºs 186 e 187), tendo havido tempo suficiente para a elaboração de um 

planejamento das necessidades de serviços do hospital, sobretudo pelo fato de que o Contrato nº 

307/2005 venceria somente em 31.12.2008. Daí a tese da inércia da Unidade, defendida pela 

CGU, tendo em vista que a solicitação de abertura do processo licitatório definitivo foi feita 

somente em 5.3.2009.  

Conforme a Orientação Normativa Nº 11/2009, a Advocacia-Geral da União dispõe a contratação 

direta com fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, e exige que, 

concomitantemente, seja apurado se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, 

desídia ou má gestão, hipótese que, quem lhe deu causa será responsabilizado na forma da lei.  

Com relação aos pagamentos sem cobertura contratual, que atentam contra o princípio da 

legalidade e em inobservância ao parágrafo único do art. 60 da Lei nº 8.666/1993, muito embora 

a solicitação de abertura do segundo processo emergencial (que deu origem ao Contrato 

emergencial nº 08/2009) tenha sido efetuada somente em 17.8.2009, ou seja, dentro de um prazo 

bastante reduzido em relação ao final da vigência do Contato emergencial nº 05/2009 

(31.8.2009), a Unidade argumentou que “o que importou foi que o serviço foi prestado a 

contento”.  
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Segundo José Afonso da Silva (“Licitações”, in Revista de Direito Público nº 7, p. 53), os 

objetivos principais da licitação são evitar o arbítrio e o favoritismo na designação do contratante 

e possibilitar contratos mais vantajosos para a Administração, coadunando o interesse público 

coletivo primário com o público secundário do estado. Logo, considerando que os Contratos 

emergenciais nºs 05 e 08/2009 foram firmados com base em processos seletivos emergenciais, 

onde não há disputa de preços, levando-se em consideração o aumento do escopo na prestação 

dos serviços de vigilância patrimonial mencionado nos parágrafos anteriores, que elevou o preço 

dos serviços de vigilância patrimonial, tem-se que o alcance desses objetivos caiu por terra.  

De acordo com a Orientação Normativa Nº 4/2009, a Advocacia-Geral da União também dispõe 

que a despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento da obrigação de 

indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único, da lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da 

apuração da responsabilidade de quem lhe der causa.  

 

Recomendação 001: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa as contratações emergenciais n°s. 005 e 008/2008, 

gerada pela falta de planejamento, desídia ou má gestão, cumprindo o que dispõe a Orientação 

Normativa AGU nº 11/2009.  

Recomendação 002: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa ao pagamento sem cobertura contratual ocorrida 

no período de 1.9.2009 a 13.12.2009, com base na Orientação Normativa AGU nº 4/2009.  

 

 

Programa: ATENCÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE 

SAUDE 

Ação: 10302122062170631 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 9.641.839,97 

Ordem de Serviço: 201111798 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 
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2.1.3.20. INFORMAÇÃO  

A Empresa Rufolo – Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda. presta serviços de 

apoio administrativo aos hospitais de Ipanema, Lagoa, Andaraí e Cardoso Fontes por meio 

do contrato n.º 190/2005, firmado com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - 

INTO, cujas despesas realizadas nos exercícios de 2009 e 2010 totalizaram, 

respectivamente, R$ 20,7 milhões e R$ 18,5 milhões e foram integralmente custeadas pelo 

Instituto. Dessa forma, a análise do referido contrato ficou adstrita à execução dos serviços 

no Hospital de Ipanema. 

 

Fato: 

Em verificação à quantidade de postos de trabalhos, no âmbito do Hospital Federal de Ipanema – 

HFI, utilizados no âmbito do contrato de terceirização de mão-de-obra administrativa, verificou-

se que não há divergência entre os postos informados pelo HFI e os que estão efetivamente 

trabalhando no hospital. 
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ANEXO II 

 

HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 

 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
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ANEXO II - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório apresenta os resultados dos trabalhos de fiscalização desenvolvidos por esta CGU 

no Hospital Federal da Lagoa. Os trabalhos foram desenvolvidos em 4 etapas, conforme 

apresentado na tabela abaixo: 

 
Etapa Período do trabalho 

de Fiscalização 

Período de exame Cooperação 

Técnica do 

DENASUS 

1ª - Serviços Continuados de lavanderia 

hospitalar, alimentação hospitalar, 

vigilância, limpeza e apoio 

administrativo 

13/06 a 08/07/2011 janeiro de 2009 a 

junho de 2011 

não 

2ª - Aquisição de materiais hospitalares 

e de medicamentos 

11/07 a 05/08/2011 janeiro de 2009 a 

junho de 2011 

sim 

3ª - Despesas relativas à locação de 

equipamentos 

08/08 a 31/08/2011 janeiro de 2009 a 

julho de 2011 

sim 

4ª - Execução de serviços e obras de 

engenharia 

08/08 a 31/08/2011 novembro de 2009 a 

agosto de 2011 

sim 

 

Os trabalhos desenvolvidos observaram as seguintes orientações: 

 Análise, por meio de amostra não probabilística, de processos licitatórios referentes à 

contratação de empresas para prestação de serviços continuados e fornecimentos de 

materiais, de locação e manutenção de equipamentos médicos-hospitalares e execução de 

obras; 

 Análise da ocorrência de superfaturamento, sobrepreço e pagamentos sem 

contraprestação de bens e serviços; 

 Análise dos processos de pagamentos referentes às empresas, por meio de amostragem 

não probabilística; 

 Inspeções físicas para verificação da existência e funcionamento dos equipamentos 

locados, incluindo a utilização de insumos relacionados aos contratos de locação, bem 

como a verificação da prestação dos serviços continuados; 

 Visitas aos locais de armazenagem dos materiais estocados para uso; 

 Visitas aos locais de execução das obras e serviços de engenharia; e 

 Análise dos processos de pagamentos, medições e projetos de engenharia. 
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2. DAS SITUAÇÕES VERIFICADAS 

 

2.1. MINISTERIO DA SAUDE 

 

2.1.1. APOIO ADMINISTRATIVO 

Ação: 10122075020000001 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Objeto Examinado: Reforma interna dos 4º, 5º e 6º pavimentos do Hospital Federal da Lagoa; e 

adequação da infraestrutura com atualização tecnológica dos cinco elevadores do Hospital 

Federal da Lagoa. 

Agente Executor Local: HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 8.480.439,55 

Ordem de Serviço: 201112397 

Forma de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão 

 

 

2.1.1.1.  INFORMAÇÃO 

Dados do Processo Administrativo nº 33408.008188/2009-57, correspondente à 

Concorrência nº 01/2009. 

 

Fato: 

Visando à reforma do 4º, 5º e 6º pavimentos do Hospital Federal da Lagoa - HFL, a equipe de 

engenharia daquele hospital elaborou planilha de custos para os serviços de engenharia dos 

citados pavimentos, com base SINAPI e EMOP de Setembro de 2009, que atingiu o valor de R$ 

6.433.496,06 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quatrocentos e noventa e seis reais e 

seis centavos), acrescido de 20%, correspondente ao BDI, o valor orçado pelo HFL somou R$ 

7.720.195, 27 (sete milhões setecentos e vinte mil cento e noventa e cinco reais e vinte e sete 

centavos). 

Visando promover à licitação, sob a modalidade de Concorrência, o HFL solicitou também a três 

empresas a apresentação de planilha de custos. 

Assim, o custo básico da licitação foi formado pela média aritmética do somatório dos três 

orçamentos apresentados pelas empresas consultadas mais o orçamento da administração.  

As empresas que apresentaram planilha básica orçamentária foram as seguintes: 

 

Empresa CNPJ Valor Proposto em Reais 

CVF Comércio e Serviços Ltda 

 

04.439.826/0001-02 6.788.809,94 

EMACEL Empresa Aux. De Construção e 

Eng. Ltda 

31.108.616/0001-04 6.231.817,57 

METROPOL Construção e Revestimento Ltda 08.939.501/0001-40 5.761.947,74 

  

Portanto, o HFL chegou ao valor médio de R$ 6.625.692,63 (seis milhões seiscentos e vinte e 

cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos), promoveu a Concorrência 

nº 01/2009 e a empresa vencedora do certame licitatório propôs o valor de R$ 5.185.030,30 

(cinco milhões cento e oitenta e cinco mil trinta reais e trinta centavos).  

O Edital da Concorrência nº 01/2009 foi publicado no jornal “O Dia” e no DOU de 06/11/2009, 

pg 125 – seção 3, marcando o certame para fase de habilitação em 23/12/2009. As empresas que 
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apresentaram propostas de preços foram: 

 

Empresa CNPJ Valor Proposto 

Poli Construções e Instalações - inabilitada 

Volume Construções e Participações Ltda 34.265.298/0001-83 7.139.968,96 

SM 21 Engenharia e Construções Ltda - inabilitada 

Granrio Engenharia Ltda - inabilitada 

Midas Engenharia Ltda 35.767.995/0001-03 6.420.887,76 

IBEG Engenharia e Construções Ltda - inabilitada 

Trial Construtora Ltda - inabilitada 

Tangran Engenharia Ltda - inabilitada 

Imperial Serviços Ltda 01.796.082/0001-95 6.562.165,93 

Câmara Costa Engenharia Integrada e Projeto Ltda - inabilitada 

TEKNO Sistemas de Engenharia Ltda 01.017.610/0001-60 5.185.030,30 

  

A empresa TEKNO Sistemas de Engenharia Ltda sagrou-se vencedora do certame, conforme 

ATA DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, de 30/03/2010, e em 

07/04/2010 foi contratada a execução dos serviços de engenharia e reforma dos pavimentos (4º, 

5º e 6º), por intermédio do Contrato nº 04/2010, fixando o prazo de vigência do contrato em 12 

meses, sendo emitida a Ordem de Início dos Serviço em 19/05/2010. 

A proposta vencedora da Concorrência nº 01/2009, adjudicada à empresa TEKNO Sistemas de 

Engenharia Ltda, apresentou o valor de R$ 4.431.649,83 (quatro milhões quatrocentos e trinta e 

um mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos) para a execução dos serviços 

de engenharia, acrescidos de 17% correspondente ao BDI empregado. 

O 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2010 foi assinado anteriormente ao fim do prazo, em 

04/04/2011, e prorrogou o contrato até 07/04/2012, tendo como justificativa a demora do 

hospital em disponibilizar os três pavimentos para a execução dos serviços e a necessidade de 

promover a reforma pavimento por pavimento. 

O contrato nº 04/2010 encontra-se em plena execução, conforme vistoria realizada durante os 

trabalhos de campo, em 17/08/2011. A equipe da CGU verificou que onze medições referentes 

aos serviços executados foram pagas à empresa TEKNO Sistemas de Engenharia, sendo estas 

demonstradas a seguir: 

 
Quadro elaborado com base nas Notas Fiscais apresentadas e pagamentos efetuados 

MEDIÇÃO Nota Fiscal Nº Data Valor em R$ Data Pagamento 

1ª 1800 2/7/2010 426.598,09 27/7/2010 

2ª N.C 00000009 2/8/2010 369.619,25 9/8/2010 

3ª N.C 00000018 2/9/2010 516.912,84 16/9/2010 

4ª N.C 00000031 6/10/2010 384.725,45 19/10/2010 

5ª N.C 00000038 29/10/2010 301.072,39 9/11/2010 

6ª N.C 00000046 29/11/2010 618.400,84 6/12/2010 

7ª N.C 00000063 3/1/2011 462.577,65 26/1/2011 

8ª N.C 00000078 4/2/2011 307.722,62 10/2/2011 

9ª N.C 00000077 3/2/2011 523.584,10 16/2/2011 

10ª N.C 00000115 18/5/2011 321.630,98 21/6/2011 

11ª N.C 00000129 16/6/2011 225.626,13 29/6/2011 

TOTAL   4.458.470,34  
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Considerando que já foi pago o valor de R$ 4.458.460,34 (quatro milhões quatrocentos e 

cinquenta e oito mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), correspondente à 

85,987% do valor total do contrato e as obras de reforma do sexto e quinto pavimentos 

encontram-se concluídas,  restando, no entanto, a conclusão das obras de parte  do quarto 

pavimento (aproximadamente 1/3), que é compatível com  o saldo remanescente do contrato, no 

valor de R$ 726.569,96 (setecentos e vinte e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e 

noventa e seis centavos).  

Registramos que a análise efetuada limitou-se à identificação de possível sobrepreço dos itens 

que compõem a planilha de preços da empresa TEKNO Sistemas de Engenharia, dos quais 

verificamos 93% do valor total do Contrato nº 04/2010, de 07/04/2010, cujo valor atingiu R$ 

4.822.078,18 (quatro milhões oitocentos e vinte e dois mil setenta e oito reais e dezoito centavos) 

e não foi detectado sobrepreço para os itens analisados. 

 

 

2.1.1.2.  CONSTATAÇÃO 

Pagamento em duplicidade ocasionando sobrepreço no valor de R$ 274.891,97 (duzentos e 

setenta e quatro mil oitocentos e noventa e um reais noventa e sete centavos) e 

superfaturamento de R$ 261.041,43 (duzentos e sessenta e um mil e quarenta e um reais e 

quarenta e três centavos) no Contrato nº 04/2010. 

 

Fato: 

Na análise das referidas planilhas orçamentária e de preços, foram verificados a duplicidade da 

composição dos serviços de acordo com o SINAPI / EMOP. Os itens de mão-de-obra, 4.0 - 

Serviços Complementares, que compõem a planilha de custos e de preços, já fazem parte da 

composição de outros serviços. 

Nos itens que compõem as planilhas já encontram-se embutidos os insumos, a mão-de-obra e o 

uso de equipamentos, que somados correspondem à composição dos serviços que foram 

executados. No entanto, há uma série de itens referentes a mão-de-obra cobradas que não 

deveriam estar cotadas a parte conforme apresentado a seguir: 

 
ITEM DESCRIÇÃO Unid. QUANT. PREÇO UNIT 

CONTRATADO 

VALOR TOTAL 

CONTRATADO 

4.12 Mão-de-obra de marceneiro H 2.400 13,54 32.496,00 

4.13 Mão-de-obra de serralheiro 

de construção civil 

H 1.260 9,52 11.995,20 

4.14 Mão-de-obra de pintor H 2.200 9,52 20.944,00 

4.15 Mão-de-obra de gesseiro H 230 9,52 2.189,60 

4.16 Mão-de-obra de estucador H 440 9,52 4.188,80 

4.17 Mão-de-obra de pedreiro H 4.030 9,52 38.365,60 

4.18 Mão-de-obra de bombeiro 

hidráulico 

H 1.220 10,25 12.505,00 

4.19 Mão-de-obra de carpinteiro 

de esquadrias 

H 1.100 10,25 11.275,00 

4.20 Mão-de-obra de eletricista H 1.680 10,25 17.220,00 

4.21 Mão-de-obra de servente H 3.040 7,00 21.280,00 

4.22 Mão-de-obra de almoxarife H 1.980 10,96 21.700,80 

4.23 Mão-de-obra de encarregado H 1.980 14,92 29.541,60 

4.25 Mão-de-obra de vidraceiro H 180 9,52 1.713,60 

4.26 Mão-de-obra de 

impermeabilizador 

H 870 10,96 9.535,20 
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Portanto, o somatório dos itens da mão-de-obra na planilha é de R$ 234.950,40 (duzentos e trinta 

e quatro mil novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), que acrescido dos 17% de BDI 

empregado, no valor de R$ 39.941,57 (trinta e nove mil novecentos e quarenta e um reais e 

cinquenta e sete centavos), totaliza o valor de R$ 274.891,97 (duzentos e setenta e quatro mil 

oitocentos e noventa e um reais noventa e sete centavos). Desse total, até a décima primeira 

medição, foi pago o valor de R$ 261.041,43 (duzentos e sessenta e um mil quarenta e um reais e 

quarenta e três centavos). 

Em 17 de agosto de 2011, a equipe de fiscalização emitiu a SF201112397/0004, solicitando 

justificar a duplicidade da cobrança da mão-de-obra já inclusa no custo dos serviços executados. 

Foi dado prazo para resposta até 19/08/2011 e em 23/08/2011, por intermédio do Ofício nº 

911/2011/GABDIR/HL/RJ, o Hospital Federal da Lagoa encaminhou o Memorando nº 

108/2011/Eng. Predial, informando o que segue: 

“Prezados senhores, 

Em resposta aos questionamentos efetuados, devemos informar que, em se tratando de 

uma obra de reforma/adequação (e não de construção), onde os andares estariam 

sendo reformados isoladamente, não deixando o Hospital de atender à população nos 

outros pavimentos, esta mão de obra se fez necessária para contemplar os serviços 

diversos, decorrentes das intervenções que fatalmente atingiram os andares 

subsequentes (acima e abaixo) ao andar trabalhado, objetivando evitar o fechamento 

de leitos por tempo acima do previsto e a interrupção dos serviços em diversos setores 

do Hospital. 

Esta equipe de apoio, incluída na planilha orçamentária, foi programada para 

imediatamente atender à demanda de serviços para que não houvesse a paralisação do 

funcionamento do Hospital. Como exemplo, os trabalhos efetuados imediatamente 

acima do CTI infantil, que necessitavam de mais de um profissional para efetuar uma 

única troca de coluna, permanecendo um em cada andar para agilizar os serviços e, ao 

término, fazer o fechamento em gesso e pintá-lo. O mesmo ocorrendo nas diversas 

enfermarias, que a cada coluna trocada era necessário paralisar 4 leitos. Para que os 

serviços fossem executados rapidamente, havia mais de uma equipe trabalhando para a 

conclusão dos mesmos. Outro serviço de apoio foi a instalação de divisórias isolando 

as áreas trabalhadas conforme os andares iam sendo desocupados, assim como a 

liberação parcial dos andares conforme os mesmos fossem sendo terminados. Nestes 

casos, a mão de obra de marceneiro e servente foram utilizadas. As retiradas e re-

instalações dos shafts dos banheiros quando das dezenas trocas de colunas, tanto no 

andar superior quanto no inferior ao andar trabalhado para liberação da tubulação 

também usaram esta mão de obra; 

A limpeza diária da obra, varrendo o andar ao final do dia, utilizou um servente 

durante todo o período da obra; a substituição de vidros trincados e/ou quebrados e/ou 

faltantes requereu a mão de obra de vidraceiro e/ou serralheiro, assim como a fixação 

das básculas da janela, a retirada, limpeza, pintura e reposição de todas as placas da 

fachada voltada para a Lagoa, a execução e fixação de caixonetes para ar 

condicionado, etc. foram alguns dos serviços em que esta equipe de apoio foi utilizada. 

Foi necessário também manter um eletricista para atender inclusive à própria equipe 

da obra, instalando provisoriamente pontos de energia, e pontos de luz. 

Tal constatação pode ser verificado já que a capacidade de internações e de cirurgias 

que não sofreram reduções neste período, além do previsto no andar em obras. 

Entendemos ter atendido à Vossa solicitação; 

Atenciosamente 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais II - 7 

 

Chefe de Serviço de Infra-estrutura – matricula SIAPE 2.552.652” 

Diante da resposta do HFL, analisamos seu conteúdo e verificamos que na composição do BDI, 

apresentado pela empresa TEKNO Sistemas de Engenharia, já há previsão de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais) para pessoal, o qual garante os serviços prestados justificados pelo HFL em 

resposta à SF201112397/0004, portanto resta caracterizada a duplicidade de mão-de-obra. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em síntese, é informado pelo HFL que a mão-de-obra apontada como em duplicidade pela CGU 

na verdade trata-se de serviços que foram apropriados em face da necessidade de agilidade na 

recuperação dos espaços físicos afetados pela reforma e que os custos relativos a pessoal 

constante do BDI diz respeito à remuneração das funções de encarregado e engenheiro, não 

contempladas na planilha orçamentária como custo direto. 

 

Análise do Controle Interno: 

Entendemos pertinente a afirmação, constante da justificativa apresentada, de que é possível a 

apropriação da remuneração das funções de encarregado e engenheiro no BDI como despesas 

indiretas. Todavia, as razões apresentadas não atacaram o cerne do problema constatado pela 

CGU, qual seja: a aparente duplicidade de mão-de-obra tendo em vista a apropriação deste 

insumo nas composições de preço unitário e diretamente na planilha licitatória. Destaque-se que 

o item 4.23 da planilha já contemplava a utilização de 1.980 horas de mão-de-obra de 

encarregado.  

Tendo em vista que o montante de horas alocadas (22.610) sob a justificativa de 

complementação para “evitar o fechamento de leitos por tempo acima do previsto e a 

interrupção dos serviços em diversos setores do Hospital” ser significativo, o acatamento da 

justificativa demanda comprovação técnica da pertinência desta previsão bem como do 

quantitativo previsto, fato que não ocorreu. Destaque-se que o montante de mão-de-obra prevista 

corresponde à alocação de aproximadamente dez pessoas por onze meses ininterruptos com 

jornada diária de oito horas.  

Desse modo, por falta de documentação técnica que respaldasse as afirmações constantes do 

contraditório, a justificativa apresentada não pode ser acatada. 

 

Recomendação 001: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços constantes 

do orçamento de referência da Administração, de maneira a evitar a duplicidade na alocação de insumos 

na planilha orçamentária; 

Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que sejam 

saneadas as irregularidades apontadas; 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada tendo em 

vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos valores pagos indevidamente; 
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2.1.1.3.  CONSTATAÇÃO 

Superfaturamento quantitativo no Contrato nº 04/2010 no montante de R$ 37.884,43 

(trinta e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos). 

 

Fato: 

Durante a inspeção física realizada em 17 e 18 de agosto de 2011, a equipe de fiscalização 

promoveu a comparação do quantitativo previsto em planilha e o efetivamente executado e 

verificou que alguns itens planilhados não conferiam com os efetivamente confeccionados. 

Como os serviços já foram executados, apurou-se o superfaturamento conforme quadro abaixo: 

 
 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

QC 

 

QP 

 

QR 

 

 (QP-QR) 

= QS 

 

PUC 

 

QSXPUC=   VS 

 

 

3.7 

Demolição a ponteiro, de base 

suporte, contrapiso, camada 

regularizadora ou de assent. de 

tacos, ceram. e azul. 

 

5.100 

 

5.100 

 

4.173,98 

 

926,02 

 

8,10 
7.500,76 

 

7.1.1 

Contrapiso, base ou camada 

regularizadora, executada 

c/arg.de cim. e areia 1:4, esp. de 

3cm 

 

5.030 

 

5.030 

 

4.173,98 

 

856,02 

 

2,50 
2.140,05 

 

 

7.1.2 

Revestimento de piso, c/ladrilho 

ceram. anti-derrapante, c/31 x 

31cm e esp. de 13mm, assent. e 

rejunt. c/arg. e cim., Portobello 

ou similar 

 

 

550 

 

 

493 

 

 

557,65 

 

 

64,65 

 

 

57,20 

 

 

3.697,98 

 

7.1.3 

Pisos granitos em placas 40x40  

363 

 

308 

 

177,45 

 

130,55 

 

112,2 
14.647,71 

 

 

7.1.5 

Assentamento de piso de marm. 

ou gran., excl. este, em placas 

acima de 30 x 30cm, assent. e 

rejunt. C/arg. e cim. c/cor. 

 

 

363 

 

 

308 

 

 

177,45 

 

 

130,55 

 

 

47,30 

 

 

6.175,02 

7.1.10 Pisos vinílicos tipo pavifllor, 

tarkett optima cor ice 
4.660 4.660 4.643,76 16,24 118,0 1.916,32 

  

TOTAL 

 

      

32.379,86 

  
Onde corresponde: 

- QC - Quantidade contratada; 

- QP - Quantidade medida e paga; 

- QR - Quantidade medida pela CGU; 

- QS - Quantidade superfaturada; 

- PUC - Preço unitário contratual; e 

- VS - Valor superfaturado. 

 

Considerando o acréscimo contratado de 17% referente ao BDI, o valor total de 

superfaturamento para os itens acima relacionados correspondem a R$ 37.884,43 (trinta e sete 

mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O HFL discorre sobre cada um dos itens apontados, reconhece equívocos na mensuração de 
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alguns deles (3.7; 7.1.1; 7.1.5; 7.1.10). Além disso, explica que parte do piso de alta resistência, 

item 7.1.9, contratado ao custo de 49,70 R$/m
2
, foi substituído por manta vinílica (118,00 

R$/m
2
) sem custo adicional para o hospital. Também é apontado equívoco da CGU relativo ao 

item 7.1.2, uma vez que não teriam sido considerados os rodapés nas contas desta Controladoria, 

os quais, conforme demonstrado, equivaleriam a 517,1 m². 

 

Análise do Controle Interno: 

Acatada a justificativa do gestor quanto aos itens 7.1.9 e 7.1.10. Nos demais itens o gestor 

concordou com os apontamentos desta Controladoria. 

 

Recomendação 001: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, atentando para o fato de que a mediana 

do SINAPI é o limite para itens unitários, ainda que a licitação seja em regime de empreitada por 

preço global; 

Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que sejam 

saneadas as irregularidades apontadas; 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada tendo em 

vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos valores pagos indevidamente; 

 

 

2.1.1.4.  CONSTATAÇÃO 

Sobrepreço nas obras e serviços de modernização dos elevadores do Hospital Federal da 

Lagoa referente ao Contrato n.º 14/2010 no valor de R$ 1.617.739,00. 

  
Fato: 

O Pregão n.º 11/2010 tem por objeto, conforme termo de referência, a contratação de empresa 

especializada para adequação da infraestrutura com atualização tecnológica dos 05 (cinco) 

elevadores do Hospital Federal da Lagoa conforme delineado adiante: 

 

◦ Elevador social I: 16 passageiros e 10 paradas; 

◦ Elevador social II: 16 passageiros e 10 paradas; 

◦ Elevador maca  I: 10 passageiros e 10 paradas; 

◦ Elevador maca II: 10 passageiros e 10 paradas; 

◦ Elevador de serviço: 16 passageiros e 11 paradas; 

◦ Desmontagem e remoção de cinco elevadores, inclusive portas de pavimento, motor, 

máquinas, botoeiras e sinalização; 

◦ Adequação da infraestrutura civil e elétrica dos prismas e casa de máquinas, com 

substituição dos quadros, cabos e etc.; 

◦ Reforma completa das casas de máquinas, prismas e poços, e adequação a legislação 

vigente;  

◦ Fornecimento e instalação de cinco elevadores. 

 

O Termo de Referência, também, estabeleceu as características técnicas a serem seguidas pela 
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contratada no que tange ao fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para 

modernização e atualização tecnológica dos elevadores: a saber:. 
 

 “ELEVADORES SOCIAL I e II, MACA I e II e de SERVIÇO (CARGA): 

 

 Características do elevador Social I 

 Capacidade: 1.200 Kg – 16 passageiros; 

 Número de paradas: 10 (dez); 

 Casa de máquinas: em cima; 

 Força: 220/127 AC; 

 Acionamento do motor: corrente alternada com variação de voltagem e variação de freqüência; 

 Velocidade do elevador: no mínimo de 120 metros por minuto; 

 

 Características do elevador Social II 

 Capacidade: 1.200 Kg – 16 passageiros; 

 Número de paradas: 10 (dez); 

 Casa de máquinas: em cima; 

 Força: 220/127 AC; 

 Acionamento do motor: corrente alternada com variação de voltagem e variação de freqüência; 

 Velocidade do elevador: no mínimo de 120 metros por minuto; 

 

 Características do elevador de Serviço 

 Capacidade: 1.200 Kg – 16 passageiros; 

 Número de paradas: 11 (onze); 

 Casa de máquinas: em cima; 

 Força: 220/127 AC; 

 Acionamento do motor: corrente alternada com variação de voltagem e variação de freqüência; 

 Velocidade do elevador: no mínimo de 100 metros por minuto; 

 

 Características do elevador de Maca I 

 Capacidade: 750 Kg – 10 passageiros; 

 Número de paradas: 10 (dez); 

 Casa de máquinas: em cima; 

 Força: 220/127 AC; 

 Acionamento do motor: corrente alternada com variação de voltagem e variação de freqüência; 

 Velocidade do elevador: no mínimo de 100 metros por minuto; 

 

 Características do elevador de Maca II 

 Capacidade: 750 Kg – 10 passageiros; 

 Número de paradas: 10 (dez); 

 Casa de máquinas: em cima; 

 Força: 220/127 AC; 

 Acionamento do motor: corrente alternada com variação de voltagem e variação de freqüência; 

 Velocidade do elevador: no mínimo de 100 metros por minuto; 

 

Serão fornecidos e instalados, os seguintes equipamentos e componentes, referentes ao escopo 

para a modernização e atualização tecnológica dos elevadores acima especificados: 

- Nos elevadores sociais, de maca e de serviço, serão fornecidos e instalados cinco conjuntos de 

motor, máquina e polia de tração, ambos com velocidade de 90 e 45 m/mim, com motor de 

corrente al- ternada, sendo os sociais e serviço de primeiro de 30 HP e 90 A e os de maca 20 

HP e 60 A, a serem  instalados em casa de máquinas suspensa, com cabos de tração com 

sistema de suspensão de 1:1; 

- Cinco quadros de comando micro-processado, com sistema de Variador de Freqüência, 

compatíveis com as características dos motores elétricos de corrente alternada de cada 

equipamento, todos seletivos na subida e descida.” 
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A empresa CMA Elevadores Ltda. sagrou-se vencedora do certame, tendo apresentado proposta 

comercial no valor de R$ 3.295.409,25 (três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, 

quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos). De posse das informações técnicas e dos 

preços praticados no Contrato nº 14/2010 decorrente da licitação em comento, procedeu-se à 

análise dos custos praticados em confronto com valores obtidos por meio de pesquisa de 

mercado.  

Inicialmente, observou-se que os preços unitários dos quadros de comando dos elevadores e das 

máquinas de tração constantes na planilha da empresa vencedora são idênticos, 

independentemente da capacidade e demais especificações técnicas dos elevadores. Assim, para 

obtermos o preço unitário de cada conjunto mecânico, dividiu-se o valor total dos serviços pelo 

número total de elevadores, excluindo-se os custos dos serviços de climatização das cabines e 

das obras civis, tendo sido obtido o custo unitário sem BDI de R$ 488.689,68, que com a 

incidência das despesas indiretas no percentual de 22% informado pela empresa, formou o preço 

final de R$ 596.201,41, conforme tabela adiante: 

 

Item R$ 

Projetos 17.209,75 

Administração 91.515,96 

Serviços Preliminares 110.901,26 

Elevadores 2.262.325,54 

Entrega da obra 20.895,90 

Climatização -59.400,00 

Total 2.443.448,41 

Custo Unitário 488.689,68 

Preço Unitário (BDI 22%) 596.201,41 

 

 

Observa-se que houve a incidência de BDI sobre mão-de-obra e equipamentos em percentuais 

idênticos em desacordo com jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que estabelece para 

licitações, cujos custos de materiais e equipamentos representem parte significativa do valor 

total, que seja realizada processo licitatório para aquisições de tais insumos, caso contrário seja 

adotado BDI diferenciado sobre materiais e equipamentos, quando comprovada a inviabilidade 

técnica de realização de processo licitatório, conforme trecho a seguir: 

“(...) o gestor deve promover estudos técnicos demonstrando a viabilidade técnica e 

econômica de se realizar uma licitação independente para a aquisição de 

equipamentos/materiais que correspondam a um percentual expressivo das obras, com o 

objetivo de proceder o parcelamento do objeto previsto no art. 23, § 1º, da Lei n.º 

8.666/1993; caso seja comprovada a sua inviabilidade, que aplique um LDI reduzido em 

relação ao percentual adotado para o empreendimento, pois não é adequada a utilização 

do mesmo LDI de obras civis para a compra daqueles bens;” (Acórdão n.º 325/2007-P).  

O percentual de BDI aceito na jurisprudência do TCU para materiais e equipamentos é de 10%, 

quando os mesmos representarem valores relevantes do objeto total da obra e ou serviço, 

conforme trecho transcrito do Acórdão n.º 2875/2008-P, a saber: 

“(...) 9.12.3. prever BDI diferenciado para os equipamentos complementares do cais, de 

que trataram os subitens 9.1.5, 9.5.8.2 e 9.5.8.3 do Acórdão 1.372/2007-P, de forma a 

adotar, exclusivamente para esses equipamentos, percentuais aceitáveis e compatíveis 

com o  empreendimento, observando-se os parâmetros usualmente admitidos pela 

jurisprudência do TCU, a qual indica a aceitação de percentual máximo de 10% para a 

simples aquisição/intermediação perante terceiros, cabendo à própria Emap verificar, 
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junto à empresa Serveng-Civilsan, a necessidade de restrição desse percentual a apenas 

itens fornecidos por terceiros, caso se constate que os serviços inerentes a montagem ou 

instalação, indicados na composição do custo unitário, estejam a cargo da própria 

empresa, conforme ressalvado pelo relator; 

9.12.4. excluir da base de cálculo sobre a qual incidirá o BDI geral do contrato o 

montante dos custos associados aos equipamentos complementares do cais, visto que 

sobre estes deverá incidir BDI específico, em cumprimento ao subitem 9.12.3 retro;(...)” 

Para a realização da análise dos preços praticados no Contrato n.º 14/2010 buscou-se, em obras 

de engenharia no âmbito da administração, valores referenciais para os serviços de modernização 

de elevadores levando-se em conta, obviamente, as características técnicas especificadas dos 

equipamentos. Adotou-se, conservadoramente, como valores referenciais, os preços unitários 

cotados pelo INCA para realização das obras do seu novo campus, advindos de propostas 

comerciais de empresas especializadas do setor de elevadores.  

Dividiu-se os cincos elevadores previstos no referido contrato em dois grupos segundo 

respectivas especificações técnicas, a saber: 

 a) 03 elevadores com capacidade de 1.200 Kg, 02 de 10 paradas e 01 de 11 paradas. 

 b) 02 elevadores com capacidade de 750 Kg, ambos de 10 paradas. 

Para o grupo de elevadores com capacidade 1.200 Kg (16 passageiros) velocidade de 90mpm, 

adotou-se para fins comparativos o preço unitário para fornecimento e instalação de elevador 

com capacidade, velocidade e número de paradas superiores àqueles previstos pelo Hospital da 

Lagoa (34 passageiros, 120mpm e 13 paradas), tendo sido constatado sobrepreço de R$ 

533.500,34 para este grupo, conforme detalhado a seguir: 

 

Tabela 1 – 03 Elevadores capacidade 1.200 Kg (10 e 11 paradas) 

Elevador INCA Custo Unitário R$ BDI (R$) Total (R$) 

Mão-de-obra 92.050,16 22.552,29 114.602,45 

Equipamento 276.150,47 27.615,05 303.765,52 

Preço Unitário 368.200,63 50.167,34 418.367,90 

Sobrepreço Unitário   

177.833,45 

 

Sobrepreço Total (*)   533.500,34 
(*) (R$ 596.201,41 – R$ 418.367,97) x 3 = R$ 533.500,34 

 

Já para o grupo de 02 elevadores com capacidade de 750 Kg, adotou-se como valor referencial o 

preço unitário cotado pelo INCA para elevadores com capacidade de 22 pessoas, velocidade de 

150 mpm e 13 paradas, tendo sido constatado sobrepreço de R$ 594.734,39 para este grupo. 

 

Tabela 2 – 02 Elevadores 750 Kg (10 paradas) 

Elevador INCA Custo Unitário R$ BDI (R$) Total (R$) 

Mão-de-obra 65.750,11 16.108,78 81.858,89 

Equipamento 197.250,30 19.725,03 216.975,33 

Preço Unitário 263.000,41 35.833,81 298.834,22 

Sobrepreço Unitário    297.367,20 

Sobrepreço Total (*)   594.734,39 
(*) (R$ 596.201,41 – R$ 298.834,22) x 2 = R$ 594.734,39 

Obs.: os preços cotados pelo INCA já se encontram ajustados, ou seja, foi aplicado percentual de 10% sobre os 

valores referentes à equipamentos e 24,5% sobre os valores relativos à mão-de-obra. 
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Somando-se os sobrepreços demonstrados nas tabelas 1 e 2 obtém-se o sobrepreço final de R$ 

1.128.234,73. Cabe aqui ressaltar que os sobrepreços apontados foram calculados de forma 

conservadora, visto que as obras e serviços previstos no Hospital da Lagoa são de modernização 

de elevadores, ao passo que os valores adotados como referenciais foram cotados pelo INCA 

para fornecimento e instalação de conjuntos mecânicos novos. 

Destaque-se, também, que parte do sobrepreço apontado decorre da incidência de BDI não 

diferenciado sobre os custos dos materiais e equipamentos que, para o caso em tela, 

correspondem a aproximadamente 70% do custo total das obras previstas. Acerca do assunto, o 

Tribunal de Contas da União já estabeleceu por meio de sua jurisprudência que: “o gestor deve 

promover estudos técnicos demonstrando a viabilidade técnica e econômica de se realizar uma 

licitação independente para a aquisição de equipamentos/materiais que correspondam a um 

percentual expressivo das obras, com o objetivo de proceder o parcelamento do objeto previsto 

no art. 23, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993; caso seja comprovada a sua inviabilidade, que aplique 

um LDI reduzido em relação ao percentual adotado para o empreendimento, pois não é 

adequada a utilização do mesmo LDI de obras civis para a compra daqueles bens;” (Acórdão 

n.º 325/2007-P).  

O percentual de BDI aceito na jurisprudência do TCU para materiais e equipamentos é de 10% 

para os casos em que tais custos sejam relevantes quando comparados com o custo total das 

obras e ou serviços, conforme trecho transcrito do Acórdão n.º 2875/2008-P a seguir: 

“(...) 9.12.3. prever BDI diferenciado para os equipamentos complementares do cais, de 

que  trataram os subitens 9.1.5, 9.5.8.2 e 9.5.8.3 do Acórdão 1.372/2007-P, de forma a 

adotar, exclusivamente para esses equipamentos, percentuais aceitáveis e compatíveis 

com o empreendimento, observando-se os parâmetros usualmente admitidos pela 

jurisprudência do TCU, a qual indica a aceitação de percentual máximo de 10% para a 

simples aquisição/intermediação perante terceiros, cabendo à própria Emap verificar, 

junto à empresa Serveng-Civilsan, a necessidade de restrição desse percentual a apenas 

itens fornecidos por terceiros, caso se constate que os serviços inerentes a montagem ou 

instalação, indicados na composição do custo unitário, estejam a cargo da própria 

empresa, conforme ressalvado pelo relator; 

9.12.4. excluir da base de cálculo sobre a qual incidirá o BDI geral do contrato o 

montante dos custos associados aos equipamentos complementares do cais, visto que 

sobre estes de verá incidir BDI específico, em cumprimento ao subitem 9.12.3 retro;(...)” 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor alega que realizou cotação com cinco empresas respeitáveis do mercado, sendo que 2 

das propostas apresentadas (Atla/Shindler e ThyssenKrupp) não atenderam as especificações do 

termo de referência, o que tornaria inquestionável a planilha de custos e formação do preço de 

referência. Continua informando que a cotação utilizada por esta Controladoria (novo campus do 

Inca) não considerou que este novo campus contemplaria 46 elevadores, enquanto que no 

hospital da lagoa estariam tratando de apenas 05 elevadores, o que modificaria substancialmente 

a composição de preços. 

Argumenta também que o preço de referência desta Controladoria partiu de fórmula 

desconhecida da qual sequer constavam os tributos que incidem sobre o faturamento, 

desprezando ainda aspectos técnicos específicos da obra em questão. Afirma que houve 

economia ao erário e não sobrepreço, uma vez que o valor contratado foi menor do que o valor 

médio obtido quando da formulação do preço de referência. 
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Análise do Controle Interno: 

As justificativas apresentadas pela Administração, em especial as cotações realizadas para os 

serviços contratados, foram consistentes. Todavia, em que pese a adoção dos procedimentos 

previsto em lei para salvaguarda do interesse público, por se tratar de serviço inserido em 

mercado imperfeito no qual poucas empresas atuam, esta Controladoria entendeu por bem 

realizar novo levantamento de valor de mercado para os serviços contratados.   

Para tanto, buscou no site “ComprasNet” outras licitações que tivessem objeto semelhante. O 

resultado obtido está demonstrado na tabela a seguir:  

 

 
 

No que diz respeito às características técnicas dos elevadores, a tabela a seguir faz um 

comparativo entre as exigidas para os elevadores sociais do HFL e aquelas exigidas nos pregões 

do Banco Central (pregão 21/2011), o qual foi vencido pela empresa AtlasSchindler S.A e do Ed. 

Sede da Gerência Executiva do INSS/RN (17/2010), vencido pela empresa ThyssenKrupp. 

 

Pregão UASG Data Paradas Velocidade Controle Capacidade

Preço 

Contratado 

R$

Objeto

HFL (Elev. Social) 250105 14/7/2010 10 120mpm VVVF 1200 Kg 596.201,41 Modernização

HFL (Elev. Maca) 250105 14/7/2010 10 100mpm VVVF 750 Kg 596.201,41

INCA (Ref. Elev. 

Social)
250052 2010 13 120mpm VVVF

2600 Kg (34 

pessoas)
418.367,90

Fornecimento e 

instalação 

conjunto novo

INCA (Ref. Elev. 

Maca)
250052 2010 13 150mpm VVVF

1650 Kg (22 

pessoas)
298.834,22

Fornecimento e 

instalação 

conjunto novo

46/2010 925125 1/6/2010 10 90mpm VVVF 750 Kg 146.750,00

Fornecimento e 

instalação 

conjunto novo

01/2010 170313 21/10/2010 15 90mpm VVVF 700 Kg 202.333,33 Modernização

17/2010 510760 15/12/2010 14 180mpm VVVF 1400 Kg 272.653,61 Modernização

21/2011 925133 29/3/2011 12 120mpm VVVF 900 Kg 249.985,60 Modernização
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OBSERVAÇÕES: 

1 - O preço unitário dos elevadores do pregão 21/2011 do Banco Central foi obtido excluindo-se da planilha 

orçamentária da empresa vencedora os seguintes itens: 2 (obras civis), 3 (refrigeração), 5.1 e 5.2 (elevadores monta-

carga) e 8 (manutenção), uma vez que estes itens foram cotados separadamente ou não existem no pregão do HFL; 

2 – Como a proposta do INSS contemplava apenas a reforma das máquinas de tração, foi acrescentado ao preço 

unitário  (R$ 246.000,00) o valor referente à diferença entre o preço de uma máquina de tração nova (R$ 36.187,21), 

obtida a partir da proposta da obra do Banco Central e o preço cobrado para a reforma (R$ 9.533,60), o que resultou 

no valor unitário de R$ 272.653,61 (R$ 246.000,00 + R$ 26.653,61); 

 

Com base nos dados técnicos apresentados na tabela acima, é possível verificar que as exigências 

para a modernização dos elevadores são praticamente as mesmas, sendo superiores, em todos os 

aspectos, nos elevadores do ed. Sede do INSS no RN, não havendo, portanto, justificativa para 

uma diferença de preços tão substancial quanto a encontrada. 

Como resultado dos trabalhos de pesquisa de contratos para modernização de elevadores esta 

Controladoria comprovou que os valores utilizados como referência são bastante conservadores, 

o que pode ser explicado, em princípio, pela diferença de capacidade dos elevadores do INCA 

(34 passageiros contra 16 do HFL) e pelo fato de se tratar de fornecimento de elevadores novos e 

não de modernização.  

Neste sentido, muito mais próximo em termos de características técnicas estão os elevadores 

contratados nos pregões do Banco Central e do INSS. Desta maneira, entendemos que a 

referência de preço mais adequada para a obra em questão é a do pregão para contratação de 

empresa para realização do serviço de modernização dos elevadores do Ed. Sede da Gerência 

executiva do INSS no RN, tanto pelas características técnicas, quanto pela quantidade de 

elevadores e data da licitação. Neste sentido, esta Controladoria passa a adotar como referência 

de preço o valor unitário de R$ 272.653,61, elevando o sobrepreço apontado para R$ 

1.617.739,00.  

O estudo serviu para demonstrar que a Administração Pública tem contratado serviços de 

ITEM CARACTERÍSTICA
ELEVADOR SOCIAL HOSPITAL 

DA LAGOA

ELEVADOR SOCIAL SEDE DO 

BANCO CENTRAL (FORTALEZA)

ELEVADOR SOCIAL DO ED. SEDE DA 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS/RN

1 Capacidade 1200 Kg (16 Passageiros) 900 Kg (12 passageiros) 1400 Kg

2 nº de paradas 10 12 14

3 Velocidade 120 mpm 120 mpm 180 mpm

4 Comando Duplex Duplex Triplex

5 Operação de renivelamento Automático Automático Automático

6
Ajuste do tempo de porta Automático

Automático (por meio de 

software)
Automático

7 Iluminação de emergência Sim Sim Sim

8 Comando para bombeiro Sim Sim Sim

9 Campainha de alarme Sim Sim Sim

10 Limitador de velocidade Sim Sim Sim

11
Sistema de proteção de portas

Raios infravermelhos (em toda 

a extensão da régua)

Sensores infravermelhos em 

toda a região da porta

Cortina luminosa eletrônica (barreira 

infra-vermelha)

12 Portas de pavimento em aço Aço inox escovado Aço inox escovado

13 Indicação de posição nos pavimentos Digital Digital Digital

14

Fornecimento de motor, máquina e polia 

de tração
Sim Sim

Aproveitamento das máquinas de 

tração

15

Fornecimento de quadro de comando 

VVVF
Sim Sim Sim

16

Display eletrônico sobre as portas de 

pavimento
Sim Sim Sim

17

Display de informações nas cabines dos 

elevadores
Sim Sim Sim

18 Sistema de voz digitalizada Sim Sim Sim

19 Sistema de operação de emergência Sim Sim Sim

20 Eliminador de chamadas falsas Sim Sim

21 Software para sistema duplex Sim Sim Sim

22

Display de cristal líquido na sala de 

segurança indicando a posiçao de todos 

os elevadores do prédio

não requerido no edital Sim Não requerido no edital

R$ 596.201,41 R$ 249.985,60 R$ 272.653,61VALOR UNITÁRIO
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modernização de elevadores a preços substancialmente inferiores àqueles contratados pelo HFL e 

que, portanto, o processo inteiro merece uma revisão dos preços praticados, com eventual 

repactuação de valores. 

 

Recomendação 001: 

Realizar revisão minuciosa dos preços contratados, tendo por base os parâmetros apontados por 

esta Controladoria, com posterior repactuação dos valores contratados. 

Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos valores pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.1.5.  CONSTATAÇÃO 

Existência de cláusulas restritivas ao caráter competitivo no edital do Pregão Eletrônico n.º 

11/2010. 

 

Fato: 

O Pregão Eletrônico n.º 11/2010 tem como objeto a adequação da infra-estrutura tecnológica dos 

cinco elevadores do Hospital Federal da Lagoa. Em março de 2010, o chefe do serviço de infra-

estrutura e o engenheiro civil, servidor público da unidade hospitalar, elaboraram conjuntamente 

o termo de referência do pregão ora em comento.  

No referido Termo de Referência, foram previstos serviços acessórios no ramo da engenharia 

civil tais como: demolições, execução de alvenaria, revestimentos, pintura e esquadrias 

necessários para adequação dos prismas dos elevadores bem como das casas de máquinas.  

Todavia, tais obras civis se caracterizaram acessórias dentro do escopo do objeto deste pregão 

eletrônico, face à relevância técnica e financeira de seus respectivos custos em comparação com 

o montante total da obra (10,31%), bem como a complexidade técnica envolvida. 

No item 10 do termo de referência referente à habilitação técnica da empresa foram exigidos 

dentre outros os seguintes documentos: 

“10.5.3 Registro ou inscrição na entidade profissional competente: comprovante de 

registro ou inscrição da licitante no respectivo Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia  (CREA) com habilitação em engenharia civil, mecânica, 

elétrica e eletrônica; 

10.5.4 Credenciamento junto ao GEM: Credenciada pela gerência de instalações 

mecânicas da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro: instalador de elevadores; 

10.5.5 Atestado de capacidade técnica operacional da licitante, comprovando a sua 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto de 

licitação, comprovada através de no mínimo 01 (um) atestado de obra, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado pela entidade 

profissional competente, na forma do art. 30, II, c/c § 1º da Lei nº 8.666/93, 

comprovando ter executado as parcelas de maior relevância do objeto da licitação, ou 

seja, modernização, substituição e atualização tecnológica ou instalação de elevadores; 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais II - 17 

 

10.5.6 Comprovação do licitante de possuir, na data da licitação, profissional(is) de 

nível superior, pertencente ao quadro funcional da empresa, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente certificado pelo CREA por execução de serviço, com similaridade de 

complexidade tecnológica e operacional ao serviço a ser licitado, na forma do art. 30, 

§1º, I, da Lei 8.666/93 

10.5.7 Comprovação do licitante de possuir, na data da licitação, profissional 

habilitado em engenharia civil com atestado de execução de serviço de reforma ou 

adequação de infra-estrutura em obras de modernização e/ou substituição de 

elevadores;  

10.5.8 Comprovação do licitante de possuir, na data da licitação, profissional 

habilitado em engenharia mecânica com atestado de modernização ou instalação de 

elevadores novos; (grifos nossos) 

10.5.9 Comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico através de 

apresentação da carteira de trabalho expedida pelo Ministério do Trabalho e ou ficha 

de registro do empregado com o carimbo do DRT e a guia do último mês de 

recolhimento do FGTS de que conste o nome do(s) profissional(is). Quando se tratar de 

dirigente ou sócio da empresa licitante e tal comprovação será realizada mediante a 

apresentação do contrato social ou certidão da Junta Comercial ou ato constitutivo 

devidamente atualizado.” 

A exigência contida no item 10.5.7, relativa à comprovação por parte da licitante de possuir  

profissional habilitado em engenharia civil, está em desacordo com o art. 30 parágrafo 2 da Lei 

n.º 8666/93 caracterizando-se em cláusula restritiva à competitividade, visto que as obras civis 

não representam os itens de maior relevância técnica e financeira do objeto. 

Art. 30 A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

"(…) "§1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso 

das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnica profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 

quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos; 

§2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no 

parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório." (grifos nossos) 

Ainda consta no termo de referência que a realização da visita técnica seria indispensável para a 

formulação da proposta de preços e que, desta forma, fosse efetuada pelos responsáveis técnicos 

da licitante constantes na certidão emitida pelo CREA/RJ, ou seja, os engenheiros mecânico e 

civil, conjuntamente. 

A empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A apresentou pedido de impugnação ao ato convocatório 

do pregão eletrônico n.º 11/2010, requerendo que fosse realizado o parcelamento do objeto por 

especialidade das atividades de engenharia civil, elétrica e mecânica ou alternativamente fosse 

admitida a subcontratação para as atividades acessórias ao item mais relevante, a modernização 

dos conjuntos mecânicos dos cinco elevadores. Cabe ressaltar que o engenheiro mecânico da 
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Thyssenkrupp Elevadores S/A foi impedido de realizar a vistoria técnica tendo em vista a 

exigência editalícia supracitada, conforme consta no pedido de impugnação da referida empresa. 

Apesar da proibição para a realização de vistoria pela empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A 

com consequente impedimento para a participação do processo licitatório, a administração deste 

hospital considerou válida proposta desta empresa na fase de cotação de preços para formação do 

valor estimado do objeto do pregão. O Hospital Federal da Lagoa solicitou orçamento a cinco 

empresas, conforme preços estimados adiante: 

 

A empresa CMA Elevadores Ltda. sagrou-se vencedora do certame tendo apresentado proposta 

comercial no pregão eletrônico no valor de R$ 3.297.300,05 (três milhões duzentos e noventa e 

sete mil, trezentos reais e cinco centavos), portanto, 8,02% maior do que o preço cotado na fase 

de estimativa de preço pela empresa impedida de participar da licitação em função das cláusulas 

restritivas já comentadas. 

Dessa maneira, conclui-se que, em função da existência de cláusulas restritivas à 

competitividade, o Hospital da Lagoa realizou a contratação de empresa especialista para 

execução dos serviços de modernização de elevadores por valor que não representou a proposta 

mais vantajosa para a administração pública em desacordo com o art. 3 da Lei n.º 8.666/93: 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade,  da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor alega que o escopo da licitação não se restringia apenas à atualização tecnológica dos 

elevadores, mas incluía também a reforma na infraestrutura do local. Ressalta importância da 

participação de um engenheiro civil, a qual decorreria da necessidade de execução de obras de 

demolição, verificação da estrutura existente dos prismas dos elevadores e execução dos serviços 

de recuperação, pintura e instalações, obras de alvenaria, etc. 

 

Análise do Controle Interno: 

Conforme já colocado no texto da Constatação, os itens da planilha orçamentária referentes às 

obras de engenharia civil correspondem a apenas 10,31% do valor total, além de se referirem a 

serviços de baixa complexidade. Destaca-se que esta Controladoria não está afirmando que não 

haverá necessidade de supervisão da execução desses serviços por engenheiro civil devidamente 

habilitado, mas apenas está questionando a obrigação de comprovação de que este profissional 

faça parte do quadro funcional da empresa. O Tribunal de Contas da União já se pronunciou no 

sentido de que os Órgãos contratantes “se abstenham de exigir do licitante a comprovação de 

possuir no quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional 

Fornecedor Valor Cotado (R$)

Excel elevadores ltda. 3.261.778,81

Multelev elevadores ltda. 3.418.170,63

Goldtec comércio e conservação de elevadores ltda. 3.454.101,25

Thyssenkrupp Elevadores S/A 3.052.508,00

Elevadores Atlas Schindler S/A 3.297.311,74
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habilitado detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes ao do objeto a ser licitado, admitindo a possibilidade de 

comprovação do vínculo do responsável técnico também por meio de contrato de prestação de 

serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum” (Acórdão 727/2009). 

Corroborando o entendimento da Unidade Técnica do TCU, esta Controladoria concorda que tal 

exigência impõe um ônus desnecessário às empresas, na medida em que têm que manter em seus 

quadros um número grande de profissionais ociosos, sob pena de inabilitação. 

 

Recomendação 001: 

Abster-se de exigir do licitante a comprovação de possuir no quadro permanente, na data prevista 

para entrega da proposta, profissional habilitado detentor de atestado de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao do objeto a ser licitado, 

admitindo a possibilidade de comprovação do vínculo do responsável técnico também por meio 

de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil 

comum como meio de ampliar a competitividade no certame. 

Recomendação 002: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos. 

 

 

2.1.1.6.  CONSTATAÇÃO 

Realização de pagamentos incompatíveis com o cronograma físico de execução das obras e 

serviços de modernização de elevadores no Contrato n.º 14/2010. 

 

Fato: 

Por meio da análise dos processos das obras e serviços de modernização de elevadores do 

Contrato n.º 14/2010, no que se refere ao pagamento das medições já realizadas pelo Hospital 

Federal da Lagoa, constatou-se que os pagamentos realizados à empresa contratada são 

incompatíveis com o cronograma de execução. 

Observou-se que dos 5 elevadores previstos, foram executados somente 2 até a data de término 

dos trabalhos de campo, representando 40% do total contratado. Em contrapartida, até a quinta 

medição, foram realizados pagamentos à empresa contratada no total acumulado de R$ 

2.347.266,86 equivalente à 71% do montante contratado. Observa-se que já na primeira medição 

foram pagos R$ 1.034.465,00 (31% do valor total do contrato). 

 

Destaca-se que para realização de pagamentos antecipados, conforme jurisprudência do TCU, 

devem existir os seguintes requisitos: “previsão no ato convocatório, existência no processo 

licitatório de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida 

e estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem a Administração dos 

riscos inerentes à operação” Acórdão n.º 1726/2008 – Plenário. 

Medição Mão de obra Material / Equipamento Total

1 155.169,75 879.295,25 1.034.465,00

2 61.557,77 223.563,01 285.120,78

3 30.477,01 297.967,41 328.444,42

4 9.311,57 527.855,12 537.166,69

5 9.300,40 152.769,57 162.069,97

Total 265.816,50 2.081.450,36 2.347.266,86
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Em síntese o gestor afirma que esta Controladoria cometeu um equívoco no somatório dos 

valores pagos, uma vez que a 5
a
 medição, no valor de R$ 162.069,97 ainda não havia sido paga, 

justamente para compatibilizar os pagamentos com o cronograma físico de execução das obras. 

Ressalta que consta do processo administrativo correspondência dos licitantes vencedores, de 

01/09/2010, informando que naquela data haviam adquirido quase a totalidade dos equipamentos 

a serem utilizados, os quais se encontravam no almoxarifado da empresa. Sendo assim, ao 

comprovar a aquisição prévia de quase a totalidade dos equipamentos, a contratada apresentou 

novo cronograma físico-financeiro, compatível com os desembolsos já efetuados. Por esta razão, 

o hospital autorizou o pagamento, já na primeira medição, de R$ 1.034.465,00, representando 

31% do valor total do contrato. Entende, portanto, que não houve s sugerida incompatibilidade 

entre o cronograma físico e o financeiro. 

 

Análise do Controle Interno: 

Conforme já afirmado no texto da Constatação, a legislação somente permite o pagamento 

antecipado por serviços não executados quando tal procedimento estiver previsto expressamente 

no preâmbulo do edital e trouxer alguma vantagem para a Administração. Se não previsto, tal 

prática não pode ser aplicada. Além disso, como não havia previsão desses adiantamentos, 

espera-se que a empresa, em seu planejamento financeiro, tenha apropriado o custo financeiro do 

capital reservado para fazer frente à despesa, ou tenha considerado o custo do serviço a ser 

subcontratado levando em conta a necessidade de maiores prazos para pagamento ou mesmo 

tenha inserido em seus custos eventuais despesas relativas a alternativas buscadas junto ao 

mercado financeiro, inclusive por meio de empréstimos bancários se fosse necessário. Da forma 

como está sendo feito, a empresa praticamente desonerou-se de uma despesa sem, no entanto, 

repassar à Administração nenhuma vantagem proveniente deste procedimento. 

Ainda que se desconsidere o pagamento da 5
a
 medição, conforme alega o gestor, verifica-se que, 

à época da auditoria da CGU, apenas dois elevadores estavam em funcionamento, representando 

40% do serviço executado, sendo que já haviam sido pagos 67% do valor contratual, 

configurando a incompatibilidade entre os serviços executados e os pagamentos realizados. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 002: 

Abster-se de realizar pagamentos de serviços ainda não executados, quando a previsão de 

pagamento antecipado não estiver expressa no edital da licitação e os motivos que a justifiquem 

não estejam comprovados. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos valores 

eventualmente pagos indevidamente. 
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2.1.1.7. CONSTATAÇÃO 

Atraso nas obras e serviços de modernização dos elevadores do Contrato n.º 14/2010. 

 

Fato: 

O Contrato n.º 14/2010 foi assinado 22/10/2010 tendo prazo de vigência de 12 meses a partir da 

data de sua assinatura. Até a data de término dos trabalhos de campo, 8º mês do cronograma de 

execução inicialmente previsto, foram executados 40% do total da obra, em descompasso, 

portanto, com o percentual de 81,35% de execução previsto para o mesmo período, conforme 

planilha a seguir: 

 

 

Cabe salientar que a dilação de prazo de vigência contratual pode acarretar em aumento do custo 

total da obra onerando os cofres públicos caso haja necessidade, uma vez expirado o período de 

vigência contratual de 12 meses, de realização de reajustes de preços. Em função dos fatos aqui 

relatados, cabe ao gestor público exigir do contratado o fiel cumprimento do prazo contratual, 

imputando, se assim couber, as advertências, multas e até a rescisão contratual em face de 

descumprimento das cláusulas contratuais. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Informa que de fato ocorreram atrasos em relação ao cronograma inicial, os quais decorreram de 

necessidades operacionais do hospital. Por esta razão aceitou a solicitação de prorrogação de 

prazo feita pela empresa contratada, porém com a ressalva de que esta ocorreria sem ônus 

financeiro para a unidade. 

 

Análise do Controle Interno: 

A justificativa apresentada demonstra a falha no planejamento de execução física do contrato, o 

que pode acarretar em reajuste de preços, uma vez que a empresa tem fundamento legal para 

requerer tal medida, levando-se em consideração que o atraso se deveu, em parte, por culpa da 

Administração. Nesse sentido, a ressalva de que concede a prorrogação contanto que não aja 

ônus financeiro não possui fundamento jurídico. Ressalta-se que se trata de situação anormal 

uma empresa, não tendo sido responsável pelos atrasos ocorridos na execução do contrato, não 

exigir compensação financeira, tanto no que diz respeito ao reajuste a que tem direito após um 

ano do contrato, quanto de itens como administração local. 

Mês

1 9,73 9,73 320.773,55 320.773,55

2 9,73 19,46 320.773,55 641.547,10

3 10,87 30,34 358.301,30 999.848,40

4 10,78 41,12 355.201,05 1.355.049,45

5 11,32 52,44 373.103,07 1.728.152,52

6 10,50 62,94 346.043,17 2.074.195,69

7 9,71 72,66 320.108,48 2.394.304,17

8 8,69 81,35 286.403,04 2.680.707,21

9 4,47 85,82 147.302,26 2.828.009,47

10 4,47 90,29 147.302,26 2.975.311,73

11 4,47 94,76 147.302,26 3.122.613,99

12 5,24 100,00 172.795,26 3.295.409,25

Cronograma 

de execução 

(%)

Cronograma de 

execução 

acumulado (%)

Financeiro 

(R$)

Financeiro 

Acumulado (R$)
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Recomendação 001: 

Efetuar, anteriormente às futuras contratações, o planejamento detalhado das intervenções a 

serem realizadas, inclusive com a participação de servidores dos outros departamentos do 

hospital, com o intuito de antecipar e minimizar os problemas verificados por esta equipe de 

auditoria. 

 

 

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO 

Ação: 10122075020000001 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: Hospital Federal da Lagoa 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 5.882.024,77 

Ordem de Serviço: 201112402 

Forma de Transferência: Execução Direta 

 

 

2.1.1.8.  CONSTATAÇÃO 

Ausência de competitividade e indícios de direcionamento do Pregão Eletrônico nº 01/2008 

do HFL, que apesar de possuir objeto divisível foi adjudicado pelo maior lance global, 

tendo como única participante a empresa RENAL-TEC.  

 

Fato: 

Em 22/12/2008 o Hospital realizou o Pregão Eletrônico n.º 01/2008, no valor mensal estimado 

em R$ 234.861,16 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezesseis 

centavos), totalizando o valor anual de R$ 2.818.333,92 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, 

trezentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), tendo por objeto a contratação de 

empresa especializada para prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos para 

hemodiálise, sua manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de insumos, formalizada no 

processo 33408.004399/2007-59. Em 05/02/2009, o pregoeiro adjudicou à Renaltec, única 

participante do certame, o objeto licitado, pelo melhor lance de R$ 2.810.633,92, pelo critério de 

menor preço global por lote, com 21 itens. 

O contrato n.º 02/2009 foi assinado em 16/04/2009, tendo como objeto, ipsis litteris:  

“prestação de serviços de locação de 7 (sete) máquinas de hemodiálise; 04 (quatro) 

equipamentos portáteis para tratamento de água por osmose reversa, 01 (um) processador 

automático de filtros dialisadores, balança digital e 02 (duas) poltronas para hemodiálise, com 

as respectivas manutenções preventivas e corretivas, com fornecimento de insumos para o 

Hospital da Lagoa, sob gestão do Ministério da Saúde.” 

A contratação amparou-se numa demanda de quinhentas hemodiálises por mês, apurada pela 

área de nefrologia do Hospital. 

1. A empresa Renaltec já fornecia para o Hospital o mesmo tipo de serviço, por meio do 

contrato 284/2006, e participou como uma das consultadas na pesquisa de mercado, com 

o menor preço. 
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2. A empresa GoodFix 2002 Comercial Ltda., uma das participantes da pesquisa de preços 

para embasar o orçamento da Administração, não presta serviço ou fornece insumos 

ligados à hemodiálise.  

3. A equipe de fiscalização efetuou tentativa de contato por telefone com a filial da empresa 

Nalean Comércio e Consultoria em Equipamentos Hospitalares Ltda., localizada no 

bairro da Barra da Tijuca. No número de telefone da filial fomos atendidos por um senhor 

que se identificou como o contador que legalizou a empresa no Rio de Janeiro. A 

consulta na internet revelou um site que remete a uma empresa colombiana fornecedora 

dos mais diversos produtos. 

4. O Hospital da Lagoa não acrescentou no processo o pedido às empresas de cotação de 

preços. Apenas a Renaltec endereça a sua proposta para a médica de matrícula Siape nº 

1188681. As demais proponentes remetem para o “setor de aquisições” e “setor de 

compras”. 

Ressaltamos que a GoodFix e a Nalean participaram de outras pesquisas de preços junto a outros 

hospitais federais.  

De igual modo, em prejuízo à competitividade do certame, o Hospital da Lagoa realizou 

procedimentos relativos a pregão eletrônico por menor preço global por lote, e não por itens, 

para adjudicação de objeto que contempla locação de máquinas e equipamentos, prestação de 

serviços continuados e fornecimento de materiais, os quais, por sua natureza, deveriam ser 

licitados por item ou separadamente. 

O artigo 23, § 1o, da Lei 8666/93, dispõe, in verbis, que:  

“As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em 

tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 

procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia 

de escala”. 

Na esteira desse entendimento, foi publicada a Súmula nº 247/2004 do Tribunal de Contas da 

União (TCU) que estabeleceu que: 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo 

ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 

relação a itens ou unidades autônomas.“ 

Identificamos, ainda, indícios de direcionamento do procedimento licitatório para favorecimento 

de empresa destinada a prestar serviços e fornecer insumos na área de hemodiálise. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor apresentou as seguintes manifestações para o fato: 

“O pregão 01/2008 foi realizado no Hospital Federal da Lagoa, por determinação do 

Coordenador Geral de Administração do DGH, uma vez que o referido processo foi 

inteiramente instruído por aquele Departamento, somente sendo remetido à Unidade 

para fins de licitação, após o Parecer jurídico exarado pelo NAJ, aprovando os termos 

do edital de licitação que balizou o certame licitatório referido.  
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A determinação do DGH de que a licitação deveria ser realizada no HFL, teve com 

base o fato de tratar-se de contratação somente para o HFL (anexo 3). Portanto, em 

que pese a licitação ter sido promovida pelo pregoeiro do HFL, o processo 

administrativo foi instruído pelo DGH/MS, até a remessa ao HFL para fins de 

licitação.  

O Projeto Básico elaborado pelo Serviço de Nefrologia/Hemodiálise e remetido ao 

DGH para fins de contratação dos Serviços espelhava, naquela época a necessidade 

presente e a perspectiva futura de atendimento de pacientes que recorriam ao Hospital 

Federal da Lagoa, em busca de atendimento nessa área. Ocorre que durante o período 

decorrido entre a data de elaboração do projeto Básico em 01/11/2007 e a efetiva 

contratação dos serviços em 16/04/2009, decorreram aproximadamente I5(quinze) 

meses.  

Após a efetiva contratação e execução dos serviços ao longo de 2009, foi verificada a 

redução de demanda inicialmente identificada, que importou na redução dos gastos 

com insumos, que somente foram utilizados na medida das necessidades de 

atendimento promovido pelo Serviço de Hemodiálise.  

Ressalte-se que o objeto do serviço contratado é muito específico e necessita de 

autorização da ANVISA para ser ofertado ao mercado para fins de contratação. Deste 

modo, são poucas as empresa que possuem autorização para oferecer ao mercado, os 

serviços objeto da referida contratação. 

Quanto a cotação de preços  

Como dito anteriormente, todo o processo administrativo fora instruído pelo DGH/MS. 

Deste modo, quando as propostas foram entregues nos diversos setores da instituição, 

foram juntadas e remetidas àquele Departamento de Gestão, sem que fossem 

analisadas posto que o processo a que se refere, não estava sendo instruído no H.F.L. 

A unidade apenas recebeu o documento e por Ofício da Direção remeteu ao DG. Não 

existiam propostas endereçadas a Dra Ana Beatriz Lesqueves para cotação de preços 

para o processo licitatório, somente à setores do hospital (folhas 22-42 e 345-364 do 

processo 33408.004399/2007-59). Ressaltamos que naquela época não recebemos 

qualquer cotação da empresa Fresenius Ltda. 

No intuito de ratificar as propostas enviadas pelas empresas Nalean e Goodfix, 

encaminhamos ernails para as mesmas, contendo cópias escaneadas das propostas 

constantes dos autos. 

Sobre a empresa Nalean:  

Segue resposta da empresa ao questionamento do HFL sobre a referida proposta, 

datada de 27 de dezembro de 2011, ratificando o envio da proposta.  

Segue cópia do CNP J da empresa com descrição da atividade primária compatível 

com a proposta enviada, obtido no site da Receita Federal, acessado em 04/01//2012.  

Sobre a empresa Goodfix 

Segue resposta da empresa ao questionamento do HFL sobre a referida proposta, 

datada de 03 de janeiro de 2012, contendo cópia do Ofício enviado a própria CGU em 

12 de dezembro de 2011, ratificando o envio da proposta. 

Segue cópia do CNPJ da empresa com descrição da atividade primária compatível com 

a proposta enviada, obtido no site da Receita Federal, acessado em 04/01/2012. 

Quanto à contratação de um serviço global para Hemodiálise, em prejuízo da 

competitividade ou direcionamento do processo Licitatório, segundo consta do 
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relatório.  

O Serviço de Nefrologia do Hospital Federal presta atendimento de Hemodiálise à 

pacientes com falência renal crônica ou aguda. O rim é um órgão vital e, portanto, a 

falência renal determina risco de morte do paciente, quer por acúmulo de líquidos e/ou 

de toxinas. 

Trata-se de tratamento que não pode ser adiado ou descontinuado, sob pena de 

prejuízos irrecuperáveis para saúde dos pacientes e risco de morte. Para se efetuar um 

tratamento de Hemodiálise com segurança é indispensável a disponibilidade alguns 

insumos que formam um conjunto de insumos, que devem ser compatíveis com os 

equipamentos existentes na instituição, além da disponibilidade de água tratada para 

hernodiálise, que transita por estes equipamentos, conforme discriminação e descrição 

abaixo, todos em acordo com as determinações de legislação para funcionamento de 

serviços de diálise, RDC 154 de 15 de junho de 2004. 

Premissas básicas para o funcionamento de um Serviço de Hemodiálise: 

1. Conjunto de insumos e equipamentos altamente específicos e compatíveis entre si; 

Para cada sessão de hemodiálise são necessários, no mínimo, um conjunto dos 

seguintes insumos específicos:  

 O1 dialisador  

 01 linha de sangue venosa (que deve ser compatível com a máquina de diálise e o 

ajuste da bomba de sangue da mesma)  

 01 linha de sangue arterial (que deve ser compatível com a máquina de diálise e 

o ajuste da bomba de sangue da mesma)  

 01 isolador de pressão  

 Solução Ácida para Hemodiálise (compatível com o ajuste iônico da máquina de 

diálise e a solução básica)  

 Solução Básica para Hemodiálise (compatível com o ajuste iônico da máquina de 

diálise e a solução ácida)  

 Cateter de duplo-Iúmen (para pacientes agudos ou sem fístula 

artério-venosa)  

 Solução esterilizante para a máquina.  

Deve ser observado e ressaltado que cada máquina deve ser ajustada/regulada para 

cada insumo utilizado nela, reforçando a necessidade de uma contratação global, que 

assegure plena integração, uma vez que a empresa responsável pela manutenção 

preventiva e corretiva deve permanentemente garantir o ajuste correto e preciso entre 

os equipamentos e os insumos utilizados.  

2. Fornecimento continuado de todos os insumos específicos necessários para cada 

procedimento, uma vez que a falta de um único insumo impossibilita a realização do 

tratamento. 

3. Perfeito funcionamento dos equipamentos (máquinas de hemodiálise e tratamento de 

água) e em conformidade com a descrição funcional e de manutenção preventivas e 

corretivas do item 7 da RDC 154 de 15 de junho de 2004 

4.  Água tratada para hemodiálise: 
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A água potável de abastecimento deve ser inspecionada diariamente por técnico 

habilitado para checagem de cor, turvação, sabor, odor e cloro residual conforme item 

8.3 e tabela I da RDC 154 de 15 de junho de 2004; 

Há necessidade de um tratamento de água por osmose reversa que forneça e garanta 

água para o procedimento conforme exigências descritas e detalhadamente 

especificadas em todo item 8 e  quadro 1I da RDC 154 de 15 de junho de 2004; 

A água do dialisato (produzida nas máquinas de diálise) deve ser analisada 

rotineiramente e sempre que a critério médico se tornar necessária, conforme item 7.3 

da RDC 154 de 15 de junho de 2004, pois o crescimento bacteriano neste líquido pode 

provocar bacteremia ou reações pirogênicas durante a diálise, com risco de morte do 

paciente em tratamento. 

Além disso, em âmbito hospitalar, estes equipamentos e insumos devem estar 

disponíveis para uso em qualquer momento do dia ou da noite, de maneira a oferecer 

tratamento imediato e seguro aos pacientes da unidade, sob pena de por em risco a 

vida do paciente. 

Portanto, em atendimento aos requisitos de qualidade, segurança e efetividade dos 

tratamentos oferecidos, em consonância com a responsabilidade de não omitir ou adiar 

tratamentos que são vitais para manutenção da vida e, considerando toda a 

complexidade e interação necessárias para garantir o perfeito funcionamento do 

Serviço de Hemodiálise, este hospital entende a necessidade da contratação por modelo 

de um serviço global para evitar prejuízos para todo o conjunto, que deve funcionar 

integrado. Este entendimento encontra- se em acordo com a súmula n° 247/2004 do 

TCU, sobre adjucação por itens e não por preço global quando comenta a exceção a 

esta prática: "... desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo" 

Quanto a exigência de um engenheiro responsável (CREA) e atestado de capacidade 

técnica para o pregão 

Considerando que a RDC 154 define no seu item 1.12. que Responsável Técnico é um 

profissional de nível superior com especialização na área correspondente, assentada 

junto ao respectivo conselho profissional 

Considerando que esta mesma RDC 154 em seu item 7.11. determina que as atividades 

de manutenção preventiva e de aferição dos monitores e alarmes devem ser registradas, 

e assinadas pelo responsável técnico; 

Considerando que a qualidade da água fornecida para hemodiálise é o componente 

essencial para a segurança do tratamento, pois a contaminação desta água pode 

oferecer risco de vida aos pacientes (vide episódio Caruaru, em 1986, marco da 

história da Nefrologia, quando 60 pacientes vieram a óbito pela contaminação da água 

para Hemodiálise) (anexo 28) ; 

Considerando que a RDC 154 no seu item 2,1 determina que o Serviço de Hemodiálise 

deve minimizar os riscos decorrentes do próprio tratamento;  

Considerando que a RDC 154 determina no seu item 8.8 que a planta do sistema de 

tratamento da água para diálise deve ser assinada por profissional habilitado na área; 

Fica claro que existem justificativas suficientes e razoáveis, para que seja exigido que 

um profissional de nível superior, engenheiro, que gerencie e assuma atividades, 

claramente ligadas a esta profissão, que impactam diretamente sobre a qualidade do 

tratamento e minimizam os riscos inerentes do mesmo, sendo a segurança do 

tratamento "indispensável a garantia do cumprimento das obrigações" (acórdão 

2170/2008 Plenário)" 
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Também é razoável se exigir da empresa, que já tenha tido experiência em atividades 

similares, dada a complexidade da atividade e riscos inerentes as vidas de pacientes em 

tratamento.  

Estes fatos se sobrepõem a outros questionamentos, já que a exigência em questão visa 

assegurar e rnaxirnizar a qualidade e segurança do tratamento oferecido aos pacientes 

com falência renal, onde o maior valor é a vida humana em questão.  

É importante relevar que este profissional é ativo na empresa e se responsabiliza 

inclusive pelos laudos de análise de água enviados mensalmente ao hospital e as ações 

executadas de prevenção e correção, discutindo com o responsável médico do setor 

aspectos técnicos necessários, com embasamento 'profissional que não seria possível 

sem a formação específica para tal.  

Quanto a contratação por modelo de serviço global  

Por fim, mais uma vez, esclarecemos que entendemos que a contratação por modelo de 

um serviço global (locação e manutenção de equipamentos e tratamento de água e 

fornecimento de insumos específicos) para o Serviço de Hemodiálise evita prejuízos 

para todo o conjunto, que deve funcionar integrado. Sem esse funcionamento integrado 

não haverá garantias de um tratamento seguro e haverá exposição do paciente a riscos 

graves, inerentes a complexidade do tratamento, incluindo a possibilidade de morte.”  

 

Análise do Controle Interno: 

Quanto às manifestações apresentadas pelo Hospital para justificar a constatação, cabem os 

seguintes comentários: 

a) A informação de que a contratação e execução dos serviços ao longo de 2009 ocasionou 

uma redução de demanda inicialmente identificada, importando na redução dos gastos com 

insumos, pois somente foram utilizados na medida das necessidades de atendimento 

promovido pelo Serviço de Hemodiálise não foi comprovado pela análise do contrato em 

comento, pois os pagamentos dos insumos vêm sendo executados pelo valor contratado, 

independendo do quantitativo efetivamente consumido.  

b) A alegação de que o objeto do serviço contratado é muito específico, existindo poucas 

empresas que possuem autorização da ANVISA para oferecer ao mercado, os serviços objeto 

da referida contratação, é mais um motivo para que o objeto fosse divisível, pois além de 

cumprir a legislação, aumentaria a competitividade. 

c) Em relação às confirmações das empresas Nalean e Goodfix que apresentaram cotação de 

preços, faz oportuno comentar que as solicitações foram realizadas por meio de e-mail 

subscrito pelo Sr. F.A.P.N. 

Sobre o senhor F.A.P.N., cabe enfatizar que ele não possui vínculo com a Administração, mas 

responde pelo Setor de contrato do Hospital da Lagoa, conforme consulta ao sistema SIAPE. 

Além disso, ele é sócio da empresa ACTP Consultoria Empresarial Ltda, que recebeu a titulo de 

prestação de serviço valores do Hospital da Lagoa. Esse valor no exercício de 2010 foi de 

aproximadamente R$ 18 mil. 

A resposta apresentada pela Empresa Nalean, que tem sede no município de Paraíba do Sul/RJ, 

foi encaminhada, confirmando que a empresa apresentou a proposta em 2008. Ocorre que, esse 

mesmo senhor teve participação em montagem de cotação no Pregão nº 35/2007 realizado pelo 

Hospital Federal dos Servidores do Estado, cujo objeto era a locação de equipamentos, pois 

assinou proposta da empresa Nalean e pela Empresa Berkeley. 
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No que se refere à confirmação apresentada pela Empresa Goodfix, cumpre esclarecer que 

descrição da atividade econômica é a de comércio atacadista de instrumentos e materiais para 

uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios. A fim de comprovar a atuação na área, 

apresentou uma relação de equipamentos vendidos à Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Campos dos Goytacazes. Assim, não ficou claro o HFL solicitou a uma empresa 

revendedora de equipamentos, a apresentação de proposta para locação de máquinas de 

hemodiálise, incluindo insumo e manutenção. 

Além disso, não foi esclarecido o motivo pelo qual as duas empresas apresentaram cotação, 

prestam o serviço a ser contratado, tomaram conhecimento da licitação por meio da cotação de 

preço, mas não participaram da licitação, pois a Renaltec foi a única empresa participante. 

d) Para justificar a contratação de serviço por preço global, o HFL expõe a importância que os 

procedimentos de hemodiálise têm para os pacientes que deles dependem, cita os insumos 

necessários, argumenta que os equipamentos necessitam de ajustes, concluindo que esses 

mencionados fatos tornam a contratação por preço global necessária.   

No entanto, esses argumentos não podem ser aceitos, pois fica evidente que eles poderiam ser 

divididos para aumentar a competitividade e, por conseguinte, diminuir o valor despendido, 

bastando para isso ter sido realizado um termo de referência que defina as integrações entre as 

partes dos serviços.  

Ainda, não há como aceitar que a Renaltec seja a única empresa que possa prestar serviços de 

manutenção, distribuidora de insumos, responsável pelo tratamento da água e locar as máquinas.  

Dessa forma, o preço global foi fato preponderante para direcionar a contratação para a empresa 

citada, cumprindo ressaltar que procedimentos de mesma natureza foram observados em outros 

hospitais federais no Rio de Janeiro, sendo a empresa também a vencedora.   

e) Para a exigência de registro no CREA, os argumentos apresentados não foram suficientes para 

justificar a aludida previsão, pois a afirmação de que a relevância de tal procedimento garantiria 

a qualidade da água é desprovida de razoabilidade, pois essa garantia poderia ser obtida com 

previsão de testes obrigatórios. Faz-se oportuno acrescentar que não foi verificado que tenha 

ocorrido periodicamente inspeção do profissional registrado pelo CREA para avaliar a realização 

dos procedimentos. 

Além disso, o HFL cita jurisprudência do TCU que entenderia, segundo aponta a Administração 

do Hospital, ser válida tal exigência. Ocorre que o Acórdão mencionado (2170/2008 – Plenário) 

avaliou tal necessidade para obra de engenharia, não de prestação de serviço de locação de 

equipamentos com fornecimento de manutenção. 

Segue a determinação do TCU:  

9.3. com fulcro no art. 43, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, promover as audiências 

dos responsáveis abaixo relacionados, para que apresentem razões de justificativa 

acerca das respectivas irregularidades: 

9.3.1.1. inclusão, no edital, de exigências demasiadas para fins de comprovação da 

qualificação técnico-profissional, com potencial de prejuízo à competitividade do 

certame, por terem feito referência a itens ou subgrupos de serviços pouco 

representativos em comparação com o valor orçado, em desacordo com o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal; com os arts. 3º, inciso I, e 30, § 1º, da Lei nº 

8.666/1993; 

Assim o entendimento do Tribunal de Contas da União vai ao encontro da abordagem da CGU, 

pois os itens para o qual foi incluída a exigência de registro do CREA não podem ser 

considerados como representativo, conforme tratado no fato. 
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Ante os fatos expostos, conclui-se que houve o direcionamento da licitação, por meio de inserção 

de cláusulas restritiva para favorecer a empresa Renaltec. 

 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa ao direcionamento de licitação, favorecendo a contratada. 

Recomendação 002: 

Realizar novo procedimento licitatório, com vistas a substituir o contrato em curso, tendo em 

vista os vícios identificados no certame que resultaram na contratação em curso. 

 

 

2.1.1.9.  CONSTATAÇÃO  

Contratação onerosa de prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos de 

hemodiálise, com fornecimento de insumos, derivada de superestimativa de demanda da 

produção, agravada pela aditivação do contrato no valor e no prazo, e mudança de objeto. 

 

Fato: 

Trata-se da análise da contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação 

de máquinas e equipamentos para hemodiálise, sua manutenção preventiva e corretiva, e 

fornecimento de insumos, formalizada no processo 33408.004399/2007-59. 

O processo se inicia com a solicitação da Diretora do Hospital da Lagoa (HFL), para contratar o 

objeto em análise, afirmando que “o contrato 284/2006, realizado pelo INCA, em favor do HFL, 

não está mais atendendo à demanda atual do Serviço”. A Diretora se refere à demanda que 

originou o contrato 284/2006 que foi de 400 sessões de hemodiálise. 

O projeto básico 2007, inicialmente anexado aos autos, incluiu a prestação de serviço de 

manutenção preventiva e corretiva de quatro máquinas de hemodiálise da marca JMS, 

patrimônio do Hospital. 

Contudo, no curso de tramitação do processo, o Núcleo de Assessoramento Jurídico no Rio de 

Janeiro (NAJ-RJ) emitiu duas notas jurídicas recomendando que fosse excluído do objeto do 

certame o item referente à manutenção preventiva e corretiva das quatro máquinas do Hospital, 

por se tratar de serviço distinto do contratado e, portanto, passível de ser licitado separadamente. 

A Unidade acatou a recomendação, com base nos pareceres jurídicos, e apensou ao processo 

projeto básico retificado, assinado pela Diretora do Hospital e pela Chefe do Serviço de 

Nefrologia. O documento apontou em 500 hemodiálises por mês, a produção da área no 

Hospital.  

A minuta do Edital está anexada no processo. Segundo informado, ela refere-se à versão 

definitiva daquele documento, que por erro material deixou de constar nos autos. 

Em 22/12/2008, o Hospital realizou o Pregão Eletrônico n.º 00001/2008, no valor mensal 

estimado em R$ 234.861,16 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e 

dezesseis centavos), totalizando o valor anual de R$ 2.818.333,92 (dois milhões, oitocentos e 

dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos). Em 05/02/2009, o pregoeiro 

adjudicou à Renaltec, única participante do certame (assim como ocorreu na concorrência que 

originou o contrato 284/2006), o objeto licitado, pelo melhor lance de R$ 2.810.633,92, pelo 

critério de menor preço global por lote, com 21 itens. 
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O contrato n.º 02/2009 foi assinado em 16/04/2009, tendo sido definido como objeto, ipsis 

litteris:  

 

“prestação de serviços de locação de 7 (sete) máquinas de hemodiálise; 04 (quatro) 

equipamentos portáteis para tratamento de água por osmose reversa, 01 (um) 

processador automático de filtros dialisadores, balança digital e 02 (duas) poltronas para 

hemodiálise, com as respectivas manutenções preventivas e corretivas, com 

fornecimento de insumos para o Hospital da Lagoa, sob gestão do Ministério da Saúde.” 

 

Resumo do objeto em valores contratados 

Item Descrição 

Quantidade 

de 

Máquinas 

Valor 

Unitário da 

locação R$ 

Valor Mensal da 

locação R$ 

Valor Anual da 

locação R$ 

01 Máquinas para Hemodiálise Marca 

Frenesius 

07 5.075,34 35.527,38 426.328,56 

02 Máquinas portáteis para tratamento 

de água por osmose reversa Marca 

Fresenius 

04 2.586,00 10.344,00 124.128,00 

03 Reprocessador Automático de 

Filtros Dializadores, Marca 

Minntech. 

01 4.997,00 4.997,00 59.964,00 

04 Balança Digital 01 296,95 296,95 3.563,40 

05 Poltronas para hemodiálise 02 478,00 956,00 11.472,00 

Totais mensal e anual da locação 52.121.33 625.455,96 

01 a 

21 

Insumos diversos Totais mensal e anual da 

aquisição de insumos 

170.112,16 2.041.345,92 

01 Manutenção preventiva e corretiva 

das máquinas 
Totais mensal e anual da 

aquisição de insumos 

11.986,00 143.832,00 

Totais mensal e anual do contrato 234.219,49 2.810.633,88 

Fonte: Proposta Comercial Renaltec nº 041/2008, de 22/12/2008, anexada ao processo 33408004399/2007-59 

 

Do quadro, extraímos os seguintes percentuais, com vistas a demonstrar a relevância e a 

materialidade dos itens componentes do objeto do contrato: 

-Insumos:         72,60% 

-Locação de máquinas e equipamento para hemodiálise:   22,23% 

-Manutenção preventiva e corretiva:     5,17% 

O processo não contempla a homologação do resultado pela Diretora do Hospital e a publicação 

do contrato no Diário Oficial da União (DOU). A adjudicação ocorreu em 05/02/2009, a 

assinatura foi em 16/04/2009, e a vigência contou 12 meses a partir de 01/05/2009.  

Em 19/04/2010, um ano depois, as partes assinaram o 1º Termo Aditivo ao contrato, prorrogando 

a vigência para 30/04/2011.  

Em setembro de 2010, a Chefe da Nefrologia/Hemodiálise fez apensar ao processo exposição de 

motivos para justificar a “necessidade de substituição de parte do maquinário da hemodiálise e 

aumento efetivo do parque atual”, com a consequente aditivação do contrato. No documento, a 

servidora pede o que segue: 
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- substituição de 4 máquinas de hemodiálise de propriedade do Ministério da Saúde, as quais, 

segundo a servidora, já se encontrariam no sétimo ano de uso continuado, com tecnologia 

ultrapassada, e apesar da manutenção preventiva apresentaria a necessidade diária de 

manutenção corretiva, o que prejudicava a continuidade do tratamento; 

- substituição da máquina de reprocessamento de dialisadores por máquina de hemodiálise, 

pois por conta da mudança de perfil de atendimento teria havido suspensão do 

reprocessamento de dialisadores; 

- aluguel de duas novas máquinas de hemodiálise e tratamento de osmose portáteis, 

justificado pela demanda no atendimento de pacientes de terapia intensiva que por 

características clínicas poderia necessitar do uso do maquinário por até 12 horas seguidas. 

Lembramos que a manutenção preventiva e corretiva das 4 máquinas de hemodiálise JMS, de 

propriedade do Hospital, fazem parte do objeto do contrato anterior, o de número 284/2006. 

A solicitação da Chefia de Nefrologia/Hemodiálise resultou na aditivação do contrato em mais 3 

máquinas de hemodiálise, em abril deste ano, formalizada no segundo termo aditivo, firmado em 

27/04/2011. De acordo com o documento, o acréscimo corresponderia a 25% dos equipamentos 

locados, passando para dez o número de máquinas, e para os valores mensal e anual de R$ 

249.445,51 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e 

um centavos) e R$ 2.993.346,12 (dois milhões, novecentos e noventa e três mil, trezentos e 

quarenta e seis reais e doze centavos). 

Entretanto, sabe-se que o contrato inicial previu 7 máquinas e que o percentual de acréscimo, 

considerando a aditivação, corresponderia a 42%. 

Ademais, mesmo se em termo de valor fosse considerado o total da locação (incluindo outras 

máquinas e equipamentos), que foi de R$ 52.121.33, o percentual continuaria acima do 

permitido em lei, ficando em 29%.  

Segundo o TCU, serão proporcionais aos itens, etapas ou parcelas os acréscimos ou supressões 

de quantitativos que se fizerem necessários nos contratos. Atente-se para o fato de que a licitação 

foi realizada por item que prevê ao mesmo tempo prestação de serviços e fornecimento de 

materiais. 

Note-se, ainda, que o aumento do número de máquinas não derivou de um aumento real do 

número de sessões, mas da exposição de motivos apresentada pela responsável afirmando a 

necessidade de atualização do parque existente. Tanto é que, proporcionalmente, para os 

insumos, não houve inclusão das quantidades proporcionais às máquinas no termo aditivo.  

 

Resumo do objeto em valores contratados, após o 2º Termo Aditivo 

Item Descrição Quantidade 

de Máquinas 

Valor Unitário da 

locação R$ 

Valor Mensal da 

locação R$ 

Valor Anual da 

locação R$ 

01 Máquinas para Hemodiálise 

Marca Frenesius 

10 5.075,34 50.753,40 609.040,80 

02 Máquinas portáteis para 

tratamento de água por osmose 

reversa Marca Fresenius 

04 2.586,00 10.344,00 124.128,00 

03 Reprocessador Automático de 

Filtros Dializadores, Marca 

Minntech. 

01 4.997,00 4.997,00 59.964,00 

04 Balança Digital 01 296,95 296,95 3.563,40 

05 Poltronas para hemodiálise 02 478,00 956,00 11.472,00 
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Totais mensal e anual da locação 67.347,35 808.168,20 

01 a 

21 

Insumos diversos Totais mensal e anual da 

aquisição de insumos 

170.112,16 2.041.345,92 

01 Manutenção preventiva e 

corretiva das máquinas 
Totais mensal e anual da 

manutenção 

11.986,00 143.832,00 

Totais mensal e anual do contrato 249.445,51 2.993.346,12 

Fonte: Proposta Comercial Renaltec nº 041/2008, de 22/12/2008, e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2009, 

ambos anexados ao processo 33408004399/2007-59.  

 

Da observação do quadro, extraímos os seguintes percentuais dos itens que passaram a compor o 

objeto após a aditivação do contrato 002/2009:  

-Insumos:      68,20% 

-Locação das máquinas:    27,00% 

-Manutenção preventiva e corretiva:  4,80% 

 

Esse termo aditivo prorrogou também a vigência para 30/04/2012, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, o que vai de encontro ao artigo 57 da Lei 8.666/93, abaixo, pois no objeto está contida a 

locação de equipamentos, regida por aquela Lei: 

“A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

[...] 

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 

podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o 

início da vigência do contrato.”  

Em visita ao Centro de Hemodiálise, às Unidades de Terapia Intensiva pediátrica e de adulto, e à 

Unidade Coronariana, verificamos a existência de 14 máquinas, 10 das quais objeto do contrato 

sob análise, e quatro pertencentes ao Hospital, todas em condições de funcionamento. Ainda 

como parte da conferência do objeto firmado, verificamos 02 (duas) poltronas para hemodiálise e 

uma balança digital. Quanto aos demais itens, constatamos que as quatro máquinas de osmose 

reversa portátil, que segundo especificações da proposta da contratada seriam da marca 

Frenesius, pertencem às marcas Lomek e Ipabrás.  
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Figura 1. Máquina de osmose reversa marca 

Lomek 

Figura 2 Detalhe da placa com a marca da 

máquina de osmose 

 

 
 

 

 

Figura 3. Máquina de osmose reversa marca 

Ipabras 

Figura 4. Detalhe da placa com a marca da 

máquina de osmose 

 

No lugar do reprocessador regular de dialisadores encontramos um monitor de composição 

corporal e um gerador de ozônio, cujos preços não foram pesquisados pela Administração, para 

se avaliar a vantajosidade da troca, que se baseou apenas na declaração da empresa, abaixo 

reproduzida:  

[...] 

“Isso posto, mesmo considerando que o valor dos serviços – locação e manutenção – 

relativo aos equipamentos do item anterior (monitor de composição corporal e gerador 

de ozônio) é superior ao do Reprocessador de Filtros dialisadores e para evitar os 

trâmites que seriam demandados na repactuação do mencionado Contrato concordamos 

em proceder a troca do equipamento Reprocessador de Filtros Dialisadores pelos 

equipamentos listados no item 03 acima, sem qualquer ônus adicional para o 

Hospital da Lagoa.”(grifo no original)  
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Figura 5 gerador de ozônio Figura 6 monitor de composição corporal 

 

Em resposta às Solicitações de Fiscalização n.°s 20111242/04, de 15/08/2011, e 20111242/09, de 

24/08/2011, a chefe do serviço de nefrologia/hemodiálise do Hospital Federal da Lagoa, por 

meio dos Memorandos n°s 70 e 71 do Setor de Hemodiálise, apresentou, entre outros 

esclarecimentos, o seguinte quadro que soma a demanda para as unidades de terapia intensiva 

(UTI e Coronária) e para o Centro de Hemodiálise: 

 
Quadro 4 – Produção Mensal do Hospital Federal da Lagoa 

 Jan Fev  Mar Abril Maio Junho Julho Ago Set Out Nov Dez ANO 

2006 201 183 172 163 198 215 214 245 237 315 244 306 2693 

2007 231 251 300 253 262 271 229 236 265 345 297 337 3277 

2008 385 315 327 323 315 352 280 196 158 225 315 266 3457 

2009 268 366 335 331 406 328 438 393 319 399 303 374 4260 

2010 469 438 414 316 408 432 360 445 393 459 342 431 4907 

2011 422 365 440 352 288 348        

Fonte: reprodução de quadro do Memorando n.º 70/Setor de Hemodiálise/HL 

 

A resposta da Unidade também contempla relação de pacientes e as sessões realizadas por dia, 

dentro dos meses de outubro e dezembro de 2010 e de março e maio a agosto de 2011.  

O cruzamento do quadro de demanda declarada pela Unidade e dos dados constantes da relação 

de pacientes dos meses de outubro e dezembro de 2010, março e maio a agosto de 2011, revelou 

divergências quantitativas entre os números de demandas constantes daquelas fontes. Mesmo 

após solicitada, a Unidade não apresentou a demanda de abril de 2011. 

Pela análise do quadro, vimos que no período de junho de 2010 a junho de 2011 a demanda 

média do HFL foi de 390 sessões por mês. Considerando que o Hospital trabalha em dois turnos 

e aos sábados (o correspondente a 25 dias no mês), o que perfaz 50 potenciais atendimentos, 

concluímos que a área de hemodiálise atingiria sua produção atual com 8 máquinas (390/50). 
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Dessa forma, adicionando-se duas máquinas como reserva técnica, chegaríamos ao total de 10, 

número esse que demonstra a real necessidade do Hospital. 

Entretanto, a Unidade possui em funcionamento 14 máquinas, 10 destas em efetivo uso, de 

acordo com os cálculos e inspeções realizados. No seu parque estão incluídas quatro da marca 

JMS, de propriedade do Hospital, cuja manutenção preventiva e corretiva está sendo paga por 

meio do contrato 284/2006, no valor mensal de R$ 9.898,93, ou R$ 2.474,73 por máquina.  

Em visita ao setor vimos que 7 máquinas estão instaladas no Centro de Hemodiálise e as demais 

são destinadas a unidades externas (CTI e UC). O que evidenciamos é que no período de visitas 

havia pelos menos, em 100% dos casos, quatro máquinas sem utilização só no Centro de 

Hemodiálise. A ociosidade de uso também foi observada no caso de três poltronas e com duas 

máquinas de osmose reversa portátil. Para esse último equipamento, o Hospital afirmou que a 

contratada mantém uma reserva técnica de uma máquina, a qual está demonstrada na Figura 12, 

abaixo. 

 

 

 
Figura 7 máquinas JMS paradas (sem 

pacientes) no Centro de Hemodiálise 

Figura 8 poltrona para hemodiálise, um dos 

itens locados 
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Figura 9 Máquina da Renaltec, parada (sem 

paciente) no Centro de Hemodiálise 

Figura 10 Máquina da Renaltec, guardada 

em quarto dentro do Centro de Hemodiálise 

  
Figura 11 Figura 12 

 

 

Ressaltamos que o contrato 002/2009 inclui uma despesa fixa de manutenção preventiva e 

corretiva das máquinas de hemodiálise locadas pela Renaltec, nos valores mensal e anual de R$ 

11.986,00 e R$143.832,00, respectivamente. 
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Tendo em vista que dentre o maquinário encontrado pela equipe está o modelo 4008 B, que à 

época da locação era o mais recente do fabricante (o último tipo, a V10, saiu agora em julho de 

2011), e em consulta ao fabricante fomos informados de que a garantia dada pela empresa é 

total, pelo período de 24 meses para compra ou aluguel), podemos afirmar que os custos da 

Renaltec seriam basicamente com as manutenções preventivas durante o período de locação do 

equipamento (12 meses) e possíveis corretivas após dois anos, pois a empresa locadora tem total 

responsabilidade pelo bom funcionamento das máquinas e o item manutenção é considerado 

inerente a esse objetivo. 

Por outro lado, vimos que a planilha de custos apresentada Renaltec apresenta as seguintes 

fragilidades: 

a) o Acórdão nº 1.442/2010-2ª Câmara, determina que não se inclua nas planilhas de custos de 

serviços os itens “Reserva Técnica” no Quadro Remuneração, sem a indicação prévia e 

expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item, e no Quadro de 

Insumos a presença de item relativo a “Treinamento/Capacitação”. Entretanto, tais despesas 

estão incluídas na planilha apresentada pela Renaltec. 

c) a planilha não possui informações sobre a unidade de medida adotada (por máquina, por 

empregado), e a discriminação da mão-de-obra utilizada (supervisor e número de técnicos).  

Conforme dito, a aquisição teve por base uma demanda de quinhentas hemodiálises ao mês, o 

que, segundo as evidências documentais, de inspeção e de cálculo, revelou superestimativa das 

quantidades, pois apuramos uma produção média mensal de 390, e um quantitativo de 200 

sessões a mais no contrato, e, por conseguinte, uma elevação do valor da locação no que se 

refere a quatro máquinas de hemodiálise (200/50). Dessa forma, concluímos por dispensável a 

aditivação do contrato, ocorrida em abril deste ano, por configurar-se antieconômica nos moldes 

do apontado.  

Efetuamos, também, o cruzamento da produção da Unidade e as correspondentes saídas de 

material para a área de hemodiálise, e obtivemos o seguinte resultado, dentro de uma amostra de 

9 itens dos 21 contratados:  

 
 INSUMO Quant. 

 

(A) 

Produção 

Média 

Informada 

(B)* 

Média Mensal 

de Saída do 

Almoxarifado** 

(C) 

Média de 

Consumo 

Apurada 

Por Seção 

(C/B=D) 

Consumo 

real no 

mês 

(D*B=E) 

Saldo no 

Almoxarifado 

em 

15/08/2011 

(F) 

% de estoque de 

consumo efetivo 

para 390 sessões 

(F/E*100=G)  

Parâmetro: 100% 
1 Equipo arterial com diâmetro de 

segmento de bomba de 8mm, 
composto por gotejador para 

monitoramento de pressão 

confeccionado em pvc, atóxico e 
apirogênico 

590 390 491 1,25 487,6 1.284 263,3% 

2 Equipo venoso com diâmetro de 

segmento de bomba de 8mm, 

composto por gotejador para 
monitoramento de pressão 

confeccionado em pvc, atóxico e 

apirogênico 

590 477 1,22 475,8 1.217 255,7% 

3 Dialisador de fibras capilares, 
constituído por membrana de 

polissulfona, e área de superfície total 
de 1.8, estéril e apirogênico 

590 453 1,16 452,4 1.351 298,6% 

4 Dialisador de fibras capilares, de alta 

performance, constituído por 

membrana de polissulfona, hf -80, 
estéril e apirogênico 

5 1,38 0,003 1,17 70 5.982,9% 

5 Concentrado para hemodiálise, fração 

ácida, galões de 5.000 ml, com 

glicose, cálcio 2,5mEq/L, potássio 2 
mEq/L. Marca Frenesius, Registro no 

M.S: 1.322.301.02 

600 422 1,08 421,2 622 147,7% 
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6 Concentrado para hemodiálise, fração 

básica, galões de 5.000 ml, com 
glicose, bicarbonato de sódio 8,4% - 

pós diluição bicarbonato 32mEq/L 

Marca Fresenius. Registro no M.S: 
1.322.300.12 

1.200 457 1,17 534 522 97% 

7 Solução Esterilizante para Máquina à 

base de ácido peracético (0,08%) e 
peróxido de hidrogênio (0,92%). 

Marca Peróxidos. Registro no MS 

3.104.400.10 PROXITANE ST 

13  0,3 0,0007 0,03 Não 

informado 

 

8 Solução Esterilizante para Máquina à 
base de ácido peracético (3,4%) e 

peróxido de hidrogênio (91,3g). Marca 

Spartan. Registro no MS 3.001.800.45 

PURISTERIL 340 

8 10,62 0,02 7,8 28 358,0% 

9 Solução Esterilizante para dializadores 

e sanitização de sistema de tratamento 

de água - base de ácido peracético 
(4,5%) e peróxido de hidrogênio 

(22%) e ácido acético glacial. Marca 

Minntech. Registro no MS 

3.222.700.01 RENALIN PA 

23 3 0,01 3,9 Não 

informado 

 

Fonte: Ofício nº 907/2011 do Hospital da Lagoa; entradas e saídas do almoxarifado e da farmácia da Unidade 

(*) período avaliado:junho/2010 a junho/2011 – planilhas fornecidas pela Unidade. 

(**) idem ao anterior 

 

Do exame do quadro, concluímos o seguinte: 

a) pelo menos 7 dos insumos da amostra foram adquiridos em quantitativos superiores à real 

demanda da Unidade, fato esse evidenciado pelos estoques acumulados para mais de dois 

meses de sessão; 

b) o item 4 - Dialisador de fibras capilares, de alta performance, constituído por membrana de 

polissulfona, hf -80, estéril e apirogênico, adquirido por R$ 148,00 cada, tem sido entregue 

regularmente pela Renaltec ao Hospital da Lagoa. Entretanto, a última saída ocorreu em 

15/03/2010, gerando um estoque atual de 70 dialisadores. Ou seja, para esse insumo, mesmo 

com a não utilização, a entrega dos quantitativos tem se mantido constante, gerando estoques 

acima do razoável. 

c) o item 6 - Concentrado para hemodiálise, fração básica, galões de 5.000 ml, foi adquirido 

no quantitativo de 1.200 galões, quando o consumo médio mensal é de 534. 

d) a pesquisa do registro no Ministério da Saúde das soluções descritas nos itens 7, 8 e 9 

forneceu os nomes comerciais desses insumos. Na sequência, o cruzamento entre a planilha 

da Renaltec que formaliza os quantitativos contratados e as entradas e saídas do almoxarifado 

revelaram divergência quanto ao preço de registro nos controles da Unidade, conforme segue: 

 

Insumo (sanitizantes) Preço Contratado 
Preço Entrada Renaltec/Registro na 

Farmácia 

Proxitane ST 193,00 272,00 

Puristeril 34 239,00 193,00 

Renalin PA 272,00 259,05 

Fonte: Proposta Comercial n° 41/2008 

 

O Proxitane ST e o Renalin PA são sanitizantes comumente utilizados para desinfecção de 

dialisadores com o objetivo de reuso dos mesmos. Quanto ao assunto, a chefe da área de 

nefrologia, em resposta a esta equipe por meio do Ofício n.º 907/2011, afirmou o seguinte:  
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“(...) A partir de 2010, com a efetividade do processo de transferência de pacientes estáveis, o 

reprocessamento de dialisadores deixou de se justificar nesta unidade hospitalar, já que pela 

ANVISA [...] não é admitido o reprocessamento do material nos procedimentos dialíticos em 

ambiente hospitalar (7). Nesta ocasião, o reprocessador automático de dializadores foi 

substituído pelo aparelho de liberação de ozônio, cuja função é aprimorar o controle da 

qualidade da água disponibilizada para o tratamento dialítico, e o monitor de composição 

corporal, para aprimorar o controle do estado (sic) hidratação dos pacientes assistidos. (...) 

 

Em relatório de vista (sic) anual da ANVISA a conduta deste serviço foi elogiada, elevando o 

status da unidade para satisfatório e de baixo risco:  

 

(reproduz ANVISA) “ A unidade reúne condições atualmente para elevar seu status para 

satisfatório, com restrições e risco baixo, podendo manter plenamente suas atividades, uma vez 

que retificou e/ou saneou os pontos de maior potencial de risco intrínseco, destacando-se entre 

estes a adoção do uso único de capilares, o que adéqua cabalmente a serviços do seu 

perfil”. (grifo no original) 

 

O reprocessador automático de filtros dialisadores, da marca Renatron, foi registrado no 

Ministério da Saúde pela própria Renaltec. Segundo o site do fabricante, a Minntech, “o Renalin 

é o único esterilizante registrado para o reprocessamento automatizado de dialisadores”. Esse 

sanitizante também foi registrado na Anvisa pela própria Renaltec. 

Apesar de não reprocessar mais os dialisadores, o Hospital permaneceu recebendo em 2011 o 

Renalin, ao preço de R$ 259,05, o que difere do valor contratado que foi de R$ 272,00. De 

acordo com o controle de consumo efetuado pela farmácia do Hospital, as saídas para a 

hemodiálise em 2010 totalizaram 9 galões, a um preço de R$ 271,45, um pouco menor do que o 

valor contratado. No primeiro semestre deste ano, saíram 3 galões para o setor de hemodiálise, a 

um preço de R$ 272,00 cada galão. Mesmo após solicitado, não conseguimos obter seu saldo 

atual. A maior parte das requisições desse produto pelo Centro de Hemodiálise não estão 

assinadas com o atesto de recebimento do setor. 

Quanto ao Proxitane ST, segundo o site do fabricante, esse sanitizante é também utilizado em 

dialisadores tendo em vista o reuso de capitalres. A última saída para a hemodiálise ocorreu em 

08/07/2010, ao preço de R$ 272,00, quando o contratado foi a R$ 239,00. Pela verificação de seu 

número de registro no MS, constante da proposta da empresa, houve uma troca de nomes entre 

esse e o Purestril. Em 2011, não houve entrega pela Renaltec ou saída da farmácia para o Centro 

de Hemodiálise. Não há no processo qualquer menção à substituição ou retirada desse insumo e 

do Renalin como item do contrato. 

Neste trabalho, portanto, repisamos as evidências de contratação de insumos para hemodiálise 

em quantitativos fixos, baseados em demanda superestimada, resultando em prejuízo ao erário, 

respaldada pela manifestação do Coordenador-Geral de Administração,  em 19/05/2008, que 

confirma a contratação dos insumos por “quantitativos mensais fixos”, argumentando que: 

“O consumo dos insumos é totalmente padronizado e, portanto, pouco varia de um mês para 

outro. Assim sendo, ele se torna perfeitamente previsível, sendo basicamente determinado pela 

quantidade de máquinas para diálise disponíveis, uma vez que, pelo número excessivo de 

pacientes, nunca há equipamentos sem utilização.” 

“Dependendo da data da requisição dos insumos pelo Hospital e da entrega da Contratada, 

podemos ter grande variação de valores de faturamento de um mês para outro, sem que isso 

signifique alteração de consumos dos insumos” 

“O Consumo variável pode vir a ensejar o aumento de consumo dos insumos, em razão de 

eventuais desperdícios já que, tal ocorrendo, seriam repostos com facilidade enquanto que, com 

o consumo fixo, o desperdício não teria como ser recuperado”.  
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“Havendo, por qualquer motivo, um desequilíbrio no consumo de insumos no decorrer da 

vigência do contrato, tal fato poderia ser corrigido mediante aditivos;” 

“Como os insumos não serão faturados à parte, uma vez que o Contrato prevê um único valor 

global, a não fixação do quantitativo mensal demandaria controles adicionais por parte do 

Hospital na conferência do valor cobrado pela Contratada” 

“Todos os hospitais que tem optado por esse tipo de contratação de equipamentos com 

fornecimento de insumos vêm preferindo os quantitativos fixos, que tem se mostrado eficientes” 

Verifica-se, portanto, que estes pagamentos pressupõem uma demanda fixa de atendimento de 

pacientes que acaba por não ser atingida. Conforme Termo de Referência (Fls. 376 a 389), a 

demanda de insumos/materiais é calculada com base em 500 hemodiálises/mês, mas os 

atendimentos têm ficado em 390 sessões por mês, ou seja, 78 % do quantitativo fixado.  

Ademais, em verificação “in loco” realizada no dia 15/08/2011 em 06 (seis) itens amostrados, 

verificamos, conforme demonstrado a seguir, um progressivo aumento na quantidade dos 

estoques no almoxarifado, indicando que o quantitativo de insumos/materiais está 

superestimado: 

 

 
Material Posição 

01/01/2011 

Posição 

15/08/2011 

Saldo R$ 

01/01/2011 

(R$) 

Saldo R$ 

15/08/2011 

(R$) 

Cateter p/hemodiálise  triplo Lúmen 

12 fr 

12 48  3.312,00 13.248,00 

Linha de Sangue Arterial 8 mm 921  1284 21.523,77 30.007,28  

Linha de sangue venosa 574 1217 13.414,38 28.441,29 

Filtro dialisador capilar HPSF8  885 1351 130.980,00 199.948,00 

Filtro dialisador capilar de alta 

performance, constituído por 

membrana de polissulfona, hf -80, 

estéril e apirogênico 

31 70 8.556,00 19.320,00 

Isolador de pressão descartável  00 4175 0,00 8.266,50 
Fonte: Sistema de Controle de Almoxarifado – Ficha de Estoque do HFL 

 

As notas fiscais, por sua vez, não possuem a discriminação de quantitativos de materiais e 

insumos fornecidos. Sequer menciona o item insumo. Chamamos a atenção para a fragilidade 

dos documentos encaminhados “a posteriori” em comparação aos mesmos obtidos durante os 

trabalhos de campo: os primeiros não tem carimbo de entrega / saída pela Renaltec, como os 

demais obtidos no Almoxarifado, além da inexistência do atesto de recebimento pelo HL. As 

notas fiscais contêm descrição do objeto, sem contudo mencionar os insumos. Os valores seguem 

abaixo discriminados, a pedido da equipe ao Hospital: 

 
Pagamento à Renaltec segundo o Siafi 2011 para o Contrato 02/2009 

Valor 

contratado 

Mês de 

competência 
Notas 

Fiscais/Valores 

Ordens 

Bancárias* 
Objeto 

234.219,49 Dez/10 133 - 

185.499,23 

167.933,19 

+ 40,16= 

167.973,16 

Serviço Locação e Manutenção Prev e Corretiva 

em Equipamentos Hemodiálise do HL 

234.219,49 Jan/11 164 - 

185.327,63 

167.814,17 Serviço Locação e Manutenção Prev e Corretiva 

em Equipamentos Hemodiálise do HL 

234.219,49 Fev/11 190 - 

185.351,35 

167.835,65 Serviço Locação e Manutenção Prev e Corretiva 

em Equipamentos Hemodiálise do HL 

249.445,51 Abr/11 246 - 

185.376,23 

167.874,66 Serviço Locação e Manutenção Prev e Corretiva 

em Equipamentos Hemodiálise do HL 
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* valores líquidos. 

 

Com vistas a obter a exata composição dos valores pagos, por meio das notas fiscais acima, 

solicitamos à Unidade a discriminação daqueles documentos, e obtivemos a seguinte resposta, 

expressa nos quadros abaixo: 

 

a) Relação das Notas Fiscais de Serviço enviadas para pagamento, referentes ao contrato n° 

02/2009: 

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO CONTRATO N°02/2009 ENVIADAS PARA 

PAGAMENTO 

NF Emissão Referência  Valor Valor a pagar 

164 03/02/2011 jan/11 185.327,63 185.327,63 

190 01/03/2011 fev/11 185.351,35 185.351,35 

216 05/04/2011 mar/11 185.394,43 185.394,43 

246 03/05/2011 abr/11 185.376,23 185.376,23 

296 26/07/2011 mai/11 185.351,03 185.351,03 

288 04/07/2011 jun/11 200.592,55 200.592,55 

314 01/08/2011 jul/11 200.993,75 195.319,75 

   Total pago 1.322.712,97 

Fonte: Reprodução de Quadro - Memorando nº 0150/2011 – Infra-Estrutura/HFL, de 24/08/2011 

 

b) Valores mensais de locação de equipamentos e de insumos:  

Locação de equipamentos com 

manutenção 
Fornecimento de materiais e insumos 

JULHO 67.347,35 JULHO 133.646,40 

JUNHO 67.347,35 JUNHO 133.245,20 

MAIO 52.121,33 MAIO 133.229,70 

ABRIL 52.121,33 ABRIL 129.960,90 

MARÇO 52.121,33 MARÇO 133.273,10 

FEVEREIRO 52.121,33 FEVEREIRO 133.230,02 

JANEIRO 52.121,33 JANEIRO 130.826,30 

TOTAL: 395.301,35 Total: 927.411,62 

R$ 395.301,35 + R$ 927.411,62 = R$ 1.322.712,97 

Fonte: Reprodução de Quadro  - Memorando nº 0150/2011 – Infra-Estrutura/HFL, de 24/08/2011 

 

Observa-se que os valores fechados no mês, referentes às notas fiscais, têm se mantido 

constantes. Note-se que 70% refere-se a insumos, no total de R$ 927.411,62 de R$ 1.322.712,97 

em pagamentos. 

249.445,51 Abr/11 261 – 

185.351,03 

167.858,18 Serviço Locação e Manutenção Prev e Corretiva 

em Equipamentos Hemodiálise do HL 

249.445,51 Jun/11 288 – 

200.592,55 

349.471,91 Serviço Locação e Manutenção Prev e Corretiva 

em Equipamentos Hemodiálise do HL 

249.445,51 Mai/11 296 – 

185.351,03 

  Total: 1.188.827,7

3 
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A partir dos quadros, é possível afirmar o seguinte: 

a) a nota fiscal 314 não foi apresentada;  

b) ao contrário do afirmado pelo Hospital, a nota fiscal 216 não foi apresentada e não se refere 

a março, mas sim, segundo o Siafi, ao mês de janeiro de 2010;  

c) note-se que o valor a maior na locação a partir de junho deve-se à aditivação das máquinas, 

o que não ocorreu com os insumos. Prova de que mesmo com o aumento do maquinário, o 

quantitativo de insumos contratado, além da demanda, suporta um acréscimo de máquina; 

d) a nota fiscal 261, que segundo o Siafi, refere-se a abril de 2011, não foi mencionada pela 

Unidade nos quadros enviados. A nota que se referiria a 2011, de acordo com o HL, seria a 

246. A de nº 261 teria sido substituída pela 296, que traz como competência o mês de maio. 

e) sob o ponto de vista tributário, não vimos o recolhimento do imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços (ICMS), até porque as notas nunca mencionam a entrega do insumo. O 

levantamento realizado foi com base nas notas de simples remessa, onde não se prevê o 

cálculo do tributo. 

Importante ressaltar que a nota fiscal 216 serve de referência para a ordem bancária 

2011OB801048, de 01/06/2011, com competência de janeiro de 2010, referente a serviço de 

locação e manutenção de equipamento de hemodiálise a qual, inclusive, não foi apresentada à 

equipe. Em contrapartida, vimos no Siafi 2010 que a ordem bancária 2011OB800288, de 

04/03/2010, remete à nota fiscal 65720, emitida pela Renaltec, para pagamento referente também 

ao mês de janeiro de 2010, no que concerne a fornecimento de insumos. Em resumo, o mês de 

janeiro de 2010 possui duas ordens bancárias de pagamento a ele vinculadas, com duas notas 

fiscais, uma deste exercício e a outra do ano de 2010. 

Diante do exposto, identificamos que houve prejuízo à Administração em decorrência da 

superestimativa e da previsão de custos indevido de manutenção durante prazo de garantia, no 

montante de: 

a) 4 máquinas de hemodiálise, no valor mensal de locação de: R$ 5.075,34, perfazendo R$ 

20.301,36  mensais, a contar de 27/04/2011. Assim, o valor apurado até julho chega a 

81.205,44. 

b) pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas, no valor 

mensal de R$ 11.986,00 totalizando R$ 287.664,00 durante o período de 24 meses de 

garantia, a contar da assinatura do contrato que foi em 01/05/2009. 

c) pagamentos de insumos no período de janeiro a junho de 2011 no montante de R$ 

793.765,22, com base em produtividade de 500 procedimentos mensais, totalizando prejuízo 

de R$ 207.701,90, considerando a diferença entre demanda prevista (3000) e produtividade 

informada pelo HFL no período (2.215). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Para o fato, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“A solicitação da Diretora do HFL para contratar o objeto em análise, afirmando que 

o contrato 284/2006 (anexo 8), realizado pelo INCA, em favor do HFL, não estava mais 

atendendo a demanda atual do Serviço foi correta e indicada. Existiam importantes 

deficiências quantitativas no contrato de 2006, que fornecia insumos para 125 sessões 

de hemodiálise sem reuso, o que mesmo pela média dos procedimentos não atendia as 

necessidades do serviço, mesmo após um aditivo de 25%. 

Em relação à estimativa de produção não ocorreu superestirnação ou análise fútil ou 
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equivocada desta questão. As estimativas se basearam no cenário da ocasião, no 

crescimento de demanda dos anos anteriores e na essencial idade do serviço prestado.  

Ressaltamos que a estimativa de 500 sessões mensais nunca foi alcançada, do mesmo 

modo que o valor mensal estimado do contrato para 500 sessões também não foi. O 

valor mensal estimado do contrato n° 02/2009, assinado em 2009 era de R$ 

234.219,49, conforme podemos verificar o faturamento máximo oscila na faixa de R$ 

185.000,00, ficando claro que não adquirimos insumos fixos para 500 sessões, mas sim 

contratamos a demanda estimada de 500 sessões, pois sempre é pago o valor 

correspondente à efetiva produção.  

 

Cenário da ocasião  

Em 2007 o HFL estava iniciando um processo de recuperação do sucateamento 

causado pela gestão municipal e, portanto, aumentando atendimentos ambulatoriais, 

internações, cirurgias e leitos de terapia intensiva. Neste contexto era esperado um 

aumento progressivo da demanda para tratamentos de diálise, que, como já 

explicitado, é uma terapia vital, que quando indicada não pode ser omitida ou adiada.  

Em 2007 o Estado do Rio de Janeiro não possuía uma central de regulação de vagas 

para hemodiálise ambulatorial atuante e organizada, e havia uma enorme deficiência 

de vagas para transferência de pacientes para tratamento crônico ambulatorial, 

principalmente da baixada fluminense. Com isso todos os hospitais do SUS, incluindo o 

HFL, mantinham inúmeros pacientes em tratamento hospitalar de hemodiálise por 

longos períodos, simplesmente aguardando vagas em clínicas conveniadas perto de 

suas residências. Além dos seus próprios pacientes, o HFL pactuou auxílio aos 

hospitais de emergência aberta, sobrecarregados com esta demanda reprimida, 

conforme cópia anexa da formalização deste acordo (anexo 9) 

Os processos contratados e licitações eram realizados fora do HFL e a efetivação era 

lenta, o que se confirma pela elaboração por projeto básico em 2007 e a efetivação do 

contrato em abril de 2009. 

A evolução da média do número de tratamentos realizados comprovava um aumento 

brutal da demanda (tabela I). A estimativa foi baseada em todo potencial de produção 

para sessões convencionais de tratamento, com a segurança da possibilidade de 

redução do contrato em 25% em qualquer momento e a determinação contratual de que 

pagamento ao prestado r só se daria na situação de serviço efetivamente prestado 

(conforme anexo), não incorrendo assim risco de ônus ao erário. 

Se a demanda fosse calculada somente por análise matemática, baseada no 

crescimento da demanda média dos últimos dois anos de 39% anuais (desconsiderando 

a atípica evolução do ano de 2004 para ano de 2005), no ano de efetivação do contrato 

(2009), necessitaríamos de 733 sessões de diálise. E se utilizássemos como base 

somente o crescimento do ano de 2006 para 2007 (22%) esta demanda estimada para o 

ano de efetivação do contrato (2009), seria de 480 sessões de diálise. 

Os cálculos de demanda devem considerar os picos de atendimento, pois se trata de 

terapia vital, que não pode ser omitida ou adiada por falta de insumos ou 

equipamentos.  

A insuficiência do contrato de 2006 pode ser comprovada pelas solicitações de 

compras emergenciais de insumos no ano de 2008, sob pena de quebra na continuidade 

do serviço, que é essencial para a manutenção da vida de pacientes com falência renal. 
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Seguem cópias das solicitações de compras emergenciais enviadas pelo setor de 

Nefrologia (anexo 10).  

Ressaltamos que o novo Projeto Básico elaborado pelo Serviço de Nefrologia do HFL 

teve por objetivo realinhar o contrato com relação à demanda da época.  

 

Sobre o quantitativo do Contrato 284/2006  

Cabe ressaltar, conforme verificamos no anexo 8, que o contrato 284/2006, não foi 

realizado com base na realização de 400 sessões de diálise e sim de no quantitativo de 

125. 

Podemos assegurar que a contratação foi efetivada com base em 125 sessões de 

hemodiálise por mês, fato facilmente confirmado pela análise dos quantitativos de 

insumos contratados, e que pode ser verificado na Ata de Julgamento da Concorrência 

nº 006/2006, onde consta, por exemplo, o quantitativo contratado de 125 equipos por 

mês (insumo que é utilizado, no mínimo, uma unidade por cada sessão realizada). Tal 

informação pode ainda ser confirmada quando verificamos que o termo aditivo de 

acréscimo de insumos, realizado no INCA antes da sub-rogação, aumentou os equipos 

de 125 mensais para 156 mensais, na tentativa de atendimento às demandas do Serviço 

de Hemodiálise.  

O processo que originou tal contratação é oriundo do INCA, na época da 

refederalização dos Hospitais Federais e foi sub-rogado ao HFL.  

Na ocasião, para complementar os insumos mínimos necessários a manutenção do 

serviço até a conclusão do procedimento licitatório, o HFL realizou diversas compras 

emergenciais de insumos, garantindo a continuidade do serviço prestado, essencial 

para manutenção da vida de inúmeros pacientes do SUS (anexo 10).  

Esclarecemos ainda, que a manutenção preventiva e corretiva das máquinas JMS de 

propriedade do HFL, não foram licitadas novamente por já estarem incluídas no 

contrato 284/2006.  

 

Sobre o Contrato 02/2009  

Conforme explicado anteriormente, o Edital consta dos autos do processo 

administrativo n° 33408.004399/2007-59, ocorre que por engando ele foi reimpresso 

sem que apagassem a palavra MINUTA, estando escrito "5MINUT A DE EDITA L", às 

fls 392 a 451 do processo (anexo 11).  

Quanto a publicação do extrato de contrato e termo de Homologação, ambos podem 

ser encontrados no sistema e estão sendo enviados em anexo (anexo 12).  

 

Sobre o Termo Aditivo de acréscimo ao Contrato 02/2009  

O termo aditivo de acréscimo foi realizado considerando o quantitativo total de 

equipamentos locados, que são 12, desta forma 25% representaria um acréscimo de 3 

equipamentos.  

Após apontamentos recebidos no informativo da CGU, verificamos o processo e 

constatamos que o valor do acréscimo corresponderia a mais de 25% do valor de 

locação de equipamentos, desta forma, realizaremos um termo aditivo reduzindo os 

valores de locação dos equipamentos acrescidos, de forma a não ultrapassar o valor de 

25%. Tal redução retroagirá a data de assinatura do acréscimo, e será glosado da 
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contratada qualquer valor que já tenha sido pago, não causando assim prejuízo ao 

erário. 

O prazo de vigência também será corrigido passando a constar "prorrogável até 48 

meses" 

Esclarecemos ainda, que o que motivou a contratação adicional destas máquinas não 

foi o aumento da demanda do serviço, e sim o fato de que os equipamentos da marca 

JMS de propriedade da unidade, por estarem obsoletos, não mais atendem às 

necessidades da unidade, conforme manifestação do Setor de Nefrologia da Unidade, 

desta forma, deixaram de ser utilizadas no dia-a-dia do setor, figurando apenas como 

máquinas sobressalentes para serem utilizadas somente em situações extremas e 

deverão seu uso será descontinuado, motivo pelo qual foram solicitados novos 

equipamentos pelo setor.  

Esses equipamentos vêm apresentando diversos problemas técnicos, quando 

necessitariam estar em plena operação para utilização nos momentos de pico de 

atendimento e sem falhas durante o processo, já que a descontinuidade, ineficiência ou 

defeitos durante o tratamento podem incorrer em graves conseqüências aos pacientes. 

 

Quanto a mudança de objeto do contrato  

Ressaltamos que não houve mudança de objeto e sim aumento do quantitativo 

contratado, oriundo do aumento do número de equipamentos locados. 

Quanto à aceitação das quatro máquinas de osmose portátil das marcas Lomek e 

Ipabrás, diferente das especificações da proposta da contratada da marca Fresenius 

Trata-se de equipamentos de qualidade equivalente, sendo que as marcas aceitas, de 

indústrias brasileiras, possuem a vantagem de se adequar melhor a qualidade da água 

no hospital (dureza e aspecto fisicoquímico) e foram aceitas sem ônus de qualidade ou 

prejuízo à instituição. 

 

Quanto a troca do reprocessador de dialisadores pelo Monitor de Composição 

Corporal e Ozônio automatizado para o tratamento de água  

A troca do reprocessador de dialisadores pelo Monitor de Composição Corporal e o 

Ozônio para o tratamento de água não incorreu em ônus ao erário, pois a soma do 

preço destes equipamentos não ultrapassa aquele do reprocessador. Com esta troca a 

instituição e seus pacientes obtiveram ganhos importantes de qualidade, pois o ozônio 

ajuda a garantir uma melhor qualidade de água (Blood Purif2010;30:64-70), sendo a 

segurança neste quesito essencial para os tratamentos de hemodiálise, e a 

monitorização da composição corporal, através do BCM, permitiu acertos de volemia 

dos pacientes (Blood Purif 2009;27:75-8 definitivos para uma boa evolução clínica, 

que não seriam possíveis sem este equipamento. 

 

Sobre o cruzamento do quadro de demanda declarada pela unidade e dados constastes 

das relações de paciente 

A especificação das datas de realização dos procedimentos, locais (setor ou terapia 

intensiva) e dias do mês foram descritas em planilhas esquemáticas especialmente 

criadas para suprir a solicitação desta auditoria. O quadro de produção mensal é 

derivado da contagem diária manual das folhas das sessões de tratamentos e 
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transcrição para planilhas de Excel. Ocorreram erros na digitação das planilhas, 

produzidas especialmente para esta auditoria, não tendo havido má fé na questão, ou 

diferenças substanciais nos números totais de procedimentos realizados (tabela 2) 

 

Os meses solicitados foram outubro e dezembro de 20 I O e março, abril, maio, junho, 

julho e agosto de 2011.  

O mês de agosto ainda não tinha terminado. O mês de abril foi entregue conforme 

solicitado por via eletrônica (consta na mesma planilha que os outros meses) e por 

equívoco não foi anexado em forma de papel, não existindo quaisquer motivos para 

omissão ou não envio do mesmo. Seguem anexas as planilhas corrigidas, incluindo o 

mês de abril (anexo 13).  

 

Sobre cálculo do quantitativo de equipamentos necessário pela produção estimada  

O cálculo estimado pela CGU da produção da hemodiálise para avaliação de demanda 

de equipamentos não se aplica a uma demanda hospitalar:  

Trata-se de uma terapia vital, cuja descontinuidade ou omissão pode resultar na morte 

do paciente. Não há como calcular a demanda de máquinas para uma terapia vital 

considerando o número médio de tratamentos.  

As estimativas de turnos de funcionamento do setor para demanda de máquinas não se 

aplica. Trata-se de uma demanda hospitalar. Todos pacientes que necessitam ou vierem 

a necessitar de diálise em qualquer horário, incluindo períodos noturnos ou nos dias de 

domingo, serão atendidos imediatamente.  

Para diálise de âmbito hospitalar, com leitos de UTI adulto e pediátrico e Unidade 

Coronariana, é necessário considerar as demandas de terapias continuadas, que 

podem comprometer uma mesma máquina ao longo de todo um dia, para tratamento de 

um único paciente.  

 

Quanto à descrição de ociosidade do uso de equipamentos  

A observação em período menor que um mês não permite vislumbrar toda a dinâmica 

do atendimento nefrológico hospitalar.  

Do mesmo modo que para respiradores artificiais, cuja demanda deve ser calculada em 

base do pico de atendimento, os equipamentos para diálise são considerados críticos e 

devem estar disponíveis para uso imediato. Isso significa que em muitos períodos 

alguns equipamentos estarão "ociosos", porém trata-se de uma "ociosidade prevista", 

dada a essencial idade do tratamento.  

Em períodos de pico podemos também verificar todas as máquinas do setor em 

funcionamento, conforme pode ser comprovado pelas fotografias abaixo, do Serviço de 

Hemodiálise, UTI e Unidade Coronariana, na manhã de 06/0 I /20 12. De modo a 

garantir a dignidade dos pacientes em tratamento, tiramos as fotos tomando o cuidado 

de não incluí-los. 

Além das fotos acima, fizemos uma pequena filmagem para demonstrar o uso de todas 

as máquinas simultaneamente, seguem gravadas em CD no anexo 30.  
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As máquinas dos setores de terapia intensiva ficam organizadas, entre as sessões de 

hemodiálise, em locais pertinentes, caso da foto revelada pela auditoria, com a 

referência de "máquina guardada em quarto no setor de hemodiálise". A máquina 

fotografada encontrava-se no setor de terapia intensiva, em uma área planejada para 

guarda de equipamentos críticos, para uso "just in time", como respiradores artificiais, 

sendo uma louvável estratégia para organização do setor e conservação dos 

equipamentos.  

Do mesmo modo, a demanda de pacientes mais estáveis, que fazem uso das cadeiras 

automatizadas de hemodiálise, é extremamente variável. Aqui deve ser lembrado que na 

época da realização deste contrato o HFL não possuía orçamento que possibilitasse a 

compra destas cadeiras. É um mobiliário específico, tratando-se de cadeiras de 

reclinamento completo até 0° (essencial para atendimento de intercorrências durante o 

tratamento dialítico, como hipotensão severa ou parada cardiorespiratória) e com 

acionamento automático para possibilitar ao paciente fragilizado, que se encontra 

durante longo período limitado ao leito, a possibilidade de alguma autonomia, que 

interfere em seu bem estar e qualidade de vida. 

Deve ser novamente esclarecido que a variabilidade da demanda de hemodiálise é 

grande, tendo sido mais intensa no ano de 2010, quando foi solicitado o aditivo para 

equipamentos como demonstrado no quadro abaixo. 

(...) 

 

Sobre a continuidade do contrato de manutenção das máquinas JMS 

Os equipamentos aditivados no contrato de 2009 foram entregues ao setor em junho de 

2011. Porém, não havia sido possível a substituição de todas as máquinas JMS. 

Naquele momento foi considerado que diante da essencial idade do serviço prestado, 

da fragilidade das máquinas JMS (constantes necessidades de reparos, devido ao longo 

tempo de uso continuado) e da necessidade de confirmação da estabilização da 

demanda para atendimentos (primeira ocasião em 10 anos), seria prudente aguardar a 

movimentação do segundo semestre para descontinuidade do contrato de 2006 e 

alienação do maquinário JMS. Enquanto isso, estas máquinas serviriam de reserva 

técnica. Em dezembro de 20 11, devido a estabilização anual da demanda, tal fato foi 

consolidado de maneira segura e cuidadosa, não ocasionando nenhuma quebra na 

continuidade do serviço, que é um tratamento de manutenção de vidas, e portanto sem 

ônus ao erário. 

 

Sobre a cobrança de manutenção preventiva e corretiva no contrato 02/2009  

Diferente do apontado no informativo da CGU, o contrato 02/2009 não possui despesa 

fixa de manutenção preventiva e corretiva. O valor mensal de R$ 11.986,00 se refere 

tão somente à manutenção do sistema de tratamento de água da unidade de nefrologia. 

Os serviços que comportam essa manutenção estão descritos no  projeto básico. 

Tal informação pode ser constatada na proposta-estimativa (anexo 14) apresentada 

pela contratada, não valor dessa prestação vem perfeitamente destacado como um item 

em separado. A manutenção preve corretivas dos equipamentos está incluída no valor 

da locação. 

Por essa razão, ao entendermos que o valor da locação já contemplava, e como de fato 

contempla, a manutenção dos equipamentos, a planilha de custos e formação de preços 

(anexo 15) restringiu-se somente à manutenção do tratamento de água, essa sim 
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considerada como serviços independentes, conforme podemos verificar em resposta 

anexa, recebida da contratada, em resposta aos nossos questionamentos. 

 

Sobre a garantia de máquinas novas de hemodiálise  

A comparação da garantia de máquinas com a manutenção preventiva e corretiva não 

se aplica. As manutenções preventivas, exigidas na RDC 154, não estão contempladas 

em garantias de equipamentos. As garantias de equipamentos não cobrem avarias por 

mal uso, acidentes ou peças desgastadas. O atendimento de garantias é realizado em 

um período de até 48 horas. A troca dos filtros de dialisato, essenciais para 

oferecimento de água ultrapura para o tratamento não está contemplado, assim como 

outros itens de desgaste natural. 

A terapia em questão é vital e possui riscos inerentes. A instituição na qual o serviço de 

hemodiálise em questão está inserido é hospitalar, e está voltada para o tratamento de 

média e alta complexidade, ou seja, pacientes mais graves e, portanto, mais passíveis 

de desenvolver complicações como a falência renal. Não há como incorrer em riscos de 

segurança ou falta de equipamentos. 

 

Quanto à solicitação do aditivo de máquinas no contrato de 2009 pela Nefrologia 

(justificativas técnicas) 

A solicitação feita pelo setor de Nefrologia foi de aumento de duas máquinas no parque 

atual com substituição das quatro máquinas JMS, já com 7 anos de uso e ultrapassadas 

tecnologicamente, com óbvia interrupção do contrato de manutenção preventiva e 

corretiva destes equipamentos, ainda em vigor na ocasião. Tal solicitação tem 

embasamento técnico que se segue: 

 

Solicitação de aumento do número de máquinas: 

A solicitação de aumento do parque de máquinas se deveu basicamente à necessidade 

de prover tratamentos dialíticos mais adequados para os pacientes mais críticos (leitos 

de terapia intensiva), mais instáveis do ponto de vista clínico e particularmente 

hernodinârnico, frequentemente hipotensos e/ou utilizando vasopressores. Nestes 

pacientes, torna-se necessário o uso de terapias híbridas, chamadas hemodiálises 

prolongadas ou "sled", nas quais, pela gravidade e instabilidade dos pacientes em 

questão, as toxinas e líquidos são retiradas mais lentamente (lnt J Artif Organs.;31 

(6):525-34. 2008). Estas sessões de hemodiálise são pro para uma duração de seis até 

doze horas, período no qual uma máquina de hemodiálise fica retida n paciente, 

limitando outros tratamentos.  

 

Solicitação de substituição das máquinas JMS (obsolescência tecnológica e desgaste 

natural do uso continuado destes equipamentos, que completaram  8 anos de uso 

continuado (nota de recebimento da tada - anexo 16):  

 As máquinas em questão não possibilitam a variação necessária do bicarbonato 

ofertado, dificultando a correção da acidose, complicação frequente e grave da 

falência renal, e que pode provocar, desde dificuldades de manejo da pressão arterial, 

até uma parada cardíaca (Nat Rev Nephrol;6(5):274-85. 2010).  
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 Não possui filtros para o dialisato, dispositivos que garantem a oferta de água 

ultrapura para os pacientes. Estes dispositivos são importantes não somente pelo 

aspecto de segurança, evitando apassagem de endotoxinas e microorganismos, mas 

também porque a água ultrapura rninimiza as reações inflamatórias que ocorrem no 

tratamento dialítico, prejudiciais especialmente para os pacientes em condições 

clínicas mais críticos, com consequencias no estado imunológico, metabólico e 

nutricional (Sernin Dia!.; 13(6):378-80.2000).  

 Por conta do longo tempo de uso estas máquinas apresentavam defeitos e necessidade 

de manutenção corretiva frequentes, prejudicando a continuidade do serviço e os 

tratamentos dos pacientes. Seguem em anexo cópias do livro de ordens e ocorrências 

do setor exemplificando as necessidades frequentes de manutenção corretivas (anexo 

17).  

 

Sobre os insumos em estoque  

Pela análise das notas fiscais ou ordens de pagamento à empresa contratada, e 

levando-se em consideração que 72,6% do contrato inicial e 68,2% do contrato já 

aditivado se tratavam de insumos (cálculo CGU), pode-se identificar que nos últimos 

dois anos a empresa nunca entregou e ou recebeu o correspondente a 500 sessões de 

hemodiálise, já que estava definido em contrato que somente o serviço prestado seria 

efetivamente pago, não tendo ocorrido ônus ao erário.  

Os estoques acumulados para mais de dois meses não representaram ônus a instituição, 

uma vez que possuem longo prazo de validade e são materiais de consumo. De 

qualquer modo, movidos por esta constatação e em busca de melhoria contínua, 

reavaliarnos e aprimoramos nossos processos de controle de estoque de almoxarifado e 

farmácia, criando um fluxo para o mesmo com a participação mais ativa do Serviço de 

Nefrologia. Desta forma nos últimos dois meses procedemos aos ajustes necessários, 

conforme comprovam as notas fiscais da empresa e entrada no almoxarifado, que só 

recebeu pelos serviços de manutenção dos equipamentos e tratamento de água. Segue 

também comprovação da farmácia do almoxarifado que nenhum material deste 

contrato foi descartado por vencimento de prazo de validade (Anexo 18) 

Ressaltamos que todos os insumos entregues foram efetivamente utilizados no 

tratamento dos pacientes e nenhum insumo foi descartado por qualquer motivo.  

 

Sobre estoques de dialisadores de alto fluxo  

Trata-se de dialisador mais caro e com diferencial de promover a retirada de 

moléculas médias, solicitado especialmente para atendimento de um perfil específico de 

pacientes de terapia intensiva, altamente catabólicos e inflamados (Contrib 

Nephrol;166:181-9. 2010). O estoque gerado é estratégico, uma vez que o contrato 

contempla somente 5 unidades mensais do mesmo e podemos necessitar com 

variabilidade não previsível, do uso continuado do mesmo. Por exemplo, se dois 

pacientes em terapia intensiva em um mesmo  

mês tivessem indicação para uso destes dialisadores, este estoque já seria totalmente 

consumido.  

Tal material não apresenta prazo de validade curto, não foi desprezado por vencimento 

de validade em nenhum momento e seu estoque não representou ônus para instituição, 

muito pelo contrário, uma garantia de efetividade e uma maior qualidade de um 

tratamento essencial que pode ser necessário ou proposto a qualquer momento.  
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Sobre os valores de entrada de insumos na Farmácia  

A empresa Renaltec informou (anexo 19) que houve uma inversão nos preços unitários 

dos produtos Proxitane e Puristeril no momento da emissão da nota fiscal de remessa, 

conforme demonstrado em documento anexo. Desta forma não houve prejuízo na 

unidade. Pelo contrário, a Administração acabou por pagar valores a menor em R$ 

9.252,00 do que o efetivamente devido.  

Quanto ao Renalin, a contratada informa que o IPI de 5% é destacado à parte do valor 

do produto, o que pode ter levado ao lançamento do valor indevido no sistema, 

conforme verificamos na nota fiscal anexa. Esta informação está sendo verificada e 

caso positivo, será devidamente retificada no sistema.  

 

Sobre às soluções de diálise  

O quantitativo estimado para o contrato se baseou no histórico das máquinas utilizadas 

no contrato de 2006 (JMS e Baxter 550), que consumiam na relação 5 L de ácido para 

10 L de básico. No entanto não ocorreu ônus ao erário, uma vez que as entregas foram 

realizadas conforme serviço prestado. Além disso, tais soluções são materiais de 

consumo com longo prazo de validade, não tendo ocorrido vencimento ou desprezo do 

material. Os ajustes de estoque já foram providenciados. 

 

Sobre os saneantes  

O Proxitane e o Renalin são saneantes compostos de Peróxido de Hidrogênio e Ácido 

diferenças somente em relação a concentração de cada componente. Como tal podem 

ser utilizad~ somente para reprocessamento de dialisadores, mas também para 

sanitização do sistema de tratamento de água (rede de abastecimento da água para 

máquinas e central de tratamento de água), osmose reversa portátil e esterilização de 

máquinas de hemodiálise. As sanitizações do sistema de tratamento de água são 

preconizadas mensalmente e mais frequentemente, sempre que necessário. O Renalin 

vem sendo utilizado neste serviço para esterilização das máquinas JMS (rotina no 

anexo 20) e para esterilização do sistema de tratamento de água. Não ocorreu ônus ao 

erário uma vez que os produtos são de consumo e tem longo prazo de validade, não 

foram desprezados por vencimento de validade, os estoques foram ajustados e a 

empresa contratada vem entregando insumos conforme demanda. Não há Proxitane em 

estoque na farmácia do hospital.  

 

Resumo em relação aos quantitativos de insumos:  

A contratada não vinha entregando e recebendo o correspondente a cerca de 500 

sessões mensais. Este fato pode ser facilmente confirmado baseado nas ordens 

bancárias ou notas fiscais emitidas e no percentual dedicado aos insumos descritos 

pela própria auditoria CGU.  

Ressaltamos que as impropriedades de processos relacionadas aos estoques foram 

sanadas e que nenhum material teve seu prazo de validade vencido ou foi desprezado 

por falta de uso. Desta forma fica claro que não ocorreu qualquer ônus ao erário.  

 

Sobre aquisição de insumos e pagamento por demanda  
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Cabe frisar que diferente do alegado pela equipe de auditoria, a aquisição de insumos, 

nunca foi realizada de forma fixa. A contratação foi feita com uma estimativa de 500 

sessões, prevendo um aumento da demanda, com uma margem de segurança para que 

não haja risco de descontinuidade do serviço essencial prestado.  

Apesar de a instrução processual conter manifestação do Coordenador de 

Administração do DGH de que a aquisição de insumos se daria de maneira fixa, o 

contrato 02/2009 foi assinado prevendo o valor estimado de R$ 234.219,49, e 

determinando que o pagamento seria feito considerando o serviço efetivamente 

prestado do contrato,ou seja, fica claro que a demanda pode variar, bem como o valor 

mensal a ser pago, fato comprovado pelas notas fiscais emitidas pela contratada, 

sempre abaixo do valor total mensal estimado do contrato. 

Verificamos claramente que o HFL nunca realizou as 500 sessões estimadas, como 

também recebeu, nem pagou insumos para 500 sessões, pagando apenas o que foi 

efetivamente recebido. 

 

Sobre o pagamento das notas fiscais  

Sobre as notas fiscais, encaminhamos (anexo 21):  

Memorando nº 002/2012/DOF/HFL contendo a relação de todas as notas fiscais pagas 

e respectivas ordens bancárias em 2011, referentes ao contrato nº 02/2009.  

Email recebido da empresa Renaltec, contendo a relação de todas as notas fiscais 

emitidas desde a assinatura do contrato n° 02/2009.  

Memorando datado de 29/12/2011 do Serviço de Infraestrutura, contendo a relação de 

todas as notas fiscais recebidas na unidade em 2012, referente ao Contrato nº 02/2009.  

 

Sobre o recolhimento do ICMS  

Sobre a retenção do ICMS, a contratada, após questionamento desta unidade, informou 

que o pagamento do ICMS é calculado sobre as notas fiscais de remessa dos insumos, 

conforme anexo 19.  

 

Sobre a diferença entre os valores das notas fiscais e das ordens bancárias  

Tal diferença se dá pela retenção obrigatória dos tributos conforme legislação vigente.  

Diante do exposto, com base na alegação de que houve prejuízo, reafirmamos:  

a) a locação de todas as máquinas foi necessária, considerando o pico de uso e a 

previsão de descontinuidade de uso das JMS devido a sua obsolescência.  

b) não houve pagamento indevido de manutenção, uma vez que o valor mensal de R$ 

11.986,00 se refere ao tratamento do sistema de água.  

c) o pagamento dos insumos nunca foi feito com base em 500 procedimentos mensais. 

Caso o pagamento de insumos fosse com base em 500 sessões, o HFL teria pago o 

valor máximo estimado mensal de R$ 234.219,49 o que nunca ocorreu. Como a média 

de sessões tem sido de 390 sessões, o pagamento mensal tem girado em torno de R$ 

185.000,00, com exceção dos meses de agosto, setembro e outubro, onde foram 

entregues menos insumos, com vistas a diminuir o saldo de insurnos em estoque, 

deixando apenas a reserva mínima necessária.” 
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Análise do Controle Interno: 

Inicialmente, cumpre esclarecer que os apontamentos da CGU não deixam de reconhecer a 

relevância dos tratamentos dos pacientes acometidos de doenças renais, tampouco os cuidados 

que devem ser adotados pelas unidades de saúde para realização destes procedimentos.  

Quanto ao cerne da questão ora tratada, ou seja, a superestimativa de demanda, a manifestação 

apresentou uma ampla descrição de como foram realizados os cálculos do número de 

procedimentos de hemodiálise, mas não apresentou argumentos para o quantitativo definido. 

Em relação à celebração de aditivo em limite superior ao que estabelece a Lei, o HFL reconhece 

e informa que será procedida à alteração contratual e que a diferença será glosada. Nesse sentido, 

não restou esclarecido como serão calculados os valores referentes ao fornecimento de insumos e 

manutenção. 

Quanto à aceitação de máquina de especificações diversas da proposta da contratada, o HFL 

informa que seriam equipamentos de qualidade equivalente, sendo que as marcas aceitas, de 

indústrias brasileiras, possuem a vantagem de se adequar melhor a qualidade da água no hospital 

(dureza e aspecto fisicoquímico) e foram aceitas sem ônus de qualidade ou prejuízo à instituição, 

não é possível confirmar tal assertiva, tendo em vista que não houve, por parte da Administração 

do Hospital, qualquer avaliação quanto à qualidade e aos requisitos técnicos e a preços. 

No que tange à alegação de que os valores pagos pelos insumos para a realização de 

procedimentos de hemodiálise, que o próprio relatório da CGU demonstraria tal situação, vale 

ressaltar que não procede. 

Tal alegação é facilmente refutada ao se comparar os valores referentes ao pagamento de 

insumos com os de procedimentos realizados. Assim, os quadros apresentados no campo fato, 

por exemplo, demonstram que no mês de janeiro de 2011 foram realizados 422 procedimentos e 

pagos insumos no valor de R$ 130.8826,30. Já no mês de maio do mesmo ano, foram realizados 

288 procedimentos e pagos pelos insumos R$ 133.229,70. Por esses fatos, fica evidente que o 

pagamento dos insumos é proporcional ao quantitativo de procedimentos. 

Por fim, o HFL apresenta cálculos em relação aos pagamentos realizados foram considerados 

apenas os valores líquidos, deixando de se considerar as retenções (tributos e contribuições). 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa à superetimativa da demanda, à aditivação em desacordo com a Lei nº 

8.666/93. 

Recomendação 002: 

Realizar novo procedimento licitatório, devendo o quantitativo ser pautado em estudos que 

demonstrem a real necessidade do Hospital, com vistas a substituir o contrato em curso, tendo 

em vista os vícios identificados no certame que resultaram na contratação em curso. 
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2.1.1.10. CONSTATAÇÃO   

Prejuízo de R$ 876.121,80 na contratação de locação de 10 (dez) máquinas para 

hemodiálise, por meio do contrato n.º 02/2009 firmado entre o HFL e a Empresa RENAL-

TEC. 

 

Fato: 

Em continuidade à análise do contrato 002/2009, que tem como parte de seu objeto a locação de 

máquinas e equipamentos de hemodiálise, vimos que o preço contratado diverge daquele 

praticado no mercado conforme a seguir. 

 

Valores contratados X valores de mercado 

 Descrição Quantidade 

de Máquinas 

Valor 

Unitário da 

locação R$ 

Valor Mensal 

da locação R$ 

Valor Anual 

da locação 

R$ 

Valor de 

Aquisição 

por 

máquina 

Valor 

Unitário 

da 

locação 

Frenesius 

Care  R$ 

Valor 

Mensal da 

locação 

Frenesius 

Care R$ 

Valor 

Anual da 

locação 

Frenesius 

Care R$ 

01 Máquinas para 

Hemodiálise Marca 

Frenesius 

10 5.075,34 50.753,40 609.040,80 43.000,00 1.550,00 15.500,00 186.000,00 

Fonte: Proposta Comercial Renaltec nº 041/2008, de 22/12/2008, e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2009, 

ambos anexados ao processo 33408004399/2007-59. Proposta Frenesius Care, de 24/08/2011 

 

A análise do quadro revela o seguinte: 

a) em um ano de locação de 10 máquinas (12X50.753,40=609.040,80), pago de acordo com 

os valores do contrato 002/2009, o Hospital Federal da Lagoa poderia adquirir dez máquinas 

(10X43.000=430.000), no modelo de lançamento Frenesius V-10, com garantia total de 24 

meses, o que por si só já dispensaria o custo de manutenção. Esse modelo é o mais recente do 

fabricante, e ainda vem com um dispositivo que possibilita economia adicional no consumo 

de concentrados e água de até 20%, além de todos os recursos da 4008-B, o qual o Hospital da 

Lagoa aloca com a Renaltec.  

b) caso o Hospital optasse pela locação, a despesa anual ficaria em R$ 186.000,00 

(12X15.500,00), em vez dos R$ 609.040,80 contratados. 

Se o Hospital da Lagoa tivesse optado por locar as máquinas diretamente da Fresenius Care, o 

valor total de 7 máquinas, de maio de 2009 a abril de 2011, e de mais 3, de maio de 2011 até 

julho de 2011 ficaria em R$ 274.350,00. Conforme dito anteriormente, o valor despendido pela 

Administração foi em torno de 1.150.471,80, incluindo o serviço de manutenção preventiva e 

corretiva das máquinas. No caso de locação com a Fresenius, a empresa dá garantia total das 

mesmas durante o prazo de locação. Desta forma, a diferença entre locar as máquinas com a 

Frenesius Care e com a Renaltec ficou em R$ 876.121,80, ou seja, 419% mais caro. 

Acrescentamos que o contrato 284/2006, anterior a esse, também firmado com a Renaltec, fixou 

o valor de R$ 4.580,00 de aluguel por máquina, ou seja, já em 2006, o valor da locação com a 

empresa já se encontrava acima daqueles praticados no mercado. Entretanto, não houve cobrança 

em planilha separada, pela contratada, do custo dos serviços de manutenção preventiva e 

corretiva das máquinas de hemodiálise. 
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Sobre a constatação, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

 

“Sobre alegação de sobrepreço praticado no aluguel de máquinas  

A comparação da garantia de máquinas com a manutenção preventiva e corretiva não 

se aplica manutenções preventivas, exigidas na RDC 154 (anexo 6), não estão 

contempladas em garantias equipamentos. As garantias não cobrem avarias por mal 

uso, acidentes ou peças desgastadas. O atendimento de garantias é realizado em um 

período de até 48 horas.  

A troca dos filtros de dialisato, essenciais para oferecimento de água ultrapura para o 

tratamento não está contemplado, assim como outros itens de desgaste natural. A 

terapia em questão é vital e a instituição na qual o serviço de hernodiálise em questão 

está inserido é voltada para o tratamento de média e alta complexidade, ou seja, 

pacientes mais graves e, portanto, mais passíveis de desenvolver complicações como a 

falência renal.  

O dispositivo que possibilita economia adicional de concentrados e água da máquina 

4008 V10 da empresa Fresenius (Adapted Flow) não se aplica ao perfil de pacientes 

hospitalizados e críticos, tendo limitações de uso importantes mesmo para pacientes 

estáveis em função da massa corporal.  

O parque de máquinas do Serviço de hemodiálise do HFL só possui uma máquina 4008 

B da marca Fresenius locada. Todas as outras nove máquinas são 4008 S. Em relação 

a máquina 4008 S, a máquina 4008 S V10 apresenta unicamente o diferencial do 

Adapted Flow, que não se aplica ao perfil de pacientes atendidos no HFL. 

Segue questionamento feito diretamente a Fresenius sobre a prestação do serviço em 

pauta, bem como resposta da mesma alegando que não presta tal serviço (anexo 22)” 

 

Análise do Controle Interno: 

A alegação de que a comparação da garantia de máquinas com a contratação de manutenção 

preventiva e corretiva não seria válida, pois não abarcaria a manutenção em razão de mau uso 

das máquinas não pode ser aceita, pois não se pode aferir os valores pelo uso inadequado dos 

equipamentos, de forma a prevê na contratação.  

Além disso, como bem expôs a Administração do Hospital, essas máquinas são de suma 

importância para os pacientes, permitindo concluir que seu uso obedece a procedimentos e as 

avarias são raras.  

Quanto ao argumento de que há diferenças técnicas entre as máquinas que embasaram a pesquisa 

de mercado elaborada pela CGU e as aquelas que o Hospital afirma possuir, também se conclui 

que não justificam a celebração de contrato com os preços acima do mercado. 

Nesse contexto, cabe ressaltar que o HFL deveria justificar a razão pela qual necessita de 

máquinas mencionadas na pesquisa de mercado não são adequadas para seus pacientes, pois elas 

atendem plenamente a definição estabelecida no termo de referência. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

deram causa à contratação de serviço com o sobrepreço apontado. 
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Recomendação 002: 

Adotar medidas com vista a que a empresa contratada seja responsabilizada pela prática de 

preços acima dos praticados pelo mercado, devendo o dano ao erário resultante de tal conduta ser 

recomposto. 

 

 

2.1.1.11. CONSTATAÇÃO 

Prejuízo anual de R$ 662.093,12 na aquisição de insumos para hemodiálise por meio 

Pregão Eletrônico n.º 01/2008, que deu origem ao contrato n.º 02/2009, firmado entre o 

HFL e a Empresa RENAL-TEC.  

 

Fato: 

Na análise do objeto do contrato 002/2009, verificamos que dos R$ 2.993.346,12 contratados 

com a empresa Renaltec, R$ 2.041.345,92 referem-se a insumos, ou seja, 68% do avençado. 

Com base nessa representatividade, selecionamos a amostra abaixo, que representa 66,19% dos 

valores em insumos, no montante de R$ 1.351.231,44, identificando sobrepreço anual de R$ 

662.093,12, conforme quadro a seguir: 

 
INSUMO Quant Preço 

Unitário 

Mensal Valor Anual Preço de 

Mercado* 

Valor 

Anual 

Prejuízo (contratado x 

mercado) 

Dialisador de fibras capilares, 

constituído por membrana de 
polissulfona, e área de superfície 

total de 1.8, estéril e apirogênico 

590 148,00        87.320,00             

1.047.840,00  

67,80   

480.024,00  

    567.816,00  

Dialisador de fibras capilares, de alta 

performance, constituído por 
membrana de polissulfona, hf -80, 

estéril e apirogênico  Hemoflow 

5 276,00          1.380,00                  

16.560,00  

65,00              

325,00 

      16.235,00  

Concentrado para hemodiálise, 

fração ácida, galões de 5.000 ml, 
com glicose, cálcio 2,5mEq/L, 

potássio 2 mEq/L. Marca Frenesius, 

Registro no M.S: 1.322.301.02 

600 12,82  7.692,00   98.611,44  8,04     

57.888,00  

      40.723,44  

Concentrado para hemodiálise, 

fração básica, galões de 5.000 ml, 

com glicose, bicarbonato de sódio 
8,4% - pós diluição bicarbonato 

32mEq/L Marca Fresenius. Registro 

no M.S: 1.322.300.12 

1.200 10,98        13.176,00   158.112,00  9,38   

135.072,00  

      23.040,00  

Puristeril 340 5 L 13 193,00 2.509,00 30.108,00 101,47 15.829,32 14.278,68 

 AMOSTRA DE 
INSUMOS 

 140.179,22  (1) 
1.351.231,44 

  

 689.138,32 662.093,12 
 

 TOTAL DE 

INSUMOS DO 
CONTRATO 

170.112,16 (2) 

2.041.345,92  

   

Fonte: Cotação com o fabricante e consulta ata de pregão no comprasnet 

 

Para a comparação entre os preços contratados e os preços praticados no mercado atualmente, 

efetuamos consulta à empresa Fresenius Medical Care, em 30/08/2011 e ao comprasnet. Para o 

item 4, o preço provém da ata de registro de preços HCFMUSP 269/2011 realizado pelo Hospital 

das Clínicas de São Paulo, em 12/07/2011. 

Do quadro, concluímos que a Unidade adquiriu esse grupo de insumos num preço maior em 

96,07% do que aquele praticado no mercado.  
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Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor apresentou as seguintes manifestações para o fato: 

“Sobre alegação de sobrepreço de material 

 Trata-se de um pacote de serviços e insumos que proporciona segurança e eficiência 

para o tratamento de pacientes com uma doença grave e letal. Os preços contratados 

estão muito abaixo da tabela oficial do fabricante (Brasíndice - anexo 23) e devem ser 

avaliados sob a ótica de um conjunto que funciona integrado, efetivo e sem falhas, 

proporcionando aos profissionais de saúde e aos pacientes uma segurança e eficiência 

difíceis de mensurar. O bônus deste tipo de contratação é um serviço atuante, do qual 

se desconhecem falhas de continuidade ou da qualidade ao atendimento, com ótimos 

indicadores de qualidade, como comprova relatório entregue a ANVISA, sobre o ano de 

2010 (anexo 29)  

Informamos que realizamos pesquisa no site comprasnet, a fim de verificarmos os 

preços praticados no mercado:  

Solução Básica - encontramos diversos preços, porém a única ata com a solução 

contendo as especificações necessárias possuía o valor de R$ 20,00, sendo que o HFL 

contratou o valor de R$12,82 (anexo 24), estando o valor mais baixo do que os valores 

pesquisados.  

Solução Básica - encontramos uma variação de preços entre R$ 7,42 e R$ 15,84, o 

valor contratado pelo HFL foi de R$ 10,98 (anexo 25), encontrando parâmetros na 

média dos preços pesquisados.  

Ácido Peracético - encontramos uma variação de preços entre R$ 52,00, R$ 260,00 e 

R$ 440,00, o valor contratado pelo HFL foi de R$ 193,00 (anexo 26), encontrando 

parâmetros na média dos preços pesquisados.  

Dialisador de baixo fluxo - encontramos variação de preços entre R$ 91,96, R$ 129,00, 

R$ 150,00 e R$ 200,00, o valor contratado pelo HFL foi de R$ 148,00 (anexo 27), 

encontrando parâmetro na média dos preços pesquisados.  

Dialisador de alto fluxo - cabe ressaltar que este item não mais vem sendo adquirido na 

unidade, a aquisição mensal era de apenas 5 unidades. O estoque atual da unidade 

figura como reserva técnica para utilização apenas em pacientes com estado de saúde 

mais grave.” 

Ressaltamos que mesmo tendo encontrado parâmetros no mercado para os preços 

praticados, faremos uma análise mais profunda e detalhada, com novas pesquisas de 

mercado e pedido de cotações, para realizarmos uma avaliação mais precisa para 

renegociação de preços junto a contratada, caso necessário.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A consulta realizada pelo gestor apenas demonstra o sobrepreço, pois mesmo selecionando 

compras em quantitativos diferentes do efetivamente comprado mensalmente pelo HFB para o 

contrato sob análise, os valores pagos pelo gestor são os maiores, excetuando os do preço de 

fábrica que foi utilizado como parâmetro de comparação. Ocorre que o Preço de Fábrica - PF é o 

teto que fabricantes ou distribuidores podem praticar ao realizar vendas à Administração Pública, 

sendo que o preço de mercado teve ser bem abaixo do PF.  

Nesse sentido, faz oportuno esclarecer que o Preço de Fábrica não representa, como o nome pode 

sugerir, o preço de custo dos insumos, mas sim valor limite de venda à Administração Pública, 
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comprometendo a comparação feita pelo gestor para justificar a não ocorrência de preços acima 

dos praticados no mercado. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

deram causa à contratação de serviço com o sobrepreço apontado. 

Recomendação 002: 

Adotar medidas com vista a que a empresa contratada seja responsabilizada pela prática de 

preços acima dos praticados pelo mercado, devendo o dano ao erário resultante de tal conduta ser 

recomposto. 

Recomendação 003: 

Realizar novo procedimento licitatório, com vistas a substituir o contrato em curso, tendo em 

vista os vícios identificados no certame que resultaram na contratação em curso. 

 

 

2.1.1.12. CONSTATAÇÃO 

Pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 4 (quatro) máquinas de 

hemodiálise, de propriedade do Hospital da Lagoa, sem amparo contratual, com supressão 

de objeto acima do percentual permitido por Lei.  

 

Fato: 

No exame inicial do processo 33408004399/2007-59, que culminou no contrato 002/2009, 

verificamos a existência do contrato 284/2006, derivado do processo de licitação 

25410.001583/2005-16, na modalidade concorrência, realizado pelo Instituto Nacional do 

Câncer (pois o HL ainda não era Unidade Gestora) e aberto para contratação de objeto 

praticamente igual ao daquele do contrato 002/2009: locação de máquinas e equipamentos de 

hemodiálise, com manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de insumos. A diferença 

ficou por conta da inclusão, no objeto, de “serviço de manutenção preventiva e corretiva de 04 

(quatro) máquinas de hemodiálise JMS, pertencente ao Hospital da Lagoa.”. 

Na comparação do contrato 284/2006, com aquele que se seguiria, o 002/2009, verificamos que 

o serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas locadas pela Renaltec, já estava 

incluído no custo de locação, que adicionado ao preço final ficou em R$ 4.580,00 por máquina. 

Já no contrato 002/2009, esse serviço foi cobrado separadamente, no valor mensal de R$ 

11.986,00 pelas 7 máquinas, inicialmente, sendo que o valor unitário de locação subiu para R$ 

5.075,34 por máquina, sem contemplar a manutenção. 

Acontece que, quando dos trâmites para a realização do pregão que originaria o contrato 

002/2009, em nota, a assessoria jurídica solicitou que fizesse licitação em separado para o 

serviço de manutenção das máquinas JMS (do Hospital), por se constituir em objeto diferente do 

todo a ser licitado. A direção acatou a orientação da área jurídica, mas permaneceu efetuando 

pagamentos em paralelo, referentes ao contrato 284/2006, para manter o serviço de manutenção 

das máquinas JMS com a Renaltec. 

O contrato 284/2006 fixou em R$ 106.426,33 (cento e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e 

trinta e três centavos) mensais, perfazendo o valor anual de R$ 1.277.121,96 (um milhão, 

duzentos e setenta e sete mil, cento e vinte e um reais e noventa e seis centavos), para uma 

vigência de 12 meses, prorrogáveis até 60 meses, o que por si só já contraria dispositivo da Lei 

n.º 8.666/93:  
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Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

[...] 

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 

podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o 

início da vigência do contrato. (grifei) 

 

O 1º Termo Aditivo ao contrato 284/2006, adicionou o equivalente a 10,21% no quantitativo 

total de insumos, o que aumentou o valor contratado de R$ 106.426,33 para R$ 110.985,27 

mensais, ou R$ 1.331.823,24 por ano. O Segundo Termo Aditivo, assinado em 21/12/2007, 

prorrogou a vigência do contrato, de 22/12/2007 até 21/12/2008. O Terceiro, de 16/10/2008, sub-

rogou o contrato 284/2006 ao Hospital Federal da Lagoa, transferindo-lhe, desta forma, os 

direitos e obrigações relativos à avença firmada com a empresa Renaltec. 

Segundo definição do TCU, a sub-rogação consiste na entrega da totalidade do objeto contratado 

a terceiro alheio à avença. Nela, pessoa estranha ao ajuste firmado (no caso, outro contratado) 

assume, sem ter participado da licitação, todos os direitos e deveres consignados no contrato 

inicial, afastando qualquer responsabilidade do contratado.  

Ainda de acordo com a Corte de Contas, a sub-rogação não encontra amparo na Lei de 

Licitações e Contratos, e contraria os princípios constitucionais da moralidade e da eficiêcia (art. 

37, caput, da Constituição Federal), o princípio da supremacia do interesse público, e o dever 

geral de licitar, conforme o art. 37, inciso XX I, da Constituição Federal). 

Em face dessa definição, vimos que o Terceiro Termo Aditivo ao contrato 284/2006 não rege 

sub-rogação alguma, pois se trata apenas de mudança de titular representante da União, passando 

do INCA para o Hospital da Lagoa. O fato é que após a sub-rogação, os pagamentos passaram a 

ser feitos pela unidade gestora Hospital Federal da Lagoa, sob o amparo de dois termos aditivos, 

que prorrogaram o contrato até 21/12/2010. Seguem abaixo, os valores pagos, segundo ordens 

bancárias extraídas do Siafi. Observamos que no histórico de pagamento, a remissão ao contrato 

284/2006, ora se referia à concorrência, ora a classificações em “não se aplica”: 

2006 – não existem dados para essa consulta 

2007 – não existem dados para essa consulta 

2008 – 413.243,97 

2009 – 637.022,10 

2010 – 128.686,07 

2011 - 69.292,51 

Total: R$ 1.248.244,65 

 

Os valores pagos a partir de 27/04/2010, segundo ordens bancárias do Siafi, estão relacionados 

ao contrato 284/2006, e referem-se somente a serviço de manutenção preventiva e corretiva de 

04 máquinas de hemodiálise marca JMS com vigência até 21/12/2010. O fato é que por se tratar, 

inicialmente, de contrato de locação, cuja vigência expressa em lei é de 48 meses, os pagamentos 

tem se referido a parte dele, que é o serviço de manutenção corretiva e preventiva das máquinas 

do Hospital, o correspondente a 10% do contratado inicialmente 

(R$135.072,00/R$1.331.823,24). Desta forma, resta configurada a supressão de 90% do objeto 

do contrato, conduta a qual está em desacordo com a legislação vigente: 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 
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a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta 

Lei; 

§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta 

por cento) para os seus acréscimos. 

§ 2o  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). 

 

Os valores pagos somam R$ 128.686,07, que mensalmente, a contar de dezembro de 2009, 

perfazem R$ 9.898,93. 

Em 2011, referente ao mesmo objeto, foram pagos R$ 69.292,51, entre abril e julho, o que se 

constitui numa média, de janeiro a julho, também de R$ 9.898,93. 

Note-se, então, que o Hospital da Lagoa vem pagando desde dezembro de 2009, a manutenção 

de 4 máquinas, ao valor de R$ 2.474,73 , baseada em supressão contratual de 90% do objeto, 

configurando burla ao previsto na Lei que prescreve uma supressão de 25% para o caso. 

Apesar de não termos arguido diretamente a Unidade sobre o fato, o Memorando nº. 

0150/2011/Infra-Estrutura/HFL, de 24/08/2011 aborda esse assunto, “in verbis”: 

Esclarecemos que o contrato n° 284/2006 foi firmado pelo INCA e sub-rogado ao HFL e incluía 

o fornecimento de insumos, locação de equipamentos com manutenção e manutenção preventiva 

e corretiva de equipamentos próprios da unidade. Tal contrato não estava sendo suficiente para 

atender a demanda da unidade na época e foi realizado o Pregão Eletrônico n° 01/2008. O pregão 

n° 01/2008 engloba o fornecimento de insumos e locação de equipamentos com manutenção, 

mas por exigência da AGU, não engloba a manutenção de máquinas próprias. O pagamento do 

contrato tem por base o serviço efetivamente realizado e a empresa continuou prestando o 

serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da marca JMS através do 

Contrato n° 284/2006. Deste modo a nota fiscal de cobrança é referente somente à parte 

executada do contrato, ou seja, a referida manutenção.  

A conduta da Administração deveria ser a de realizar procedimento licitatório para contratação 

do serviço de manutenção preventiva e corretiva de suas máquinas próprias para que ao término 

do contrato 284/2006, os serviços pudessem encontrar amparo em algum instrumento. 

Entretanto, o Hospital da Lagoa optou por manter os pagamentos baseados em contrato cujo 

objeto foi suprimido na ordem de 90%. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Para a constatação, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“Sobre a alegação de pagamento sem amparo contratual e com supressão acima do 

percentual permitido por Lei, Informamos que o contrato 284/2006 foi assinado pelo 

INCA e sub-rogado ao Hospital Federal da Lagoa. O Edital da Concorrência n° 

06/2006 previa que o contrato poderia ser prorrogado por até 60 meses, bem como a 

Cláusula Oitava do mesmo, vide anexos, A parcela do contrato referente a locação de 

equipamentos, não representava a maior parcela do contrato. Após o início de vigência 

do contrato nº 02/2009, o único serviço que restou sendo prestado através do contrato 
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nº 284/2006 foi a manutenção preventiva das máquinas JMS, e o HFL seguiu o previsto 

no contrato e no instrumento convocatório da concorrência, sendo certo que não houve 

pagamento sem cobertura contratual.  

Cabe ainda esclarecer, que o § 1° do art. 65, da Lei n" 8666/93, trata da obrigação da 

contratada em aceitar compulsoriamente o acréscimo ou supressão de até 25% que 

sejam de interesse da Administração Pública. 

Ora, não há o que falarmos de supressão acima do percentual desejado se a própria 

Lei determina que pode haver supressão maior do que 25% por acordo entre as partes.  

Neste caso podemos afirmar ainda, que a opção de não promover nova licitação para a 

manutenção corretiva e preventiva das máquinas JMS, mantendo seus pagamentos pelo 

contrato 284/2006, além de respeitar o Princípio da Economia Processual, se mostrava 

a opção mais econômica para a Administração Pública, uma vez que um novo certame 

poderia elevar os preços de manutenção das máquinas JMS.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Segundo afirma o gestor, a supressão ocorrida por vontade entre as partes não deve obedecer a 

limites. Tal afirmação não é válida, pois se entende que os limites devem ser cumpridos. 

Ademais, esse fato é mais uma conduta da Administração do Hospital Federal da Lagoa que 

demonstra o favorecimento da empresa contratada.  

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

deram causa ao pagamento sem amparo contratual. 

 

 

2.1.2. Programa: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

ESPECIALIZADA 

Ação: 10302122062170635 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado: Insumos de Laboratório, material técnico para a Agência Transfusional e 

aquisição de marcapassos e cardioversores 

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: Hospital Federal da Lagoa 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 1.633.098,90 

Ordem de Serviço: 201112120 

Forma de Transferência: Execução Direta 
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2.1.2.1. INFORMAÇÃO 

Formalização dos processos. 

 

Fato: 

Foram analisados três processos de dispensa de licitação, com fundamento no inciso IV do artigo 

24 da Lei n.º 8.666/1993 (emergência), e um processo de licitação na modalidade pregão 

eletrônico, referentes à aquisição de insumos médico-hospitalares, conforme aspectos 

relacionados: 

 
Aspectos analisados 

Aspecto analisado/Nº da 

licitação 
015/2009 004/2010 009/2009 008/2011 

Modalidade Dispensa Dispensa Dispensa Pregão 

Objeto 

Material 

Técnico para a 

Agência 

Transfusional 

Insumos de 

laboratório 

60 marcapassos 

cardíacos 

(DDDR) com os 

eletrodos e 

introdutores  

12 cardioversores 

desfibriladores câmara 

dupla DDDR, 

eletrodos e 

introdutores 

Valor Máximo R$ 429.761,40 R$ 1.027.650,00 R$ 401.022,00 R$ 414.000,00 

Pesquisa de preço sim sim sim sim 

Data Edital não se aplica não se aplica não se aplica 16/02/2011 

Parecer Jurídico não sim não  sim 

Adequação da publicação Sim Sim sim sim 

Data Homologação / 

Autorização de 

compra 

23/03/2009 25/01/2010 26/03/2010 08/04/2011 

Valor efetivamente comprado R$ 427.619,40 R$ 700.987,50 R$ 401.022,00 R$ 103.500,00 

Fonte: Papéis de trabalho. 

 

Na instrução dos processos de dispensa de licitação nº 33408.002619/2009-71 (dispensa de 

licitação 15/2009) e nº 33408.002101/2009-38 (dispensa de licitação 09/2009) não há o parecer 

jurídico do Núcleo de Assessoramento Jurídico (NAJ). Questionada, a Diretora Geral justificou, 

por meio do Ofício n.º 783/2011/GABDIR/HL/RJ, de 27/07/2011, que os processos foram 

equivocadamente arquivados, à época, e que serão, agora, encaminhados ao NAJ. 

No processo n.º 33408.002619/2009-71 (dispensa de licitação n.º 15/2009), com relação à 

pesquisa de preço, o pedido de cotação foi encaminhado para dez empresas, sendo que cinco 

retornaram com propostas. Dos 23 itens que faziam parte da compra, somente oito tiveram 

proposta de mais de uma empresa e, para esses, escolheu-se a empresa que ofertou o menor 

preço. Para os demais, adquiriu-se da única empresa que apresentou oferta, sem a demonstração 

de que tais preços estivessem de acordo com a média de mercado ou fossem a opção mais 

vantajosa para a administração.   

 

 

2.1.2.2. CONSTATAÇÃO 

Superfaturamento na aquisição de desfibriladores e outros produtos para a saúde por meio 

do Pregão nº 08/2011, levando ao prejuízo de R$ 25.224,00.  

 

Fato: 

O Processo n.º 33408.008710/2010-34, aberto em 16/08/2010, tratou do Pregão Eletrônico n.º 

08/2011, realizado em 01/03/2011, com a finalidade de constituir Ata de Registro de Preços para 

eventual aquisição de marcapassos, ressincronizadores e cardioversores.  
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A nossa análise focou no item 5 desse pregão, que contempla 4 componentes e cuja quantidade 

estimada para aquisição anual foi de 12 unidades: "Cardioversores desfibriladores câmara dupla 

DDDR, com 3 faixas de detecção/tratamento, ATP com pelo menos 4 variações de número e 

sequência em cada faixa, mecanismo de ATP antes do choque em taquiarritimias superiores a 

200bpm, detectação com mecanismos de diferenciação para taquiarritimias ventriculares e 

supraventriculares. Choque de 40J. Características necessárias: suporte ao ritmo intrínseco, IRS 

plus, heart failure monitor, home monitoring com transmissão de EGM on line. Peso máximo de 

95g e volume de 40cc. Acompanha cateteres eletrodos de desfibrilação/pace/sense com duas 

malhas de desfibrilação e cateteres atriais e ventriculares de fixação ativa com respectivos 

introdutores." 

Para estimativa do valor a ser licitado, foi realizada pesquisa de preço com quatro empresas, 

dentre as quais três também participaram do pregão. Na sessão, esse item teve cinco propostas 

apresentadas. Não constatamos vínculo entre as licitantes, embora duas delas tenham 

apresentado os lances iniciais exatamente iguais: Medtronic Comercial Ltda e Biotronik 

Comercial Médica Ltda, cujo lance inicial foi R$ 37.009,99 (trinta e sete mil nove reais e 

noventa e nove centavos).  

Ao final da fase de lances, foi declarada vencedora a empresa Biotronik Comercial Médica Ltda, 

pelo valor unitário de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), com a oferta dos 

seguintes componentes do item 5, para o período de 08/04/2011 a 07/04/2012:  

- cardioversor desfibrilador Lumax DRT (Registro Anvisa 80224390149); 

- eletrodo para cardioversor desfibrilador Linox SD (Registro Anvisa 80224390133); 

- introdutor para eletrodo LI Plus (Registro Anvisa 80224390141); e 

- eletrodo para marcapasso cardíaco Setrox (Registro Anvisa 80224390136). 

Até julho de 2011 o Hospital Federal da Lagoa - HFL havia adquirido três unidades desse item, 

totalizando R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais) e, conforme verificamos nas 

notas fiscais, a empresa forneceu os componentes do item nos seguintes valores unitários: 

- cardioversor desfibrilador Lumax DRT     R$ 26.198,25 

- eletrodo para cardioversor desfibrilador Linox SD  R$   7.074,27 

- introdutor para eletrodo LI Plus      R$      126,89 x 2 

- eletrodo para marcapasso cardíaco Setrox    R$      973,70 

 

Constatamos, porém, que o Hospital Universitário Prof. Edgard Santos da Universidade Federal 

da Bahia - HUPES/UFBA (UASG 153040) realizou o Pregão Eletrônico n.º 40/2010 para 

formação de Ata de Registro de Preços, a qual está vigente desde 17/11/2010 até 16/11/2011, 

para a aquisição desses mesmos produtos. Na ata do Pregão nº 40/2010, no entanto, há três 

desses componentes registrados com preço menor que aquele da ata do Pregão nº 08/2010 do 

HFL (itens 10, 11 e 12 da Ata da UASG 153040), e que tais itens foram fornecidos pela própria 

Biotronik Comercial Médica Ltda.  

Para o quarto componente do item 5 a Biotronik chegou a propor um preço menor do que o 

atualmente registrado na Ata do HFL, porém não foi o vencedor na Ata do Hospital Universitário 

Prof. Edgard Santos (item 2 da Ata da UASG 153040). O quadro a seguir apresenta os preços 

registrados na Ata do HUPES/UFBA para os mesmos componentes do item 5 da Ata do Hospital 

Federal da Lagoa: 
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Quadro I - Comparação de preços registrados nas Atas 

Objeto 

Ata do Hospital 

Federal da Lagoa 

Pregão nº 08/2011 

Ata do Hospital 

Universitário da Bahia 

Pregão nº 40/2010 

Observações  

 

cardioversor desfibrilador Lumax DRT   R$ 26.198,25 R$ 19.998,00 
mesmo fornecedor, 

mesmo produto 

eletrodo para cardioversor desfibrilador 

Linox SD 
R$   7.074,27 R$   5.120,00 

mesmo fornecedor, 

mesmo produto 

introdutor para eletrodo LI Plus 
R$     126,89  x 2 

 
R$      117,00  x 2 

mesmo fornecedor, 

mesmo produto 

eletrodo para marcapasso cardíaco Setrox  R$      973,70 R$      740,00 
outro  fornecedor, outro 

modelo   

Total  R$ 34.500,00 R$ 26.092,00 
diferença de 24,3%  

(R$ 8.408,00) 

Fonte: Atas dos pregões 08/2011 e 40/2010. 

 

Destacamos que, no caso do eletrodo para marcapasso cardíaco, o modelo da empresa vencedora 

não é o mesmo da Biotronik (modelo Setrox), mas a Biotronik chegou a ofertar o seu produto 

também pelo preço de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), enquanto que para o Hospital 

Federal da Lagoa esse mesmo produto está custando R$ 973,70 (novecentos e setenta e três reais 

e setenta centavos). 

O Hospital Federal da Lagoa poderia ter realizado uma economia de R$ 25.224,00 (vinte e cinco 

mil duzentos e vinte e quatro reais), na sua primeira aquisição, se tivesse realizado uma pesquisa 

em nível nacional nas Atas de Registro de Preços vigentes e tivesse adquirido os produtos por 

meio da Ata do HUPES/UFBA.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33408.000604/2012-74, o gestor informou o que segue: 

“Conforme verificamos no Memorando 017/2012/DISUL/HL/RJ, informamos que todas 

as aquisições são feitas com base em pesquisa prévia no site Comprasnet, para confirmar 

se o preço do material a ser adquirido se o preço de material a ser adquirido é de fato o 

menor preço registrado na época da aquisição.  Conforme anexado nos autos, segue 

pesquisa realizada no período de 13/04/2010 a 13/04/2011 em que foi adquirido o 

produto, quando o HFL demonstrou que o menor preço registrado para aquisição foi 

aquele efetivamente praticado no Pregão 8/2011.  Salientamos, que a pesquisa é feita com 

base no código CATMAT disponível no site Comprasnet e cadastrado pelo pregoeiro, 

uma vez que se torna inviável a pesquisa por outros códigos, considerando a 

complexidade do material e o tempo necessário para a conclusão da mesma.  Alertamos 

que o Pregão 8/2011 do HFL foi adquirido Kits completos de Marcapasso, código 

CATMAT n. 000368207, cuja pesquisa do mesmo item demonstrou que o preço de 

aquisição era mais vantajoso para a administração naquela época, enquanto que na ata 

informada do Hospital Federal da Bahia, os itens foram licitados em separado com 

codificações CATMAT diferentes n. 346939, 302811, 342318 e 247298 impossibilitando 

a comparação dos preços dos materiais da composição do kit, inclusive comparando 

preços de itens de fabricantes diferentes.  O HFL adotou a aquisição através de kit 

considerando que os materiais que o compõe devem ser compatíveis entre si, o que não 

ocorre na compra fragmentada.” 
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Análise do Controle Interno: 

O gestor não discordou que os produtos adquiridos pela UFBA sejam similares àqueles 

adquiridos pelo HFL, contudo argumenta que na UFMA a licitação foi realizada por item, 

enquanto no HFL foi licitado um kit de 4 itens, tendo tal fato impossibilitado a comparação dos 

preços dos materiais que compõem o kit do HFL. 

De fato, a UFBA licitou os produtos individualmente, obtendo o melhor preço unitário, mas 

realizou a vinculação entre os itens, de forma que cada grupo de itens foi adjudicado a uma única 

empresa. Assim, além de conseguir o melhor preço para cada item, também obteve itens 

compatíveis entre si. Esse procedimento  poderia ter sido adotada pelo HFL. 

Cabe ressaltar, também, que o HFL, ciente da existência dos códigos individuais dos produtos 

(marcapasso, eletrodo etc.) e da ocorrência de licitações e registro de preços realizados com base 

nesses códigos, deveria tê-los pesquisado não somente para calcular a estimativa de preços como 

também para avaliar se era vantajosa a aquisição dos produtos a partir do Pregão 08/2011.  

Essa situação demonstra a falha do HFL ao licitar os produtos por kit e não por item, o que levou 

a deficiências na estimativa de preços e à aquisição dos produtos por valores acima dos 

praticados em outros órgãos da Administração Pública.  

Diante do exposto, a manifestação da Unidade não foi acatada. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que deram 

causa às aquisições com o superfaturamento decorrente do Pregão nº 08/2011. 

Recomendação 002: 

Adotar as providências para o ressarcimento ao erário de valores pagos acima dos preços 

praticados no mercado. 

 

 

 

2.1.2.3.  CONSTATAÇÃO  

Divergências entre o saldo de material informado no sistema de controle de estoque 

(Hospub) e o efetivamente existente no almoxarifado central devido a deficiências no 

controle de estoque. 

 

Fato: 

O Processo n.º 33408.002101/2009-38 foi aberto em 10/03/2009 e tratou da aquisição de 60 kits 

de marcapasso cardíaco, material titânio, tipo endocárdico definitivo, modelo DDDR, 

esterilidade estéril, tipo uso adulto, acessórios com sistema holter, com os eletrodos e 

introdutores, para utilização em pacientes pelo Serviço de Cardiologia. Cada kit é composto de 

uma unidade de marcapasso, dois cabos eletrodos e dois introdutores para eletrodos.  

A compra foi realizada por meio de dispensa de licitação com fundamento do inciso IV do artigo 

24 da Lei n.º 8.666/1993 (emergência) e o seu valor total foi de R$ 401.022,00 (quatrocentos e 

um mil e vinte e dois reais). A quantidade solicitada pelo Serviço de Cardiologia limitou-se ao 

mínimo suficiente para o atendimento da demanda no período de 180 dias.  
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Quadro III - Valor unitário de cada componente do kit 

Descrição do Produto 
Valor unitário 

(R$) 
Quantidade  Valor total (R$) 

Marcapasso Adapta modelo ADDR 4.702,70 60 282.162,00 

Cabo eletrodo capsure fix 5076 876,30 120 105.156,00 

Introdutor para eletrodo 7FR 114,20 120 13.704,00 

Total da compra 401.022,00 

Fonte: notas fiscais do produto. 

 

A necessidade da aquisição foi justificada ante a falta do material em estoque e a existência de 

fila de espera de pacientes para implante de marcapasso. A autorização da compra por meio da 

formalização de um processo de dispensa de licitação, em caráter emergencial, deu-se em face de 

que o preço registrado na Ata de Registro de Preço vigente, realizada pelo Instituto Nacional 

Cardiologia e por meio da qual o Hospital Federal da Lagoa havia feito a última compra, estava 

acima do preço ofertado pela mesma empresa, conforme ficou constatado na pesquisa de 

mercado realizada previamente. Enquanto a Ata registrava o preço unitário de R$ 7.150,00 (sete 

mil cento e cinquenta reais), a proposta de preço, para março de 2009, estava em R$ 6.683,70 

(seis mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta centavos).  

Em consulta realizada no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, verificamos 

que esse foi o menor preço registrado no exercício de 2009 para o produto. 

No processo de pagamento constam quatro notas fiscais de entrega, discriminando os produtos e 

os seus números de série, com o devido atesto do encarregado pelo Almoxarifado Central, local 

de armazenamento do material. 

Em que pese no Processo n.º 33408.002101/2009-38 ter uma relação dos números de 

prontuários, das datas das cirurgias e das séries dos marcapassos implantados, fomos até o 

Serviço de Cardiologia para averiguar os controles existentes na utilização dos kits adquiridos 

nesse processo. Constatamos que há um livro, com folhas numeradas, onde estão registrados 

manualmente o nome do paciente, o número do prontuário, a data da cirurgia, o diagnóstico, o 

procedimento realizado e a equipe médica responsável. As etiquetas com o número de série dos 

marcapassos, cabos eletrodos e introdutores utilizados em cada cirurgia também ficam coladas 

nesse livro.  

Das 60 cirurgias realizadas nas quais foram utilizados os marcapassos adquiridos nesse processo, 

verificamos os registros relativos a 31. Por meio dessa amostra, conferimos os números de série 

das etiquetas dos marcapassos utilizados, coladas no livro de registro, com aqueles descritos nas 

notas fiscais. Não houve divergências, sendo que 13 deles foram para procedimento de troca e 18 

para procedimento de novo implante.  

Com relação à utilização de cabos eletrodos e introdutores, constatamos que, para a realização de 

18 implantes de marcapassos foram necessários 36 cabos eletrodos e 23 introdutores. Entretanto, 

para o caso de troca de marcapasso, nos 13 procedimentos efetuados só foram necessários dois 

cabos eletrodos e dois introdutores, ocorrendo sobra de material.  

A fim de apurar a quantidade atual desse tipo de material no Almoxarifado Central e testar a 

confiabilidade do saldo informado nas respectivas fichas de estoque extraídas do Sistema de 

Controle de Almoxarifado (Hospub), realizamos, em 21/07/2011, a contagem física das unidades 

armazenadas.  
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Quadro IV - Saldo físico apurado em 21/07/2011 no Almoxarifado Central 

Código 

Hospub 
Insumo 

Saldo Hospub 

em 21/07/2011 

Valor Unitário 

(R$) 

Saldo real em 

21/07/2011 
Observações 

3687 
Introdutor para eletrodo de 

7FR 
98 unidades 

81 x 121,00 

17 x 150,05 
161 unidades 

115 unidades com 

validade vencida 

3878 
Cabo eletrodo capsure fix 

5076-58 
32 unidades 876,30 56 unidades 

35 unidades com 

validade até 08/2011 

3782 
Marcapaso Adapta modelo 

ADDR 
5 unidades 5.225,25 5 unidades dentro do prazo 

Fonte: Termo de verificação física de 21/07/2011. 

 

Podemos observar, pelo apresentado no quadro, que o controle de estoque desses materiais, no 

Hospital Federal da Lagoa, é deficiente, pois, além da existência de saldo de insumos não 

contabilizados no sistema de controle informatizado (Hospub), há material com prazo de 

validade vencido.  

Registre-se a falta de confiabilidade nos registro de saldo de estoque no Hospub, haja vista que 

apesar de haver 98 unidades de introdutor para eletrodo informadas no saldo sistema, o saldo real 

em estoque é de 161.  

Já o Processo n.º 33408.0022619/2009-71 foi aberto em 27/03/2009 e tratou da aquisição de 

material para a Agência Transfusional do Hospital (soros raros para fenotipagem, painéis de 

hemácias, cartão gel, ponteiras descartáveis, filtros de leucócitos, bolsas de transferência de 

sangue etc). A compra foi realizada por meio de dispensa de licitação com fundamento do inciso 

IV do artigo 24 da Lei n.º 8.666/1993 (emergência), em face da inexistência de estoque de 

material para a execução dos exames para a triagem e expedição de sangue e hemocomponentes 

aos pacientes do Hospital Federal da Lagoa, devido ao atraso na realização dos pregões de 

aquisições dos referidos insumos por parte do Ministério da Saúde. 

A solicitação de material foi feita pela responsável técnica da Agência Transfusional, com a 

quantidade de materiais baseada no consumo mensal informado pela própria solicitante e a 

aquisição foi autorizada pela Diretora Médica do Hospital Federal da Lagoa.  

Desse processo, selecionamos três itens para verificação das entradas e saídas do Almoxarifado 

Central e utilização pela unidade requisitante, a Agência Transfusional, bem como a conferência 

das unidades armazenadas com o saldo informado nas respectivas fichas de estoque extraídas do 

Sistema de Controle de Almoxarifado (Hospub), em 21/07/2011.  

 
Quadro VI - Saldo físico apurado em 21/07/2011 no Almoxarifado Central 

Código 

Hospub 
Insumo 

Saldo Hospub em 

21/07/2011 

Valor Unitário 

(R$) 
Saldo real em 21/07/2011 

2650 
Painel de hemácias A1 e B - 

prova reversa 
0 0 0 

2651 
Painel de hemácias I e II - 

suspensão 
0 0 0 

0571 

Filtro de leucócitos para 

concentrados de plaquetas, beira 

do leito 

1010 94,50 1122 

 

No tocante aos painéis de hemácias (reagentes), verificamos que o material entra mensalmente 

no Almoxarifado Central, na média de três unidades, e, imediatamente, é dada a saída para a 

Agência Transfusional, onde fica guardado sob refrigeração. As três unidades de cada reagente 

que entraram em 01/07/2011 estavam em uso pela unidade requisitante.  

Com relação ao filtro de leucócitos para concentrados de plaquetas, os produtos estavam dentro 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais II - 67 

 

da validade, mas constatamos que 112 unidades não estavam informadas no saldo do Sistema de 

Controle Informatizado (Hospub), demonstrando novamente a falta de confiabilidade nos dados 

apresentados pelo Hospub.     

Por meio do Ofício n.º 783/2011/GABDIR/HL/RJ, de 27/01/2011, a Diretora Geral do Hospital 

Federal da Lagoa apresentou o Memorando n.º 668/ALMOXARIFADO/HL, de 25/07/2011, no 

qual o encarregado do Almoxarifado Central justifica as diferenças na seguinte forma: 

“Para os insumos Introdutor para eletrodo 7FR, Eletrodo 5076-58 e Filtro para retenção 

de leucócitos, as divergências entre o estoque físico e o sistema Hospub, onde todos os 

registros computam uma maior quantidade material físico em relação ao sistema, são 

fruto de devoluções dos setores solicitantes não registradas. 

Para o insumo Introdutor para eletrodo 7FR tanto física quanto o sistema apresentam 

insumos vencidos, já segregados no depósito sem possibilidade de dispensa para 

nenhum setor, aguardando o responsável pela clínica para emissão de laudo que valide o 

processo de esterilização sem comprometimento do material. 

Para os números apresentados [….], toda a responsabilidade por tais divergências são do 

encarregado pelo Almoxarifado Central, cuja conferência, baixa e lançamento de 

devoluções compete.” 

Apesar da justificativa do gestor, a situação de descontrole se mantém. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33408.000604/2012-74, o gestor informou o que segue: 

“Conforme informações recebidas através do memorando n. 

54/ALMOXARIFADO/HL, informamos que todos os insumos cuja validade do 

processo de esterilização encontra-se vencidos, serão submetidos a novo processo de 

esterilização renovando sua validade por um período de 24 meses e serão utilizados sem 

que haja perda dos mesmos, sem prejuízo para o tesouro.” 

 

Análise do Controle Interno: 

O gestor não se manifestou em relação às deficiências no controle de estoque dos materiais, 

mantendo-se, desse modo, a posição da equipe de fiscalização.  

Cabe alertar que, caso os dados do Hospub estejam desatualizados, sua utilização pode interferir 

na definição das necessidades de compra do hospital com base em dados de estoque que não 

condizem com a realidade, o que pode comprometer o planejamento de compra ao sub ou 

superestimá-la. 

 

Recomendação 001: 

Estabelecer mecanismos de controle de estoque na farmácia e no almoxarifado, de modo que a 

utilização dos medicamentos e dos produtos para a saúde possa ser comprovada de maneira 

fidedigna, permitindo o seu rastreamento desde a aquisição até o destinatário final. 

Recomendação 002: 

Nas próximas licitações, além da cotação de preços com empresas sediadas no Estado do Rio de 

Janeiro, realizar pesquisas dos preços praticados em hospitais da rede pública e privada, realizar 

cotação com empresas de outros estados e com os fabricantes dos produtos/medicamentos, bem 
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como utilizar outros mecanismos de busca de preços, incluindo o Sistema 

COMPRASNET/SIASG e o SIASG na versão Data Warehouse.  

 

 

2.1.2.4.  INFORMAÇÃO 

Verificação de medicamentos adquiridos no período de março a junho de 2011. 

 

Fato: 

A amostra de medicamentos para verificação junto ao Hospital Federal da Lagoa estava 

representada por cinco itens, adquiridos por meio de adesão a Atas de Registro de Preços de 

outras unidades hospitalares federais, no período de março a junho de 2011. 

 
Quadro VIII - Amostra de medicamentos 

Medicamento Fornecedor CNPJ Quantidade 

Custo 

unitário 

(R$) 

Custo total 

(R$) 

Ácido zoledrônico 4mg, pó 

liófilo para injetável 

Oncorio Distribuidora 

de Medicamentos Ltda 
10630293000144 300 frascos 298,99 89.697,00 

Capecitabina 500mg 

Produtos Roche 

Químicos e 

Farmacêuticos SA 

33009945000204 
15.600 

comprimidos 
15,28 238.368,00 

Imatinibe mesilato 100 mg 
Novartis Biociências 

SA 
56994502009862 

900 

comprimidos 
20,60 18.540,00 

Rituximabe 10mg/ml, solução 

injetável – 100mg/10ml 

Produtos Roche 

Químicos e 

Farmacêuticos SA 

33009945000204 4 frascos 1.001,35 4.005,40 

Rituximabe 10mg/ml, solução 

injetável – 500mg/50ml 

Produtos Roche 

Químicos e 

Farmacêuticos SA  

33009945000204 19 frascos 4.999,20 94.984,80 

Total da amostra 445.595,20 

Fonte: Papéis de trabalho. 

 

Nos processos de pagamento, conferimos as notas fiscais referentes a essas aquisições e 

verificamos que as quantidades compradas deram entrada no estoque do Serviço de Farmácia. As 

notas fiscais estavam devidamente atestadas por dois profissionais farmacêuticos, com carimbo 

de identificação. 

Realizamos, em 20/07/2011, a contagem física dos medicamentos da amostra e constatamos que 

os quantitativos conferiam com o saldo informado na ficha de estoque extraída do Sistema de 

Controle da Farmácia (módulo do Hospub). Os medicamentos estavam dentro do prazo de 

validade e as embalagens estavam de acordo com a descrição do produto na nota fiscal. 

As saídas dos medicamentos são controladas por meio de requisições, sendo que: (a) para os 

pacientes internados no hospital, há registro dos nomes, prontuários, prescrição dos 

medicamentos e identificação do profissional de enfermagem que retira os medicamentos; e (b) 

para os pacientes do ambulatório, a retirada é realizada pelo próprio paciente, mediante a 

identificação e apresentação da receita médica.  

Os medicamentos estavam em local fechado com chave e cadeado. Os farmacêuticos que 

acompanharam a verificação informaram que, por se tratarem de medicamentos oncológicos de 

valor elevado, esses itens ficam guardados no mesmo local que os medicamentos de uso 

controlado. 
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2.1.2.5.  CONSTATAÇÃO 

Fragilidades no planejamento e no gerenciamento das compras resultando em aquisições 

incompatíveis com a demanda da Unidade, bem como em pagamento antecipado de 

insumos de laboratório no valor de R$ 308.011,75. 

 

Fato: 

A fim de testar a compatibilidade entre as informações prestadas no almoxarifado e no Serviço 

de Patologia Clínica, solicitamos a ficha de estoque de alguns insumos, extraída do Sistema 

Hospub – Sistema de Gerenciamento de Unidade Hospitalar, assim como a estatística de exames 

realizados nas máquinas do Laboratório de Patologia Clínica do Hospital.  Após a confrontação 

dessas informações, constatamos que o quantitativo de testes registrados como saída do 

almoxarifado era incompatível com a quantidade de exames  realizados registrados no controle 

do Laboratório. O quadro a seguir evidencia tal fato: 

 
Quadro IX – Quantitativo de testes registrado no Hospub (entrada e saída) x  

quantitativo de exames realizados 

Código 

Hospub 
Descrição 

Entrada 

Hospub 

 

Quantidade dispensada 

pelo almoxarifado* 

 

Exames realizados de 

fevereiro a 

dezembro/2010 

3830 Teste p/pesquisa de herpes 1/2lgG 

p/automação 

450 300 214 

3831 Teste p/pesquisa de herpes 1/2lgM 

p/automação 

450 400 214 

892 Teste p/dosagem de Hormônio 

Tireoestimulante (TSH) 

p/automação 

3600 7200 8.046 

3799 Teste p/pesquisa de toxoplasmose 

IgM p/automação 

1125 1000 475 

5739 Teste p/dosagem do PSA Livre 

p/automação 

675 1000 714 

5740 Teste p/dosagem do PSA Total  

p/automação 

2250 3000 3137 

Fonte: Estatística fornecida pelo laboratório, Hospub, Notas fiscais, planilha de dispensação de insumos controlada 

pelo almoxarifado. 

* Dados obtidos das planilhas do controle paralelo realizado pelo almoxarifado fora do Hospub 

 

Ressaltamos que as quantidades informadas nas colunas entrada Hospub e quantidade dispensada 

no almoxarifado referem-se às quantidades compradas por meio do processo de dispensa nº 

004/2010 que abrangeu o período de 11/02/2010 a 24/11/2010 (data da última entrega de 

insumos pela empresa). 

Os números reais de testes diagnósticos dispensados do almoxarifado para o laboratório foram 

obtidos a partir das planilhas elaboradas pelo almoxarifado e das notas de fornecimento da 

empresa. Observamos, assim, que esses quantitativos são diferentes daqueles registrados no 

sistema Hospub e que há significativa divergência entre o total de exames adquiridos e 

dispensados e o total de exames realizados.  

O Gestor não se manifestou apesar de instado a justificar o fato por meio da Solicitação de 

Auditoria nº 201112120-05, de 22/07/2011. Apresentou apenas a justificativa do responsável 

pelo almoxarifado exposta adiante:  

“Memorando nº 668/almoxarifado/HL: Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 

20112120-05, de 22/07/2011 informamos que: 
...Os números reais de dispensa para o setor fazem parte da planilha e notas de fornecimento encaminha à 

CARH em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201112120-02. 
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Informo ainda que compete ao Almoxarifado Central o recebimento, guarda e dispensa de material, 

ficando a cargo do Laboratório a justificativa pela diferença entre os números de testes recebidos e 

realizados.” 
 

Analisamos, também, a compra emergencial oriunda da dispensa de licitação nº 004/2010, em 

que foram adquiridos insumos de laboratório no valor total de R$ 700.987,50 (setecentos mil, 

novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),  conforme especificado no quadro a 

seguir: 
Quadro X – Aquisição de insumos por meio da Dispensa n.º 004/2010 

NF DATA   OB Data VALOR  

3734 11/02/2010 800317 08/03/2010 239.307,50 

3735 11/02/2010   228.017,50 

3953 08/06/2010 801059 22/06/2010 118.851,00 

3954 08/06/2010   114.811,50 

TOTAL 700.987,50 

 

Referente às Notas Fiscais de nºs 3734 e 3735, datadas de 11/02/2010, observamos que o prazo 

de validade de alguns insumos eram curtos, sendo incompatíveis com as quantidades adquiridas, 

se comparadas com o quantitativo de testes realizados no Laboratório de Patologia do Hospital 

conforme estatística informada pelo  responsável. As notas fiscais estavam atestadas pelo 

encarregado do Almoxarifado Central e pelo Chefe do Serviço de Patologia, o que formalmente 

indica que os produtos foram entregues nas quantidades e especificações das notas fiscais. 

Considerando o registro do insumo Teste para pesquisa de Toxoplasmose IgM, código Hospub 

3799, observamos que o produto foi entregue no almoxarifado em 11/02/2010, com prazo de 

validade até 06/04/2010. No entanto, a demanda do laboratório até 06/04/2010 foi de apenas um 

kit com 100 desses testes. Logo os 650 testes restantes seriam descartados com prazo de validade 

vencido.  

Questionamos o responsável pelo almoxarifado sobre o assunto e fomos encaminhados a uma 

funcionária terceirizada para obtermos as devidas justificativas. A funcionária nos informou 

sobre o controle paralelo ao sistema Hospub, por meio de planilhas em que eram registradas 

todas as movimentações de insumos (trocas de produtos) entre a empresa fornecedora e o 

Hospital Federal da Lagoa. 

Com a apresentação desses documentos de entrega e retirada de materiais, denominados Cartas 

de Compromisso, e a correspondência contendo a relação dos insumos entregues ao 

almoxarifado constatamos que: 

a) As notas fiscais registravam quantidades maiores que as registradas no controle 

paralelo assinado pela empresa fornecedora; 

b) Na mesma data de emissão da nota fiscal havia documento comprovando entrega 

de quantidades menores às registradas na nota fiscal e documento da empresa 

retirando os produtos cujos prazos de validade se encontravam prestes a expirar.  

Entretanto, o pagamento feito por meio da Ordem Bancária nº 800317 de 08/03/2010, no valor 

de R$ 439.986,49, referente às notas fiscais de nº 3734 e 3735 emitidas em 11/02/2010, 

juntamente com os documentos comprobatórios do que foi realmente entregue e retirado pelo 

fornecedor, nos leva a constatar que houve um pagamento antecipado, contrariando o disposto 

nos art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, visto que não foram entregues efetivamente todos os 

produtos indicados nas notas fiscais, e sim, outros diferentes e em menor quantitativo, na medida 

em que eram solicitados pelo laboratório. O quadro adiante evidencia o fato: 
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Quadro XI – Comparativo entre produtos pagos x efetivamente entregues 

Documento Número Data Valor 

Nota de Empenho 2010NE900103 10/02/2010 467.325,00 

Nota Fiscal 3734 11/02/2010 239.307,50 

Nota Fiscal 3735 11/02/2010 228.017,50 

Ordem Bancária 800317 08/03/2010 439.986,49 

Entrega Efetiva Carta de Compromisso 11/02/2010 159.313,25 

Retirado pela 

empresa por prazo de 

validade pequeno 

Carta de Compromisso 12/02/2010 304.040,25 

 

 

Como podemos observar no quadro anterior, a entrega efetiva totalizou R$ 159.313,25, em 

11/02/2010, conforme Carta de Compromisso assinada pela empresa nesta data, em que declara 

estar entregando os produtos relacionados no referido documento. Em seguida a empresa emite 

também outra correspondência retirando os insumos para troca por outros com prazo de validade 

maior, a serem entregues de acordo com a necessidade do laboratório, os quais totalizaram R$ 

304.040,25. Em 08/03/2010 foram pagas as duas notas fiscais no montante de R$ 467.325,00, 

sendo que a entrega efetiva foi de R$ 159.313,25, o que gerou um prejuízo potencial no valor de 

R$ 308.011,75. 

Questionada a respeito do assunto a Unidade respondeu por meio do Memorando nº 

667/Almoxarifado/ HL de 22/07/2011 conforme segue: 

“Em resposta à Solicitação de Auditoria de nº 201112120-02, informamos que: 

Diante do término da vigência do Pregão 20/2008, ocorrido em maio de 2009, foi 

promovida compra de todo o restante do saldo de hormônios para atender a demanda 

do Serviço de Laboratório até que o novo processo de compra, já em andamento 

naquela época, no DGH pudesse ser concluído. 

Ocorre que o saldo disponível dos insumos somente atendeu as nossas necessidades até 

outubro/2009, quando foi solicitada nova compra para manter o atendimento daquele 

setor, que ainda aguardava o desfecho do processo licitatório no DGH. 

Os empenhos 2010NE900103 e 2010NE900724 foram entregues no Serviço de 

Almoxarifado em fevereiro de 2010 quando se observou alterações significativas nas 

quantidades de diversos itens, objeto das notas de emprenho mencionadas. 

Essas alterações ocorreram porque a quantidade solicitada atenderia a demanda de 

exames no Serviço de Laboratório do Hospital da Lagoa por um período de 06 (seis 

meses) e foram gerados dois empenhos para 03 (três) meses, desconsiderando que a 

quantidade mínima contida apresentada por aquele fornecedor era de 100 testes/kit. 

Logo onde se leu 500 testes, empenhou-se 250 testes no primeiro empenho e o restante 

no segundo empenho. 

A aquisição foi fracionada em duas parcelas, em razão de o orçamento ser liberado 

trimestralmente. Uma vez que o Serviço de Laboratório aguardava a chegada deste 

material com urgência, com o estoque zerado desde novembro de 2009 optou-se por 

não deixar de atender a demanda de pedidos de exames importantes e reestudar uma 

forma de corrigir administrativamente os quantitativos, sem alterar o valor final do 

empenho. Não deixando de atender as solicitações do Serviço de Laboratório e nem 

perdas financeiras à Unidade. 

Com o acordo do Chefe de Laboratório foram feitas as entregas de forma ordenada, 
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não foi observado nenhum desequilíbrio na dispensação destes insumos, nem alteração 

no Consumo Médio, até que findasse o saldo financeiro daquela compra. 

Segue em anexo documentos de entrega do material que aconteceu conforme 

solicitações do Setor de Imunologia, documentos de comprovação de dispensação dos 

insumos aos técnicos responsáveis por estes exames e planilha informativa que 

demonstra a movimentação deste material durante o ano de 2010, período que durou o 

estoque dos insumos constantes daqueles empenhos. 

Vale informar que o total empenhado foi de R$ 700.987,50 e o total referente ao 

material entregue foi de R$ 701.209,50, evidenciando que não houve perda para a 

unidade.” 

Ainda a respeito do assunto a Direção do Hospital informou: 

“Ofício nº780/DIREÇÃO/HL/RJ de 22/07/2011 

Assunto: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201112120-02, de 20/07/2011 

O Hospital Federal da Lagoa é um hospital de média e alta complexidade que realiza, 

mensalmente, certa de 22.000 atendimentos ambulatoriais, 800 internações e 600 

cirurgias. 

A Patologia Clínica é um serviço de apoio essencial para o diagnóstico e 

acompanhamento da terapêutica instituída aos pacientes. 

Os avanços na Imunologia melhoram a capacidade de identificar as doenças. 

Os exames realizados por este Setor são de suma importância para que o Hospital 

possa desempenhar sua missão – Prestar assistência especializada em saúde, dentro 

das diretrizes do SUS. 

Serviços especializados como infectologia, endocrinologia, oncologia, urologia, 

reumatologia, nefrologia são referências em nossa cidade e os insumos para a 

realização dos exames específicos para atender aquelas especialidades são realizados 

pela imunologia. 

Segue anexa a produção ambulatorial de janeiro a dezembro/2010 e janeiro a 

junho/2011.”  

A manifestação do gestor não dirimiu os fatos apontados. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33408.000604/2012-74, o gestor informou o que segue: 

“Esclarecemos, conforme informações recebidas através do Memorando n. 

55/ALMOXARIFADO/HL, que todo o material referente à Carta de Crédito no valor de R$ 

304.040,25, foi entregue em parcelas em sua totalidade, entre o período de fevereiro e dezembro 

de 2010.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do gestor contempla somente a apresentação de um memorando por meio do 

qual o servidor de SIAPE 2656815, do Almoxarifado, informa que o material entregue à empresa 

foi devolvido em sua totalidade “através de cartas de crédito (...)”.  

A existência das cartas de compromisso ou cartas de crédito evidencia a ocorrência do 
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pagamento antecipado. Além disso, o gestor não apresentou dados que demonstrem que os 

exames adquiridos tenham, de fato, sido entregues e utilizados. 

A existência de documentos de controle que evidenciam a entrega em quantidade inferior à 

atestada nas notas fiscais, bem como de dados do Hospub divergentes do estoque real 

demonstram importantes fragilidades no controle do recebimento e da movimentação dos 

materiais e impossibilitam a verificação se, de fato, tais produtos foram utilizados no HFL. 

As falhas apontadas não foram esclarecidas pelo gestor, mantendo-se, então, a constatação. 

Sendo assim, foi verificado: 

1) Pagamento antecipado; 

2) Aquisição de testes em quantidade acima da demanda da unidade, o que levou à 

expiração de 650 testes de toxoplasmose IgM; 

3) Fornecimento de produtos em quantidades inferiores às adquiridas e atestadas nas 

respectivas notas fiscais. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que 

atestaram as notas fiscais apesar de os demais documentos de controle demostrarem a entrega de 

quantitativos inferiores aos constantes nas notas. 

Recomendação 002: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que 

estabeleceram o quantitativo de testes a ser adquirido que, conforme demonstrado, era superior 

às necessidades da Unidade, que levou à expiração de 650 testes de toxoplasmose IgM. 

Recomendação 003: 

Adotar providências para que o ateste e pagamento de materiais seja feito somente quando 

comprovada a sua entrega. 

 

 

2.1.3. Programa: ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE 

SAUDE 

Ação:  10302133062170635 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA 

LAGOA 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 5.150.000,00 

Ordem de Serviço: 201111804 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 
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2.1.3.1. CONSTATAÇÃO 

Ausência de retenção do ISSQN por parte do Hospital Federal da Lagoa na contratação de 

serviços de fornecimento de refeições. 

 

Fato: 

O Hospital Federal da Lagoa - HFL, por intermédio da Dispensa de Licitação nº 50/2010 e do 

Pregão nº 01/2011, de 29/01/2011, contratou a Empresa Denjud – Refeições Coletivas 

Administração e Serviços Ltda, CNPJ: 05.951.758/0001-29, visando à prestação de serviços de 

fornecimento de alimentação, compreendendo o preparo/manipulação, fornecimento e 

distribuição de refeições, lanches padronizados, dietas e dietas enterais.  

O Hospital Federal da Lagoa – HFL não reteve os valores do ISSQN - Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza pagos a título de prestação de serviços de fornecimento de refeição pela 

empresa Denjud – Refeições Coletivas Administração e Serviços Ltda. no período entre 

dez/2009 e jul/2010. A empresa vem prestando serviços ao Hospital desde 2006, conforme 

Pregões nº 06/2006, 01/2011 e da DL nº50/2010.  

 
Vr.Nota Fiscal 

(Em R$) 

Período de 

fornecimento 

Nota de Empenho ISS 5% 

(Em R$) 

243.547,90 01a31/12/09 2010NE000011 12.177,40 

268.983,63 01a31/01/10 2010NE000014 13.449,18 

227.519,39 01a28/02/10 2010NE000028 11.375,95 

287.132,66 01a31/03/10 2010NE000036 14.356,63 

236.083,56 01a30/04/10 2010NE000071 11.804,18 

266.484,40 01a31/05/10 2010NE000094 13.324,22 

44.044,00 01a06/06/10 2010NE000138 2.202,20 

27.221,62 07a30/06/10 2010NE901380 1.361,08 

375.141,63 01a31/07/10 2010NE901557 18.757,08 

391.807,15 01a31/08/10 Não identificada 19.590,36 

391.807,15 01a30/09/10 Não identificada 19.590,36 

391.807,15 01a31/10/10 Não identificada 19.590,36 

391.807,15 01a30/11/10 Não identificada 19.590,36 

51.266,83 01a31/12/10 Não identificada 19.590,36 

  Total Estimado 196.759,72 

 

Em atendimento à SA nº 201105335/04, o HL encaminhou o Ofício nº 

683/2011/GABDIR/HL/RJ, de 30/06/2011, informando que “a retenção do ISS era efetuada para 

todos os pagamentos concernentes à prestação de serviços do fornecedor – DENJUD 

REFEIÇÕES COLETIVAS ADM. E SERVIÇOS LTDA. Entretanto, segundo entendimento 

extraído da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, o Coordenador de Administração 

do Hospital Federal da Lagoa, expediu o Memorando nº 18/2010/CARH/HL/RJ, de 18 de janeiro 

de 2010, determinando que somente fosse retido o tributo relativo ao ISS das empresas 

prestadoras de serviços cuja sede ou filial estivesse situada fora do município do Rio de Janeiro. 

Todavia, tal determinação foi interpretada de forma equivocada, pelo DOF, quando da não 

consideração da cidade de São João de Meriti como município, mas sim como mais um bairro 

integrante do Município do Rio de Janeiro, razão pela qual o ISS não fora retido no período de 

dezembro de 2009 a novembro/2010. 

Ao ser identificado o equívoco na interpretação da referida lei, a retenção do ISS foi retomada, 

passando a ser novamente cobrada a partir dos pagamentos realizados no ano de 2011, incluindo-

se aí aquele referente ao mês de dezembro de 2010, com pagamento realizado em 31 de janeiro 

de 2011”.  
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar o Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Coordenador de Administração do HFL, com o 

“de acordo” da Diretora Geral, por intermédio do Ofício n.º 1067/2011/GABDIR/HL/RJ, de 

28/09/2011, informou o que segue: 

“Constatação (001) -2.1.1.1 

Conforme constatado pelos auditores da CGU. a partir da correta interpretação dada 

pela Divisão de Orçamento e Finanças - DOF, em relação à orientação da Coordenação 

de Administração Geral do Hospital Federal da Lagoa, a partir de janeiro de 2011 foi 

retomada a retenção e que a mesma vem ocorrendo regularmente.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do HFL ratifica a constatação da CGU e informa que a partir de janeiro de 2011 

a retenção foi retomada. No entanto, o equivoco de interpretação propiciou a ausência de 

retenções de dezembro de 2009 a dezembro de 2010, evidenciando a fragilidade dos controles 

internos administrativos da entidade. 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais II - 76 

 

Recomendação 001: 

Promover a adequada retenção de tributos, de acordo com a legislação aplicável, quando do 

pagamento de prestações de serviços continuados. 

 

 

2.1.3.2. CONSTATAÇÃO  

Realização de pagamentos indenizatórios sem cobertura contratual, decorrentes de 

despesas com serviços continuados de fornecimento de refeições no valor de R$ 

4.484.915,01. 

 

Fato: 

O Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro – NEMS/RJ, em 

decorrência das prerrogativas contidas no Decreto nº 5.974/2006, contratou a Empresa Denjud – 

Refeições Coletivas Administração e Serviços Ltda, por meio do Pregão nº 06/2006 e Contrato nº 

42/2006, para fornecimento de refeições diversas a pacientes, acompanhantes, residentes e 

servidores do Hospital Federal da Lagoa – HFL. Com o fim da vigência do instrumento 

contratual, em 16/02/2009, o Hospital efetuou sucessivos pagamentos sem cobertura desse 

vínculo jurídico, em decorrência da necessidade de manutenção dos serviços de fornecimento de 

refeições para manutenção de suas atividades. Apurou-se que o Hospital da Lagoa efetuou 

pagamentos por indenização à Empresa Denjud no montante de R$ 4.484.915,01, entre 2009 e 

2011.  

Instado a justificar o lapso temporal sem contratação de empresa responsável pelo fornecimento 

de refeições, por intermédio da SA  nº 201105335/04, o Coordenador de Administração do HFL, 

com o “de acordo” da Diretora Geral, mediante Ofício nº 683/2011/GABDIR/HL/RJ, de 

30/06/2011, informou o seguinte: 

“O referido serviço é considerado pelo DGH como serviço de grande vulto e vinha 

sendo prestado sem a devida cobertura contratual pela empresa Denjud Refeições 

Coletivas Administração e Serviços Ltda desde o fim da vigência do contrato n° 

42/2006 em 16/02/2009. Inicialmente, a contratação deste serviço foi realizada através 

do Pregão Eletrônico 006/2006 realizado pelo NERJ – Núcleo Estadual do Rio de 

Janeiro, processo n° 25001.007523/2006-00 e não foi sub-rogado a esta Unidade de 

Saúde durante o seu período de vigência.  

Apresentaremos um histórico, que embora de  notório conhecimento, é necessário à 

plena compreensão do contexto evolutivo de Administração desta Unidade Hospitalar.  

 A gestão da unidade passou a esfera federal em 11 de março de 2005, após o Presidente 

da República editar o Decreto nº 5.392, declarando estado de calamidade pública no 

setor hospitalar do Sistema Único de Saúde no Município do Rio de Janeiro, 

requisitando nos termos do art. 15, inciso XIII, da Lei nº 8080, de 19 de setembro de 

1990, pelo Ministro de Estado da Saúde, os bens, serviços e servidores afetos aos 

quatros hospitais federais municipalizados – Lagoa, Ipanema, Andaraí e Jacarepaguá, 

dentre outros,  desabilitando o Município do Rio de Janeiro da gestão plena do sistema 

de saúde municipal, passando a referida gestão para a responsabilidade do Estado do 

Rio de Janeiro.  

Assim, em 2005 as unidades federais foram restituídas à União, ocasião em que houve a 

criação do Comitê Executivo de Gestão dos Hospitais Requisitados, através da Portaria 

nº 393/GM, de 11.03.2005, que enunciava: “constituiu Comitê Executivo de Gestão dos 

Hospitais Requisitados, com a finalidade de praticar os atos necessários ao 

restabelecimento da normalidade no atendimento dos referidos hospitais”.  
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Por conseguinte, para garantir a devida aplicação dos recursos orçamentários e 

financeiros, destinados ao funcionamento adequado dos hospitais  em comento; a 

Portaria nº 449, de 23.03. 2005, estabeleceu:  

“Art. 1º: (...) o fluxo para aquisição de materiais de consumo e permanente, 

caracterizado como emergencial, será iniciado e instruído pelo Diretor-Geral do hospital 

tutor, e enviado ao Coordenador do Comitê Executivo, o qual, após análise da 

Consultoria Jurídica e aprovação, encaminhará a demanda aos hospitais tutores, para a 

operacionalização do processo licitatório, obedecendo ao seguinte fluxo de 

responsabilidades:  

I - aquisição de material médico-hospitalar: Instituto Nacional de Cardiologia 

Laranjeiras;  

II - aquisição de medicamentos e insumos: Instituto Nacional de Câncer; e  

III - aquisição de equipamentos e materiais permanentes e tratação de recursos humanos 

para atividade-meio: Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia.”    

 Ademais, a Portaria n° 1.270, de 05.08.2005, instituiu em seu art. 1º a Direção dos 

Hospitais sob a Gestão do Ministério da Saúde, dispondo sobre sua incumbência, qual 

seja,  “(...) coordenar administrativa, gerencial, operacional e assistencialmente as 

unidades hospitalares: Hospital Geral de Jacarepaguá, Hospital Geral do Andaraí, 

Hospital Geral de Ipanema, Hospital Geral da Lagoa, Hospital dos Servidores do Estado 

e Hospital Geral de Bonsucesso (...)”.  

Por sua vez, a Portaria nº 1.271, de 05.08.2005, atribuiu responsabilidades pela gestão 

dos bens, serviços e servidores dos Hospitais da Lagoa, de Jacarepaguá, de Ipanema e 

do Andaraí. Vejamos:    

 “PORTARIA Nº 1.271(...) O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição 

Federal, e considerando o contido no art. 2º do Decreto nº 5.392, de 10 de março de 

2005, publicado no Diário Oficial da União de 11 de março de 2005, que estabelece a 

requisição, pelo Ministério da Saúde, de bens, serviços e servidores de hospitais do Rio 

de Janeiro, resolve:  

 Art. 1º Atribuir ao Instituto Nacional de Câncer (INCA), do Ministério da Saúde, a 

responsabilidade pela gestão dos bens, serviços e servidores requisitados junto ao 

Hospital Geral da Lagoa CNPJ nº 03875022000193 e ao Hospital Geral de Jacarepaguá 

- CNPJ 0338988600013.   

Art. 2º Atribuir ao Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras (INCL), do Ministério 

da Saúde, a responsabilidade pela gestão dos bens, serviços e servidores requisitados 

junto ao Hospital Geral de Ipanema - CNPJ n° 03875087000139.  

Art. 3º Atribuir ao Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia (INTO), do Ministério da 

Saúde, a responsabilidade pela gestão dos bens, serviços e servidores requisitados junto 

ao Hospital Geral do Andaraí - CNPJ nº 03.875.072/0001-70.”(grifo nosso)  

Por fim, o Decreto nº 5.974, de 29.11.2006, dispôs que:   

 “Art. 17. Ao Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro compete:  

 I - integrar operacional e assistencialmente os serviços de saúde vinculados ao 

Ministério da Saúde, ampliando sua eficiência e eficácia;   

II - articular e coordenar a implementação das políticas e projetos do Ministério da 

Saúde nas unidades assistenciais sob sua responsabilidade;  
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III - implementar ações de gestão participativa e controle social nos serviços de saúde 

sob sua responsabilidade; e  

IV - atuar de forma integrada com os demais serviços de saúde localizados na cidade do 

Rio de Janeiro, na Região Metropolitana e nos demais Municípios do Estado, com vistas 

ao fortalecimento e à qualificação das redes assistenciais nesses territórios.”  

Diante do exposto, infere-se que coube ao Instituto Nacional de Câncer (INCA), ao 

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) e ao Instituto Nacional de 

Cardiologia de Laranjeiras (INCL) suprir, emergencialmente, as necessidades de bens, 

serviços e insumos do Hospital do Andaraí, do Hospital de Jacarepaguá, do Hospital de 

Ipanema e do Hospital da Lagoa.  

Posteriormente, tais unidades hospitalares passaram a ser gerenciadas e coordenadas 

pelo Departamento de Gestão Hospitalar - DGH, que envidando esforços para 

implementar ações emergenciais, voltadas a prover as unidades hospitalares de meios 

necessários à recomposição das condições mínimas de funcionamento, em face da 

“deficiência das ações e serviços de saúde no município do Rio de Janeiro e a situação 

dramática a que se chegou, com notório prejuízo do atendimento na rede hospitalar e 

das unidades de serviço de saúde, com grave risco para a própria preservação da vida 

humana” –  conforme Decreto Presidencial nº 5.392/2005.  

Visando à descentralização dos hospitais, o Ministro da Saúde editou as Portarias nº 

186;  n° 187 e nº 188, de 30 de janeiro de 2008. Vejamos:  

 “PORTARIA Nº 186 – Art. 1º Delegar competência aos Diretores dos Hospitais Gerais 

de panema, da Lagoa, do Andaraí e de Jacarepaguá, subordinados ao Departamento de 

Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro, para, no âmbito das respectivas 

unidades, coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades de administração de 

pessoal, podendo praticar os atos necessários ao desempenho das atribuições pertinentes 

à área de recursos humanos (...)” (grifos nossos)  

 “PORTARIA Nº 187 - Art. 1º Delegar competência aos Diretores dos Hospitais da 

Lagoa, de Jacarepaguá, de Ipanema e do Andaraí, subordinados ao Departamento de 

Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro, para (...):  

I – autorizar despesas;   

II – processar a movimentação da execução do orçamento, procedendo á emissão e à 

anulação de empenhos de despesas e outros atos indispensáveis à execução 

orçamentária;   

III – promover licitações de bens e serviços, nomear comissões, nomear pregoeiro e 

equipe de apoio (...).  

Art. 2º (...) caberá ao Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro 

coordenar e supervisionar as atividades com o objetivo de selecionar e indicar a unidade 

hospitalar responsável pelos procedimentos de aquisições de bens e serviços em 

questão, com vistas à redução dos custos e à obtenção de outras vantagens para a 

administração pública.  

Art. 3º Caberá ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (NERJ), 

prestar apoio administrativo e logístico aos hospitais, sempre que necessário, bem como 

apoiar a implementação do disposto nesta Portaria.”  (grifos nossos)  -Portaria nº 187, 

publicada no DOU – Seção 2, nº 22, em 31 de janeiro de 2008.  

 “PORTARIA Nº 188 – (...) Art. 2º Caberá ao Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro coordenar e supervisionar as atividades relativas à operação e 
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à assistência à saúde, bem como avaliar o padrão dos serviços prestados pelas seguintes 

unidades hospitalares: (...) Hospital Geral de Jacarepaguá, Hospital Geral da Lagoa (...).  

Art. 3º O Departamento de Gestão Hospitalar, no Estado do Rio de Janeiro, é composto 

por:  

I – Direção;  

II – Coordenação Geral de Administração, com competências para: a) coordenar, 

acompanhar e avaliar, de forma integrada, as áreas administrativas, de recursos 

humanos, financeiras e orçamentárias do Departamento e das unidades hospitalares;” 

(Portaria nº 188, publicada no DOU – Seção 2, nº 22, em 31 de janeiro de 2008).  

 Posteriormente, a Portaria DGHMS nº 16, de 16 de abril de 2008 – publicada no 

Boletim de Serviço, Ano 23, Nº 17 – indicou o Hospital do Andaraí como unidade 

hospitalar responsável pelos procedimentos de aquisições de bens e serviços de grande 

vulto e daqueles que atendam as necessidades de mais de um dos Hospitais de Ipanema, 

Lagoa, Andaraí e Jacarepaguá, nos termos da citada portaria.  

Nota-se que a Portaria DGHMS nº 16/2008, deu uma interpretação extensiva ao texto 

legal do art. 2º, da Portaria/ GM/MS nº  187/2008, onde se lê :   

“Art. 2º Nas aquisições de bens e serviços de grande vulto, que envolvem o atendimento 

de mais de uma das unidades hospitalares aqui referenciadas (...) (grifos nossos)  

Em uma breve leitura da manifestação do gestor, concluímos que além da aquisição ser 

de grande vulto terá que envolver mais de uma unidade hospitalar.  Já a Portaria 

DGHMS nº 16/2008 indicou o “Hospital do Andaraí como unidade hospitalar 

responsável pelos procedimentos de aquisições de bens e serviços de grande vulto e 

daqueles que atendam as necessidades de mais de um dos Hospitais (...)” . 

Embora de forma indubitável as aludidas Portarias/GM/MS 186 e 187/2008 tenham dado 

autonomia às unidades hospitalares refederalizadas para realizarem seus processos licitatórios, 

tal competência foi limitada pelo citado art. 2º da Portaria/ GM/MS nº 187/2008, além de 

subordinar tais unidades ao Departamento de Gestão no estado do Rio de Janeiro – DGHMS/RJ.  

Com isso, destacam-se as falhas no planejamento da Entidade na presente contratação e a 

morosidade na adoção de providências para saneamento da impropriedade, tendo em vista o 

lapso de tempo em que os serviços foram prestados sem cobertura contratual, em dissonância do 

que determina o art. 60 da Lei nº 8.666/93 e Acórdão TCU nº 890/2007 – Plenário. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Coordenador de Administração do HFL, com o 

“de acordo” da Diretora Geral, por intermédio do Ofício n.º 1067/2011/GABDIR/HL/RJ, de 

28/09/2011, informou o que segue: 

“Constatação (002)-2.1.1.2 

A realização dos pagamentos sem cobertura contratual ocorreu no período 

compreendido entre o término da vigência do contrato administrativo n° 42/2006, 

encerrado em 16/02/2009, decorrente do pregão eletrônico n° 006/2006 realizado no 

Núcleo Estadual do Rio de Janeiro -NERJ/MS. (anexo 2). 

Com o encerramento do contrato administrativo n° 42/2006, houve a necessidade de 

instaurar-se nova licitação para renovação da contratação, por tratar-se de serviços de 

natureza contínua. 

Em 07 de abril de 2008, o Coordenador Geral de Administração emitiu o Memorando 
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Circular n° 56/CGAD (anexo. 3) que fazia menção ao art. 2° da Portaria/ GM/MS n° 

187/2008 e complementava esclarecendo que "tais aquisições, mesmo quando por 

adesão a pregão em vigor, deverão ser conduzidas pelo Departamento de Gestão 

Hospitalar. Sendo certo que não serão repassados os recursos orçamentários pertinentes 

quando não atendido o disposto no referido artigo" 

Nesses casos, a Unidade deveria encaminhar ao DGH/MS as demandas de aquisições de bens e 

de serviços classificados como "de grande vulto'1, para serem realizadas pelo DGH, sob pena de 

não repasse dos recursos orçamentários pertinentes. 

Ante os fatos apontados, verifica-se que até o advento das Portarias/GM/MS 186, 187 e 

188/2008 (anexo 4), os hospitais federais não possuíam autonomia para firmarem seus próprios 

contratos, cabendo ao DGHMS/RJ, na função de coordenador das unidades refederalizadas, com 

o apoio do NERJ/MS, a realização das contratações dos serviços e aquisições necessárias ao 

regular funcionamento das unidades. 

Por tratar-se de serviço essencial de natureza contínua, permaneceu em execução nos mesmos 

moldes que constava do contrato sendo pagos mensalmente por meio de indenização. Ressalte-se 

que durante todo esse tempo, os serviços foram efetivamente executados e não sofreram 

qualquer tipo de reajustamento nos preços inicialmente ofertados em 2006, por meio do pregão 

6/2006 realizado no NERJ/MS. 

Essa decisão somente veio a ser tornada sem efeito por meio do Memorando Circular n° 

19/2010/DGHMS/RJ (anexo 5), expedido em 4 de fevereiro de 2010 e recebido nesta Unidade 

em 06/02/2010, que determina a interrupção da aquisição de bens e da prestação de serviços sem 

cobertura contratual, por força do Acórdão TCU n° 1.095/2007. 

Com a nova ordem, a Administração do Hospital Federal da Lagoa, iniciou novo processo para 

promover licitação pública para contratação do referido serviço. No entanto, também promoveu 

contrato administrativo em caráter emergencial para suprir ausência de contrato administrativo 

na prestação desse serviço DL n° 50/2010, Contrato n° 11/2010. (anexo 6). 

Não houve falha de planejamento como afirma o relatório em comento, houve sim impedimento 

para a realização do procedimento licitatório emitido por autoridade superior do Departamento 

de Gestão Hospitalar, ao qual o Hospital Federal da Lagoa está vinculado. 

Informamos abaixo os valores pagos sem cobertura contratual, pelos serviços de preparo e 

fornecimento de alimentação difere daqueles informados no citado relatório, conforme 

documentos extraídos do SIAFL (anexo 7), diversamente ao valor anotado no relatório de R$ 

6.175.101,89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANO MODALIDADE DE LICITAÇÃO EMPENHO 

LIQUIDADO 

VALORES 

PAGOS 

2009 08 Não se Aplica (pg. Por indenização 2.500.573.60 2.500.573.60 

2010 08 Não se Aplica (pg. Por indenização 1.498.383,95 1.498.383,95 

2011 08 Não se Aplica (pg. Por indenização 485.957,46 485.957,46 

TOTAL 4.484.073,01 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais II - 81 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do HFL confirma a ocorrência de pagamentos indenizatórios e questiona o valor 

apontado inicialmente pela CGU. Quanto à divergência de valores, acatamos a informação do 

HFL de que o montante de pagamentos indenizatórios no período foi de R$ 4.484.073,01. 

Em relação à ocorrência de pagamentos indenizatórios nos anos de 2009 a 2011, o Coordenador 

de Administração do HFL justifica que até a publicação das Portarias/GM/MS 186, 187 e 

188/2008 os hospitais federais não possuíam autonomia para firmarem seus próprios contratos. 

No entanto, consta na presente constatação a ocorrência de pagamentos indenizatórios desde 

2009, ou seja, mesmo após o hospital passar a ter autonomia administrativa não foram adotas 

providências tempestivas para evitar os pagamentos sem cobertura contratual, evidenciando, 

também, a falha de planejamento do HFL. 

 

Recomendação 001: 

Aprimorar o planejamento das contratações de serviços, iniciando tempestivamente o devido 

processo licitatório, com antecedência suficiente em relação ao término dos contratos vigentes, 

evitando a realização de contratação emergencial sem o devido processo licitatório e pagamentos 

indenizatórios sem cobertura contratual. 

Recomendação 002: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa aos pagamentos por via indenizatória para os 

serviços de alimentação, nos termos da Orientação Normativa AGU n.º 04/2009. 

 

 

2.1.3.3. CONSTATAÇÃO 

Restrição ao caráter competitivo na contratação de empresa para prestação de serviços 

continuados de fornecimento de refeições. 

 

Fato: 

O Hospital Federal da Lagoa - HFL, por meio da DL nº 50/2010 e Pregão Eletrônico nº 01/2011, 

contratou a Empresa Denjud – Refeições Coletivas Administração e Serviços Ltda., para 

prestação de serviços de fornecimento de refeições aos diversos setores da Instituição.  

Verificou-se que nos Projetos Básicos contidos nos Processos nº 33408.008266/2009 – 13 (Vol. 

I) e 33480.000963 - 60, correspondentes à Dispensa nº 50/2010 e ao Pregão n º 01/2011, 

respectivamente, previu o detalhamento do objeto a necessidade de que a empresa contratada 

dispusesse de cozinha industrial no Município para o caso da dispensa e no Estado do Rio de 

Janeiro para o Pregão. Diante disso, indagou-se ao HFL acerca de tal exigência, por meio da SA 

nº 2011.05335/004, e em resposta o Hospital justificou que tal fato ocorreu “devido à 

possibilidade de a qualquer momento a cozinha deste hospital iniciar uma reforma, que está 

prevista no Processo nº 33408.005307/2010 – 53. Do mesmo modo, caso ocorra alguma 

paralização (sic) da cozinha por motivos de força maior (vazamento de esgoto, inundação, 

incêndio, etc.), haveria a necessidade de transportar as refeições para os pacientes da Unidade, 

então achamos que seria melhor uma empresa com cozinha industrial mais próxima, 

possibilitando o envio das refeições, evitando solução de continuidade, que acarretaria em 

cancelamento de novas cirurgias e internações prejudicando a população usuária do HFL, 

atendida pelo SUS”.  

No entanto, com relação à Dispensa de Licitação nº 50/2010, constatou-se que o HFL adquiriu os 

serviços da Empresa Denjud – Refeições Coletivas Administração e Serviços Ltda, com cozinha, 
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no Município de São João do Meriti, fora da cidade do Rio de Janeiro, denotando que a 

exigência é incabível e não impediria que a contratada se comprometesse, por meios próprios, a 

fornecer as refeições em caso de necessidade, sem que houvesse solução de continuidade. Assim, 

tal exigência tanto em dispensa de licitação, como em Pregões restringe a participação no 

certame de empresas situadas em outros estados.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Coordenador de Administração do HFL, com o 

“de acordo” da Diretora Geral, por intermédio do Ofício n.º 1067/2011/GABDIR/HL/RJ, de 

28/09/2011, informou o que segue: 

“Constatação (003)-2.1.1.3. 

[....] 

Havia sido planejada pela Direção Geral, a execução das obras de reforma no subsolo 

do prédio principal do Hospital Federal da Lagoa em 2010, no qual está instalada a 

cozinha utilizada para-o preparo da alimentação. No entanto, o Ministério da Saúde, não 

liberou os recursos necessários para a realização da obra. Havia, naquela época, o 

compromisso de liberar os recursos em 2011. Com o advento do Decreto n° 7.446/2011 

(anexo 8), foi suspensa a realização de novas contratações, relativas a reforma de 

bejisrúa4veis (art. 5o inciso III). 

A exigência de cozinha no Estado do Rio de Janeiro, prevista no edital, visava garantir o 

cumprimento do serviço no momento da interdição da cozinha para reforma, ou por 

qualquer motivo de força maior como incêndios, vazamentos e demais impedimentos. 

Ressalte-se que o referido Decreto foi editado em momento posterior ao procedimento 

licitatório em que não se poderia prever a referida suspensão. 

Caso houvesse a realização das obras, seria necessária a paralisação da utilização da 

cozinha, mas os serviços de fornecimento de refeição não poderiam ser interrompidos, 

para evitar a paralisação das atividades de atendimento da população. 

Por este motivo foi incluída no edital a referida exigência de forma mais ampla que o 

contrato emergencial. 

O HFL não utilizará mais esta solicitação, se limitando a informar que a empresa 

vencedora do certame deverá estar preparada para não interromper o fornecimento de 

refeições, mesmo em caso em que seja necessária a interdição da cozinha, cabendo 

apenas á própria empresa decidir a forma como isso será realizado, e apresentar 

proposta englobando a solução encontrada (seja eventual locação de instalações, 

cozinha própria, montagem de cozinha de campanha, aquisição de refeições prontas ou 

qualquer outro meio disponível). 

Inobstante esta questão, foi sempre Firmado contrato com a empresa que ofertou o 

menor preço dentre aquelas que se dispuseram em participar, tanto do certame licitatório 

quanto do contrato emergencial. 

A empresa Denjud Ltda, a despeito de ter cotado menor valor de investimentos por ser a 

atual prestadora de serviços da unidade, foi a detentora do menor preço final do pregão. 

Qualquer das demais participantes teria um valor individual de refeição ainda maior que 

o valor ofertado pela Denjud Ltda, pois teria que promover a substituição de todos os 

equipamentos e utensílios de propriedade da empresa contratada. Isto fica claro uma vez 

que observamos que o valor dos investimentos, bem como de toda mão de obra incluída 
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no serviço, são diluídos e pagos no valor unitário das refeições efetivamente servidas. 

Desta forma, caso o HFL exigisse toda a reposição do material investido, independente 

da empresa vencedora, ou seja, caso a empresa vencedora mesmo prestando serviços 

fosse obrigada a substituir todos os equipamentos e utensílios por novos, aí sim a União 

estaria realizando contratação antieconômica, pois oneraria desnecessariamente a 

contratação. 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do HFL não esclarece a questão de a empresa Denjud ter sido contratada por 

meio da Dispensa de Licitação n.º 50/2010, sem ter cozinha no município do Rio de Janeiro, 

conforme previsto no processo. Tal situação evidencia que, além de tal exigência restringir a 

competitividade, a contratada foi favorecida, uma vez que possuía cozinha no Município de São 

João de Meriti, denotando direcionamento da contratação. 

 

Recomendação 001: 

Abstenha-se de incluir, nos editais de licitações, exigências desnecessárias com condições que 

restrinjam o universo de possíveis prestadores do serviço objeto da licitação. 

Recomendação 002: 

Apurar responsabilidade de quem deu causa à restrição ao caráter competitivo da licitação.  

 

 

2.1.3.4. CONSTATAÇÃO 

Contratação antieconômica de serviços de alimentação hospitalar, com prejuízo estimado à 

Administração no montante de R$ 943.987,20, no período de janeiro a maio de 2011. 

 

Fato: 

O Hospital Federal da Lagoa contratou a empresa Denjud – Refeições Coletivas Administração e 

Serviços Ltda. para o fornecimento de refeições a pacientes, acompanhantes e residentes, por 

meio dos Pregões nº 06/2006 e 01/2011, além da DL nº 50/2010, com preços individuais de 

refeições com valor acima da média de mercado, considerando-se os totais adquiridos entre 2009 

e 2011. Mediante verificação e análise das informações contidas nos autos dos processos 

licitatórios realizados. 

No intuito de avaliar os preços contratados, realizou-se pesquisa de preços, para contratos 

vigentes no ano de 2011, a fim de apurar se os preços de referência para esse tipo de serviço estão 

compatíveis com os de mercado.  

Para tanto, citamos como comparação os preços, para o exercício de 2011, praticados pela 

empresa Denjud, em contrato firmado com o Hospital Federal Cardoso Fontes (Jacarepaguá). 

Adicionalmente, citamos também, a pesquisa efetuada pelo Governo do Estado de São Paulo na 

praça daquele Estado, denominado Cadastro de Serviços Terceirizados de São Paulo – 

CADTERC, com base nos preços de 2011. 
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Consumidor Tipo de Dieta 

Preços – 2010/2011 

Denjud* Denjud
 ** 

 

CADTERC*** 

Paciente adulto dieta normal Geral 

Desjejum 10,57 6,00 2,02 

Almoço 20,28 10,60 9,25 

Merenda 10,57 6,00 1,78 

Jantar 20,28 10,60 9,46 

Ceia 10,57 6,00 1,40 

Acompanhante, servidores e 

residentes 
Geral 

Desjejum 9,41 6,00 2,02 

Almoço 17,74 10,90 9,25 

Jantar 17,74 10,90 9,46 
* Preço contratado pelo Hospital Federal da Lagoa   

** Preço praticado no Hospital Federal Cardoso Fontes pela própria empresa Denjud 

***CADTERC base: junho/2011 
 

Demonstra-se, de acordo com a tabela, que os preços contratados pelo HFL situam-se acima dos 

preços de mercado quando em comparação com o preço de serviço semelhante praticado pela 

própria empresa contratada em outro hospital da rede pública Federal do Rio de Janeiro (Hospital 

Cardoso Fontes), bem como quando comparado ao estudo feito em São Paulo/SP, pela pesquisa 

do CADTERC.  

Com base no comparativo com os preços praticados pelo Hospital Federal Cardoso Fontes em 

2011, também contratados com a empresa Denjud, aplicando-se o quantitativo mensal previsto 

contratualmente pelo HFL, considerando apenas o período de janeiro a maio de 2011, observa-se 

o prejuízo estimado à Administração de R$ 856.207,20, conforme detalhamento na tabela a 

seguir: 

 

Valores estimativos de superfaturamento no fornecimento de refeições (janeiro a maio/2011) – R$. 

Tipo de 

Consumidor 
Refeições 

Preço 

Contratado 

Unitário 

Mensal* 

Preço de 

Referência 

Unitário 

Mensal** 

Diferença 

Quantidade 

Prevista 

Mensal 

Valor 

Mensal 

acima da 

média 

Antieconomicidade 

entre janeiro a 

maio/2011 

Paciente adulto 

dieta normal, 

branda e pastosa 

Geral 

Desjejum 10,57 6,00 4,57 2977 13.604,89 81.629,34 

Almoço 20,28 10,60 9,68 2746 26.581,28 159.487,68 

Merenda 10,57 6,00 4,57 3103 14.180,71 85.084,26 

Jantar 20,28 10,60 9,68 2824 27.336,32 164.017,92 

Ceia 10,57 6,00 4,57 3100 14.167,00 85.002,00 

Acompanhantes, 

servidores e 

residentes 

Geral 

Desjejum 9,41 6,00 3,41 2300 7.843,00 47.058,00 

Almoço 17,74 10,90 6,84 4000 27.360,00 164.160,00 

Jantar 17,74 10,90 6,84 1700 11.628,00 69.768,00 

Total 856.207,20 

.* Preço contratado pelo Hospital Federal da Lagoa   

** Preço praticado no Hospital Federal Cardoso Fontes pela própria empresa Denjud 

  

Além das refeições constantes da tabela anterior, há também a refeição “Lanches” aos servidores 

em setores fechados, item que não consta do Contrato do HFCF. Ao compararmos o valor do 

lanche no Hospital Federal da Lagoa vigente em 2011, o qual sofreu repactuação de 74,4% em 

relação a 2010, passando de R$ 6,25 para R$ 10,69, com os praticados por outras empresas nos 

Hospitais Federais do Andaraí e de Bonsucesso, que também contrataram esse tipo de refeição, 

observamos que o valor praticado está 99,07% acima da média desses dois Hospitais, conforme 

quadro a seguir: 
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Preços Praticados para o item Lanche – referência Março/2011 – Em R$ 

Consumidor 
Tipo de 

Dieta 

Denjud* 

(A) 

Facility** 

(B) 

Norsul** 

(C) 

Média B e C 

(D) 

Diferença 

entre A e D 

(R$) 

Diferença entre A 

e D (%) 

Servidores em 

setores fechados 
Lanche 10,69 6,01 4,73 5,37 5,32 99,08 

* Preço contratado pelo Hospital Federal da Lagoa  com a empresa Denjud – Refeições Coletivas Administração e 

Serviços Ltda. 

**Pesquisa efetuada com base nos preços cobrados nos Hospitais do Andaraí (Facílity) e de Bonsucesso (Norsul) no 

período informado. 

 

Considerando a previsão mensal de 3.300 lanches, bem como a diferença de R$ 5,32 entre o 

preço praticado no HFL e a média apresentada no quadro anterior, observamos um prejuízo 

mensal estimado em R$ 17.556,00, totalizando R$ 87.780,00 no período de janeiro a maio de 

2011, o qual somado ao prejuízo estimado nas demais refeições analisadas cujo valor apurado foi 

de R$ 856.207,20, perfaz o montante de R$ 943.987,20. 

Mediante verificação e análise dos itens, constata-se a ocorrência de antieconomicidade nos 

preços do desjejum, almoço, merenda, jantar, ceia e lanche, decorrente de falhas na elaboração 

do orçamento e dos descontos sucessivos concedidos à contratada, conforme já descrito no 

presente Relatório.  

Instada a justificar o fato, mediante a SA nº 2011.05335/009, o HL se pronunciou, por meio do 

Ofício nº 726/2011/GABDIR/HL/RJ, de 06/07/2011, informando que: 

“encaminhamos o Memorando n° 061/2011/NUTRIÇÃO/HL/RJ contendo a resposta ao 

item 1. Esclarecemos ainda que a Unidade está realizando nova pesquisa de mercado a 

fim de corroborar os valores praticados, levando em conta os valores praticados  em 

outras unidades, verificando não somente o valor individual das refeições, como a mão 

de obra e equipamentos empregados na prestação do serviço, possibilitando assim uma 

verificação ampla do preço praticado. Por fim, informamos que o preço contratado está 

compatível com os preços de mercado conforme consta da pesquisa de preços, parte do 

processo licitatório n° 33408.000963/2010-60.” 

Já o Memorando n° 061/2011/NUTRIÇÃO/HL/RJ, emitido pelo setor de nutrição do Hospital 

informa que: 

“em relação a rotina de conferência dos custos unitários e os respectivos Benefícios 

Direto de Imposto (BDI) ... o valor unitário de cada refeição e o BDI são fixos, 

estipulados em contrato. 

O controle das refeições distribuídas é realizado através do quantitativo que as 

nutricionistas de clínica informam em uma planilha de cobrança, encaminhando-as para 

chefia de nutrição, então é realizada a inserção destes dados em uma planilha Excel e 

após isso, é realizada a conferência junto à empresa terceirizada de alimentação. 

As cópias dos comprovantes dos impostos pagos pelas empresas são entregues junto 

com a fatura da empresa de alimentação terceirizada”. 

Em que pesem as justificativas apresentadas pela Unidade, sobretudo pelo Setor de Nutrição, as 

justificativas quanto ao BDI fixo e sobre os controles das quantidades fornecidas não se 

apresentam corretas, pois não há normativo que informe sobre a existência de BDI fixo, 

considerando, inclusive, que a Administração deve almejar alcançar com o certame licitatório a 

proposta mais vantajosa, conforme ditame presente no art. 3º da Lei nº 8.666/93. Desse modo o 

BDI é um fator de remuneração de custos a fim de se buscar o menor valor nas aquisições. Já as 
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requisições devem servir como base, também, de melhor planejamento das estimativas praticadas 

pelo Hospital, o que não se observa nas recentes aquisições realizadas. 

Cabe ressaltar, que o Hospital realizou estimativa de preços para elaboração dos preços de 

referência na formação dos orçamentos nas duas aquisições, mas não observou o valor unitário 

das propostas e valores demasiadamente acima dos preços de mercado, o que ocasionou elevada 

estimativa, considerando a média dos valores mensais apresentadas pelas empresas e a premissa 

de obtenção de preços cujos valores sejam mais vantajosos para a Administração, com fulcro no 

art. 3º da Lei nº 8.666/93. Ademais o Tribunal de Contas da União – TCU, no Acórdão nº 

254/2007 – Primeira Câmara, manifesta-se, citando o fato de que “os gestores devem ficar 

atentos quanto à ocorrência de discrepâncias significativas nos valores da amostra obtida que 

possam levar ao cálculo de um orçamento estimativo da licitação que venha a não representar os 

preços correntes no mercado”. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Coordenador de Administração do HFL, com o 

“de acordo” da Diretora Geral, por intermédio do Ofício n.º 1067/2011/GABDIR/HL/RJ, de 

28/09/2011, informou o que segue: 

“Constatação(004) - 2.1.1.4 

Os preços apontados pela CGU para comparação com aqueles constantes do contrato n° 

01/2011 firmado pelo Hospital Federal da Lagoa (anexo 9) referem-se ao contrato 

administrativo firmado pelo HFCF referentes ao Pregão realizado em 2007 (anexo 10), 

cujo valor encontrava-se desatualizado. Essa situação foi alterada com a realização do 

pregão 06/2011 (anexo 1 1), cujos preços daquela mesma Unidade foram atualizados, 

conforme planilha comparativa anexa. 

Esclarecemos que o HFL pactuou uma redução nos valores contratados, retroagindo ao 

início da prestação do serviço, o que pode ser verificado no 1º. termo aditivo ao contrato 

n° 01/2011 (anexo 9). 

 

OBS: esclarecemos que a colação no HFL está incluída no preço do desjejum, no HFCF o valor é de R$ 1 1.03 (rS8.85+ RS 2,18) 

 

Como pode ser verificado na planilha acima, somente as unidades que possuem 

contratos antigos, possuem valores próximos ao valor de referência apontado pela CGU, 

todas as unidades pesquisadas que possuem contratos realizados em 2010 e 2011 

possuem preço unitário de refeição semelhante ao contratado pelo HFL (anexo 12). 

Esclarecemos que o HFL realizou ampla pesquisa de mercado na realização do certame, 

incluindo os valores praticados em outras unidades no cálculo, juntamente com as 

cotações recebidas a fim de reduzir o valor estimado, como pode ser comprovado na 

planilha abaixo, reprodução da encontrada nos autos do processo 33408.000963/2010-

60: 

 

 

Consumidor Tipo de Dieta HFL 
pregão 
01/2011 

HFL 
pregão 
01/2011 
reduzid
o 

HFCF 
Pregão 
126/200
7 

HFCF 
Pregão 
06/2011 

INTO 
pregão 
04/2006 

HFI 
Pregão 
30/10 

IFF 
Pregão 
126/200
7 

HSE HFB Pregão 
20/2006 

Paciente 
adulto dieta 
normal 

Gera

l 

desjejum 10.57 10.57 6.00 8.85 9,40 10.15 9,70 4,36 7,09 
 
 

 
 

colação  
 

 
 

 2,18 -  9,70 3,37 5.62 
 
 

 
 

almoço 20,28 15,00 10.60 15.00 17,42 23,55 24,31 9,17 11,89 

 

 

 

 

merenda 10,57 10,57 6.00 8,85 9,40 10,15 9,70 4,29 6.92 
 

 

 

 

jantar 20.28 15,00 10,60 15.00 17,42 23,55 24,31 8.36 11.89 
 
 

 
 

ceia 10,57 10.57 6,00 8,85 6.09 9.50 9,70 4,30 6.43 
Acompanhan
tes 
, servidorese 
residentes 

Geral desjejuin 9,41 9,41 6,00 9,41 7.64 10,15 10,15 3,53 6.7 
 
 

 
 

almoço 17.74 17,7.1 10,90 17,74 18.24 23.55 23,55 7.21 12.32    \ 
 
 

 
 

jamar 17,74 17,74 10,90 17,74 18,24 10.15 10,15 7,21 12,32 
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Além disso, as diferenças de composição e apresentação das refeições e lanches 

contratados pelo HFL, em relação ao contratado pelo HFCF e demais Unidades, podem 

ser verificadas através dos Termos de Referências em anexo, bem como das 

informações prestadas pelo Serviço de Nutrição do HFL (anexo 13). 

A apresentação dos lanches de setores fechados é feita de maneira diferenciada: 

anteriormente as bebidas eram servidas coletivamente em jarras e garrafas térmicas e os 

ingredientes para preparação de sanduíches vinham separadamente. No contrato 

vigente, o lanche vem pronto,* individualizado em embalagem descartável, composta 

por bebida em embalagem tetra pack, o sanduíche já vem preparado e a fruta embalada, 

para evitar manuseio inadequado e possibilidade de contaminação (anexo 13). 

De toda forma destacamos a apresentação das refeições servidas aos pacientes que possuem 

embalagens térmicas e refis que protegem a refeição do contato com a bandeja e sua tampa, 

prevenindo assim possível contaminação e manter os alimentos servidos na temperatura 

adequada ao consumo pelos pacientes internados na Unidade Hospitalar.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Diante das justificativas apresentadas pelo Coordenador de Administração do HFL, realizamos 

pesquisas em outras unidades hospitalares (Hospital Universitário Gaffreé Guinle da UNIRIO - 

HUGG e Hospital Municipal Lourenço Jorge). 

A média obtida com os três contratos considerados (HFCF, HUGG e Lourenço Jorge) apresentou 

média muito próxima ao referencial considerado nos Informativos da CGU, ratificando as 

constatações de contratações antieconômicas com prejuízo à Administração, conforme 

demonstrado a seguir: 
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Consumidor Tipo de Dieta 

PREÇOS PRATICADOS EM 2011 (R$)  

MÉDIA (R$)  Denjud
 * 

(HFCF) 
MASAN ** 

(HUGG) 

Hosp. Lourenço 

Jorge *** 

Paciente adulto 

dieta normal 
Geral 

Desjejum 6,00 6,12 6,58 6,23 

Almoço 10,60 9,95 12,51 11,02 

Merenda 6,00 5,21 6,04 5,75 

Jantar 10,60 9,95 12,80 11,12 

Ceia 6,00 4,16 4,87 5,01 

Acompanhante, 

servidores e 

residentes 

Geral 

Desjejum 6,00 6,12 4,89 5,67 

Almoço 10,90 9,95 11,08 10,64 

Jantar 10,90 9,95 11,07 10,64 
    * Preço praticado no HFCF pela empresa Denjud (REFERÊNCIA NO INFORMATIVO CGU) 

  ** Pregão 1015/2011 do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle – Homologado em 31/03/2011 – para a empresa MASAN. 

*** Registro de Preços SMA Nº 016/2010 – Pregão n.º 019/2010 (validade de 21/05/2011 À 20/05/2012) 

 

Com base na nova pesquisa de preços realizada pela CGU, identificamos que não houve variação 

significativa em relação aos preços utilizados como referência durante os trabalhos de campo, 

conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

Tipo de 

Consumidor 
Refeições 

Preço 

Contratado 

Unitário 

Mensal 

Preço de 

Referência 

Unitário 

Mensal* 

Diferença 

Quantidade 

Prevista 

Mensal 

Valor 

Mensal 

acima da 

média 

(R$) 

Antieconomicidade 

de janeiro a 

junho/2011 (R$) 

Paciente adulto 

dieta normal, 
branda e pastosa 

Geral 

Desjejum 10,57 6,23 4,34 2977 12.920,18 77.521,08 

Almoço 20,28 11,02 9,26 2746 25.427,96 152.567,76 

Merenda 10,57 5,75 4,82 3103 14.956,46 89.738,76 

Jantar 20,28 11,12 9,16 2824 25.867,84 155.207,04 

Ceia 10,57 5,01 5,56 3100 17.236,00 103.416,00 

Acompanhantes, 

servidores e 

residentes 

Geral 

Desjejum 9,41 5,67 3,74 2300 8.602,00 51.612,00 

Almoço 17,74 10,64 7,1 4000 28.400,00 170.400,00 

Jantar 17,74 10,64 7,1 1700 12.070,00 72.420,00 

Servidores - 
Lanches 
Setores 

Fechados 

10,69 **5,37 5,32 3.300 17.556,00 105.336,00 

Total 978.218,64 

 * Média dos preços praticados no HUGG, Hospital Lourenço Jorge e HFCF pela empresa Denjund (mesma 

empresa do HFL), vigentes em 2011. 

** Pesquisa efetuada com base nos preços cobrados nos Hospitais do Andaraí (Facílity) e de Bonsucesso (Norsul) 

no período informado. 

 

Ressaltamos, ainda, que os preços praticados pela empresa DENJUD no Hospital Federal da 

Lagoa é muito superior ao vigente em 2011 para a mesma empresa no Hospital Federal Cardoso 

Fontes. Quanto aos novos preços praticados no HFCF, o novo contrato foi firmado em março de 

2012, período posterior ao escopo do presente trabalho, e, em função do elevado percentual de 

aumento das refeições, está sendo objeto de auditoria específica. 

Quanto à redução de preços informada pelo HFL, por meio do Termo Aditivo n.º 01, de 

01/07/2011, identificamos que das refeições cujos preços unitários foram objeto de análise pela 

CGU somente foram objeto de redução os itens almoço e jantar da dieta geral para pacientes (R$ 

15,00) e lanches para setores fechados (R$ 10,00), valores ainda superiores aos de referencia 

utilizados pela CGU.  

No entanto, cabe destacar que em consulta ao Comprasnet identificamos o Termo Aditivo n.º 02, 

também de 01/07/2011, o qual promoveu o acréscimo de 23% no quantitativo das refeições. 
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Recomendação 001: 

Realizar de imediato a renegociação com a empresa Denjud para a adequação dos valores 

praticados no Contrato n.º 01/2011 aos preços de mercado. 

Recomendação 002: 

Apurar responsabilidade de quem deu causa a contratação em valores acima dos praticados no 

mercado. 

Recomendação 003: 

Em situação de a empresa contratada não concorde com a manutenção do contrato com as 

adequações dos valores aos preços praticados no mercado, realizar novo certame licitatório para 

a contratação de serviço de fornecimento de alimentação hospitalar, com base em valores 

adequados aos praticados no mercado. 

Recomendação 004: 

Providenciar o ressarcimento de valores pagos acima dos preços de mercado para o serviço de 

fornecimento de alimentação hospitalar. 

 

 

2.1.3.5. CONSTATAÇÃO 

Faturamento de notas fiscais mensais em valores e quantidades superiores ao previsto em 

contrato. 

 

Fato: 

O HFL adquiriu da Empresa Denjud – Refeições Coletivas Administração e Serviços Ltda., por 

meio dos Contratos nº 11/2010 e 01/2011, quantitativo de refeições em limites superiores aos 

previstos nos Projeto Básico e Termo de Referência da Dispensa nº 50/2010 e Pregão Eletrônico 

nº 01/2011. Os valores apurados em valor superior ao previsto nos contratos foram descontados 

nas Faturas mensais, conforme descrito a seguir: 

 
Mês de referência Valor Faturado 

(Em RS) (A) 

Valor Contratado 

(Em RS) (B) 

Desconto 

(Em RS) (A-B) 

Março/2009 297.023, 26 278.767,86* 18.255,40 

Maio/2009 285.758, 72 278.767,86* 6.990,86 

Julho/2009 293.877, 64 278.767,86* 15.109,78 

Outubro/2009 282.301, 90 278.767,86* 3.534,04 

Março/2010 287.132, 66 278.767,86 8.364,80 

Agosto/2010 430.461,75 391.807, 15 38.654,60 

Setembro/2010 419.666, 15 391.807, 15 27.859,00 

Outubro/2010 453.130, 80 391.807, 15 61.323,65 

Novembro/2011 434.831, 65 391.807, 15 43.024,50 

Janeiro/2011 474.434, 64 391.807, 15 82.627,49 

Fevereiro/2011 474.434, 64 391.807, 15 82.627,49 

Março/2011 507.055, 12 391.807, 15 115.247,97 

  Total 503.619,58 

*obs.: pagamentos efetuados por indenização, sem respaldo contratual. 

 

Com isso, o Hospital faturou no período entre março/2009 e março/2011 o montante de  

R$ 503.619,58 em valores superiores ao previsto em contrato. Tal fato denota falhas no 
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planejamento das compras da Unidade, com real dimensionamento das quantidades e aquisições 

com valor superfaturado, o que vem permitindo à empresa contratada conceder descontos 

sucessivos e em valores crescentes. 

Cabe ressaltar, que a concessão de descontos pela contratada de valores de serviços que em tese 

foram prestados ratifica a ocorrência de prática de preço superior ao de mercado, uma vez que 

não seria razoável um prestador de serviço abrir mão de pagamentos por questões de orçamento 

da contratante. 

Instada a justificar o fato, mediante a SA nº 2011.05335/005, o HFL se pronunciou por meio do 

Ofício nº 683/2011/GABDIR/HL/RJ, de 30/06/2011, informando que em relação ao faturamento 

de Notas Fiscais em limites superiores aos valores fixados em contrato nos anos de 2010 e 2011, 

ocorreu, pois o quantitativo estimado mensal do contrato de alimentação das refeições, dietas, 

fórmulas lácteas, misturas nutritivas e lanches padronizados estavam abaixo do consumo real 

mensal, além da entrada de novos residentes e também do aumento de acompanhantes. Deste 

modo o valor mensal utilizado tem extrapolado o valor contratado. Segundo o Hospital, como 

não há possibilidade de pagamento além do valor contratado, a empresa tem dado desconto, 

possibilitando assim o pagamento das notas fiscais. O quantitativo está sendo revisto e haverá 

um ajuste no contrato. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Coordenador de Administração do HFL, com o 

“de acordo” da Diretora Geral, por intermédio do Ofício n.º 1067/2011/GABDIR/HL/RJ, de 

28/09/2011, informou o que segue: 

“Quanto à questão do faturamento além do previsto em contrato, esclarecemos que durante 
o período em que o serviço estava sendo executado, não foi autorizado nenhum acréscimo 
quantitativo em relação àqueles contratados em 2006. 

Inobstante esta questão, durante esse período, houve aumento da demanda de paciente e 

conseqüente aumento da demanda da produção hospitalar (anexo 14). Já em 2009, a 

quantidade contratada, em alguns casos não mais atendia à demanda da instituição. 

Evidentemente, com o aumento da produção, o contrato está abaixo das necessidades atuais 

da unidade. No entanto, foi regularmente negociado com a empresa, descontos nas faturas 

mensais como consta do citado relatório, que gerou economia para a Administração no 

valor de R$ 503.619,59. Este fato justificou que a Direção Geral determinasse a abertura 

de um novo procedimento licitatório a fim de sanar todas as necessidades de cobertura 

contratual para os serviços prestados compatibilizando-o às necessidades da instituição.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A justificativa do HFL não esclarece o motivo da manutenção de faturamento superior ao 

quantitativo contratado, uma vez que em 2009 já ocorria esse tipo de impropriedade. Portanto, o 

Pregão n.º 01/2011 já deveria ter contemplado os quantitativos adequados à necessidade do 

hospital.  

Cabe destacar, ainda, que em consulta ao Comprasnet identificamos o Termo Aditivo n.º 02, 

também de 01/07/2011, o qual promoveu o acréscimo de 23% no quantitativo das refeições, 

sendo mais uma evidência da falha de planejamento no âmbito da UJ, bem como a morosidade 

na adoção de ações para o adequado dimensionamento do contrato.  

Quanto à questão de descontos mensais concedidos pelo fornecedor, conforme consta de item 

específico do presente relatório, tal situação é mais uma evidência de que os preços praticados 

são antieconômicos. 
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Recomendação 001: 

Providenciar o adequado dimensionamento da necessidade de serviços a serem contratados pelo 

HFL, a fim de evitar a realização de certame licitatório com quantitativos e especificações 

insuficientes para a adequada execução contratual. 

 

 

Programa: ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE 

SAUDE 

Ação: 10302133062170635 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 3.156.386,65 

Ordem de Serviço: 201111805 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR 

 

 

2.1.3.6.  INFORMAÇÃO  

Os serviços de lavanderia hospitalar prestados no Hospital Federal da Lagoa estão sob a 

cobertura do Contrato nº 20/2007 decorrente do Pregão 149/2006, realizado pelo Instituto 

Nacional do Câncer - INCA, sub-rogado pelo HFL em 2009, no qual foi contratada 

empresa Prolav Serviços Técnicos Ltda, CNPJ 02.512.218/0001-17. A contratada 

disponibiliza o recolhimento da roupa suja no hospital, transporte até a sede da empresa, 

lavagem e esterilização, transporte da roupa limpa ao hospital, e distribuição nos 9 andares 

do hospital. 

Fato: 

Dos exames realizados, observou-se a inclusão  do serviço de camareiras no Contrato  

n.º 20/2007, uma vez que os serviços de lavanderia são faturados por kg/mês, com variações ao 

longo da execução contratual, enquanto o quantitativo de camareiras é fixo, e quando contratado 

isoladamente é faturado por posto de serviço, não sendo razoável que os custos desse item de 

serviço estejam inseridos no valor do quilo de roupa lavada, da forma como foi contratado, por 

meio desse contrato analisado. 

Além disso, acrescente-se que os objetos são distintos, o que permite a licitação em separado ou 

em lotes, de forma a garantir a ampla competividade e preços mais vantajosos para a 

Administração. 

Ressalte-se que o contrato foi assinado em 2007, e completa 05 (cinco) anos em 2012, ano em 

que deverá ser realizada nova licitação pela Unidade. 
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Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Ação: 10302133062170635 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado: 

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 3.382.611,79 

Ordem de Serviço: 201111806 

Forma de Transferência:  Execução Direta 

SERVIÇOS DE LIMPEZA 

 

 

2.1.3.7.  CONSTATAÇÃO 

Pagamento de serviços de limpeza hospitalar sobre área interditada para obras, sem 

justificativas nos autos sobre o remanejamento dos terceirizados de limpeza para outros 

setores.  

 

Fato: 

Durante os exercícios de 2010 e 2011, o Hospital Federal da Lagoa – HFL teve seus 4º, 5º e 6º 

andares interditados para obras que interromperam todos os atendimentos hospitalares. Neste 

período vigoraram os contratos nºs 06/2009, 13/2010, 23/2010 e 07/2011, resultantes, 

respectivamente, das Dispensas de Licitação nºs 112/2009, 68/2010, 157/2010 e do Pregão nº 

03/2011, este último no valor anual de R$ 7.920.000,00, todos celebrados com a empresa 

Facility Central de Serviços Ltda. (CNPJ 72.109.291/0001-61). 

O HFL disponibilizou, por meio do Ofício nº 678/2011/GABDIR/HL/RJ, de 27/06/2011, o 

cronograma das áreas interditadas por andar, o qual foi comparado com as áreas previstas no 

contrato, conforme quadro a seguir: 

Período Andar Área Interditada (m²)
Área contratual Paga (m²)

Área Hospitalar Área Interna Total

15/04 a 30/04/2010 6º 850,00 979,00 371,80 1.350,80

01/05 a 30/05/2010 6º 1.700,00 979,00 371,80 1.350,80

01/06 a 30/06/2010 6º 1.700,00 979,00 371,80 1.350,80

01/07 a 30/07/2010 6º 1.700,00 979,00 371,80 1.350,80

01/08 a 30/08/2010 6º 1.700,00 979,00 371,80 1.350,80

15/09 a 30/09/2010 5º 850,00 824,86 0,00 824,86

01/11 a 30/11/2010 5º 1.700,00 824,86 0,00 824,86

01/12 a 30/12/2010 5º 1.700,00 824,86 0,00 824,86

01/01 a 30/01/2011 5º 1.700,00 824,86 0,00 824,86

01/02 a 28/02/2011 5º 1.700,00 824,86 0,00 824,86

15/03 a 30/03/2011 4º 1.000,00 920,41 371,80 1.292,21

01/04 a 15/04/2011 4º 1.000,00 920,41 371,80 1.292,21

15/04 a 30/04/2011 4º 1.000,00 2.048,48 0,00 2.048,48

01/05 a 30/05/2011 4º 1.000,00 2.048,48 0,00 2.048,48

01/06 a 22/06/2011 4º 1.000,00 2.048,48 0,00 2.048,48
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Os valores pagos em relação à área interditada até 15/04/2011 foram calculados assumindo o 

pressuposto de que toda a área interna foi interditada (de menor valor por m²) e que o restante do 

total interditado foi de área hospitalar. Após 15/04/2011, estando em vigor o Primeiro Termo 

Aditivo ao Contrato nº 07/2011, o valor monetário por m² considerado é o referente à área 

hospitalar semicrítica (de menor valor em relação à área crítica) e foi aplicado o redutor de 25% 

no valor,  determinado pelo Primeiro Termo Aditivo. Além disso, as áreas das esquadrias e 

fachadas foram as informadas no Ofício nº 678/2011/GABDIR/HL/RJ. Os valores financeiros 

envolvidos são apresentados no quadro a seguir: 

 

  

Mediante a Solicitação de Auditoria nº 2011.05335/005, de 27/06/2011, item nº 6, solicitou-se ao 

HFL justificar a inexistência de glosa dos valores pagos à empresa em relação às áreas 

interditadas. A manifestação foi apresentada por meio do Ofício nº 683/2011/GABDIR/HL/RJ, 

de 30/06/2011, o qual informou que: “Esclarecemos que os contratos de limpeza técnica 

hospitalar, vigentes desde 2009, até a assinatura do contrato nº 07/2011, possuíam 132 

funcionários alocados. Tal quantitativo se encontrava aquém da necessidade desta unidade, 

motivo pelo qual, ao interditarmos parcialmente os andares para realização de obra, 

remanejamos os funcionários para complementar a necessidade de outros locais”. 

A justificativa apresentada não se aplica ao contrato em vigor atualmente, pois há menção apenas 

sobre o remanejamento durante a vigência dos contratos anteriores ao atual Contrato nº 07/2011. 

Ainda assim, a interdição ocorrida em períodos anteriores deveria ter provocado o 

redimensionamento de todos os parâmetros do contrato, sob pena de não se ter a precisão 

necessária para que os pagamentos e a fiscalização do contrato fossem feitos de acordo com a 

realidade da prestação dos serviço. Além disso, não restou comprovado que os referidos 

funcionários foram realmente alocados em outras áreas do hospital. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e  

n.º 25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao 

Ministério da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, 

Período Andar

Valor contratual da área interditada (R$)

Área Hospitalar
Valor do m²

Subtotal Área Interna
Valor do m²

Subtotal Total

15/04 a 30/04/2010 6º 478,20 5,11 2.443,60 371,80 2,14 795,65 482,73 3.721,99

01/05 a 30/05/2010 6º 979,00 5,11 5.002,69 371,80 2,14 795,65 482,73 6.281,08

01/06 a 30/06/2010 6º 979,00 5,11 5.002,69 371,80 2,14 795,65 482,73 6.281,08

01/07 a 30/07/2010 6º 979,00 5,11 5.002,69 371,80 2,14 795,65 482,73 6.281,08

01/08 a 30/08/2010 6º 979,00 5,11 5.002,69 371,80 2,14 795,65 482,73 6.281,08

15/09 a 30/09/2010 5º 824,86 5,11 4.215,03 0,00 2,14 0,00 482,73 4.697,77

01/11 a 30/11/2010 5º 824,86 5,11 4.215,03 0,00 2,14 0,00 482,73 4.697,77

01/12 a 30/12/2010 5º 824,86 5,11 4.215,03 0,00 2,14 0,00 482,73 4.697,77

01/01 a 30/01/2011 5º 824,86 5,11 4.215,03 0,00 2,14 0,00 482,73 4.697,77

01/02 a 28/02/2011 5º 824,86 5,11 4.215,03 0,00 2,14 0,00 482,73 4.697,77

15/03 a 30/03/2011 4º 628,20 5,11 3.210,10 371,80 2,14 795,65 482,73 4.488,49

01/04 a 15/04/2011 4º 628,20 5,11 1.605,05 371,80 3,06 568,85 241,37 2.415,27

15/04 a 30/04/2011 4º 1.000,00 13,68 6.840,00 0,00 0,00 0,00 256,21 7.096,21

01/05 a 30/05/2011 4º 1.000,00 13,68 13.680,00 0,00 0,00 0,00 512,42 14.192,42

01/06 a 30/06/2011 4º 1.000,00 13,68 13.680,00 0,00 0,00 0,00 512,42 14.192,42

Total 94.719,95

Esquadrias e 

Fachada
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mediante Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-PR, 

respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, a atual Diretora Geral do HFL, por intermédio do 

Ofício N°. 1066/2011/GABDIR/H L/RJ, de 28/09/2011, encaminhou sua manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Durante a vigência dos contratos 13/2010 e 23/2010, não houve redução do número de 

funcionários durante as interdições de setores para obras, uma vez que o quantitativo de 

132 funcionários já não atendia plenamente as necessidades da unidade. As planilhas 

contidas nos anexos: 2 - páginas 44 a 52, anexo 3 - páginas 39 a 47, anexo 4 - páginas 

39 a 47, demonstram que a necessidade do Hospital seria suprida com um contingente 

de 183 funcionários. 

Ademais, a realização de obra aumenta a sujidade em seu entorno, sendo necessário o 

acréscimo do número de vezes em que o local é limpo por dia. 

Conforme verifica-se no anexo 5, a produção da unidade (internações, atendimentos, 

cirurgias...) após o início das obras não diminuiu, mantendo os mesmos padrões 

anteriores. Isso se deu porque os leitos dos setores fechados foram remanejados para 

outros andares, e as enfermarias que possuíam 2 leitos. passaram a ter 3, além do 

Hospital Dia (8
o
 andar) que passou de um regime de funcionamento de 12 horas, para 

unidade de internação com regime de funcionamento de 24 horas ininterruptas. 

Através do controle de freqüência da empresa Facility e todas as glosas impostas por 

faltas não repostas, pode-se verificar que os funcionários foram deslocados para outras 

áreas, e que estavam trabalhando na unidade. A fiscalização ocorreu verificando-se a 

freqüência dos funcionários, bem como acompanhamento de toda a sua rotina de 

limpeza, bem como da eficácia do serviço prestado em cada setor da unidade. 

Durante a vigência do contrato n° 07/2011, que teve início durante a execução das 

obras em 15/04/2011, o mesmo sofreu supressão de 25% de seu quantitativo, que entre 

outros fatores, incluía a redução de funcionários referentes aos setores parcialmente 
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interditados. 

Desta forma, afirmamos que não houve pagamentos referentes a setores fechados para 

obras em tempo algum, seja no período compreendido, nos contratos anteriores ou no 

contrato 07/2011.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Os esclarecimentos devem ser acatados com relação a utilização dos terceirizados da limpeza em 

outro setores do hospital, em virtude da obra que era realizada, além disso,  não há 

comprovações de que funcionários da área de limpeza não estavam trabalhando nas áreas de 

obras. Entretanto, a Unidade deve refazer o cálculo da nova metragem, mesmo que temporária, 

para fins de pagamento à contratada, incluindo o cômputo das esquadrias externas já que sofre 

influência com a interdição das áreas do prédio. Ressalte-se que persiste a falha da falta de 

informações nos autos do remanejamento dos terceirizados para outros setores que não estavam 

interditados.  

Os fatos demonstraram falha na fiscalização da execução contratual, bem como na formalização 

de alteração do contrato, uma vez que não houve o cotejamento do acordado em contrato com o 

efetivamente executado.  

 

Recomendação 001: 

Fazer constar no processo quaisquer alterações ocorridas na execução dos serviços, formalizando 

a alteração contratual, a fim de garantir que somente sejam realizados pagamentos por serviços 

efetivamente prestados na forma contratada. 

Recomendação 002: 

Efetuar levantamentos em planilha com cálculos das áreas correspondentes a esquadrias externas 

que estavam sob reforma, de modo a verificar a existência de valores a serem glosados à 

contratada nas próximas faturas. 

 

 

2.1.3.8. CONSTATAÇÃO 

Divergências entre as metragens das áreas previstas nos projetos básicos dos contratos de 

limpeza hospitalar. 

 

Fato: 

Em exame aos Projetos Básicos, que se constituíram nos Termos de Referência, e que instruíram 

as Dispensas de Licitação nºs 112/2009, 68/2010, 157/2010 e o Pregão nº 03/2011, todos 

destinados à prestação de serviços de limpeza hospital e firmados com a empresa Facility Central 

de Serviços Ltda. (CNPJ 72.109.291/0001-61), verificou-se divergência entre as metragens das 

diversas áreas do hospital que seriam objeto dos referidos contratos, tendo em vista que os 

pagamentos à empresa contratada são feitos com base nessa metragem. 

 

As divergências citadas foram questionadas pela Solicitação de Auditoria nº 2011.05335/003, de 

21/06/2011, item nº 5, que foi atendida por meio do Ofício nº 678/2011/GABDIR/HL/RJ, 

conforme verificado na última coluna do quadro comparativo a seguir: 
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E ainda, no mesmo Ofício nº 678/2011/GABDIR/HL/RJ, acerca da metragem das esquadrias, o 

Coordenador de Administração do hospital esclareceu que “o Hospital Federal da Lagoa 

realizou a supressão de 25% do quantitativo inicial do contrato nº 07/2011, visando melhor 

adequação às necessidades orçamentárias da unidade, suprimindo inclusive o excesso cometido 

na quantificação de sua área física relativa às esquadrias, cuja diferença (3.000 m²), importava 

em supressão de dois funcionários.” 

Dessa forma, mesmo com a resposta do Gestor, o aumento de 14.390,84m
2
 de área hospitalar, 

ocorrido no período de 2009 a 2011, conforme observado na tabela anterior, permaneceu 

inconclusivo.  

Para elucidar em definitivo a questão do aumento da área hospitalar, emitiu-se a Solicitação de 

Auditoria nº 2011.05335/005, de 27/06/2011, item nº 5, solicitando justificativa sobre a variação 

da área hospitalar, cuja resposta foi disponibilizada no Ofício nº 683/2011/GABDIR/HL/RJ, 

emitido em 30/06/2011. Os resultados da análise efetuada acerca da metragem a ser considerada 

foram consolidados no quadro a seguir: 

 

 

Classificação das áreas

Hospitalar Crítico
15.589,00

6.096,00 Não houve manifestação

Hospitalar Semi Crítico 15.654,00 Não houve manifestação

Não hospitalar 14.720,44 10.506,00 Não houve manifestação

Externa 13.843,00 13.772,00 Não houve manifestação

Esquadrias (parte interna) 3.893,36 9.150,00 6.027,53

Fachada 4.791,36 12.050,00 12.050,00

TOTAL 52.837,16 67.228,00

Áreas previstas nos Projetos 

Básicos dos contratos vigentes 

em 2009 e 2010 (m²)

Áreas previstas no Projeto Básico 

do contrato vigente em 2011 (m²)

Metragem em Resposta 

à SA 2011.05335/003 

(m²)

Projetos Básicos de 2009 e 2010 Resposta à Solicitação de Fiscalização 2011.05335/005

Andares Não hospitalar Hospitalar Total Não hospitalar Total

1º 1.478,00 1.478,00 1.478,00 1.478,00

2º 305,00 1.838,10 2.143,10 1.838,10 305,00 2.143,10

3º 371,80 1.898,61 2.270,41 1.651,11 371,80 2.022,91

4º 371,80 920,41 1.292,21 920,41 1.128,07 2.048,48

5º 824,86 824,86 824,86 1.223,62 2.048,48

6º 371,80 979,00 1.350,80 979,00 1.069,48 2.048,48

7º 371,05 1.579,43 1.950,48 1.677,43 371,50 2.048,93

8º 265,00 1.649,00 1.914,00 1.551,00 305,00 1.856,00

9º 150,00 1.634,46 1.784,46 1.634,46 415,00 2.049,46

10º 2.020,25 2.020,25 2.020,25 2.020,25

Subsolo 3.617,62 735,19 4.352,81 3.617,62 735,19 4.352,81

Ambulatório 3.530,00 3.530,00 3.530,00 685,32 4.215,32

Anexos 5.398,12 5.398,12 5.398,12 5.398,12

14.720,44 15.589,06 30.309,50 12.513,99 15.341,56 5.874,79 33.730,34

21.216,35

Hospitalar 

Crítica

Hospitalar Semi 

Crítica
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A partir do quadro consolidado anterior depreende-se que: 

a) as áreas do 1º e 10º andares, Subsolo, Ambulatório e Anexos não sofreram alterações; 

b) houve alterações na metragem total dos andares; 

c) a área não hospitalar do 2º ao 9º andares passou a ser considerada área hospitalar crítica 

ou semicrítica; e 

d) a quase totalidade da área hospitalar passou a ser considerada crítica. 

Após consolidação das respostas fornecidas pelo Gestor, foi elaborado o quadro comparativo a 

seguir, a partir do qual podem ser observadas várias divergências: 

 

 

O quadro apresentado indica que: 

a) as respostas às SAs invertem as metragens caracterizadas como áreas críticas e 

semicríticas, com redução de 533m² da área do Projeto Básico de 2011 em relação à 

informada nas respostas; 

b) existe uma defasagem de 2.007,99m² em área “Não hospitalar” no Projeto Básico de 

2011; e 

b) existe um excedente de 3.122,47m² em esquadrias no Projeto Básico, o que foi 

reconhecido no Ofício nº 678/2011/GABDIR/HL/RJ. 

Ainda no intuito de explicar o aumento de área hospitalar constatado pela equipe de auditoria, 

por intermédio do Ofício nº 683/2011/GABDIR/HL/RJ, emitido em 30/06/2011, foi 

encaminhado o Memorando Circular nº 077/CCIH/HL/RJ, sendo informado o que segue:  

“O SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) definiu e informou aos setores 

administrativos do Hospital Federal da Lagoa as seguintes classificações: 

Áreas Críticas: São áreas que oferecem maior risco de transmissão de infecções, ou 

seja, áreas que realizam um grande número de procedimentos invasivos e/ou que 

possuem pacientes de alto risco com sistema imunológico comprometido, ou ainda, 

aquelas áreas que por suas especificidades necessitam que seja minimizada a presença 

de microrganismos patogênicos, tais, como: Centro Cirúrgico, Recuperação pós-

anestésica, Central de Esterilização, Unidade de Terapia Intensiva, Unidade de 

Isolamento, Unidade de Hemodiálise, Emergência, Expurgos, Laboratórios de Análises 

Clínicas, Anatomias Patológica, Banco de Sangue, Sala de Quimioterapia, Sala de 

Procedimentos Invasivos, Farmácia de Manipulação, Área suja da Lavanderia, 

Necrotério e Similares.  

Áreas Semicríticas: São áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de 

baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas, isto é, aquelas ocupadas por 

pacientes que não exijam cuidados intensivos ou de isolamento, tais como: Unidade de 

Classificação das áreas

Hospitalar Crítico
15.589,00

6.096,00 15.341,56 9.245,56

Hospitalar Semi Crítico 15.654,00 5.874,79 -9.779,21

Não hospitalar 14.720,44 10.506,00 12.513,99 2.007,99

Externa 13.843,00 13.772,00 Não houve manifestação

Esquadrias (parte interna) 3.893,36 9.150,00 6.027,53 -3.122,47

Fachada 4.791,36 12.050,00 12.050,00 0,00

TOTAL 52.837,16 67.228,00

Áreas previstas nos Projetos 

Básicos dos contratos vigentes 

em 2009 e 2010 (m²)

Áreas previstas no Projeto 

Básico do contrato vigente 

em 2011 (m²)

Metragem em Resposta 

às SA 2011.05335/003 e 

005 (m²)

Diferença entre as 

Respostas e o Projeto 

Básico de 2011 (m²)
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Internação, Unidade de Atendimento Ambulatorial, Sala de Triagem e Espera, Centro 

de Radiodiagnóstico e Similares. 

Áreas Não Críticas: São todas as áreas hospitalares onde não são desenvolvidas 

atividades de assistência ao paciente, que ofereçam risco mínimo de transmissão de 

infecção, tais como refeitórios, Bibliotecas, Hall, Corredores, Áreas Administrativas, 

Depósitos, Galpões, Almoxarifados, Oficinas, Áreas limpas de Lavanderia e Rouparia, 

Pátios externos, Calçadas, estacionamentos e Similares. 

Solicitamos a inclusão da Unidade de Internação (5º andar – Clínica Médica) como 

setor crítico por ser um setor que atende pacientes de alto risco, com sistema 

imunológico comprometido, além do mais neste setor ocorre a realização de 

procedimentos invasivos e a presença de microrganismos patogênicos muitas vezes 

multirresistentes.” 

De todo o exposto, observa-se que houve uma realocação generalizada nas classificações das 

áreas do HFL, sem a possibilidade de se obter uma conclusão sobre a adequação dessas 

reclassificações com base nas informações apresentadas. E ainda, que houve até mesmo 

redimensionamentos na metragem total dos andares, com aumentos e diminuições dessas áreas, 

sem uma justificativa técnica plausível. Com base nas evidências levantadas, restou demonstrado 

que a Administração do HFL não conhece qual a dimensão exata do hospital e a classificação de 

suas áreas, o que inviabiliza a elaboração de qualquer Projeto Básico, assim como coloca os 

pagamentos atuais sob dúvida com relação à sua aderência à área real a ser limpa. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 
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Quanto aos fatos específicos da constatação, a atual Diretora Geral do HFL, por intermédio do 

Ofício N°. 1066/2011/GABDIR/HL/RJ, de 28/09/2011, encaminhou sua manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Após o início da execução do contrato n° 07/201 1 (anexo 6), em 15/04/2010, a 

Direção Geral da unidade verificou que houve uma divergência nas medidas que 

compunham o termo de referência, e considerando também os andares interditados para 

obra, determinou que fosse realizada uma supressão de 25% no quantitativo do contrato. 

Tal redução foi realizada em 20/04/2011, apenas 5 dias após o início da prestação do 

serviço. 

Em virtude da constatação da divergência citada acima, a Diretora Geral determinou a 

abertura de novo certame. 

A fim de que não haja dúvidas quanto às medidas que constarão do termo de referência, 

abrimos processo para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 

para fazer a medição oficial de toda unidade, processo 33408.008701/2011-24, emitindo 

laudo que será utilizado para conclusão do novo procedimento licitatório da unidade. 

Destacamos que a divergência citada pela auditoria não ocasionou prejuízo ao Erário, 

tendo em vista que a Diretoria Geral do Hospital da Lagoa prontamente atuou na 

supressão realizada no contrato antes que houvesse o primeiro pagamento.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Os fatos demonstram falha na elaboração do termo de referência dos serviços de limpeza, uma 

vez que não houve o levantamento real da área a ser limpa no projeto básico. Também não houve 

planejamento adequado das contratações, tendo em vista que a Administração era sabedora da 

ocorrência de obras na Unidade e não as considerou na elaboração do termo de referência, 

acarretando aditivação em cinco dias após a assinatura do contrato.  Ademais, um maior número 

de funcionários previsto no projeto básico demandaria maior esforço dos licitantes e afastaria 

outros em vista da maior exigência contratual. 

De acordo com a Diretoria, será efetuada nova contratação para emissão de laudo sobre a área 

hospitalar, o que poderia ter sido evitado na fase de elaboração do projeto básico e do termo de 

referência.  

 

Recomendação 001: 

Aprimorar o planejamento e instrução processual das contratações de serviços, de modo que 

sejam consideradas as necessidades reais na elaboração do projeto básico e termo de referência a 

ser cumprido pela contratada, evitando aditivações ou contratações desnecessárias. 

Recomendação 002: 

Providenciar de imediato laudo da área hospitalar, com as respectivas metragens e definições de 

áreas críticas, semicríticas e não críticas, para fins de nova licitação de serviços de limpeza. 
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2.1.3.9.  CONSTATAÇÃO 

Elaboração de Termo Aditivo de supressão do valor contratado, sem especificação 

detalhada dos serviços de limpeza hospitalar a serem suprimidos. 

 

Fato: 

O Contrato nº 07/2011 firmado em 23/03/2011 com a empresa Facility Central de Serviços Ltda. 

(CNPJ 72.109.291/0001-61), vigente de 15/04/2011 a 01/04/2012, resultante do Pregão nº 

03/2011, para prestação de serviços técnicos de limpeza hospitalar, por intermédio do 1º Termo 

Aditivo datado de 20/04/2011, sofreu supressão do valor inicialmente contratado. O referido 

termo aditivo, firmado menos de um mês após a assinatura do Contrato nº 07/2011, tem a 

seguinte finalidade:  

 

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE 

O presente TERMO ADITIVO tem por finalidade a SUPRESSÃO DE 25% (vinte e cinco) por 

cento do valor inicialmente contratado, a partir de 21/04/2011, diminuindo o quantitativo na 

mesma proporção, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA EM 

AMBIENTE HOSPITALAR, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, LIMPEZA DAS 

ÁREAS EXTERNAS INCLUINDO OS JARDINS E ESQUADRIAS EXTERNAS, nas dependências 

do HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, nos moldes previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93 a partir de 21/04/2011, a ser executado nos moldes do Edital do Pregão Eletrônico nº 

03/2011–HFL e seus anexos/Termo de Referência constantes dos autos do processo nº 

33408.000961/2010–71, que independente de transcrição integram o presente instrumento.” 

Assim, o valor mensal do contrato foi reduzido de R$ 660.000,00 para R$ 495.000,00, sem a 

especificação de quais itens do serviço prestado estavam sendo suprimidos no percentual de 

25%, dentro de um prazo exíguo, o que denota falta da elaboração de um planejamento adequado 

por parte da Unidade.  

De acordo com os parâmetros definidos pela Instrução Normativa nº 02, de 30/04/2008, da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão – IN/SLTI nº 02/2008, a supressão pode se dar com base em quaisquer dos seguintes 

parâmetros: redução linear em todos os tipos de área, redução em um tipo de área, aumento da 

produtividade por m², e a consequente diminuição do número de trabalhadores necessários para a 

mesma área, redução da periodicidade, de turnos ou de jornada de trabalho. A indefinição de qual 

ou quais parâmetros foram reduzidos impacta diretamente no valor final a ser efetivamente pago, 

e fixa as novas condições contratuais que deverão ser fiscalizadas na execução dos serviços.  

Mediante a Solicitação de Auditoria nº 201105335/007, de 01/07/2011, item nº 2, solicitou-se ao 

HFL que informasse as razões da aditivação nos termos genéricos mencionados na Cláusula 

Primeira. Em atendimento, foi encaminhado o Ofício nº 734/2011/GABDIR/HL/RJ, de 

05/07/2011,  informando que: 

“A supressão de 25% do quantitativo, realizada através do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 

07/2011 ocorreu de forma linear em todos os quantitativos fornecidos pela contratada que 

geram ônus ao contrato, tanto no número de funcionários, quanto na quantidade de insumos 

estimada. Para não reduzir a capacidade de limpeza da unidade, as áreas críticas e semicríticas 

tiveram sua produtividade aumentada, para não haver supressão de área física a ser limpa, para 

aproximadamente 400m². 

Esclarecemos que no sentido de melhor atender as necessidades da unidade, a Direção Geral 

determinou a inclusão n 1º TA, de cláusula rescisória e abertura imediata de novo procedimento 

licitatório, com a revisão do Termo de Referência, quanto aos quantitativos e área física da 
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unidade.” 

A resposta do gestor não elucida de modo definitivo quais os parâmetros foram reduzidos. 

Menciona a redução linear de 25% no número de funcionários e quantidade de insumos. Porém, 

já havia informado no Ofício nº 678/2011/GABDIR/HL/RJ, que “o Hospital Federal da Lagoa 

realizou a supressão de 25% do quantitativo inicial do contrato nº 07/2011, visando melhor 

adequação às necessidades orçamentárias da unidade, suprimindo inclusive o excesso cometido 

na quantificação de sua área física relativa às esquadrias, cuja diferença (3.000 m²), importava 

em supressão de dois funcionários”, o que implica em redução de área. Menciona ainda, 

aumento da produtividade por servente para 400m² nas áreas hospitalares, sendo que determinou 

a redução para 200m² e 220m² quando da elaboração do Projeto Básico, conforme constatação a 

seguir. Enfim, somente com a readequação de todas as planilhas com a área real, a produtividade 

real e a quantidade de insumos efetivamente a ser utilizada, é que será possível verificar a 

legalidade da execução do contrato e sua concomitante fiscalização.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, a atual Diretora Geral do HFL, por intermédio do 

Ofício N°. 1066/2011/GABDIR/H L/RJ, de 28/09/2011, encaminhou sua manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Esclarecemos que após o início da execução do contrato 07/2011, em 15/04/2010, a 

Direção Geral da unidade determinou que fosse realizada uma supressão de 25% no 

quantitativo do contrato. Tal redução foi realizada em 20/04/2011, apenas 5 dias após o 

início da prestação do serviço, meses antes do início da auditoria realizada pela CGU. 
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A redução ocorreu de forma linear no contrato diminuindo todo o quantitativo de mão 

de obra e todos os insumos calculados proporcionalmente por servente, passando o 

contrato ao total de 189 funcionários ao invés dos 253 inicialmente contratados. 

A Direção Geral entendeu que a redução compulsória deveria ocorrer. Inicialmente o 

termo de referência foi aprovado com um quantitativo de 253 funcionários, porque 

existe uma preocupação constante com a qualidade do serviço de limpeza prestado, uma 

vez que falhas na prestação podem causar prejuízos graves á saúde dos pacientes, 

podendo colocar suas vidas em risco. Num primeiro momento vislumbramos a 

possibilidade de tornar os serviços prestados na unidade, referência de qualidade e 

excelência. 

Porém, apesar das razões que justificavam a contratação nos moldes propostos, não há 

meio de fugir da realidade financeira da unidade, em que o aumento do quantitativo 

contratado causaria maior impacto no orçamento da unidade. 

Ainda que não fosse levada em conta a questão financeira, o fato da (sic)  unidade 

possuir um contrato para reforma de 3 andares, que são interditados parcialmente em 

cada fase, acarretaria a necessidade de reduzir o quantitativo, uma vez que o novo 

contrato prevê um número bem maior de funcionários que o anterior. 

Embora houvesse a visão de oferecer a sociedade um serviço de extrema qualidade, a 

direção do HFL optou por reduzir linearmente o quantitativo inicial em 25% a fim de 

obedecer ao princípio da economicidade resguardando o erário público. 

Adicionalmente, a abertura de processo para contratação de empresa especializada em 

serviços de engenharia para fazer a medição oficial de toda unidade e a abertura de 

novo certame, mencionado no ponto anterior, permitirá a solução definitiva e conclusiva 

da situação.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Os fatos demonstram falha na elaboração do termo aditivo, uma vez que o aditamento contratual 

assinado após cinco dias da celebração do contrato, na tentativa de readequar o objeto contratual 

para a realidade da Unidade, não especificou nem detalhou o objeto da redução. Assim, mais 

uma vez, houve ausência de planejamento da Administração na elaboração do projeto básico da 

alteração contratual, acarretando menor transparência do ato administrativo devido à falta de 

especificações detalhadas da redução do objeto contratado. 

 

Recomendação 001: 

Estabelecer ao celebrar Termo Aditivo informações claras e objetivas sobre a alteração 

contratual, sendo no caso de supressão do quantitativo da prestação de serviços de limpeza, 

especificação detalhada da área a ser suprimida, a fim de garantir transparência e possibilitar o 

adequado acompanhamento da execução dos serviços. 
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2.1.3.10. CONSTATAÇÃO 

Exigência no Edital de Licitação, sem justificativa, de profissional registrado no Conselho 

de Psicologia para atuação em serviços de limpeza hospitalar, restrigindo o caráter 

competitivo do certame. 

 

Fato: 

O edital do Pregão Eletrônico nº 03/2011 para prestação de serviços técnicos de limpeza 

hospitalar continha em seus itens 59.3 e 59.4 as seguintes exigências de qualificação técnica: 

“59.3 Registro ou inscrição da pessoa jurídica licitante no Conselho Regional de 

Psicologia – CRP, bem como a comprovação de possuir em seu quadro permanente, 

profissional de nível superior, ou seja, o Responsável Técnico em Psicologia, para 

apoio na área de recrutamento e seleção; 

59.4 Registro ou inscrição da pessoa jurídica licitante no Conselho Regional de 

Enfermagem – COREN, bem como a comprovação de possuir em seu quadro 

permanente, profissional de nível superior, ou seja, o Responsável Técnico em 

Enfermagem.” 

Tal requisito de qualificação técnica não se coaduna com o objeto do contrato que é 

simplesmente de limpeza hospitalar, o que, a princípio, qualificar-se-ia como requisito de 

habilitação não previsto pelos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993, aplicados subsidiariamente ao 

Pregão.  

Mediante a Solicitação de Auditoria nº 2011.05335/005, de 27/06/2011, item nº 2, solicitou-se 

justificativa sobre a exigência dos profissionais com nível superior e registrados nos Conselhos 

de Psicologia e de Enfermagem. Por meio do Ofício nº 683/2011/GABDIR/HL/RJ, de 

30/06/2011, o HFL  informou que: 

“Quanto aos questionamentos referentes às exigências constantes nos itens 59.2, 59.3 e 

59.4 do Edital 03/2011, informamos que as peculiaridades da limpeza técnica 

hospitalar sinalizaram que as exigências em tela viabilizaram uma melhor prestação 

dos serviços. 

Na elaboração do edital questionou-se se isso não poderia representar restrição à 

competitividade, entretanto, acertadamente, decidiu-se por manter estes requisitos 

tendo em vista que a aplicação dos princípios licitatórios devem considerar o caso 

concreto, pois é este que determinará a amplitude de aplicação dos mesmos. 

Importante frisar que a ampla concorrência nas licitações jamais deve ser aplicada de 

maneira mecânica, desconsiderando-se uma interpretação e uma ponderação conjunta 

com peculiaridades do caso. Sendo assim, são permitidas, sim, restrições que busquem 

o melhor atendimento ao interesse público, desde que observados os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. 

Destaca-se que o nosso objeto de trabalho exige uma atenção especial com a 

higienização de nossas instalações e que a correta limpeza e conservação do ambiente 

hospitalar são imprescindíveis para evitar-se a proliferação de infecção, para garantir 

a confiabilidade dos serviços prestados e para assegurar a vida de nossos pacientes e 

funcionários. Há que destacar-se, ainda, que muitos dos funcionários da empresa 

contratada terão contato direto com pacientes, muitos em situações críticas como 

aqueles em tratamento em CTI (adulto e infantil), Hemodiálise, Quimioterapia, 

pacientes com gangrena em tratamento de diabetes, etc. Sendo assim, é redundante 

falarmos que a seleção e o treinamento destes funcionários terceirizados devem ser 

realizados de uma maneira mais acurada e técnica, e devem ser realizados por 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais II - 104 

 

profissionais de psicologia e enfermagem. 

Estas exigências questionadas constavam no Projeto Básico. Cumpre esclarecer que 

este fora elaborado pelo setor técnico responsável após periódicas reuniões com o 

grupo de Gestores do Ministério da Saúde. Para estas reuniões foram convocadas 

representantes das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar e responsáveis pelos 

Serviços de Hotelaria de todos os Hospitais Federais do Rio de Janeiro. 

Segundo documento anexo, foram realizadas discussões técnicas para definição de 

especificações, baseado em literatura vigente com o intuito de elaborar um Termo de 

Referência para Higiene Hospitalar Único para atender a toda Rede Federal de 

Hospitais no Rio de Janeiro. Esta orientação foi seguida não apenas pelo HFL como 

pelo Hospital Federal de Ipanema, sendo que os termos e as exigências de ambos os 

termos de referência e Editais são idênticos. 

Na oportunidade o então Pregoeiro do HFL entrou em contato com o COREN – 

Conselho Regional de Enfermagem e como CRP – Conselho Regional de Psicologia e 

ambos foram unânimes em afirmar que as exigências destes requisitos não seriam 

obrigatórias, mas representariam uma maior segurança quanto à qualidade dos 

serviços aqui prestados. Por oportuno, esclarecemos que a exigência quanto à 

inscrição da pessoa jurídica consiste na inscrição de um responsável técnico vinculado 

à referida empresa. 

Pelo exposto, fica transparente que referidas exigências foram solicitadas por um 

colegiado de especialistas das diferentes Unidade Hospitalares da Rede Federal do Rio 

de Janeiro e que constituiria imprudência, por falta de conhecimento técnico, a área 

administrativa afastá-las diante das informações obtidas junto aos Conselhos 

Profissionais. 

Por derradeiro, imperioso destacar que o Edital utilizado foi encaminhado para 

Consultoria Jurídica da União da Advocacia Geral da União a qual não questionou 

nenhuma das exigências de nosso Edital, conforme cópia de parecer anexo.” 

Em complementação ao informado, o mesmo Ofício nº 683/2011/GABDIR/HL/RJ encaminhou o 

Memorando Circular nº 077/CCIH/HL/RJ, de 30/06/2011, item nº 2, esclarecendo que: 

“A exigência de responsável técnico na área de enfermagem, foi discutida durante 

reuniões com os Gestores do Ministério da Saúde durante elaboração de Termo de 

referência único para atender todos os hospitais federais do Rio de Janeiro (em anexo 

memorando realizado para a Comissão Permanente de Licitação). A exigência de 

responsáveis técnicos das outras áreas especificadas neste item estava previamente 

definida e descrita no Edital do Processo.” 

A exigência de profissional registrado no Conselho Regional de Psicologia não encontra respaldo 

na legislação, considerando que a capacitação técnico-profissional prevista no art. 30, §1º, I, da 

Lei 8.666/1993 prevê que sua requisição limitar-se-á às parcelas de maior relevância, e os 

serviços de limpeza não se relacionam a serviços técnico prestados por profissional com registro 

no Conselho de Psicologia. Ainda que se admitisse o relacionamento entre os serviços de 

limpeza e o recrutamento dos funcionários que prestam o serviço, não há nenhum pré-requisito 

para a ocupação do cargo que realiza o recrutamento de mão-de-obra em nenhum tipo de 

empresa, podendo ser tal cargo de recrutamento ser ocupado por qualquer tipo de profissional 

com conhecimento de Recursos Humanos. Ademais, conforme mencionado na resposta do 

gestor, os Conselhos de Psicologia e de Enfermagem se pronunciaram pela não obrigatoriedade 

da existência dos profissionais relacionados aos conselhos nos quadros da empresas prestadoras 

dos serviços de limpeza hospitalar. E ainda na resposta do gestor, o argumento de que houve a 

elaboração de um Termo de Referência único para todos os hospitais federais do Rio de Janeiro 
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não foi corroborado por recomendação expressa de órgão ou comissão do Ministério da Saúde, 

válido para todos os hospitais federais.  

O Tribunal de Contas da União – TCU afastou a exigência do profissional de psicologia no 

Acórdão nº 597/2007 – Plenário para os serviços de limpeza. 

Por outro lado, o que se refere à exigência do profissional de enfermagem em serviços de 

limpeza hospitalar, o TCU se pronunciou favorável no Acórdão nº 2.521/2003 – Primeira 

Câmara, relativo ao Hospital Central do Exército, desde que não se constitua requisito o registro 

no Conselho Regional do estado do local da prestação dos serviços. 

Em conclusão, afigura-se não respaldada a exigência do profissional de psicologia e é admitida a 

exigência do profissional de enfermagem.    

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, a atual Diretora Geral do HFL, por intermédio do 

Ofício N°. 1066/2011/GABDIR/H L/RJ, de 28/09/2011, encaminhou sua manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“A questão sobre a solicitação de profissional registrado no Conselho de Psicologia no 

pregão 03/2011 já foi objeto de julgamento pelo TCU que emitiu o Acórdão n°7.3 

88/2011 - TCU – 1ª Câmara - Processo n° TC 008.724/2011-3 em 06/09/201 1 (anexo 

7). O Edital utilizado no pregão 03/2011 foi o mesmo utilizado pelo Hospital Federal de 

Ipanema. De toda forma, ressaltamos que apesar do (sic) Edital utilizado ter sido 

aprovado pelo NAJ- AGU por duas vezes, a unidade não mais fará tal solicitação em 
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nenhum certame futuro.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação da atual Diretora Geral corrobora o fato. Desta forma, a exigência foi indevida 

gerando ônus excessivo para os licitantes e reduzindo a competitividade do certame.  

 

Recomendação 001: 

Demonstrar no processo licitatório, nas licitações em que for exigido atestado de capacidade 

técnico-operacional registrado em conselho de classe, que tal exigência e indispensável a 

garantia do cumprimento dos serviços a ser contratados, em respeito ao art. 3º da Lei no 

8.666/1993, e ao principio da razoabilidade, previsto no art. 37, inciso XX I, da Constituição 

Federal, seguindo o entendimento do TCU exarado no Acórdão 2717/2008 Plenário. 

Recomendação 002: 

Apurar responsabilidade de quem deu causa à restrição ao caráter competitivo da licitação. 

 

 

2.1.3.11. CONSTATAÇÃO 

Redução injustificada da produtividade mínima prevista na IN/SLTI nº 02/2008 para 

limpeza de área hospitalar. 

 

Fato: 

A IN/SLTI nº 02/2008 define em seu art. 44, inc. V, o índice mínimo de produtividade para a 

limpeza de áreas hospitalares ou assemelhadas, fixando-o em 330m² por servente em jornada de 

oito horas diárias. Entretanto, em que pese a legislação vigente, o projeto básico que subsidiou a 

elaboração do Edital do Pregão nº 03/2011, em comparação com o projeto básico dos contratos 

anteriores, reduziu a produtividade por servente para 200m² na área hospitalar crítica e de  220m² 

na área hospitalar semicrítica. A justificativa apresentada baseou-se em uma “Exposição de 

motivos que justificam alteração da produtividade da atividade de limpeza técnica hospitalar 

nas áreas críticas do Hospital Federal da Lagoa” da Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar que descrevia a ação e resistência do microrganismo Acinetobacter baumannii, 

mencionava genericamente o aumento de sua presença em ambientes hospitalares brasileiros e 

sugeria a redução da produtividade para 150m², o que constitui redução ainda mais rigorosa do 

que a prevista no edital. Entretanto, o processo administrativo referente ao Pregão não foi 

instruído com laudos que comprovassem a necessidade de redução da produtividade para quase a 

metade da produtividade normal da área já caracterizadas como hospitalar, nem que 

confirmassem a presença efetiva do microrganismo nas dependências do HFL. 

Mediante a Solicitação de Auditoria nº 2011.05335/005, de 27/06/2011, item nº 7, solicitou-se 

justificativa sobre a redução da produtividade da limpeza da área hospitalar, cuja resposta foi 

disponibilizada no Ofício nº 683/2011/GABDIR/HL/RJ, de 30/06/2011, que encaminhou o 

Memorando Circular nº 077/CCIH/HL/RJ, de 30/06/2011, informando que: 

“A justificativa da alteração da produtividade (em anexo) foi realizada não somente 

pela presença/permanência do microrganismo Acinetobacter baumannii, mas também 

pela necessidade de limpeza rigorosa nas unidades críticas diferente daquela realizada 

em áreas administrativas no que se diz respeito a tempo e número de repetição do 

procedimento de limpeza. Normas de segurança relacionadas às condutas e rotinas de 

higienização hospitalar específicas para cada área hospitalar estão descritas e 

determinadas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Portanto, não é 
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somente o risco de contaminação pela bactéria, mas a permanência deste 

microrganismo em superfície e possível manutenção deste germe no ambiente 

hospitalar, já que é uma característica peculiar desta espécie em relação às demais 

espécies bacterianas hospitalares. Reiteramos que a presença da bactéria 

Acinetobacter baumannii não é detectada somente na nossa instituição, também isolada 

em diversas unidades hospitalares do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. A 

preocupação de minimizar a presença de bactérias patogênicas e multirresistentes no 

ambiente hospitalar, principalmente nas áreas críticas e desta forma reduzir o risco de 

contaminação.”  

Não restou demonstrada, nos autos, por meio de norma da ANVISA ou laudo técnico emitido por 

profissional competente, a necessidade expressa de redução dessa produtividade, em virtude do 

risco de contaminação permanente da referida bactéria. Além disso, não foi verificada em outros 

hospitais do Rio de Janeiro essa redução ocasionada pela presença da bactéria. 

Há que se ressaltar que a indicação de uma produtividade menor que a estabelecida pelas 

Portaria do Ministério do Planejamento, resulta de uma quantidade maior de profissionais, 

promovendo um dispêndio maior para a Administração.   

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, a atual Diretora Geral do HFL, por intermédio do 

Ofício N°. 1066/2011/GABDIR/H L/RJ, de 28/09/2011, encaminhou sua manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Neste processo foi utilizada planilha elaborada pelo Serviço de Infraestrutura. A 
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produtividade utilizada nesta planilha foi reduzida nas áreas críticas e semicríticas, 

considerando que o previsto na IN 02 de 02/04/2008 MPOG, define área hospitalar e 

assemelhadas, sem, no entanto diferenciar área hospitalar comum de área crítica e 

semicrítica. 

Tal fato foi considerando como precaução extra que se deve tomar para evitar a 

contaminação de pacientes, muitas vezes em estado grave, e evitar presença e 

proliferação de bactérias e afins, conforme estudo apresentado nos autos do processo. 

Nesse caso, é responsabilidade objetiva da Administração, estabelecida por meio da 

8080/90 que preconiza: "A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde com a realização integrada de ações assistenciais e 

de atividades preventivas.” 

Têm-se notícias sobre a questão da má qualidade dos serviços de limpeza hospitalar, 

sendo a questão das infecções nos ambientes hospitalares causa de morte de 100.000 

pacientes por ano no Brasil, além de provocar proliferação de insetos que em muitos dos 

casos afeta a produtividade da instituição, em prejuízo da população usuária do SUS. 

(anexo 8). 

As ações, neste caso, devem ser proativas e que prevenção é fundamental na prestação 

de serviços de saúde, para evitar a efetiva contaminação da unidade. 

O HFL tem um histórico de combate efetivo às infecções hospitalar. Para tanto, dispõe 

de CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) atuante que prima pela 

prevenção e pelo controle, elaborando treinamentos e campanhas na unidade, como por 

exemplo, a campanha de higienização das mãos, a instalação de dispensadores de álcool 

glicerinado em todas as enfermarias, entre outras.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em que pese a manifestação da Diretora Geral no sentido de proteger a saúde da população de 

forma proativa, a Administração não acostou nos autos a comprovação dos riscos que 

demandassem a redução da produtividade, deixando de expor a motivação de seu ato. As 

justificativas apresentadas foram da área administrativa do hospital, e não pela Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar ou outro ente apropriado para tal. 

 

Recomendação 001: 

Aprimorar instrução processual das contratações de serviços, apensando os laudos e demais 

documentos e estudos que comprovem os riscos das áreas hospitalares, a fim de justificar, 

inequivocamente, a necessidade de redução da produtividade mínima prevista na IN/SLTI nº 

02/2008 para limpeza de área hospitalar. 

 

 

2.1.3.12. CONSTATAÇÃO 

Pagamento de serviços de limpeza sem respaldo contratual no montante de R$ 518.096,79.  

 

Fato: 

No intervalo decorrido entre o fim da vigência do Contrato Emergencial nº 06/2009, com efeitos 

de 10/11/2009 a 09/05/2010, e o início da vigência do Contrato Emergencial nº 13/2010, em 

vigor de 02/07/2010 a 29/12/2010, ambos firmados com a empresa Facility Central de Serviços 

Ltda. (CNPJ 72.109.291/0001-61), foram detectados pagamentos à empresa no valor de R$ 

518.096,79. 
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Contudo, tal montante não possuía cobertura em nenhum contrato, uma vez que, de 10/05/2010 a 

01/07/2010, o Contrato nº 06/2009 havia expirado, e o Contrato nº 13/2010, ainda não estava em 

vigor. 

Mediante a Solicitação de Auditoria nº 2011.05335/009, de 05/07/2011, item nº 4, solicitou-se 

manifestação sobre o intervalo entre os contratos no qual houve a realização de pagamentos 

pelos serviços de limpeza. O Ofício nº 734/2011/GABDIR/HL/RJ, de 05/07/2011, que respondeu 

à solicitação informou que: 

“Esclarecemos que, conforme explicado anteriormente, as contratações comuns ou de 

grande vulto, como no caso de limpeza técnica hospitalar, eram realizadas a nível 

central. Apesar da orientação contida no Memorando Circular nº 83/2009/CGAD/RJ, 

datado de 03/07/2009, do Coordenador Geral de Administração do DGH (anexo), onde 

era determinado que a contratação de serviço de limpeza seria realizada pela 

Coordenação, o HFL realizou a contratação emergencial através da DL nº 112/2009, 

contrato nº 06/2009, vigente até 09/05/2010. 

Considerando que a contratação que deveria ocorrer a nível central, não se encontrava 

realizada, a Direção Geral do HFL determinou a abertura de um processo para 

realização do pregão, em paralelo ao que estava correndo no DGH. No início de Maio 

de 2010, após verificarmos que o pregão do DGH não se encontrava concluído, demos 

início a uma nova contratação emergencial, através do processo nº 

33408.004484/2010-12, já auditado por V.Sa.. O processo em questão retornou da 

análise do NAJ/AGU em 30/06/2010, sendo firmado novo contrato nº 13/2010 em 

02/07/2010.”  

O Gestor não contesta a falta de respaldo contratual, se limita a informar que havia uma 

determinação para a contratação centralizada, que havia um contrato emergencial que expiraria 

em 09/05/2010 e que apenas no início do mês de Maio é que se mobilizou para nova contratação. 

Essa providência deveria ter sido tomada com a antevisão do fim do prazo contratual e o tempo 

comumente dispendido pela Administração Hospitalar para concluir nova contratação, mesmo 

que emergencial, o que denota falta de planejamento por parte da Unidade, dando causa à 

prestação de serviços sem cobertura contratual.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 
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das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, a atual Diretora Geral do HFL, por intermédio do 

Ofício N°. 1066/2011/GABDIR/H L/RJ, de 28/09/2011, encaminhou sua manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O HFL realizou em 2009 a contratação de serviço técnico de limpeza hospitalar 

através do processo número 33408.007955/2009-19, DL 112/2009, contrato 06/2009. 

Até então o serviço era prestado sem cobertura contratual, uma vez que o DGH, 

responsável pelas contratações não havia concluído certame para contratação do serviço 

em pauta, após o fim de vigência do contrato 245/2006, firmado pelo INCA, quando 

tutor do HFL no momento da retomada dos Hospitais Federais pelo Ministério Saúde. 

Ocorre que entre o fim da vigência do contrato 06/2009 e a assinatura do contrato 

13/2010, houve um intervalo onde o serviço foi prestado sem cobertura contratual 

devido a morosidade na contratação da nova empresa pelo DGH, responsável pelas 

contratações de serviços para as quatro unidades Refederalizadas (conforme 

demonstrado no Memorando Circular número 83/2009/CGAD (anexo 9). 

A fim de evitar maior lapso temporal, o HFL realizou procedimento, mesmo contra a 

determinação do DGH. 

Quanto a questão do planejamento, esclarecemos que não depende apenas do 

planejamento das demandas próprias do HFL o que é realizado na unidade, mas devido 

a sua subordinação ao DGH, o HFL também está suscetível ao planejamento daquele 

departamento.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação da Diretora Geral corrobora o achado de auditoria e justifica parcialmente o 

pagamento sem a cobertura contratual, uma vez que o hospital não prescinde dos serviços de 

limpeza hospitalar. Porém, não ficou demonstrado nos autos a necessidade ora justificada e, 

também, uma vez sabedora do atraso na contratação centralizada, a Administração não agiu 

tempestivamente.  

 

Recomendação 001: 

Aprimorar o planejamento das contratações de serviços essenciais, iniciando tempestivamente o 

devido processo licitatório, com antecedência suficiente em relação ao término dos contratos 

vigentes, evitando a realização de contratação emergencial e pagamentos indenizatórios. 

Recomendação 002: 

Apurar responsabilidade de quem deu causa aos pagamentos por via indenizatória para os 

serviços de limpeza, nos termos da Orientação Normativa AGU n.º 04/2009. 
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2.1.3.13. CONSTATAÇÃO 

Incremento de 170% no valor pago por m2 das áreas hospitalares semicríticas e críticas no 

Contrato nº 07/2011, em relação à contratação anterior com a mesma empresa, com 

sobrepreço anual de R$ 1.031.536,80. 

 

Fato: 

Primeiramente, deve ser destacado que o Contrato nº 23/2010, de 30.12.2010, com 6 meses de 

prazo de vigência, totalizava R$ 1.759.574,04, resultando mensalmente em R$ 293.262,34. Já o 

Contrato nº 07/2011, de 15.4.2011, oriundo do Pregão 03/2011, nas mesmas condições, ficou em 

R$ 7.920.000,00 anual, sendo R$ 660.000,00 mensais, portanto, bastante superior ao 

emergencial. 

 

Com relação ás áreas comuns, sem incluir a hospitalar, o quadro a seguir apresenta a comparação 

entre os valores pagos para os diferentes tipos de áreas de limpeza sendo que, até 15/04/2011, o 

último contrato que vigorava era o de nº 23/2010,  sendo que após 15/04/2011, iniciou-se a 

vigência do Contrato nº 07/2011, com a empresa Facility Central de Serviços Ltda. Verifica-se 

que após 15/04, os valores são exatamente os de limites máximos fixados pela Portaria, 

entretanto nessas áreas não se pode registrar sobrepreço, vez que atendem ao limite da citada 

portaria.  

 
 Valores pagos até 

15/04/2011 (R$/m
2
) 

Valores pagos 

após 15/04/2011 

(R$/m
2
) 

Valores fixados pela Portaria SLTI nº 

34, de 07/12/2010 (R$/m
2
) 

Mínimo Máximo 

Área Interna 2,17 3,06 2,52 3,06 

Área Externa 1,28 1,53 1,26 1,53 

Esquadrias 0,77 0,70 0,57 0,70 

Fachadas 0,14 0,18 0,15 0,18 

Área Hospitalar 

Semicrítica 

5,27 13,68 Os valores não são fixados por 

portaria 

Área Hospitalar 

Crítica 

14,88 

 

Com relação à área hospitalar semicrítica e crítica em que não há fixação de limites por portarias, 

houve um incremento de 170% no valor pago por m2, em comparação à contratação anterior, 

sendo que as duas áreas hospitalares Semicrítica e Crítica respondem por 89,9% do valor mensal 

total.  

Esse incremento da área hospitalar pode ser explicado pelo aumento injustificado e 

desproporcional no custo dos materiais de limpeza, cujo valor de R$ 300,00 por servente/mês 

correspondia a 43,9% do valor mensal da mão-de-obra mais dispendiosa de R$ 682,41, relativo 

ao servente noturno de 12 horas, até 15/04/2011. A partir dessa data, sob a égide do Contrato nº 

07/2011, no valor de R$ 900,00 por servente/mês, esse custo com materiais passou a representar 

122,36% da remuneração do servente, que passou a custar R$ 735,54. 

Ainda sobre os preços praticados na área hospitalar, comparou-se os valores praticados em 

outros três hospitais da rede federal na Cidade do Rio de Janeiro (Hospital Federal de 

Bonsucesso – HFB, Hospital Federal Cardoso Fontes – HFCF e Hospital Federal de Ipanema – 

HFI), vigentes no período da contratação firmada pelo HFL, relacionados ao m2 das áreas 

semicríticas e críticas, sendo constatado que o valor praticado pelo Hospital Federal da Lagoa 

está acima da média de mercado, conforme demonstrado no quadro a seguir: 
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Classificação 

das áreas Área (m2) 

Valores Unitários praticados em outros 

Hospitais Federais (R$) * 

HFL 

(R$) 

Sobrepreço 

Unitário 

(R$) 

Sobrepreço 

Mensal (R$) 

HFB HFCF HFI** 

Valor 

Médio 

Hospitalar 

Crítico 4.572,0 8,68 9,37 8,19 8,75 14,88 6,13 28.041,60 

Hospitalar 

Semi Crítico 11.740,5 8,68 9,37 8,19 8,75 13,68 4,93 57.919,80 

Total de Sobrepreço Mensal 85.961,40 

* Para efeito de comparação, foram considerados os maiores valores para áreas hospitalares do HFB, HFCF e HFI, 

vigentes em abril de 2011.  

** HFI – Pregão n.º 22/2010 – Contrato n.º 25/2010, de 13/09/2010, firmado com a empresa Facility Central de 

Serviços Ltda., mesma empresa do HFL. 

 

Conforme demonstrado, estima-se que um sobrepreço anual de R$ 1.031.536,80 e mensal de R$ 

85.961,40 mensais.  

Ressalte-se que, como o contrato foi assinado em abril/2011, não se analisou pagamentos por 

ocasião dos trabalhos em campo. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e  

n.º 25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao 

Ministério da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, 

mediante Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, a atual Diretora Geral do HFL, por intermédio do 

Ofício n°. 1066/2011/GABDIR/H L/RJ, de 28/09/2011, encaminhou sua manifestação ao 
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Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Perto do fim do prazo de vigência do contrato 06/2009, ciente de que o processo em 

andamento no DGH não se encontrava finalizado, o HFL realizou nova contratação com 

base no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93 através do processo número 

33408.004484/2010-12, DL 68/2010, originando o contrato 13/2010. Ao fim deste 

contrato, não tendo resultado de nenhum certame realizado pelo DGH, o HFL realizou a 

DL numero 157/2010, processo 33408.012083/2010-36, resultando no contrato 

23/2010. 

Todos os contratos foram firmados com a mesma empresa que vinha prestando serviço, 

pelo mesmo valor do contrato 06/2009, sem que fosse realizado nenhum reajuste no 

valor final, mantendo também o mesmo quantitativo de mão de obra. 

Ressaltamos que entre o início da vigência do contrato 06/2009 em 09/11/2009 até o fim 

da vigência do contrato 23/2010 em 14/04/2011, o HFL praticou o mesmo valor sem 

nenhum reajuste ou repactuação, sendo certo que os custos de mão de obra e insumos 

variaram neste período. 

Em 15/04/2011, iniciou-se a vigência do contrato 07/2011, firmado através de certame 

realizado pelo HFL, processo 33408.000961/2010-71, pregão eletrônico 03/2011, cujos 

valores atualizados encontram parâmetros nas pesquisas de mercado balizadoras do 

pregão, constantes do referido processo. 

Então quando falamos da diferença de preço praticado na unidade antes e depois de 

15/04/2011, não estamos tratando de diferença de apenas 1 dia, mas sim na diferença de 

valores contratados com quase 2 anos de diferença.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Embora a Diretora Geral se manifeste de modo a justificar ser a diferença encontrada pela equipe 

referente ao período de dois anos, cabe destacar que se os preços praticados nas dispensas 

emergenciais não fossem exequíveis não seria possível a contratação de empresa para a prestação 

de serviço.  

Mesmo considerando a hipótese de dois anos de defasagem, não há justificativas para um 

incremento de 170 % no valor do m2 das áreas semicríticas e críticas, denotando a ocorrência de 

sobrepreço. A título de exemplo, a inflação acumulada pelo Índice Geral de Preços do Mercado – 

IGP-M (fonte: www.ibre.fgv.org.br) no período de abril/2009 a abril/2011 foi de 14%.  A 

variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC foi de 12,11% (fonte: www.fipe.org.br) no 

mesmo período. O Índice do Custo de Vida – ICV (fonte: www.dieese.org.br),  no mesmo 

período, para conservação de domicílio alcança 12,86%. Assim, mesmo considerando-se a 

inflação de itens específicos para limpeza de área hospitalar semicrítica, não se alcançaria o 

acumulado de 170% no período de dois anos. 

Além do aumento injustificado dos valores das áreas críticas e semicríticas, ocasionando prejuízo 

ao erário, observa-se que as demais áreas, previstas na Portaria SLTI n.º 34/2010, foram 

contratadas exatamente nos valores limites da citada portaria, corroborando a constatação de 

exigências restritivas à competitividade do certame, conforme registro em constatação específica 

do presente relatório, bem como constatação específica sobre divergências entre as metragens 

das áreas previstas nos projetos básicos dos contratos de limpeza hospitalar, que favoreceu à 

empresa Faciliy, que já prestava serviços por meio de contratações emergenciais anteriores e 

conhecia a área real de prestação dos serviços. 

 

http://www.ibre.fgv.org.br/
http://www.fipe.org.br/
http://www.dieese.org.br/
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Recomendação 001: 

Instruir adequadamente os processos, fazendo constar todos os documentos, memórias de cálculo 

Planilhas de Custos e Formação de Preços necessários à demonstração da adequação dos valores 

contratados de acordo com os parâmetros fixados pela Administração Pública. 

Recomendação 002: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa a contratação em valores acima dos praticados no 

mercado.  

Recomendação 003: 

Realizar a renegociação com a empresa contratada para adequação dos valores do m2 de áreas 

semicríticas e críticas ao preço de mercado, realizando novo certame licitatório caso a empresa 

não concordar com a adequação dos valores aos preços praticados no mercado. 

Recomendação 004: 

Providenciar o ressarcimento de valores pagos acima dos preços de mercado para o serviço de 

limpeza hospitalar, calculados em oito meses de contrato, o valor de R$ 687.691,20. 

 

 

Programa: ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE 

SAUDE 

Ação: 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 1.826.600,14 

Ordem de Serviço: 201111807 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

 

 

2.1.3.14. INFORMAÇÃO  

O Instituto Nacional do Câncer – INCA contratou, em 13/05/2005, a Empresa Transegur 

Vigilância e Segurança Ltda, por meio de contratação emergencial, para a prestação dos 

serviços de vigilância e segurança desarmada, mediante Dispensa de Licitação nº 075/2005, 

no valor de R$ 52.219,44 mensais, para atender ao Hospital Federal da Lagoa - HFL. Em 

2006, o INCA realizou o Pregão nº 007/2006, com vistas a contratar de forma definitiva a 

empresa para prestação de serviços de vigilância para atender ao HFL, sendo vencedora a 

empresa Arca da Aliança Vigilância e Segurança Desarmada Ltda., no valor de R$ 

47.952,00.  

 

Fato: 

O contrato celebrado entre o INCA e a empresa Arca da Aliança Vigilância e Segurança 

Desarmada Ltda., em 14/08/2006, foi subjugado em direitos e obrigações ao HFL, por meio do 
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1º Termo Aditivo, assinado em 1.3.2007. O contrato, cujo valor inicial foi estabelecido em R$ 

47.952,00 mensais, foi prorrogado por duas vezes, passando o valor mensal para R$ 55.761,62, 

conforme 1º Termo Aditivo, por conta do acréscimo ao objeto do contrato de 04 (quatro) postos 

de vigilância, sendo 2 (dois) postos de vigilância em regime 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais e 2 (dois) postos em regime 12X36 horas diurnas de segunda a domingo, com 

fundamento legal no art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

O 4º termo aditivo, celebrado em 19.09.2008, alterou a vigência para 18.08.2009, mas o HFL, 

em 20.5.2009, por meio do Ofício nº DG/HL/MS nº 689/2009, comunicou a rescisão contratual à 

Empresa Arca da Aliança Vigilância e Segurança Ltda, alegando faltas cometidas pela 

contratada, em virtude da não reposição e/ou reposição fora do prazo de mão-de-obra, 

redundando em prejuízo à prestação de serviço, aliado a cinco meses de não fornecimento de 

vale-transporte e ticket alimentação.  

Convocou-se a segunda colocada no Pregão nº 07/2006, a empresa Angel‟s Segurança e 

Vigilância Ltda, a qual vem prestando regularmente os serviços no hospital, conforme verificado 

até abril/2011.  

 

 

Programa: ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE 

Ação: 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e 

de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 7.590.177,35 

Ordem de Serviço: 201111808 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 

 

2.1.3.15. CONSTATAÇÃO  

Ausência de fiscalização adequada da execução do Contrato n.º 190/2005 no âmbito do 

Hospital Federal da Lagoa, incluindo a ausência de designação de servidor para acompanhar 

a execução contratual no âmbito do Hospital. 

 

Fato: 

A Empresa Rufolo – Empresa de Serviços Técnicos e Construções LTDA  presta serviços de apoio 

administrativo aos Hospitais de Ipanema, Lagoa, Andaraí e Cardoso Fontes por meio do Contrato 

n.º 190/2005, firmado pelo INTO, cujas despesas realizadas (regime de competência) nos exercícios 

de 2009 e 2010 totalizaram, respectivamente, R$ 20,7 milhões e R$ 18,5 milhões e foram 

integralmente custeadas pelo Instituto. 

O atesto de que os serviços foram prestados foi dado pelo fiscal de contrato do INTO, sem que 

constem dos processos documentos dos quatro hospitais que possam dar o devido suporte ao fiscal 

de contrato sobre a adequação da prestação do serviço contratado, como, por exemplo, delegação 
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formal de responsabilidade quanto à realização de fiscalização por servidores das unidades 

hospitalares beneficiárias do serviço. 

Em verificação à quantidade de postos de trabalhos utilizados no âmbito do contrato de 

terceirização de mão-de-obra administrativa firmado com a empresa Rufolo Empresa de Serviços 

Técnicos e Construções Ltda., verificou-se que há divergência entre os postos informados pelo HFL 

e os que estão sendo considerados para a realização dos pagamentos. 

Para elucidar a quantidade efetiva de postos que vem sendo utilizada, solicitou-se, por meio da  

Solicitação de Auditoria nº 2011.05335/009, de 05/07/2011, item nº 2, a listagem atualizadas dos 

prestadores de serviço terceirizados. A relação nominal dos terceirizados foi disponibilizada no 

Memorando nº 253/SERH/HFL, de 06/07/2011, contendo 37 nomes, enquanto o número de postos 

verificados no contrato original com o Instituto de Traumatologia e Ortopedia – INTO são 41. 

Assim, existe uma diferença de 4 postos entre o contratado e o efetivamente disponibilizado para 

prestação dos serviços no HFL . 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério da 

Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante Ofício 

MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-PR, 

respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada sobre 

os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares acima 

referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os esclarecimentos 

prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, acompanhados de manifestação 

do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro - 

DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando as 

providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo com as 

especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos licitatórios 

conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro das normas 

legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como parâmetro na 

elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-Geral da União e, 

para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de outros que atendam às 

necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria de 

Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações que 

foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o objetivo 

de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os controles 

administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Coordenador de Administração do HFL, com o “de 

acordo” da Diretora Geral, por intermédio do Ofício n.º 1065/2011/GABDIR/HL/RJ, de 28/09/2011, 

informou o que segue: 

“O contrato administrativo atualmente em vigência de n.º 190/2005, (anexo 2) foi firmado 

em 2005, entre o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia e a empresa Rufolo – Empresa 

de Serviços Técnicos e Construções Ltda para fornecimento aos 4 (quatro) hospitais 

refederalizados por meio do Decreto Federal nº 3.592/2005, quais sejam: Hospital da 
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Lagoa, do Andaraí, de Ipanema e Cardoso Fontes, uma vez que estes não mais dispunham 

de força de trabalho na área administrativa em razão do processo de municipalização. 

O referido contrato, em que pese o fato de que os hospitais beneficiados com a contratação 

arcarem com as despesas relativas ao pagamento mensal da parcela de empregados que 

estão à disposição, não receberam a sub-rogação do referido contrato. Deste modo, a gestão 

do contrato em comento permanece sob a responsabilidade do órgão contratante. 

Ao Hospital Federal da Lagoa, coube a destinação de 41 (quarenta e um colaboradores). No 

entanto, para que o recém-criado DGH pudesse desempenhar suas atribuições, foi 

determinada a cessão de 4 (quatro) colaboradores para desempenhar as atividades 

profissionais naquele departamento, e essa situação permanece até a presente data, 

conforme relação nominal anexa (anexo 3). Daí o motivo pelo qual o Auditor da CGU 

somente encontrou em atividade no H.F.L., 37 (trinta e sete) colaboradores. 

Ressalte-se que o DGH não é Unidade orçamentária e, por isso, não possui orçamento 

próprio para realizar as contratações de seu interesse. Este o motivo que justificou a decisão 

de realocar no DGH, parte da mão-de-obra inicialmente contratada pelas unidades 

hospitalares. 

Ressalte-se que a gestão do referido contrato é realizada, em conjunto entre o contratante e 

a Divisão de Políticas de Recursos Humanos da Coordenação Geral de Administração do 

Departamento de Gestão Hospitalar – DGH/MS, situada no 9º andar da Rua México n.º 

128, no Rio de Janeiro.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do Coordenador Geral apresenta justificativas para a divergência de 4 terceirizados 

entre a lista fornecida pelo HFL e o quantitativo previsto em contrato, no entanto, a inconsistência 

das informações e a ausência de esclarecimentos durante os trabalhos de campo da equipe de 

fiscalização evidenciam a deficiência de atuação da fiscalização contratual, não sendo razoável que 

a atividade de fiscalização de contrato seja realizada por servidor do INTO, que não cumpre sua 

jornada de trabalho no HFL. 

A ausência de controle da execução contratual no âmbito do HFL não permite que o fiscal de 

contrato tenha elementos suficientes para atestar a adequada prestação do serviço contratado, como, 

por exemplo, ter convicção de que todos os terceirizados cumprem adequadamente suas jornadas de 

trabalho, não sendo observado o cumprimento dos art. 31 a 35 da IN SLTI/MP nº 02/2008.  

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para que os contratos de apoio administrativo sejam adequadamente 

fiscalizados, incluindo a localização dos postos de trabalho de terceirizados, a verificação de suas 

jornadas de trabalho, e demais itens previstos na IN SLTI n.º 02/2008 e seu anexo IV, Guia de 

Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra. 
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ANEXO III – HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório apresenta os resultados dos trabalhos de fiscalização desenvolvidos por esta CGU 

no Hospital Federal do Andaraí. Os trabalhos foram desenvolvidos em 4 etapas, conforme 

apresentado na tabela abaixo: 

 
Etapa Período do trabalho 

de Fiscalização 

Período de exame Cooperação 

Técnica do 

DENASUS 

1ª - Serviços Continuados de 

lavanderia hospitalar, alimentação 

hospitalar, vigilância, limpeza e apoio 

administrativo 

13/06 a 08/07/2011 janeiro de 2009 a 

junho de 2011 

não 

2ª - Aquisição de materiais 

hospitalares e de medicamentos 

11/07 a 05/08/2011 janeiro de 2009 a 

junho de 2011 

sim 

3ª - Despesas relativas à locação de 

equipamentos 

08/08 a 31/08/2011 janeiro de 2009 a 

julho de 2011 

sim 

4ª - Execução de serviços e obras de 

engenharia 

08/08 a 31/08/2011 Janeiro de 2009 a 

agosto de 2011 

sim 

 

Os trabalhos desenvolvidos observaram as seguintes orientações: 

 Análise, por meio de amostra não probabilística, de processos licitatórios referentes à 

contratação de empresas para prestação de serviços continuados e fornecimentos de 

materiais, de locação e manutenção de equipamentos médicos-hospitalares e execução de 

obras; 

 Análise da ocorrência de superfaturamento, sobrepreço e pagamentos sem 

contraprestação de bens e serviços; 

 Análise dos processos de pagamentos referentes às empresas, por meio de amostragem 

não probabilística; 

 Inspeções físicas para verificação da existência e funcionamento dos equipamentos 

locados, incluindo a utilização de insumos relacionados aos contratos de locação, bem 

como a verificação da prestação dos serviços continuados; 

 Visitas aos locais de armazenagem dos materiais estocados para uso; 

 Visitas aos locais de execução das obras e serviços de engenharia; e 

 Análise dos processos de pagamentos, medições e projetos de engenharia. 
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2. DAS SITUAÇÕES VERIFICADAS 

 

2.1. MINISTERIO DA SAÚDE 

 

2.1.1. Programa: APOIO ADMINISTRATIVO 

Ação: 10122075020000001 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Objeto Examinado: Reforma, ampliação e adequação do espaço físico do setor de emergência, CTI, 

unidade intermediária e unidade coronariana; e execução da obra de reforma e adequação de espaço físico 

dos subsolos 1 e 2, situados no bloco da UPI para instalação da Farmácia, Anatomia Patológica, 

Engenharia Clínica, Almoxarifado e Rouparia. 

Agente Executor Local: HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 22.660,534,57 

Ordem de Serviço: 201112398 

Forma de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão 

 
 
2.1.1.1. INFORMAÇÃO 

Dados das obras objeto de exame.  

 

Fato: 

No âmbito do presente trabalho de fiscalização, foram objeto de exame duas obras de 

engenharia, cujos dados principais são apresentado abaixo: 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 21/2010 -  Processo: 33367.007823/2010-46 - Reforma, 

ampliação e adequação do espaço físico do setor de emergência, CTI, unidade 

intermediária e unidade coronariana. 

O processo em questão objetivou a contratação de empresa para a execução do projeto executivo 

e de serviços de reforma, ampliação e adequação do espaço físico do setor de emergência, CTI, 

unidade intermediária e unidade coronariana. A modalidade aplicada foi o pregão eletrônico e o 

critério de julgamento foi o menor preço global, com valor estimado de aquisição de 

R$21.104.809,15. 

Os trabalhos de fiscalização foram realizados na sede do Hospital Federal do Andaraí. 

Os exames compreenderam a análise do processo licitatório e seus respectivos pagamentos, 

medições parciais, projetos de engenharia, indagações escritas e orais realizadas com os 

servidores e visitas aos locais de execução das obras e serviços de engenharia. 

Não há registros no processo de pesquisas de preços dos itens no mercado e os preços estimados 

foram obtidos a partir do catálogo de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos  e 

Índices  da Construção Civil – SINAPI, e subsidiariamente a partir do Sistema de Custos de 

Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro- SCO e da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio 

de Janeiro - EMOP/MERCADO. 

Participaram do pregão as empresas: 

 Tangran Engenharia Ltda.,  CNPJ: 01.807.706/0001-22; 

 Midas Engenharia, CNPJ: 35.767.995/0001-03; 

 Hersa Engenharia e Serviços Ltda.,CNPJ: 01.376.473/0001-50; 

 Navele Empreendimentos e Serviços Ltda., CNPJ: 29.762.861/0001-99; 

 CP-2 Engenharia Ltda., CNPJ: 35.848.894/0001-59. 
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O licitante adjudicado foi a empresa Tangran Engenharia Ltda.,  CNPJ: 01.807.706/0001-22, e o 

lance vencedor foi de R$18.719.000,00, com taxa de BDI de 22,15%, que originou o contrato 

nº35/2010, em 17/12/2010. 

Foram designados como fiscais da obra os seguintes servidores: 

 Engenheiro civil, CREA: 2008106033 e matrícula 1787855, fiscal operacional. 

 Matrícula: 1787684, CREA: 81-1-22983-2-D, fiscal operacional. 

 Chefe de Infraestrutura, matrícula 2555957, fiscal administrativo. 

Até da data da realização dos trabalhos de fiscalização pela CGU, após a 6
a
 medição parcial, a 

execução físico-financeira da obra referida era de 20,58%, que equivale ao valor de R$ 

3.853.033,62. 

 

CONCORRÊNCIA 02/2009 - Processo: 33367.007013/2009-56 - Execução da obra de 

reforma e adequação de espaço físico dos subsolos 1 e 2, situados no bloco da UPI para 

instalação da Farmácia, Anatomia Patológica, Engenharia Clínica, Almoxarifado e 

Rouparia. 

O processo em questão foi realizado para a contratação de empresa para a execução do projeto 

executivo e a execução da obra de reforma e adequação de espaço físico dos subsolos 1 e 2, 

situados no bloco da UPI para instalação da Farmácia, Anatomia Patológica, Engenharia Clínica, 

Almoxarifado e Rouparia. A modalidade aplicada foi  a concorrência e o critério de julgamento 

foi o menor preço global, com valor estimado de aquisição de R$3.767.241,06. 

Os trabalhos de fiscalização foram realizados na sede do Hospital Federal do Andaraí. 

Os exames compreenderam a análise do processo licitatório e seus respectivos pagamentos, 

medições parciais, projetos de engenharia, indagações escritas e orais realizadas com os 

servidores e visitas aos locais de execução das obras e serviços de engenharia. 

Não há registros no processo de pesquisas de preços dos itens no mercado e os preços estimados 

foram obtidos a partir do catálogo de referência do Sistema EMOP (Empresa de Obras Públicas 

do Estado do Rio de Janeiro), e subsidiariamente a partir do Sistema de Custos de Obras da 

Prefeitura do Rio de Janeiro- SCO e da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro -  

EMOP/MERCADO. Não foi utilizado o Sistema SINAPI (Sistema Nacional de Preços de 

Pesquisa de Custo e Índice da Construção Civil), por não contemplar todos os materiais 

utilizados no âmbito hospitalar, segundo justificativa do Coordenador de Administração do 

Hospital. 

Participaram do pregão as empresas: 

- CP-2 engenharia Ltda. (CNPJ: 35.848.894/0001-59) - VENCEDORA; 

- Construtora Fado Lopes (CNPJ: 03.587.294/0001-98); 

- Trial Construtora Ltda. (CNPJ: 00.068.095/0001/85); 

- Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. (CNPJ: 29.762.861/0001-99);  

- Ibeg Engenharia e Construção Ltda. (CNPJ: 33.07.565/0001-90); 

- Eldec Engenharia e Instalações Ltda. (CNPJ: 28.103.778/0001-45); 

- CTV Construtora Tavares Videira Ltda. (CNPJ: 27.921.154/0001-72); 

- Damiani Soluções de Engenharia Ltda. (CNPJ: 03.618.474/0001-90). 

O licitante adjudicado foi a empresa CP-2 Engenharia Ltda., CNPJ: 35.848.894/0001-59, e o 

lance vencedor foi de R$2.875.955,13, com taxa de BDI de 22,15%, que originou o contrato 

nº12/2010, em 24/05/2010. 
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Foram designados como fiscais da obra os seguintes servidores: 

 Chefe do Serviço de Infra Estrutura (Fiscal Administrativo – CPF 879.817.267-00). 

 Engenheira Civil, CREA/RJ 2001108960/D (Fiscal Operacional – CPF 036.019.677-23). 

 Arquiteta e Urbanista, CREA/RJ 2005102881/D (Fiscal Operacional – CPF 085.099.787-

94). 

 Engenheiro Mecânico, CREA 31750/D  (Fiscal Operacional – CPF 268.634.487-34). 

 Engenheiro Civil CREA/RJ 2008106033/D (Fiscal Operacional – CPF  572.833.629-91). 

O contrato foi alterado quatro vezes por meio dos termos aditivos, a seguir descritos: 

 1º Termo Aditivo (29/01/2011): prorrogou o prazo de vigência, bem como, realizou um 

acréscimo contratual, em razão de modificação no projeto básico do contrato. O valor do 

aditivo foi de R$ 723.595,63 (setecentos e vinte e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais 

e sessenta e três centavos), passando o contrato para o valor de R$ 3.599.550,76 (três milhões, 

quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) e a 

nova vigência passou a ter o término em 30/03/2011. 

 2º Termo Aditivo (30/03/2011): prorrogou do prazo de vigência em razão de modificação 

no projeto básico do contrato. Não houve alteração de valor contratado e a nova vigência 

encerrou em 29/04/201. 

 3º Termo Aditivo (29/04/2011): prorrogou o prazo de vigência em razão de modificação 

no projeto básico do contrato. Não houve alteração de valor contratado e a nova vigência 

encerrou em 29/07/2011. 

 4º Termo Aditivo (29/07/2011): prorrogou do prazo de vigência, bem como, realização de 

acréscimo contratual em razão de modificação no projeto básico do contrato. O valor do 

contrato passou para o valor de R$ 3.941.534,57 (três milhões, novecentos e quarenta e um 

mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e no novo prazo de 

vigência encerra em 27/09/2011. 

Até a data da realização dos trabalhos de fiscalização pela CGU, após a 9ª medição parcial, a 

execução físico-financeira da obra referida era de 89,58%, que equivale ao valor de 

R$ 3.530.894,85. 

 

 

2.1.1.2. CONSTATAÇÃO 

Ausência de Licença para execução da obra ou serviço de engenharia, emitida pela Anvisa, 

de acordo com a RDC 50. 

 

Fato: 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA é responsável, dentre outras atribuições, 

por promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção 

e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos 

ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados.   

A referida agência preceitua no item 1.6 da Resolução – RDC nº 50, de 21/02/02, a qual dispõe 

sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos 

físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, que todos os projetos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde-EAS deverão obrigatoriamente ser elaborados em conformidade com 

as suas disposições. Neste sentido, o item 1.6 (Avaliação de Projetos) da norma dispõe que: 
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“1.6. Avaliação dos Projetos: 

-Para a execução de qualquer obra nova, de reforma ou de ampliação de 

estabelecimento assistencial de saúde - EAS é exigida a avaliação do projeto físico em 

questão pela Vigilância Sanitária local (estadual ou municipal), que licenciará a sua 

execução, conforme o inciso II do art. 10 e art. 14 da Lei 6437/77 que configura as 

infrações à legislação sanitária federal, Lei 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde e 

Constituição Federal. 

- A avaliação de projetos físicos de EAS exige a documentação denominada PBA – 

Projeto Básico de Arquitetura (representação gráfica + relatório técnico), conforme 

descrito no item1.2.2.1 e ART prevista no item 1.3 dessa Resolução. 

- Quando do término da execução da obra e solicitação de licença de funcionamento 

do estabelecimento, as vigilâncias sanitárias estaduais ou municipais farão inspeção 

no local para verificar a conformidade do construído com o projeto aprovado 

anteriormente. A equipe de inspeção deve possuir necessariamente um profissional 

habilitado pelo sistema CREA/CONFEA. 

- O proprietário deve manter arquivado em conjunto com o projeto aprovado pela 

vigilância sanitária, as ARTs referentes aos projetos complementares de estruturas e 

instalações,quando couber, conforme previsto no item 1.3 dessa Resolução. 

(...) 

1.6.2 – Procedimentos 

Para edificações novas, sejam estabelecimentos completos ou partes a serem ampliadas, 

é obrigatória a aplicação total desta norma e da legislação em vigor. 

Para obras de reforma e adequações, quando esgotadas todas as possibilidades sem que 

existam condições de cumprimento integral desta norma, devem-se privilegiar os fluxos 

de trabalho/material/paciente (quando houver), adotando-se a seguinte documentação 

complementar, que será analisada em conjunto com o projeto básico de arquitetura: 

1 - Planta baixa com leiaute dos equipamentos não portáteis (quando houver) e 

mobiliário principal, com as devidas dimensões consignadas ou representadas em 

escala; 

2 - Declaração do projetista e do responsável pelo EAS de que o projeto 

proposto atende parcialmente as normas vigentes para o desenvolvimento das 

atividades assistenciais e de apoio previstas, relacionando as ressalvas que não 

serão atendidas e o modo como estão sendo supridas no projeto em análise. 

(...) 

A direção do Estabelecimento de Saúde deverá encaminhar às vigilâncias sanitárias 

estaduais ou municipais, os projetos físicos referentes às modificações na estrutura 

física que impliquem mudanças de fluxos ou alteração substancial de leiaute ou 

incorporação de nova atividade, para que sejam avaliadas, segundo as normas 

vigentes. 

1.6.3. Obras Financiadas por Órgãos Públicos 

As obras a serem financiadas por órgãos públicos terão seus projetos físicos avaliados 

conforme as orientações contidas nas normas de financiamento destes órgãos, sem 

prejuízo dos definidos nesta Resolução, em especial do item 1.6.” (grifo nosso) 

Diante do exposto verifica-se a obrigatoriedade de aprovação dos projetos de reforma e 

ampliação dos EAS de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução RDC-50, sendo que 
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seu descumprimento, de acordo com o Art. 5
o
, constitui infração à legislação sanitária federal, 

conforme dispõe o artigo 10, incisos II e III, da Lei n
o
 6.437/77, a seguir transcrito: 

“Art. 10. São infrações sanitárias: 

(...) 

II - construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos ou casas de saúde, 

clínicas em geral, casas de repouso, serviços ou unidades de saúde, 

estabelecimentos ou organizações afins, que se dediquem à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, sem licença do órgão sanitário competente ou 

contrariando normas legais e regulamentares pertinentes: 

Pena - advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa.” (grifo 

nosso) 

Conjugando, portanto, o disposto no artigo 5o e no item 1.6 da RDC-50, com o artigo 10, inciso 

II, da Lei no 6.437/77, verifica-se que a falta de aprovação do projeto básico de arquitetura por 

parte do Órgão da vigilância sanitária local configura falha potencialmente grave, podendo 

ensejar, em última instância, à interdição do Hospital. 

Em consulta ao processo licitatório, documentos referentes aos pagamentos, medições e outros 

documentos relacionados a este serviço contratado, não foram localizados os documentos 

referentes ao licenciamento mencionado (licença, protocolo de abertura de processo de 

solicitação da mesma...). 

Foi solicitada a manifestação do gestor quanto à apresentação da licença emitida pela ANVISA, 

por meio da Solicitação de Fiscalização nº201112398/0004, item 12, de 15/08/20011, referente 

ao Pregão Eletrônico 21/2010 e da Solicitação de Fiscalização nº201112398/0005, item 21, de 

15/08/20011, referente à Concorrência 02/2009.   

No dia 18/08/2011, o Chefe de Serviço de Infraestrutura informou por meio de dois despachos 

sem número, referentes ao pregão eletrônico e à concorrência acima mencionados, que: “A obra 

ainda não tem aprovação da ANVISA.”. Adiciona-se que foi informado verbalmente, pelo 

mesmo servidor, que não foram protocoladas solicitações de licenciamento junto à ANVISA, 

para ambos os casos. 

É oportuno destacar a importância da licença ser emitida previamente à licitação das obras, uma 

vez que a ANVISA constata a adequação das instalações aos preceitos legais e  critérios 

funcionais relacionados à vigilância sanitária. A não observância prévia dos normativos previstos 

pode resultar na necessidade de adequações das instalações e equipamentos, que acarretarão 

custos adicionais à gestão, interrupção de serviços prestado à sociedade, entre outras 

consequências, bem como, nos casos de forte alteração do objeto licitado, a fuga do processo 

licitatório.    

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em síntese o gestor informa que se baseou, quando do planejamento para as obras em curso, no 

parágrafo único do artigo 10° da Lei nº6437/77, o qual dispõe que independem de licença para 

funcionamento os estabelecimentos integrantes da Administração Pública ou por ela instituídos, 

ficando sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à 

aparelhagem e à assistência e responsabilidade técnicas. 

Informa ainda que, em atendimento ao exposto pela CGU, encontra-se providenciando a 

autorização da Vigilância Sanitária no que concerne às áreas físicas assistenciais, com a 

realização dos procedimentos necessários. 
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Análise do Controle Interno: 

Primeiramente deve-se esclarecer que a constatação da CGU diz respeito à aprovação dos 

projetos por parte dos órgãos de vigilância sanitária estaduais, momento anterior à execução das 

obras e à obtenção da licença de funcionamento. Neste sentido a Resolução RDC nº 50 da 

Anvisa é clara ao dispor que para a execução de qualquer obra em estabelecimentos assistenciais 

de saúde (EAS) é exigida a avaliação do projeto físico em questão pela vigilância sanitária local 

a qual licenciará a sua execução. A resolução inclusive faz remissão ao inciso II do art. 10º da 

Lei nº 6.437/77, o qual dispõe que constitui infração sanitária construir, instalar ou fazer 

funcionar EAS´s sem licença do órgão sanitário competente. Da mesma forma, a supracitada 

resolução determina que, ao término da execução da obra e quando da solicitação de licença de 

funcionamento, as vigilâncias sanitárias farão inspeção no local para verificar a conformidade do 

construído com o projeto aprovado anteriormente. 

Ainda que se baseasse apenas no parágrafo único da Lei nº 6.437/77, não estaria o gestor livre 

das exigências pertinentes às instalações aos equipamentos e à aparelhagem, conforme expresso 

no texto da supracitada lei. Exigências essas dentre as quais se incluem as contidas na Resolução 

RDC nº 50, bem como as presentes nos normativos do Corpo de Bombeiros. 

A falta de aprovação prévia dos projetos pode levar à necessidade de intervenções futuras em 

obras recém reformadas, gerando desconforto aos usuários e custos financeiros adicionais. A 

indisponibilidade de leitos por falta de planejamento e ou necessidade de retrabalho em um 

sistema deficitário como o sistema Público de Saúde Brasileiro é falta gravíssima pela forte 

repercussão negativa sobre as condições de atendimento à população. 

 

Recomendação 001: 

Aprovar, previamente à realização dos procedimentos licitatórios, os projetos de obras nos 

Órgãos competentes, notadamente quanto às exigências da Resolução – RDC nº 50, de 21 de 

fevereiro de 2002 da Anvisa e às normas pertinentes do CBMERJ; 

 

 

2.1.1.3. CONSTATAÇÃO 

Falhas na elaboração dos projetos básicos referentes às obras contratadas por meio da 

Concorrência nº 02/2009 e do Pregão Eletrônico nº 21/2010.   

 

Fato: 

O presente trabalho de fiscalização teve por escopo, no que tange às obras de engenharia em 

execução ou contratadas pelo Hospital Federal do Andaraí, apenas os empreendimentos 

contratados por meio dos certames licitatórios Concorrência nº 02/2009 e Pregão Eletrônico nº 

21/2010.  Por meio da referida Concorrência Pública, a administração do Hospital Federal do 

Andaraí promoveu a contratação da obra referente à execução de reforma e adequação de espaço 

físico dos subsolos 1 e 2, situados no bloco da UPI para instalação da Farmácia, Anatomia 

Patológica, Engenharia Clínica, Almoxarifado e Rouparia, em área de aproximadamente 1.937m
2
 

e cujo custo de execução foi estimado em R$3.767.241,06; já, por meio do Pregão Eletrônico nº 

21/2010, foi realizada a contratação de obra de engenharia englobando a reforma, ampliação e 

adequação de diversos espaços do hospital, dentre os quais o setor de emergência, o centro de 

tratamento intensivo (CTI), a unidade intermediária e a unidade coronária, totalizando 

aproximadamente 5.700,00m
2
 de intervenção, com custo estimado de execução de 

R$ 21.104.809,15. 
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Analisando-se inicialmente o edital do Pregão Eletrônico nº 21/2010, verificamos que o projeto 

básico, que o compôs, apresentou as seguintes falhas em sua elaboração, todas estas relevantes 

pelo impacto que exercem na definição do objeto a ser contratado, e por consequência nos custos 

envolvidos: 

1) Elementos/peças insuficientes para caracterização do objeto a ser orçado e executado 

pelas licitantes; 

2) Inexistência, na planilha orçamentária, de serviços essenciais (e materialmente 

relevantes) à conformação do objeto; e 

3) Concepção de projeto estrutural inadequada às condições de contorno e especificidades 

do objeto a ser executado. 

Relativamente ao primeiro tipo de falha identificada no projeto anexo ao Pregão Eletrônico, 

insuficiência de elementos para caracterização do objeto a ser executado pelas licitantes, cumpre-

nos observar que o projeto básico que compôs o edital de licitação, o qual deveria ser suficiente 

para caracterizar o objeto a ser executado, compunha-se neste caso de 01 (uma) planilha 

orçamentária, de um memorial descritivo (Anexo I do edital) e de 16 (dezesseis) plantas baixas 

de arquitetura (Anexos do edital), as quais demonstram essencialmente a localização das 

obras/serviços a serem executados, e a arquitetura básica das áreas que seriam objeto de 

intervenção. Desta forma, a obra de engenharia em pauta, que engloba serviços de ampliação, 

adequação e reforma de aproximadamente 5.700 m
2
 de instalações hospitalares, foi 

caracterizada, no âmbito do pregão eletrônico nº 021/2009, apenas por meio de 01 memorial 

descritivo, de 01 planilha orçamentária e de 16 plantas baixas de arquitetura. 

Estas peças já seriam consideradas escassas se estivéssemos tratando de uma obra de engenharia 

convencional; já, em se tratando de obra de reforma e ampliação, com as diversas interferências 

que inevitavelmente ocorrem nestas circunstâncias, e tratando-se ainda de obra hospitalar, que 

demanda tratamento peculiar em relação a diversos aspectos (especificações técnicas, métodos 

construtivos, detalhamentos arquitetônicos), as peças que compuseram o edital resultam 

inevitavelmente insuficientes para caracterizar o objeto a ser executado, ou seja, a conformação 

de um “projeto básico” nos termos definidos na Lei Federal de Licitações demandaria um nível 

de detalhamento e de projeto muito mais aprofundado do que o que ocorreu no caso em comento. 

A necessidade de elaboração de projetos detalhados fica clara ao se analisar o objeto contratado 

por meio do PE nº 021/2010. O objeto a ser executado englobava não apenas os serviços usuais 

de uma obra de “construção civil” (fundações, estrutura, arquitetônico, hidráulica, esgoto, …), 

mas também todos os sistemas e instalações exigíveis/necessários ao funcionamento de um 

hospital, e em particular de um setor de emergência médica, tais como instalações elétricas 

especiais, instalações de rede lógica, instalações de detecção e combate a incêndio, instalações 

eletromecânicas, instalações de  climatização e controle da qualidade do ar em áreas/ambientes 

restritos, e ainda a instalação dos todos os sistemas de gases necessários ao funcionamento do 

hospital. 

Assim sendo, e conforme os elementos acima apresentados, foi verificado que o “projeto” que 

compôs o edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 21/2010 não dispunha de informações e 

elementos suficientes para caracterizar a obra de engenharia orçada e executada pelas licitantes. 

Sob a ótica da legalidade, têm-se que o projeto que compôs o edital de licitação não continha os 

quesitos necessários para constituir-se em um  “projeto básico”,  nos termos definidos pela Lei 

8.666/93 (art. 6º, inc. IX). 

No que tange à segunda falha levantada no projeto que compôs o edital do Pregão Eletrônico nº 

021/2010, inexistência na planilha orçamentária de serviços essenciais à conformação do objeto, 

foi possível identificar a inexistência, por exemplo, de rubricas para execução das instalações de 

água quente, ou a previsão de fundações não profundas, que certamente tornar-se-ão necessárias 

segundo as prospecções estratigráficas já executadas, ou ainda a previsão de execução de 
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serviços de reforço estrutural, os quais são imprescindíveis no caso em pauta, havendo inclusive 

serviços desta natureza já em execução. A não previsão destes serviços referidos, e de outros que 

certamente tornar-se-ão necessários durante a execução da obra (medição acumulada até a 

presente data = 20,4%), caracteriza falha na elaboração do projeto que compôs o edital de 

licitação, e comprova que a contratação em pauta ocorreu sem a existência de um “projeto 

básico”, nos termos exigidos pela Lei 8.666/93. Registre-se, por oportuno, que a Lei Federal de 

Licitações, em seu art. 7º, § 2º, determina expressamente que as obras e os serviços de 

engenharia somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade 

competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório; ainda, 

a própria Lei de licitações define, em seu art. 6º, inc. IX, os requisitos mínimos a serem 

atendidos por um projeto básico. 

Finalmente, em relação ao terceiro tipo de falha levantada na elaboração do projeto que compôs 

o edital de licitação do Pregão, inadequada concepção de projeto para alguns dos elementos 

integrantes da obra, têm-se como exemplo mais evidente a própria estrutura de concreto armado 

da edificação a ser construída, que foi prevista no edital de licitação segundo uma técnica 

construtiva convencional, mas que será construída (segundo o projeto executivo da obra, ainda 

em fase de finalização),  utilizando-se um sistema de vigas nervuradas (por conta das 

interferências existentes e dos vãos a vencer). Esta modificação na concepção do projeto 

estrutural implica alterações não apenas dos serviços envolvidos, mas principalmente dos 

quantitativos necessários (em particular das formas para a execução das lajes). Adiciona-se a 

informação que está previsto termo aditivo, porém até o momento da fiscalização da CGU, o 

mesmo não havia sido celebrado. 

 Em definitivo, e segundo os elementos acima apresentados, foi constatado que o projeto que 

compôs o edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 21/2010 apresenta falhas importantes e 

diversas omissões, motivo pelo qual constatamos que este não atende, sob diversos aspectos, os 

requisitos exigidos pela Lei 8.666/93 para conformação de um “projeto básico”, nos termos 

dessa lei. 

Em relação à Concorrência nº 02/2009, que envolve a segunda obra de engenharia fiscalizada no 

âmbito do presente trabalho, foi verificada a ocorrência dos mesmos tipos de inconsistências 

descritas para o caso anterior, visto que o projeto básico, que compôs o edital da concorrência, 

apresenta diversas falhas em sua elaboração e omissões que resultaram, neste caso, em 

necessidade de 04 aditamentos contratuais para adequações do cronograma (dilatação do prazo 

de execução), incorporação de novos serviços e ajustes dos quantitativos da planilha contratual – 

o valor originalmente contratado com a executora foi R$ 2.875.955,13, passando após os ajustes 

realizados para R$ 3.941.534,57 (acréscimo de 37,05% no custo total da obra). 

Dentre as falhas levantadas na elaboração do projeto básico, além das diversas inconsistências 

nos quantitativos estimados, e nos serviços necessários à consecução do objeto (do qual resultou 

a realização de 04 aditamentos contratuais, com acréscimo de serviços/insumos por valor 

superior a R$1.000.000,00 – aumento de 37,05% em relação ao valor originalmente contratado), 

ganha destaque a indicação, na planilha orçamentária/contratual, de serviços mediante a unidade 

de medida “verba”, em particular aquele correspondente ao item orçamentário 7.1, descrito como 

“Instalações elétrica, hidráulica, telefone, lógica, mecânica e sanitária” (ou seja, englobando 

todas as instalações da obra em única rubrica), para o qual foi indicado um preço global estimado 

de R$ 1.284.500,00 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil e quinhentos de reais) – registra-

se que esta questão específica, referente à indicação de serviços na planilha orçamentária 

mediante a unidade “verba”, foi objeto de apontamento específico constante do presente relatório 

de fiscalização. Ainda, a insuficiência de elementos para caracterização da obra a ser executada e 

a inexistência, na planilha orçamentária, de serviços essenciais à consecução do objeto, também 

foram identificadas como falhas no projeto vinculado ao edital da Concorrência nº 02/2009. 
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Por conseguinte, segundo os elementos apresentados acima, e da mesma forma que ocorrera na 

licitação anterior (PE nº 21/2010), resta comprovado que o projeto que compôs o edital de 

licitação da Concorrência Pública nº 02/2009 apresentou diversas falhas importantes e omissões 

de serviços e informações relevantes por conta das quais entendemos que o mesmo não atende os 

requisitos exigidos pela Lei 8.666/93 para conformação de um “projeto básico”. 

Cabe mencionar adicionalmente, por oportuno, que o Tribunal de Contas da União já pacificou 

jurisprudência acerca da questão, por meio da Súmula nº 261, de 30/06/2010, onde informa que 

em licitações de obras e serviços de engenharia é necessária a elaboração de projeto básico 

adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no 

art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, transcrito a seguir: 

“IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 

identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 

elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados 

para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 

competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a 

sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 

necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos propriamente avaliados;” (grifo nosso) 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com relação à falha 1 (insuficiência de elementos para caracterização do objeto) o gestor 

transcreveu trechos da Lei nº 8.666/93 e da Instrução Normativa nº 02/2008 acerca do conteúdo 

do projeto básico e afirmou que a documentação disponibilizada para a licitação (composta por 

101 folhas com descrições de materiais e serviços, somadas a planilhas de custo, cronograma 

físico-financeiro e 16 plantas) atendia aos preceitos legais, fornecendo as definições necessárias 

ao bom executar da obra.  

Afirma também que o projeto básico define os componentes e requisitos necessários estipulados 

nas normas vigentes referentes aos sistemas a serem instalados e que os fatos ensejadores do 

presente questionamento dizem respeito aos projetos executivos, os quais são de 

responsabilidade da contratada, sendo certo que a legislação somente exige para a realização de 

licitações de obras e serviços de engenharia a elaboração de projeto básico. 

 Quanto à falha 2 (inexistência de serviços essenciais na planilha orçamentária) o gestor 

afirma que: 
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 Instalações de água quente: Não previu as instalações de água quente porque não possui a 

intenção de realizá-las. Neste sentido informa que serão instalados chuveiros elétricos; 

 Previsão de fundações não profundas: Informa que, conforme previsto no projeto básico, 

será realizada fundação com estaca raiz, indicando inclusive os itens 5.1 e 5.2 da planilha 

orçamentária; 

 Reforço estrutural: Informa que o reforço estrutural, fato superveniente, se fez necessário 

devido á patologias estruturais ocultas, tendo sido autorizado apenas face à ameaça de 

comprometimento da estrutura predial, o que poderia causar grande prejuízo ao erário; 

No que diz respeito à falha 3 (substituição da técnica construtiva da estrutura de concreto 

armado) o gestor informou que a substituição das estrutura convencional laje, com fôrmas e 

armaduras igualmente convencionais, deve-se ao fato de se poder optar por um processo mais 

rápido e tecnicamente mais adequado ao tipo de instalação pretendido, a saber, a preferência por 

uma laje alveolar. 

 

Análise do Controle Interno: 

Com relação à justificativa para falha 1, a Lei nº 8.666/93 é clara, em seu art. 6º, inciso IX, alínea 

b, ao dispor que o projeto básico deve contemplar as soluções técnicas globais e localizadas, 

suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de 

variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 

montagens. No projeto licitado não há sequer uma planta de instalações. Não há projeto para o 

sistema de detecção e alarme de incêndio, para o sistema de climatização e exaustão, para o 

sistema de gases medicinais, para o sistema de sonorização, para as instalações elétricas, etc. O 

projeto apresentado, portanto, não atende à lei, uma vez que reservou para a etapa de projeto 

executivo, já de responsabilidade da contratada, a definição de cada um dos sistemas 

supracitados, bem como todo o seu detalhamento. Desta maneira, todo o encaminhamento das 

tubulações, locação dos equipamentos, detalhamento das interligações, etc, ficará a cargo da 

empresa contratada. 

Desta maneira foi transferida à construtora a competência da Administração para definição dos 

serviços a serem realizados (especificações, soluções técnicas, etc). De fato a Administração 

abriu mão do seu poder/dever de definir com precisão as soluções técnicas que melhor 

atendessem o interesse público, resguardando a economicidade. Essa situação fragiliza, 

inclusive, os quantitativos apresentados na planilha orçamentária apresentada, uma vez que 

foram inseridos sem que houvesse projetos para a sua quantificação (ex. quantitativos de 

eletrodutos, cabeamento, detectores de incêndio e caixas de som). 

A análise da falha 2 será subdividida nos tópicos a seguir: 

 Instalações de água quente: o esclarecimento apresentado vai de encontro ao documento 

assinado, de 07 de janeiro de 2011, como justificativa para o Termo Aditivo ao Contrato 

nº 12/2010, o qual apresentava o seguinte argumento: “7º Em virtude da necessidade de 

se executar uma rede de água quente em CPVC, para futura instalação de sistema solar, 

a fim de reduzir os custos de energia elétrica com a retirada futura dos chuveiros 

elétricos do hospital, e para evitar uma nova obra em uma área recentemente executada, 

foi necessária a execução destes serviços não contemplados no projeto básico e em 

planilha orçamentária". Tendo em vista a assinatura do termo aditivo pela Administração, 

presume-se a concordância desta com a justificativa apresentada pela empresa e, portanto 

que, contrariamente ao argumentado pelo gestor, as instalações de água quente deveriam 

ser executadas, evidenciando, mais uma vez, a fragilidade no controle da obra por parte 

da fiscalização; 
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 Fundações: o gestor afirma que executou o tipo de fundação previsto na planilha 

orçamentária (estaca raiz). Todavia, não foi disponibilizada documentação comprobatória 

dos serviços realizados. Assim sendo, mantém-se a constatação até que nos seja 

apresentada a documentação supracitada; 

 Reforço estrutural: Quanto às patologias estruturais ocultas, o fato de a reforma ser 

realizada em uma estrutura edificada a mais de 50 anos já seria suficiente para que a 

equipe de engenharia do hospital realizasse um estudo minucioso, aplicando os testes 

necessários para verificar a real condição de sua estrutura. Tais exames, se realizados 

tempestivamente, poderiam alertar a equipe do HFA sobre a real situação da edificação e 

suas necessidades, as quais seriam contempladas nos projetos a serem licitados.  

Em que pese a não realização destes exames, entende-se que a falta de estrutura de pessoal, de 

projetos arquitetônicos e de instalações, para não falar de recursos financeiros, pode ter 

prejudicado a realização de tais procedimentos.  

Desta maneira, acatamos a justificativa quanto às patologias ocultas recomendando, no entanto 

que, na medida do possível, a equipe de engenharia do HFA realize vistorias e exames periódicos 

na estrutura do hospital com a finalidade de se antecipar a eventuais problemas que possam por 

em risco a segurança de pessoas e do patrimônio. 

Quanto à justificativa da falha 3, demonstra-se, mais uma vez, a fragilidade do projeto básico 

licitado, uma vez que este já deveria apresentar as soluções técnicas globais e localizadas 

suficientemente detalhadas, resultante de estudos e comparativos das possíveis soluções que 

atendessem a obra em questão. Não existe liberdade, portanto, para o gestor decidir, após a 

licitação e contratação da empresa, que outras soluções técnicas atenderiam melhor e com base 

neste argumento realizar alterações contratuais. Essas outras possíveis soluções técnicas 

deveriam ter sido avaliadas quando dos estudos para elaboração do projeto básico. Soma-se a 

isso o fato de que não havia óbice técnico que impedisse, ou mesmo, que sugerisse que a solução 

técnica contratada não poderia ser executada. Mais que isso, a alteração contratual sem motivo 

que a justifique consubstancia-se em fuga ao processo licitatório. 

Diante de todo o exposto fica mantida parcialmente a constatação, tendo sido acatada a 

justificativa quanto à necessidade de reforço estrutural. 

 

Recomendação 001: 

Atentar para o cumprimento de todas as exigências de detalhamento do projeto básico dispostas 

na legislação pertinente, notadamente o art. 6º, inciso IX e suas alíneas da Lei 8.666/93; 

 

 

2.1.1.4. CONSTATAÇÃO 

Atrasos na execução da obra objeto do contrato n° 35/2010 devido à má gestão 

administrativa do hospital. 

 

Fato: 

A obra de engenharia referente à ampliação, adequação e reforma do setor de emergência, do 

centro de tratamento intensivo - CTI, da unidade intermediária e da unidade coronária do 

Hospital Federal do Andaraí, contratada com a empresa Tangran Engenharia Ltda. por meio do 

Pregão Eletrônico nº 21/2010, teve um prazo de execução previsto em edital, e pactuado 

originalmente com a executora, de 15 (quinze) meses a partir da data de início dos serviços. O 

ajuste contratual para execução da referida obra, de número 35/2010, foi firmado em 17 de 
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dezembro de 2010. 

Segundo a documentação que consta do processo, a obra teve início em 24 de janeiro de 2010, e 

o seu prazo de execução, originalmente previsto em 15 meses, já foi alterado conforme termo 

aditivo, sendo atualmente estimado em aproximadamente 23 meses (8 meses de acréscimo). O 

atraso na execução do projeto torna-se evidente na última medição da obra (6ª medição), que 

aferiu os serviços executados até 31 de julho de 2011, demonstrando execução físico-financeira 

total acumulada de 20,58%, apesar de já ter transcorrido, até essa data, período de execução 

superior a 40,0% do originalmente previsto para a obra. 

Compulsando os autos do processo, verifica-se a existência de diversos documentos que indicam 

como principais fatores responsáveis pelo atraso ocorrido no início dos serviços, e pelo ritmo 

mais lento de execução dos mesmos, a necessidade de manter a emergência e outros setores do 

hospital em operação durante a obra, e a consecução concomitantemente de diversas outras obras 

nas dependências do hospital. Na verdade, os elementos apontados pelos gestores como 

justificativa para os atrasos ocorridos na execução da obra representam falhas de planejamento 

do empreendimento. 

Outro aspecto que tem impacto sobre o andamento das obras, e que foi verificado durante a 

inspeção física realizada, diz respeito à segmentação da reforma do hospital em diversas obras 

menores, as quais estão sendo executadas em forma concomitante, por diversas empresas. A 

segregação das obras em obras menores não representa uma falha administrativa por si só, mas a 

execução de obras de reforma de pavimentos distintos e superpostos do mesmo edifício, em 

ritmos distintos, ou mesmo em épocas diversas, acarreta dificuldades adicionais para o término 

dos serviços, como um todo. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor informa que a necessidade de prorrogação do prazo de execução contratual deu-se 

exclusivamente por interesse público, tendo sido motivada por acontecimentos relevantes no 

cenário público de saúde do Rio de Janeiro. Afirma que a desativação de áreas exigidas para a 

execução dos serviços contratados por vezes são obstaculizadas pela imperiosa necessidade de 

manutenção de determinada quantidade de leitos operacionais e que existe no hospital um 

serviço de emergência aberto 24 horas por dia, o qual foi sobrecarregado pelo fechamento 

provisório do Hospital Pedro II, pelo adiamento da inauguração do INTO e pelas obras nas 

emergências dos hospitais de Jacarepaguá e de Bonsucesso. 

Quanto ao sobrepreço apontado, o gestor informa que os valores a serem pagos referentes à 

administração do serviço durante o período acrescido não serão estabelecidos considerando-se os 

meses acrescentados ao prazo original para a conclusão da obra. Segundo ele, os valores a serem 

pagos serão calculados levando-se em conta o montante ainda a ser remunerado para rubrica em 

questão quando do expirar deste contrato, ou seja, a taxa administrativa será aplicada sobre o 

total restante a pagar quando da prorrogação, não sobre o tempo prorrogado, inexistindo assim o 

dispêndio extra decorrente da prorrogação contratual. 

 

Análise do Controle Interno: 

Quanto às justificativas de manutenção do número de leitos e de existência de serviço de 

emergência 24 horas, deve-se considerar que ambas já eram de conhecimento da equipe técnica 

do hospital quando do planejamento das obras a serem executadas, não configurando evento 

superveniente, não podendo servir de justificativa para a prorrogação do prazo contratual.  

Quanto ao aumento da demanda dos serviços do hospital devido aos problemas citados em outras 

unidades, eventos supervenientes à assinatura do contrato, entende-se que realmente poderiam 
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afetar o cronograma de execução das obras. Deve-se demonstrar, no entanto, por meio de 

relatórios de atendimentos realizados em período anterior à execução das obras, bem como 

durante a sua execução, os números que justificam essa sobrecarga de atendimentos por parte do 

HFA. 

Quanto à justificativa sobre o eventual prejuízo advindo da prorrogação do contrato, acatamos a 

justificativa do gestor de que não haverá dispêndio extra decorrente da prorrogação contratual 

para o item em questão (administração local da obra). Ressalta-se, no entanto, que devem ser 

envidados esforços para que aja maior congruência entre os cronogramas físico e financeiro (à 

época da auditoria o percentual executado era de 20,58% enquanto que o percentual medido era 

de 42,9%). 

 

Recomendação 001: 

Apresentar os documentos referentes ao quantitativo de atendimentos (e sua variação por conta 

dos problemas listados em outros hospitais). 

Recomendação 002: 

Efetuar, anteriormente às futuras contratações, o planejamento detalhado das intervenções a 

serem realizadas, inclusive com a participação de servidores dos outros departamentos do 

hospital, com o intuito de antecipar e minimizar os problemas verificados por esta equipe de 

auditoria. 

Recomendação 003: 

Abster-se de realizar novos pagamentos até que o percentual de serviços executados se aproxime 

do percentual de pagamentos realizados; 

 

 

2.1.1.5.  CONSTATAÇÃO 

Atrasos na execução do objeto do contrato n° 12/2010, resultando em Prejuízo de 

R$47.590,73. 

 

Fato: 

A obra de engenharia referente à reforma e adequação de espaço físico dos subsolos 1 e 2, 

situados no bloco da UPI para instalação da Farmácia, Anatomia Patológica, Engenharia Clínica, 

Almoxarifado e Rouparia do Hospital Federal do Andaraí, contratada com a empresa CP-2 

Engenharia e Construção Ltda. por meio da Concorrência 02/2009, teve um prazo de execução 

previsto em edital, e pactuado originalmente com a executora, de 240 dias corridos. O ajuste do 

contrato nº 12/2010 para execução da referida obra foi firmado em 24/05/2010. 

Em análise ao processo administrativo correspondente, verificamos que ocorreram diversos 

aditivos contratuais para dilatação do prazo de execução, conforme detalhado a seguir: 

• 1º Termo Aditivo - firmado em 29/01/2011, alterando o prazo de execução para 30/03/2011. 

• 2º Termo Aditivo - firmado em 30/03/2011, alterando o prazo de execução para 29/04/2011. 

• 3º Termo Aditivo - firmado em 29/04/2011, alterando o prazo de execução para 29/07/2011. 

• 4º Termo Aditivo - firmado em 29/07/2011, alterando o prazo de execução para 29/09/2011. 

Desta forma, foi verificado no âmbito do contrato n° 12/2010 a necessidade de dilatação do 

prazo de execução, por reiteradas vezes, o qual seria decorrente (da mesma forma que ocorrera 

no contrato n° 35/2010) de falhas de planejamento do empreendimento, e no próprio projeto 
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básico da obra. Estas falhas implicaram não somente em atrasos no cronograma, mas também em 

dispêndios adicionais, conforme constatado, por exemplo, em relação ao item orçamentário 

“administração local da obra”: neste caso, enquanto o valor total contratado foi de R$126.908,60 

(cento e vinte e seis mil, novecentos e oito reais e sessenta centavos), a ser pago em 08 (oito) 

parcelas mensais de R$ 15.863,58 (quinze mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e 

oito centavos), a última medição realizada (9ª medição) acusava já a execução de 11 (onze) 

parcelas mensais de administração local, correspondentes a R$ 174.499,33 (cento e setenta e 

quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos). 

Por conseguinte, os atrasos ocorridos na execução da obra referente à Concorrência 02/2009 já 

resultaram, apenas na rubrica administração local, em um prejuízo à Administração de 

R$47.590,73 (quarenta e sete mil, quinhentos e noventa reais e setenta e três centavos). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor informa que os aditamentos processuais realizados foram devidamente justificados e 

aprovados pela Consultoria Jurídica da União, registrando ainda que as patologias estruturais 

ocultas verificadas durante a execução contratual, bem como a necessidade de manutenção do 

funcionamento de áreas operacionais, foram os fatores motivadores do acréscimo do valor 

contratual e da prorrogação do prazo de execução. 

Quanto ao prejuízo apontado o gestor afirma que o aditivo referente ao valor do item 

“administração local da obra” é consequência dos aditivos contratuais que elevaram em R$ 

829.553,40 o valor do contrato, ocasionando a necessidade de um reajuste no item em comento. 

Nesse sentido, como o item “administração Local da obra” equivalia a 4,617% do valor do 

contrato, foi estimado este mesmo percentual para o aditivo, resultando em um valor de R$ 

36.610,18. Assim sendo, o acréscimo realizado não considerou o prazo de execução, mas sim o 

valor acrescido do aditivo contratual. 

 

Análise do Controle Interno: 

No que diz respeito à justificativa da necessidade de manutenção do funcionamento de 

determinadas áreas, deve-se ressaltar que se trata de fato pré-existente e perfeitamente passível 

de ser levado em consideração quando do planejamento da obra (momento prévio à elaboração 

do projeto básico). 

Quanto às patologias estruturais ocultas, estas já foram analisadas na constatação 003. 

No que diz respeito aos pagamentos do item administração local, diferentemente do alegado pelo 

gestor, cada mês a mais, não previsto no contrato original, foi pago pelo mesmo valor das oito 

parcelas previstas inicialmente (R$ 15.863,58/mês). A equipe de auditoria verificou que até a 

nona medição já haviam sido pagas 11 parcelas de R$ 15.863,58, o que totalizava R$ 47.590,74, 

acima, portanto, dos R$ 36.610,18 supracitados. Destaca-se que a obra não havia terminado 

quando da nona medição. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas, 
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Recomendação 002: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos, notadamente aqueles responsáveis 

pela aprovação das medições de serviços não executados, e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.1.6.  CONSTATAÇÃO 

Incorporação, na planilha orçamentária anexa ao edital da Concorrência nº 02/2009, de 

itens  com cotação de serviços mediante a rubrica “verba”. 

 

Fato: 

Examinando a planilha orçamentária que compôs o edital da concorrência pública referida em 

epígrafe, verificamos que a administração do Hospital Federal do Andaraí incorporou à mesma 

itens orçamentários utilizando a unidade de medida “verba”, e indicando quantitativo de serviço 

unitário (1,00) para os mesmos. Por consequência, a planilha de preços pactuada com a empresa 

vencedora do certame (CP-2 Engenharia Ltda. - CNPJ: 35.848.894/0001-59 - Contrato nº 

12/2010) também foi formatada utilizando a unidade “verba” para esses itens orçamentários, 

conforme detalhado abaixo:  

 

Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. 
Preço orçado pela 

contratante (R$) 

Preço contratado com 

a executora (R$) 

5.27 
Fornecimento e colocação de 

esquadrias em geral (janelas) 
vb

1
 1,00 83.492,50 58.444,75 

5.28 
Fornecimento de ferragens para 

esquadrias em geral 
vb

1
 1,00 16.143,60 11.293,32 

7.1 

Instalações elétricas, hidráulicas, 

telefone, lógica, mecânica e 

sanitária 

vb
1
 1,00 1.284.500,00 1.027.600,00 

(1) vb = verba. 
 

O fato ora relatado, por impossibilitar a mensuração do custo unitário dos serviços, constitui 

prática ilegal, indo de encontro ao disposto nos arts. 6º, IX, “f”, e 7º, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93, 

e em particular ao art. 7º, § 4º, dessa lei, abaixo transcrito: 

 

“§ 4o  É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais 

e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 

previsões reais do projeto básico ou executivo.” 

 

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União considera irregular a prática 

verificada no caso em comento, admitindo apenas a orçamentação por verba em situações onde 

não há como se definir unidades de medição, ou como aferir quantitativos de serviços/materiais, 

ou ainda quando o serviço é praticamente imensurável - Decisões nº 615/2001 e nº 822/2002, 

ambas do Plenário, e Acórdãos n.º 1.091/2007, nº 3.086/2008, nº 93/2009 e n.º 80/2010, todos do 

Plenário. No caso concreto em análise, os itens acima relacionados, cotados por meio de “verba” 

– fornecimento e colocação de esquadrias em geral (janelas); fornecimento de ferragens para 

esquadrias em geral; e instalações elétricas, hidráulicas, telefone, lógica, mecânica e sanitária – 

eram perfeitamente quantificáveis, sendo irregular, portanto, a mensuração por meio dessa 

sistemática. 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais III - 18 

 

Cumpre-nos destacar finalmente, acerca da falha levantada, que no caso do referido item 

orçamentário 7.1, a materialidade envolvida torna-se relevante, pois nessa mesma rubrica 

orçamentária foi agrupada a execução integral das instalações elétricas, hidráulicas, de telefone, 

lógica, mecânicas e sanitárias, com custo global estimado em R$ 1.284.500,00 (um milhão, 

duzentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais); ou seja, em um único item orçamentário, 

cotado segundo a unidade verba, foram englobadas todas as instalações da obra, as quais 

passaram a representar, em única rubrica da planilha, 34,0% do valor total da obra. 

Desta forma, e conforme acima relatado, resta comprovada a ocorrência de prática ilegal no 

âmbito do contrato nº 12/2010 (Concorrência nº02/2009), pela inclusão, na planilha orçamentária 

e contratual, de cotações de serviços por meio de “verba”, os quais eram nitidamente passíveis de 

quantificação. Contudo, devido à materialidade dos valores envolvidos, esta equipe de 

fiscalização entende que devem ser apresentadas as composições analíticas de cada um dos itens 

em comento para que seja possível fazer uma análise pormenorizada de cada um deles. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor justifica a utilização da rubrica verba pela complexidade intrínseca do sistema de 

refrigeração, bem como dos elevadores. Informou ainda que este expediente justificou-se porque, 

lançando mão do recurso (“verba”), a licitante vencedora teria a obrigação de entregar o sistema 

adequado às normas, segundo o exigido no projeto básico licitado. Acrescenta que entende que 

tenha proporcionado maior celeridade e economicidade, pois a disputa licitatória reduziu em R$ 

200.000,00 o inicialmente orçado para o item 7.1. Conforme informado, o mesmo procedimento 

foi utilizado para as esquadrias e suas ferragens. 

 

Análise do Controle Interno: 

Primeiramente deve-se ressaltar que a utilização de rubrica “verba” é proibida pela Lei nº 

8.666/93 e pela jurisprudência do TCU, uma vez que não permite a exata identificação do que 

será fornecido, situação que, no caso em questão, é agravada pela completa falta de informações 

do projeto básico. A própria orçamentação do item fica prejudicada, uma vez que, sem projetos, 

não há como ter a menor noção do que deve ser fornecido e, consequentemente, seu valor. Assim 

sendo, consideram-se prejudicados o orçamento inicial do HFA, bem como o próprio orçamento 

da empresa contratada, ressaltando-se, ainda, a falta de isonomia do processo, pois sem o 

referencial a ser seguido para realização dos levantamentos, as empresas podem ter orçado 

objetos diferentes.  

A citada complexidade intrínseca do objeto a ser contratado não pode ser usada como 

justificativa para passar para a empresa contratada a responsabilidade de definir o que será 

fornecido. Esta Controladoria entende, inclusive, que a maior complexidade do objeto a ser 

contratado demanda um maior detalhamento e definição de especificações técnicas, não apenas 

para garantir a isonomia do processo, mas também para permitir que a fiscalização possa 

averiguar se o que está sendo fornecido durante a execução do contrato corresponde exatamente 

ao que foi contratado. Neste sentido, o Departamento de Engenharia do hospital deveria, caso 

não possuísse em seu corpo técnico, profissional capacitado para desenvolver os projetos em 

questão, realizar contratação de empresa especializada.  

 

Recomendação 001: 

Abster-se de incluir, no objeto da licitação, o fornecimento de materiais e serviços sem previsão 

de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou 

executivo. 
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2.1.1.7.  CONSTATAÇÃO 

Não utilização de BDI diferenciado na planilha orçamentária do Pregão Eletrônico nº 

21/2010 (contrato nº35/2010), acarretando um sobrepreço de R$244.458,00 e um 

superfaturamento de R$ 124.772,49. 

 

Fato: 

Em análise ao processo referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2010, por meio do qual foi 

contratada obra de reforma, ampliação e restauração de instalações do Hospital Federal do 

Andaraí, pelo valor global de R$ 18.719.000,00, com a empresa Tangran Engenharia Ltda, 

contrato nº 35/2010 verificamos que a planilha orçamentária que compôs o edital de licitação, 

assim como a proposta comercial da empresa contratada, apresentou uma taxa de Bonificação e 

Despesas Indiretas (BDI) única para todos os itens da planilha, de 22,15%. Ocorre que a referida 

planilha orçamentária contempla não apenas a execução de serviços de construção civil, mas 

também a instalação de equipamentos eletromecânicos de valor relevante, a saber, o sistema 

central de condicionamento de ar, contratado por R$ 2.736.160,00, e a instalação de 02 

elevadores  hidráulicos, pactuados em R$ 268.730,00. 

Sobre o tema, conforme previsão do art. 23, §1º, da Lei 8.666/93, existe a obrigação de parcelar 

obras públicas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 

porém, diante da impossibilidade técnica e econômica do parcelamento, devidamente justificada, 

não é cabível a administração aplicar de forma linear o percentual geral de BDI sobre todos os 

itens da planilha de preços, englobando inclusive itens onde a contratada atua como mera 

intermediadora no fornecimento de equipamentos por terceiros, ou onde o valor dos 

equipamentos instalados representa parcela representativa dos custos envolvidos, visto que este 

tipo de prática termina por onerar excessivamente a equação do equilíbrio econômico-financeiro, 

em desfavor da administração pública. Assim sendo, em casos onde as obras contratadas 

possuam parcela relevante demandada por determinado equipamento ou pelo fornecimento de 

serviço com natureza específica, usualmente executadas por pessoas ou empresas especializadas 

naquele setor, e onde é inviável o parcelamento da licitação, cabe, segundo a pratica vigente no 

âmbito da administração pública federal, a aplicação de taxa de bonificação BDI reduzida para 

os itens orçamentários que envolvem o fornecimento de equipamentos e/ou insumos, utilizando-

se normalmente valores máximos da ordem de 10% para intermediação/aquisição, conforme 

exemplo registrado no subitem 9.2.3 do Acórdão TCU n.º 2158/2008- Plenário. 

O entendimento acima exposto, acerca da necessidade de aplicar-se percentuais taxas de BDI 

diferenciadas e reduzidas para as parcelas que envolvam o fornecimento de insumos ou 

equipamentos, e que sejam materialmente relevantes no custos total da obra, já foi pacificado no 

âmbito do TCU, segundo diversos julgados dessa corte, exemplificados pelos Acórdão Plenário 

n.º 325/2007, de 14/03/2007, n.º 1020/2007, de 30/05/2007, n.º 2189/2007, de 17/10/2007, que 

resultaram inclusive na Súmula TCU n.º 253, de 31/03/2010, a seguir transcrita: 

“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, 

nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e 

equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com 

especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço 

global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas 

Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.”(grifo nosso) 

Relativamente aos itens orçamentários que envolvem equipamentos eletromecânicos, no âmbito 

da contratação ocorrida por meio do Pregão Eletrônico nº 21/2010 (acima referidos), aos quais 

foi aplicada uma taxa de BDI de 22,15% no âmbito do contrato, seria possível estimar um 

sobrepreço na contratação destes itens, se considerarmos como taxa de BDI aplicável aos 
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mesmos, o percentual máximo de 10,0% indicado por algumas decisões do TCU como um valor 

referencial para a prestação deste tipo de serviço. No caso em do sistema de ar condicionado, 

contratado por R$2.736.160,00, caberia um preço de execução de R$2.518.432,00 - apurado pela 

aplicação de uma taxa de BDI de 10,0% para materiais/equipamentos representando 80% do 

total do custo, e considerando que o valor da mão de obra com o BDI de 22,15% representando 

20,0% do montante do serviço, conforme composições analíticas referenciais do mercado; para o 

item orçamentário referente aos elevadores, contratado por R$ 268.730,00, caberia o preço de R$ 

242.000,00 – considerando BDI de 10%.    

Assim sendo, considerando que a taxa de BDI cabível aos referidos serviços seria de 10,0%, 

resulta apurado um sobrepreço na contratação destes itens de R$244.458,00 (duzentos e quarenta 

e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais), tendo-se medido até a presente data o valor 

de R$1.568.000,00 referentes ao sistema de ar condicionado.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor afirma que o sistema de ar condicionado contratado não contempla apenas o 

fornecimento de equipamentos (chillers e condicionadores), pois abarca também a instalação de 

tubulações, redes de gás, redes de água gelada, sistema de difusão e retorno, bem como toda a 

mão de obra necessária ao serviço. Desta maneira, optou por considerar BDI único para toda a 

planilha por considerar que a contratada não atua como mera intermediadora no fornecimento de 

equipamentos para terceiros. 

 

Análise do Controle Interno: 

As instalações de sistemas de ar condicionado, devido às suas especificidades, são executadas, 

em sua grande maioria, por empresas especializadas, as quais devem garantir o perfeito 

funcionamento da instalação, devendo para isso realizar todos os testes, ajustes e balanceamentos 

de vazões de ar e de água que se fazem necessários. Além dos equipamentos, estas empresas 

fornecem e instalam, com mão de obra própria, toda a rede hidráulica de água gelada, bem como 

a rede de dutos. Em que pese tal prática de mercado, esta Controladoria, por segurança, 

considerou, em seus cálculos, que a mão de obra para execução das instalações seria por conta da 

empreiteira contratada, aplicando sobre esta (considerando que a Mão de obra corresponde a 

20% do valor total do item) o BDI do contrato (22,15%). Apenas na parcela referente aos 

equipamentos (considerando que os equipamentos correspondem a 80% do valor total do item) é 

que foi considerado BDI diferenciado de 10%.  

Convém ressaltar que já foram medidos R$ 1.568.000,00 do sistema de ar condicionado (57,31% 

do total contratado do item), o que resulta em um superfaturamento de R$ 124.772,49 

(aplicando 57,31% sobre o sobrepreço apontado no item ar condicionado). 

Assim, enquanto inexistirem documentações que comprovem a incompatibilidade das despesas 

indiretas custeadas pela construtora com aquelas calculadas a partir do consignado na SÚMULA 

Nº 253/2010 do Tribunal de Contas da União, mantém-se a constatação. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 
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Recomendação 002: 

Quando não for possível a realização de licitações em separado para fornecimento de 

equipamentos ou instalação de sistemas específicos por empresas especializadas, adotar taxa de 

BDI diferenciado. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.1.8. CONSTATAÇÃO 

Medição de serviços com taxa de BDI maior ao contratado na Concorrência 02/2009, 

resultando em sobrepreço de R$193.317,77 e superfaturamento de R$ 173.177,40. 

 

Fato: 

O edital referente à concorrência em questão estabeleceu que o BDI (Bonificação e Despesas 

Indiretas) deveria ser apresentado pela licitante em planilha específica, conforme item 5.1, f do 

edital, a seguir transcrito: “A licitante deverá apresentar o custo do DBI (Bonificação e despesas 

indiretas) em planilha específica, contendo a composição detalhada dos seus itens....”. 

A proposta comercial da empresa licitante vencedora do certame - CP-2 Engenharia e 

Construção Ltda. (CNPJ: 35.848.894/0001-59) ofereceu um valor global para a execução da obra 

de R$2.875.955.13, explicitando-se em peça específica da proposta o BDI incorporado ao preço 

oferecido – taxa de BDI=22,15%. O 4º Termo Aditivo, de 29/07/2011, alterou o valor total para 

R$ 3.941.534,57. O valor total sem BDI é de R$3.068.536,06. 

Cálculo da diferença: 3.068.536,06 x (1,2845 – 1,2215) = 193.317,77 

Em consulta aos autos do processo, constatamos que o BDI efetivamente utilizado para o caso 

em tela foi de 28,45%, e não o percentual de 22,15% pactuado. Este fato que pode ser 

comprovado pela consulta à planilha contratual e seus aditamentos, e as planilhas referentes às 

nove medições parciais realizadas. 

Considerando que a última medição realizada no âmbito do contrato (9
a
 medição) demonstra a 

execução financeira acumulada de R$3.530.894,85, é possível estimar que o valor superfaturado 

é de R$173.177,40 (cento e setenta e três mil, cento e setenta e sete reais e quarenta centavos) de 

um sobrepreço encontrado de R$ 193.317,77 (cento e noventa e três mil, trezentos e dezessete 

reais e setenta e sete centavos). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor, após a análise da planilha orçamentária, reconheceu o erro no BDI utilizado e refez o 

cálculo, apontando uma diferença de R$ 193.380,55. Informou ainda que deste total, a empresa 

já havia recebido R$ 176.602,15, e que tal quantia seria descontada na próxima medição. 

 

Análise do Controle Interno: 

Não se aplica (o gestor concordou com a constatação). 
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Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 002: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada com 

vistas à responsabilização dos agentes envolvidos e à recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.1.9. CONSTATAÇÃO 

Antecipação de pagamento referente a serviços não executados, no valor de R$  

1.352.210,27, referentes ao contrato nº35/2010. 

 

Fato: 

Em análise às planilhas de medição referentes à obra de engenharia contratada por meio do 

Pregão Eletrônico nº 21/2010 (contrato nº 35/2010 - Tangran Engenharia Ltda), verificamos que 

a medição acumulada do item orçamentário 15.1 (sistema central de condicionamento de ar para 

áreas com risco hospitalar) corresponde, segundo a 6
a
 medição da obra, a R$ 1.915.312,00 (70% 

do montante total contratado), ao passo que, em inspeção à obra em andamento, verificamos que 

o percentual de execução é consideravelmente inferior a esse percentual – apenas um 

equipamento com capacidade inferior aos 320TR´s contratados havia sido entregue no canteiro, 

não estando ainda instalado; adicionalmente a execução de dutos e instalações auxiliares já 

tinham sido realizadas proporcionalmente ao avanço geral da obra, de 20,58%, até aquela data. A 

aferição exata do quantitativo do serviço de ar condicionado efetivamente executado torna-se 

inviável pela precariedade do projeto básico, e da própria planilha contratual que agregou todo o 

sistema de climatização em um único item orçamentário. 

Por conseguinte e conforme os elementos acima apresentados, foi verificado que a medição 

realizada no sistema de climatização da obra em pauta, em percentual de 70%, extrapola 

consideravelmente o estágio de execução do serviço, que estimamos executado em igual estágio 

que o empreendimento como um todo (20,58%), por não haver elementos que permitam a sua 

precisa aferição, e considerando que somente um equipamento foi entregue até aquela data (com 

capacidade inferior à metade do contratado), e que ainda não estava instalado,              

A prática verificada no caso em comento contraria o disposto na jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União e na/ Lei 8.666/93, não se vislumbrando fundamento legal para que seja 

adotada pela Administração. Neste sentido, e a título exemplificativo, trazemos trecho  do 

Acórdão n
o
 1.726/2008 – TCU – Plenário, o qual dispõe que: 

“9.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos antecipados aos contratados quando 

não houver a conjunção dos seguintes requisitos assinalados no Acórdão 

1.442/2003 – 1
a
 Câmara/: previsão no ato convocatório, da existência no 

processo licitatório de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e 

economicidade da medida e estabelecimento de garantias específicas e 

suficientes que resguardem a Administração dos riscos  inerentes à operação.” 

(grifo nosso) 

Cumpre mencionar também a obrigação imposta pelo artigo 40, inciso XIV, alínea d, da Lei n
o
 

8.666/93, conforme transcrição abaixo: 
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“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o 

nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, 

dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início 

da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

(...) 

XIV – condições de pagamento, prevendo: 

(...) 

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, 

por eventuais antecipações de pagamento;” (grifo nosso) 

 

Do exposto acima, verifica-se que a possibilidade de eventuais antecipações de pagamento, além 

da obrigatoriedade de constar no edital da licitação, estaria vinculada a uma compensação 

financeira na forma de desconto, o que não ocorreu no caso em pauta.                 

Por conseguinte, e conforme as considerações acima realizadas, conclui-se que de um total de 

R$1.915.312,00 medidos até a sexta medição, foram pagos antecipadamente R$1.352.210,27. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor afirma que na época da auditoria da CGU a empreiteira responsável já havia entregue 

nas dependências do hospital dois equipamentos, totalizando 220 TR´s (de um total de 320 TR´s 

contratadas) e que 70 TR´s já haviam sido instalados na emergência pediátrica. Informa que o 

valor contratado se refere à aquisição e instalação de todo o sistema, sendo que na sexta medição 

o valor pago (R$ 1.915.312,00) foi devidamente liquidado em favor da contratada, sem a 

ocorrência de pagamento adiantado por serviços não executados. 

 

Análise do Controle Interno: 

Conforme já exposto no texto da constatação, tanto a jurisprudência do TCU, quanto a própria 

Lei nº 8.666/93, são claras ao dispor que qualquer antecipação de pagamento deve estar 

expressamente prevista no edital, bem como deve ser comprovada a real necessidade e 

economicidade da medida. Neste sentido, material/equipamento posto na obra não constitui 

razão para antecipação do pagamento, principalmente nos casos em que o equipamento faz parte 

de um sistema onde, além da instalação física, são necessários ajustes, balanceamentos, testes, 

etc, para que o sistema como um todo entre em operação. Nestes casos, o pagamento deve ser 

parcelado, sendo uma parcela maior com a instalação e demais parcelas com entregas provisória 

e definitiva. 

Ressalta-se que, quando da vistoria em campo pela equipe da CGU, bem como diante da 

carência de dados do projeto básico e da planilha orçamentária (que resumiu o sistema de ar 

condicionado a um único item), verificou-se que apenas um percentual estimado em 20,58% já 

havia sido instalado, o que corresponde aproximadamente aos 70 TR´s instalados na emergência 

pediátrica. Ou seja, nossa constatação em relação ao percentual instalado corresponde àquela que 

o gestor informa como sendo realmente instalado, sendo que o restante corresponde ao que foi 

pago antecipadamente. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 
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Recomendação 002: 

Abster-se de realizar pagamentos de serviços ainda não executados, quando a previsão de 

pagamento antecipado não estiver expressa no edital da licitação e os motivos que a justifiquem 

não estejam comprovados. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada com 

vistas à responsabilização dos agentes envolvidos; 

 

 

2.1.1.10. CONSTATAÇÃO 

Execução de serviços de engenharia, referentes ao Contrato nº35/2010, não previstos na 

planilha contratual. 

 

Fato: 

Em vistoria na obra referente ao Pregão Eletrônico 21/2010, no dia 16/08/2010, verificamos que 

a empresa contratada, Tangran Engenharia Ltda. (CNPJ: 01.807.706/0001-22), executou serviços 

não previstos na planilha de preços vinculada ao contrato nº35/2010, por meio do qual foi 

formalizada a execução da obra em pauta. 

De maior relevância, o serviço de reforço estrutural já executado em diversos pilares da sobreloja 

e em execução em outros elementos estruturais da edificação constituem itens não previstos no 

ajuste celebrado com a empresa contratada. Neste sentido, tem-se uma situação onde está sendo 

executado um objeto sem amparo contratual e, por consequência, sem definição dos 

quantitativos e dos preços unitários a serem pagos pelos mesmos. 

Conforme já corroborado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão 4430/2009 - Primeira 

Câmara, dentre outras decisões), a ocorrência relatada vai de encontro à legislação federal, em 

particular ao art.66º, da Lei 8.666/93, transcrito a seguir: 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

Sob a ótica financeira, o procedimento adotado pela Administração do Hospital Federal do 

Andaraí resultaria no descumprimento do art.63, §2º, inciso I,  da Lei nº4.320/64: 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 

tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

…. 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por 

base: 

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 

Por conseguinte, foi verificada a ocorrência de situação irregular, no âmbito do contrato 

035/2010, pela execução de serviços sem amparo contratual e sem definição prévia do 

quantitativo e do preço unitário dos mesmos. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor afirma que a situação dos pilares somente foi verificada durante o curso dos 

procedimentos de demolição, pois os elementos de alvenaria e argamassa que antes circundavam 

os citados pilares impediam que as condições de conservação destes fossem verificadas quando 
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do projeto básico. Ressalta que os custos dos mencionados serviços foram planilhados e serão 

apresentados na reratificação da planilha orçamentária e que será realizada a formalização dos 

aditamentos necessários. 

 

Análise do Controle Interno: 

Conforme exposto no texto da constatação, o problema apontado foi de execução de serviços não 

previstos na planilha contratada e sem que houvesse cobertura por meio de termo aditivo. Não 

foram apresentados os documentos com a justificativa para o aditivo, bem como a análise, por 

parte da Divisão de Engenharia do HFA, de quantidades e valores unitários e totais. Não pode o 

gestor autorizar a execução de um serviço sem saber qual a quantidade necessária e nem o preço 

que pagará por tal serviço. Como se depreende da justificativa apresentada, os serviços, em sua 

maioria, já foram executados, porém a formalização dos aditivos ainda será realizada. 

 

Recomendação 001: 

Abster-se de autorizar a execução de serviços não contratados sem prévia formalização de termo 

aditivo. A formalização do termo supracitado demanda prévia emissão de parecer técnico 

favorável quanto à necessidade dos serviços e adequação das quantidades e preços propostos. 

Recomendação 002: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada com 

vistas à responsabilização dos agentes envolvidos e à recuperação dos recursos eventualmente 

pagos indevidamente; 

 

 

2.1.2. Programa: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA 

Ação:  

ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - 

e de educação continuada. 

Agente Executor Local: HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  -  

Ordem de Serviço: 201112121 

Forma de Transferência: Execução Direta 

 

 

2.1.2.1.  INFORMAÇÃO: 

 
Conforme estabelecido pela Portaria GM/MS nº 187, de 30/01/2008, os Diretores dos Hospitais 

Federais da Lagoa – HFL, Ipanema – HFI, Cardoso Fontes (Jacarepaguá) – HFCF e Andaraí – 

HFA têm competência para promover licitações de bens e serviços no âmbito de suas respectivas 

unidades hospitalares, tendo sido o Hospial Federal do Andaraí, por meio da Portaria 

DGH/SAS/MS nº 16, de 16/04/2008, indicado como unidade responsável pelos procedimentos 

de aquisições de grandes vultos e daqueles que atendam às necessidades de mais de um dos 

referidos Hospitais.     
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Contudo, por meio da análise de documentação contida nos processos licitatórios do HFA, bem 

como da análise da manifestação do gestor, verifica-se que  licitações vinculadas ao hospital em 

questão foram conduzidas pelo Departamento de Gestão Hospitalar da Secretaria de Atenção à 

Saúde, tendo o HFA atuado  na fase de homologação.     

Sobre essa situação, cabe registrar as informações prestadas pelo então Diretor do HFA: 

“(...)  gostaríamos de ressaltar que todas as constatações apontadas por esta auditoria, no 

tocante a variações de preços em pregões na UASG 250106 (Hospital Federal do Andaraí 

), foram, à época, processadas no DGH, como ocorria em outros pregões com UASG dos 

outros Hospitais. Tais fatos ocorriam pela inexistência de Unidade Gestora no DGH, que 

por sua vez, efetuava todas as fases dos processos de compras de bens e serviços comuns 

aos Hospitais, excetuando a fase de Homologação, que era realizada na unidade detentora 

da UASG. 

A direção do Hospital Federal do Andaraí vem desde meados do ano de 2008, quando 

iniciaram estes processos de compras, utilizando a sua UASG como unidade polo, 

realizando pesquisas de preços no sitio comprasnet, e comparativos de preços privados, 

anteriormente a homologação destes processos. E quando constatadas variações 

significativas de preços envolvendo materiais, medicamentos ou equipamentos em 

comparação a outras unidades, a direção do Hospital Federal do Andaraí, anexava tais 

pesquisas no processo, devolvendo para o DGH, solicitando informações. E, por diversas 

vezes, efetuou cancelamento de itens, cancelamentos de processos em sua integralidade, 

como também, informava em quais atas seriam possíveis adesão por menores preços, 

sempre tendo a responsabilidade de verificar se o produto pesquisado no site do 

comprasnet realmente correspondia aos códigos do SIASG, para tanto recorríamos às atas 

do pregão e a pesquisa do registro da ANVISA para esta comprovação.   

Cabe ressaltar que, em determinadas situações, por questões que fogem a compreensão 

lógica, deparávamos com insumos que em pregões realizados no Estado do Rio de 

Janeiro possuíam preços superiores aos de outras unidades da federação, e quando da 

tentativa de adesão a tais atas, eram negadas pelo fornecedor que sempre referia os 

pregões locais para aquisição destes bens. Em todas estas situações e em casos de maior 

gravidade a direção do Hospital Federal do Andaraí, comunicou e buscou auxílio nos 

órgãos de controle( Departamento de Polícia Federal, Ministério Público Federal ) alem 

de comunicar tais fatos as autoridades superiores do próprio Ministério da Saúde.   

No período de 2008 até inicio de 2011, foram cancelados vários processos de compras de 

bens e serviços, abertos vários procedimentos investigativos na Polícia Federal e 

Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, para apuração destas práticas, 

processos que já resultaram em indiciamentos de autores, recomendação de cancelamento 

de processos de compras, instauração de Inquérito Civil Público, dentre outros 

procedimentos investigatórios.   

Se somadas tais ações, certamente poderá contabilizar grande economia ao erário, tais 

praticas de proteção, controle efetuado pela Direção do Hospital do Andaraí, foi 

observado nesta própria auditoria da CGU, e com estes esclarecimentos poderemos 

demonstrar a lisura e responsabilidade como o bem público.   

Não é de se esperar que as atitudes e práticas sempre adotadas pela direção do Hospital 

Federal do Andaraí , não despertassem a ira e reações adversas de algumas empresas e 

pessoas beneficiadas em compras irregulares, fato que os integrantes da Direção do 

Hospital passaram a sofrer ameaças e intimidações, estas foram devidamente 

comunicadas e registradas na Policia Federal e Ministério Publico Federal.” 
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Sendo assim, tal situação deve ser considerada quando da apuração de responsabilidade dos 

agentes que deram causa às falhas e prejuízos apontados neste relatório de fiscalização, bem 

como para a definição das providências para ressarcimento ao erário.  

 

 

2.1.2.2. CONSTATAÇÃO: 

Ausência de localização de medicamentos e de produtos para a saúde adquiridos pelo HFA, 

com prejuízo de R$ 194.865,00, devido a deficiências no controle de estoque.   

 

Fato: 

Trata-se da verificação dos controles internos da unidade afetos à dispensação de medicamentos 

da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, do consumo de insumos (reagentes para 

testes diagnósticos) no Laboratório de Análises Clínicas e da movimentação de curativos no 

âmbito do Almoxarifado do Hospital Federal do Andaraí - HFA.  

Realizamos testes para aferir a fidedignidade dos dados registrados no Sistema Integrado de 

Informatização de Ambiente Hospitalar - HOSPUB, referente à movimentação dos citados 

materiais, estando os resultados de nossas análises discriminados a seguir: 

 

A) Almoxarifado - Ausência de localização de produtos armazenados no almoxarifado, no valor 

de R$ 27.890,00. 

A equipe de fiscalização analisou o relatório, extraído do HOSPUB em 25/07/2011, com o 

registro das quantidades de curativos em estoque no HFA. Na mesma data, a equipe realizou 

inspeção física no almoxarifado do HFA e a contagem do estoque dos curativos constantes da 

amostra composta por seis itens. Os produtos integrantes da amostra eram os seguintes: 

 
QUADRO 1 – Insumos constantes da amostra 

Código do material – Embalagem - Descrição 

Item – Pregão n.º 

32/2009 

Qtde (un) Valor (R$) 

0000398 CURATIVO HIDROGEL MARCA SAFI-

GEL – TUBOS DE 85g – gel transparente viscoso 
6 246  R$   11.808,00  

0000396 CURATIVO MARCA AQUACEL – ALTA 

ABSORÇÃO COMPOSTO DE HIDROFIBRAS – 

TAM: APROXIMADO 10X10cm – REGISTRO MS: 

80146630053 
16 328  R$   17.056,00  

0002702 CURATIVO MARCA AQUACEL - ALTA 

ABSORÇÃO COMPOSTO DE HIDROFIBRAS – 

TAM: APROXIMADO 15X15cm 17 840  R$   66.360,00  

0000397 - CURATIVO MARCA AQUACEL - ALTA 

ABSORÇÃO COMPOSTO DE HIDROFIBRAS – 

TAM: APROXIMADO 02X45cm 18 440  R$   24.640,00  

0002383 - CURATIVO MARCA AQUACEL – ALTA 

ABSORÇÃO COMPOSTO DE HIDROFIBRAS – 

TAM: APROXIMADO 10X10cm – REGISTRO MS: 

10018000026 
19 2530  R$ 111.320,00  

0000357 – ADESIVO MARCA FLEXI-TRAK DE 

ESPUMA IMPERMEÁVEL COM ABAS EM PVC 

DE APROX. 10X4cm 
24 1109  R$   12.199,00  

TOTAL    R$ 243.383,00   
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Essa contagem física, no almoxarifado, foi realizada na presença de servidor do HFA de SIAPE 

1747315 – Agente Administrativo, que estava respondendo pelo setor, tendo sido verificados os 

itens 6, 16, 17, 18, 19 e 24 do Pregão Eletrônico n.º 32/2009 (SRP), constantes do Processo n.º 

25001.001474/2009-36. A seguir estão descritas as divergências encontradas: 

 
QUADRO 2 – Divergências na contagem de insumos 

(A) 
Qtde Hospub  

(B) 

Qtde 

Localizada  

(C) 

Preço 

Unitário* 

(R$)   (D) 

Diferença 

(E) 

0000398 CURATIVO HIDROGEL MARCA 

SAFI-GEL – TUBOS DE 85g – gel 

transparente viscoso 

246 270 R$ 48,00 - 

0000396 CURATIVO MARCA AQUACEL – 

ALTA ABSORÇÃO COMPOSTO DE 

HIDROFIBRAS – TAM: APROXIMADO 

10X10cm – REGISTRO MS: 80146630053 

328 380 R$ 52,00 - 

0002702 CURATIVO MARCA AQUACEL - 

ALTA ABSORÇÃO COMPOSTO DE 

HIDROFIBRAS – TAM: APROXIMADO 

15X15cm 

840 810 R$ 79,00 R$   2.370,00 

0000397 - CURATIVO MARCA AQUACEL 

- ALTA ABSORÇÃO COMPOSTO DE 

HIDROFIBRAS – TAM: APROXIMADO 

02X45cm 

440 330 R$ 56,00 R$   6.160,00 

0002383 - CURATIVO MARCA AQUACEL 

– ALTA ABSORÇÃO COMPOSTO DE 

HIDROFIBRAS – TAM: APROXIMADO 

10X10cm – REGISTRO MS: 10018000026 

2530 2090 R$ 44,00 R$ 19.360,00 

0000357 – ADESIVO MARCA FLEXI-

TRAK DE ESPUMA IMPERMEÁVEL 

COM ABAS EM PVC DE APROX. 10X4cm 

1109 1622 R$ 11,99 - 

TOTAL     R$ 27.890,00  

Fonte: relatório do HOSPUB e contagem física de estoque dos itens da amostra, no Almoxarifado do HFA, no dia 

25/07/2011. 

* Último preço - HOSPUB 

A - Descrição dos produtos; 

B - Quantidade em estoque no Almoxarifado registrado no HOSPUB em 25/07/2011; 

C - Quantidade efetivamente localizada no estoque do Almoxarifado dia 25/07/2011; 

D - Último preço unitário do produto registrado no HOSPUB; 

E – Diferença, em R$, entre o quantitativo de produtos registrado no sistema e o localizado no estoque. 

 

Esta diferença, R$ 27.890,00 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa reais), representa 11,46% do 

total financeiro da amostra de curativos analisada. 

Além disso, em três itens da amostra foram localizados quantitativos superiores aos registrados 

no HOSPUB. Tal fato evidencia a existência de falhas de controle nas movimentações de 

entradas e saídas do almoxarifado. A divergência entre as quantidades de insumos registrado no 

Sistema HOSPUB e a contagem no almoxarifado central, conforme dados constantes do Quadro 

2, permite constatar a ausência de controle de saídas de estoque dos respectivos insumos do 

almoxarifado. 
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Sendo assim, podemos estimar a ocorrência de possível prejuízo financeiro decorrente da 

existência de produtos pagos, mas não localizados/rastreados. Da mesma forma, há o risco de 

desabastecimento da Unidade ou de aquisições em quantitativos acima do necessário, tendo em 

vista que as aquisições do HFA são realizadas de acordo com os quantitativos constantes do 

sistema HOSPUB. 

Com o objetivo de identificar as causas de possíveis distorções no estoque, verificamos toda a 

documentação que ampara a movimentação dos itens 19 (código HOSPUB 0002383 - 

CURATIVO MARCA AQUACEL) e 24 (código HOSPUB 0000357 – ADESIVO MARCA 

FLEXI-TRAK), ambos do Pregão n.º 32/2009, no exercício de 2011, uma vez que tais itens 

tinham seus estoques zerados em 01/01/2011, conforme registro do próprio sistema. 

Da análise da referida documentação, verificamos a saída de 500 unidades do item 24  para o 

próprio almoxarifado, a título de empréstimo, no dia 15/02/2011, bem como a saída de mais 500 

unidades do produto, pela mesma razão, “empréstimo”, para o “requisitante” Convatec, no dia 

18/02/2011. Considerando o preço unitário do produto de R$11,99 (onze reais e noventa e nove 

centavos), cada uma dessas saídas, para o almoxarifado e para a CONVATEC, totalizou 

R$5.995,00 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais). 

Conforme Ata de Registro de Preços do Pregão n.º 32/2009, a Convatec é a empresa fabricante 

do adesivo marca Flexi-Trak, item n.º 24 do referido pregão, fornecida pela empresa Adef Rio 

Material Hospitalar Ltda, CNPJ: 36.193.514/0001-58. 

Entretanto, não havia nos controles da unidade cópia da correspondente nota fiscal de devolução, 

nem da empresa fornecedora (Adef), nem da fabricante (Convatec), em vista, por exemplo, de 

perda de validade do produto, nem havia registro no sistema Hospub de nenhuma observação 

que indicasse a motivação de tal saída. 

Cabe mencionar, que no recibo de saída, em ambas as ocasiões, consta como “recebedora” dos 

produtos, a Sra. FSCM, que não trabalha no setor de almoxarifado. Além disso, nem o servidor 

de SIAPE 1747315, responsável pelo setor, sabia informar de quem se tratava.  

No entanto, a devolução de produtos ao fornecedor deve estar associada à emissão de nota fiscal, 

assim como ao registro das razões que motivaram tal devolução, conforme previsto na Lei n.º 

5.991, de 17/12/1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. 

Não identificamos nos controles apresentados pela unidade a motivação para a saída do material, 

nem o responsável pela autorização de tal saída. 

Diante do exposto, o prejuízo potencial referente à ausência de comprovação da utilização dos 

produtos em questão totaliza R$ 11.990,00. 

 

B) Farmácia - Ausência de localização de medicamentos armazenados na Central de 

Abastecimento Farmacêutico – CAF no montante de R$ 182.875,00 (cento e oitenta e dois mil, 

oitocentos e setenta e cinco reais), 17,6% do total financeiro da amostra de medicamentos 

analisada. 

A equipe de fiscalização analisou o relatório extraído do HOSPUB em 21/07/2011, que contém o 

registro das quantidades de alguns medicamentos oncológicos armazenados na CAF do HFA. No 

mesmo dia, a equipe compareceu ao CAF, acompanhada da farmacêutica responsável pelo 

estoque (SIAPE 2652437), para efetuar contagem do estoque dos 21 medicamentos constantes da 

amostra descrita a seguir:  
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QUADRO 3 – Medicamentos integrantes da amostra 

 Cod.material  Embalagem Descrição Qtde. Valor (R$) 

1 0000015 FR-AM ANFOTERICINA B 

LIPOSSOMAL 50MG 
2 1.960,00 

2 0000372 FR-AM TRASTUZUMABE 440MG 2 16.592,12 

3 0001452 FR.   COLA BIOLOGICA DE 

ALBUMINA 5ML . SORO COM ALB 
2 11.646,20 

4 0000363 FR-AM RITUXIMAB 10MG/ML 50ML 44 220.043,97 

5 0000359 FR-AM PEMETREXEDE 500MG 14 70.008,82 

6 0000705 FR-AM TENECTEPLASE 40 MG 13 54.801,92 

7 0001357 FR.   COLA BIOLOGICA DE 

ALBUMINA PURIFICADA 45 + GL 
33 121.456,50 

8 0000342 FR-AM LEVOSIMENDANO 

2,5MG/ML 5ML 
1 3.340,46 

9 0000290 FR-AM BORTEZOMIBE 3,5MG 15 46.200,00 

10 0000792 SCL   OCTREOTIDA LAR MPVI 20 

MG (SERINGA) 
12 33.749,16 

11 0000780 FR-AM INFLIXIMABE 100MG 38 77.018,02 

12 0000329 UM    FULVESTRANTO 250MG 

SERINGA 
12 23.520,00 

13 0000399 FR-AM ALTEPLASE (ATIVADOR DO 

PLASMINOGENIO TISSULAR 
12 22.260,84 

14 0001383 FR-AM OMALIZUMABE 150MG F/A 15 21.712,05 

15 0000839 FR-AM CLADRIBINA 10 MG 5 6.304,90 

16 0000306 AMP.  CLADRIBINA 1 MG 2 2.473,92 

17 0001482 FR.   BEVACIZUMABE 25MG/ML - 

4ML FR 
160 197.195,20 

18 0000287 FR-AM BEVACIZUMABE 100MG 60 72.925,12 

19 0000572 FR-AM INTERLEUCINA-2 

RECOMBINANTE HUMANA 18MUI 
6 7.188,00 

20 0000021 FR-AM CASPOFUNGINA ACETATO 

70MG 
1 1.062,34 

21 0000362 FR-AM RITUXIMAB 10MG/ML 10ML 29 29.039,15 

 TOTAL  1.040.498,69  

 

Ao realizar a contagem física dos itens da amostra foram constatadas as seguintes divergências: 

 
QUADRO 4 - Divergências na contagem de medicamentos 

MEDICAMENTO  

(A) 

Qtde Hospub 

(B) 

Qtde 

localizada (C) 

Preço unit.* (R$)   

(D) 

Diferença (R$) 

(E) 

0000372 FR-AM TRASTUZUMABE 

440MG 
2 0 8.296,00 16.592,00 

0000363 FR-AM RITUXIMAB 

10MG/ML 50ML 
44 35 4.999,00 44.991,00 

0000359 FR-AM PEMETREXEDE 

500MG 
14 12 5.000,00 10.000,00 

0000792 SCL   OCTREOTIDA LAR 

MPVI 20 MG (SERINGA) 
12 2 2.812,00 28.120,00 

0000780 FR-AM INFLIXIMABE 100MG 38 22 2.026,00 32.416,00 

0000329 UM    FULVESTRANTO 

250MG SERINGA 
12 5 1.960,00 13.720,00 

0000338 CSP.  IMATINIB MESILATO 

400MG                               
627 300 82,00 26.814,00 
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MEDICAMENTO  

(A) 

Qtde Hospub 

(B) 

Qtde 

localizada (C) 

Preço unit.* (R$)   

(D) 

Diferença (R$) 

(E) 

0000377 FR-AM ACIDO 

ZOLEDRONICO 4MG                                 
156 150 369,00 2.214,00 

0000362 FR-AM RITUXIMAB 

10MG/ML 10ML                                 
29 21 1.001,00 8.008,00 

TOTAL    R$ 182.875,00 

* Último preço - Hospub 

A - Descrição dos medicamentos; 

B - Quantidade em estoque no CAF registrado no HOSPUB em 21/07/2011 às 09:40h; 

C - Quantidade efetivamente localizada no estoque do CAF dia 21/07/2011; 

D - Último preço unitário do medicamento registrado no Hospub; 

E – Diferença, em R$, entre o quantitativo de medicamentos registrado no sistema e o localizado na farmácia 

(CAF). 

 

A divergência entre as quantidades de medicamentos registradas no sistema HOSPUB e a 

contagem no CAF, conforme dados constantes da tabela acima, permite constatar a ineficiência 

de controle de saídas de estoque dos medicamentos do setor de farmácia da unidade. Esta 

diferença, R$ 182.875,00 (cento e oitenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais), 

representa 17,6% do total financeiro (R$) da amostra analisada e corresponde ao prejuízo 

financeiro decorrente da existência de medicamentos pagos, mas não localizados/rastreados. 

 

C) Laboratório – Inexistência de registros adequados da utilização de reagentes em testes de 

análises clínicas, particularmente os realizados pelo Setor de Imunologia. 

Verificamos a existência de controles inadequados dos insumos utilizados nos testes laboratoriais 

de análises clínicas realizados no âmbito do laboratório da unidade, uma vez que:  

c.1) não há adequado backup dos dados de produção de testes realizados em cada máquina;   

c.2) a documentação por meio da qual é controlada a utilização dos reagentes não é datada, 

não é assinada e contém diversos dados lançados a lápis; 

c.3) pelo suporte documental disponibilizado não há como identificar a exata quantidade de 

testes utilizada para a calibragem/aferição de cada máquina; 

c.4) o módulo “LABORATÓRIO” do HOSPUB é subutilizado, e não há outro sistema de 

controle de estoque em uso no laboratório; 

c.5) recentemente, com a chegada de uma servidora com experiência como almoxarife é que 

se iniciou um processo insipiente de catalogação de material, mas por meio de planilhas 

eletrônicas do tipo Excel, ou seja, sem o suporte de um sistema de controle de estoque 

adequado. 

De fato, a catalogação de uso dos reagentes para testes hormonais ainda não havia sido iniciada, 

e, desde maio de 2011, o estoque de alguns reagentes (ex: T4) estava zerado, bem como a 

máquina que realiza o respectivo teste apagou automaticamente os dados, até aquele mês, pois, 

uma vez cheia, a memória interna grava dados mais recentes por cima dos registros mais antigos, 

conforme informações prestadas por funcionários do setor. 

Não sendo possível a identificação dos responsáveis pelas informações lançadas nas fichas de 

controle de uso de testes de análises clínicas no Serviço de Patologia Clínica, em particular pelo 

Setor de Imunologia, fica prejudicado o rastreamento do histórico de utilização de cada tipo de 

reagente manipulado por diferentes técnicos em diferentes períodos. Além disso, como não há 

um adequado registro da utilização dos reagentes em um sistema de controle de estoque, não há 

como emitir um parecer conclusivo acerca da utilização de tais materiais, no exercício de 2011, 

nem em nenhum outro exercício. 
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D) Séries Históricas - Inexistência de dados históricos confiáveis, que possibilitem o 

estabelecimento de séries de consumo aptas a balizarem as solicitações de aquisição de 

materiais, em consonância com o real consumo da unidade. 

As deficiências nos controles de estoque identificadas, além de possibilitarem prejuízo ao erário, 

prejudicam o estabelecimento de pontos de ressuprimento realistas, em vista da ausência de 

séries históricas confiáveis.  

Os pregões realizados pela unidade deveriam ser feitos com base na quantidade de material 

utilizado e solicitado, bem como na realidade do estoque. Com controles inadequados, há o risco 

de desabastecimento da Unidade ou de aquisições em quantitativos acima do necessário, tendo 

em vista que as aquisições do HFA são realizadas de acordo com os quantitativos constantes do 

sistema HOSPUB. No entanto, os controles de estoque da unidade não conferem suporte 

adequado ao estabelecimento dos quantitativos de materiais que farão parte dos termos de 

referência dos editais de licitações realizadas pelo HFA.  

Concluindo, a partir das análises apresentadas anteriormente, verifica-se que as deficiências de 

controle resultaram na saída de 500 unidades do item 24 para o próprio almoxarifado 

(R$5.995,00) e outras 500 para o fabricante (R$5.995,00), bem como impossibilitou o 

rastreamento de medicamentos no valor de R$ 182.875,00, o que gerou um prejuízo de R$ 

194.865,00. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33367.000776/2012-71, o gestor informou o que segue: 

a) “Almoxarifado –  

Não houve quaisquer prejuízos ao erário, haja vista que a movimentação do produto 

denominado adesivo, marca flexi-trak, item 24 do pregão 32/2009, deu-se apenas no dia 

18 de fevereiro de 2011 para fins de saída de 500 unidades, conforme informação 

prestada pelo Serviço de Almoxarifado dessa maneira verifica-se que somente foi 

realizada, em relação a este item, uma saída na data de 18 de fevereiro de 2011.  

Ressaltamos que esta movimentação de material foi necessária para que o produto não 

perdesse a validade, por isso visava à substituição do insumo pela empresa fornecedora.  

Tal prática objetiva tão somente zelar pela coisa pública.  A empresa ADEF-RIO 

MATERIAL HOSPITALAR LTDA – CNPJ 36.193.514/001-58, apenas atendeu a troca 

do material.  

Portanto, não há que se falar em possível prejuízo financeiro decorrente da existência de 

produtos pagos e não localizados, o relatório demonstra a necessidade de acerto das 

incorreções dos registros de controle do almoxarifado para cima ou para baixo, 

provocadas pelos fatos acima consignados.”   

b) “Farmácia –  

Em relação a esta constatação, o Corpo Dirigente do Hospital tomou providências no 

sentido de oficiar a Polícia Federal para fins de investigar as razões que deram causa a 

falta destes medicamentos, estando em andamento o inquérito.”  
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c) “Laboratório –  

Venho esclarecer que os equipamentos existentes no laboratório estão em contrato de 

cessão de uso através de compra de insumos por processo licitatório (comodato). O do 

setor de imunologia não permite a introdução do nome do técnico responsável pela 

operação, o que não prejudica a credibilidade dos resultados, pois ao término do 

processo, quando da liberação do resultado dos laudos dos exames dos pacientes internos 

e externos , o técnico responsável pela realização dos resultados confere e valida os 

mesmos.   

O sistema Hospub não nos fornece nenhuma ferramenta de controle de estoque. 

Anteriormente havia no Serviço de Patologia Clinica o programa da Eco Sistemas, que 

nos dava total apoio e subsídios para o controle de estoque, inclusive de lotes e validades, 

mas com o desligamento do contrato da empresa e da entrada do sistema Hospub a Eco 

Sistema retirou seus aplicativos, não nos deixando nenhum registro anterior dos dados 

que até a presente data eram plenamente controlados de forma adequada, porque possuía 

o sistema de estoque específico para insumos laboratoriais.   

Os Setores do Serviço de Patologia Clínica tinham todos os seus equipamentos 

interfaciados com o sistema Eco e com a entrada do Hospub perderam essa ferramenta. 

Hoje existem alguns setores com programas montados pelo pessoal da informática 

juntamente com a equipe técnica do laboratório onde o técnico que realizou o exame 

lança os dados dos resultados manualmente sem interfaciamento, e o profissional de nível 

superior confere, imprime, carimba e assina os mesmos, liberando para o paciente interno 

e externo. Outros setores são liberados os dados com configuração do próprio 

equipamento, também devidamente conferidos, carimbados e assinados pelos 

responsáveis de nível superior dos respectivos setores.   

O Setor de Imunologia arquiva todos os resultados impressos em papel, (controles, 

calibradores e resultado dos pacientes externos e internos) consolidando um backup e 

guardando-os por 5 anos atendendo as normas vigentes. A rastreabilidade é feita de forma 

manual no setor de Imunologia através deste arquivamento em caixas boxes 

possibilitando a qualquer momento que estes dados sejam recuperados.   

Os exames que conseguimos lançar no Sistema Hospub são os Setores de Parasitologia, 

Urinálise, Hormônios e alguns analitos da Imunologia. Outros setores como Hematologia 

(coagulação), Bioquímica e Bacteriologia, o Setor de Informática deste Hospital não nos 

forneceu suporte no Sistema Hospub, não conseguindo até o momento concretizar uma 

configuração adequada para a liberação dos laudos. Anteriormente eles haviam 

conseguido Hematologia /Coagulação, mas com o passar do tempo, apresentou falhas no 

sistema que alterava os resultados dos exames e acabou tendo que ser desativado para ser 

revisto e até o momento não se conseguiu reintroduzi-lo no sistema.   

Informo que o Sistema Hospub não é subutilizado pelo Serviço de Patologia Clínica 

desse Hospital, pois ele somente nos dá condições do cadastro dos pacientes externos e 

internos e o lançamento de alguns resultados de determinados setores, esse mesmo 

sistema não fornece ao Serviço de Patologia Clínica um sistema de controle de estoque, 

porque ele inexiste dentro do próprio programa. 

Ressalto que esse Laboratório de Patologia Clínica é filiado a Sociedade Brasileira de 

Patologia Clínica (SBAC), realizando desde 2004 o controle de qualidade externo e 

interno, no qual desde essa data vem recebendo anualmente o certificado com grau 

máximo de excelência.” 

   

  



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais III - 34 

 

d) “Séries Históricas –  

Inexistência de dados históricos confiáveis, que possibilitem o estabelecimento de séries 

de consumo aptas a balizarem as solicitações de aquisição de materiais, em consonância 

com o real consumo da unidade. 

O Hospital Federal do Andaraí, assim como os Hospitais Federais Cardoso Fontes, 

Ipanema e Lagoa estavam sob responsabilidade sanitária, financeira e administrativa do 

Município do Rio de Janeiro até o ano de 2005, quando foi refederalizado e voltou a ser 

de responsabilidade do Ministério da Saúde.  Quando do repasse em 2005, o mesmo se 

deu sem nenhuma base de dados, exigindo por parte dos novos administradores o 

estabelecimento de processos de trabalho que viessem a permitir a evidência de séries 

históricas para a tomada de decisão de forma empírica com o registro de dados e 

informações lançadas sob planilhas em Excel, o que torna o serviço mais trabalhoso, 

árduo e lento, todavia sem prejuízo da eficiência e de sua efetividade, pois a elaboração 

dos termos de referência para aquisição de material, insumos e equipamentos não 

ocasionou quaisquer prejuízo ao erário, pois baseado na demanda anteriormente atendida, 

haja vista que nos últimos 04(quatro) anos é visível a economia na aquisição desses bens 

e serviços.”   

 

Análise do Controle Interno: 

Em relação à manifestação do gestor, tecemos as seguintes considerações: 

a) O gestor somente se manifestou acerca do item 24, não tendo justificado as demais 

divergências entre os dados do Hospub e o quantitativo encontrado no estoque. Ao se 

manifestar, não apresentou dados suplementares que justifiquem a saída de 500 unidades 

do item 24 para o próprio almoxarifado, que não é o destinatário final dos adesivos, nem 

apresentou a documentação necessária para a comprovação da devolução das 500 

unidades de adesivos para a empresa Convatec. Também não forneceu evidências que 

comprovem que os produtos foram realmente utilizados na assistência aos pacientes do 

HFA. Ademais, apesar de ter informado que os produtos entregues à Adef/Convatec 

teriam sido para troca devido à expiração da validade, não apresentou dados que 

demonstrem que os 500 adesivos da marca Flexi-trak tenham sido devolvidos à 

instituição com novo prazo de validade.     

b) Em relação às divergências no estoque de medicamentos, o gestor admitiu que houve 

desvio dos produtos, tanto é que informou já ter tomado providências ao solicitar a 

investigação da Polícia Federal - PF. Contudo, não foi encontrado em sua manifestação, 

documento que comprove o encaminhamento, à PF, de queixa relativa ao desvio dos 

medicamentos citados nesta constatação, visto que o documento apresentado refere-se ao 

depoimento do ex-gestor à PF ocorrido em 2008. A fim de demonstrar, inequivocamente, 

que a direção do hospital adotou providências para a identificação dos responsáveis pelo 

desvio de medicamentos é necessário que tais informações constem de seus processos. 

c) O gestor apresentou, fundamentalmente, informações referentes aos controles de 

qualidade e ao arquivamento dos resultados dos exames. Ademais, apesar de ter alegado 

que o Hospub não fornece um sistema de controle de estoque, não informou qual seriam, 

então, as formas de controle utilizadas pela instituição. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa ao desvio de medicamentos da farmácia. 
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Recomendação 002: 

Apurar as condições de fornecimento de curativos à empresa Adef Rio Material e adequar o 

controle da troca de produtos devido à expiração de validade. 

Recomendação 003: 

Estabelecer mecanismos de controle de estoque na farmácia, no almoxarifado e no laboratório, 

de modo que a utilização dos medicamentos e dos produtos para a saúde possa ser comprovada 

de maneira fidedigna, permitindo o seu rastreamento desde a aquisição até o destinatário final. 

 

 

2.1.2.3. CONSTATAÇÃO:  

Desclassificação de empresa que ofertou o menor preço com base em parecer técnico 

inexistente nos autos do respectivo processo, bem como ausência de aplicação de sanções às 

empresas que, embora tenham ofertado o melhor lance no pregão, não apresentaram 

documentação e amostras.  
 

Fato: 

I) Pregão Eletrônico n.º 32/09- Processo n.º 25001.001474/2009-36 – Curativos. 

Trata-se do Pregão Eletrônico n.º 32/09, para aquisição de curativos, para as unidades 

hospitalares federais do Andaraí, Ipanema, Lagoa e Jacarepaguá que encaminharam suas 

demandas por insumos tendo a aquisição sido homologada pelo HFA, como UASG 

Gerenciadora, em Sistema de Registro de Preços (SRP). 

O escopo desse trabalho foi definido a partir de uma amostra definida de maneira aleatória, tendo 

sido selecionados os itens 16, 17, 18, 19 e 24. Os exames compreenderam a análise dos autos do 

processo licitatório, dos respectivos pagamentos dos citados itens, a contagem física de tais 

insumos no almoxarifado, bem como a lavra de ata circunstanciada no dia da verificação “in 

loco”. 

O processo apresenta o parecer jurídico JLRGR/NAJ/CGU/AGU nº 3.308/2009, de 24/08/2009, 

que confere prosseguimento ao mesmo, desde que fossem atendidas algumas recomendações, as 

quais foram acatadas. 

O licitante adjudicado para os itens da amostra foi a empresa ADEF RIO MATERIAL 

HOSPITALAR Ltda, CNPJ n.º 36.193.514/0001-58.  

A planilha seguinte reúne todos os itens do Pregão em questão, as quantidades licitadas, o preço 

unitário máximo admitido, assim como outras informações relevantes: 

ITEM/INSUMO/ 

REGISTRO NO MS 

Qtde. adquirida Preço máx. unit. 

 admitido no pregão 

Cotações das  

empresas 

Cotações  

Comprasnet 

Item 16 – Curativo – 

Registro MS: 80146630053 - 

10X10cm 

7.800 unidades R$52,33 1) R$59,28  

2) R$38,00  

3) R$11,94  

4) R$37,00  

5) R$42,00  

6) R$25,00  

7) R$15,00  

8) R$79,15  

9) R$21,95  

10) R$21,00  

11) R$623,98 

Não houve. 

Item 17 – Curativo – 

Registro MS: 80146630053 - 

15X15cm 

 8.400 unidades R$79,28 1)R$95,00  

2)R$64,00  

3)R$102,00 

 4)R$45,00  

5)R$75,00  

6)R$420,00 

7)R$87,40 
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ITEM/INSUMO/ 

REGISTRO NO MS 

Qtde. adquirida Preço máx. unit. 

 admitido no pregão 

Cotações das  

empresas 

Cotações  

Comprasnet 

Item 18 – Curativo – 

Registro MS: 80146630053 - 

2X45cm 

 6.600 unidades. R$56,67 1)R$72,00  

2)R$72,00  

3)R$79,00  

4)R$25,00  

5)R$474,00 

 

6)R$87,40 

Item 19 – Curativo – 

Registro MS: 10018000026 

7.200 unidades R$56,67 1)R$52,00  

2)R$51,00  

3)R$63,00  

4)R$29,00 

Não houve. 

Item 24 – Adesivo. 

 

7.200 unidades R$12,67 

 

1)R$22,20  

2)R$12,00  

3)R$11,00  

4)R$15,00 

Não houve. 

 

 

O processo possui o termo de resultado por fornecedor, o termo de adjudicação do objeto e o 

termo de homologação do pregão, conforme a seguinte discriminação: 

 

A) Item 16 – Curativo – Registro MS: 80146630053 - 10X10cm. 

Não havia cotações no COMPRASNET e o valor máximo ficou entre a média calculada com 

todos os valores (11), R$88,57, e a média que excluiu o valor máximo cotado, R$ 35,03 (trinta e 

cinco reais e três centavos). 

O critério indicado no processo licitatório foi a "média dos preços congruentes e menor preço". 

Classificação do Pregão: 

1
a
 – JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL. CNPJ:54.516.661/0001-01.    

-  Menor lance: R$20,35 (vinte reais e trinta e cinco centavos); 

2
a
 – CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA. CNPJ:02.340.772/0001-06. 

-  Menor Lance: R$25,00 (vinte e cinco reais); 

3
a
 – MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. CNPJ:50.247.071/0001-61.                  

-  Menor Lance: R$32,00 (trinta e dois reais); 

4
a
 – PRÓMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ:02.004.624/0001-02 .                   

-  Menor Lance: R$37,63 (trinta e sete reais e sessenta e três centavos); 

5
a
 – ADEF RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 36.193.514/0001-58. 

-  Menor Lance: R$52,00 (cinquenta e dois reais) 
 

Motivos de desclassificação: 

1
a 

– JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL: Informado pela Ata da Comissão de Licitação, 

no dia 30/11/2009, que a desclassificação ocorreu em razão da não apresentação de 

documentos e amostras; 

2
a
 – CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA.: Há parecer reprovando tecnicamente o 

material, pois a empresa forneceu como amostra para análise produto diverso daquele 

proposto inicialmente no pregão; 

3
a 

– MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.: Há parecer reprovando 

tecnicamente o material, pois a empresa forneceu como amostra para análise, produto diverso 

daquele proposto inicialmente no pregão;  

4
a
 – PRÓMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Há parecer reprovando 

tecnicamente o material, porém a tabela de análise técnica do material não está preenchida, 

apesar de estar assinada por 5 enfermeiros; 

 

Há parecer técnico no processo que aprova o material cotado pela ADEF RIO MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA e não houve recursos. 
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B) Item 17 – Curativo – Registro MS: 80146630053 - 15X15cm . 

O valor máximo calculado ficou entre a média calculada com todos os valores (7), R$133,50 

(cento e trinta e três reais e cinquenta centavos), e a média que excluiu o valor máximo cotado, 

R$ 76,20 (setenta e seis reais e vinte centavos). O critério para a definição da estimativa de preço 

indicado no processo licitatório foi a "média dos preços congruentes e menor preço". 

 

Classificação do Pregão: 

1
a
 – JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL. CNPJ:54.516.661/0001-01.     

- Menor lance: R$40,65 (quarenta reais e sessenta e cinco centavos); 

2
a
 – CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA. CNPJ:02.340.772/0001-06.      

- Menor Lance: R$52,49 (cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos); 

3
a
 – MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. CNPJ:50.247.071/0001-61.        

- Menor Lance: R$64,00 (sessenta e quatro reais); 

4
a
 – PRÓMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ:02.004.624/0001-02 .   

- Menor Lance: R$72,90 (setenta e dois reais e noventa centavos); 

5
a
 – ADEF RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 36.193.514/0001-58.        

- Menor Lance: R$79,00 (setenta e nove reais) 

 

Motivos de desclassificação: 

1
a 

– JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL: Informado pela Ata da Comissão de Licitação, 

no dia 30/11/2009, que a desclassificação ocorreu em razão da não apresentação de 

documentos e amostras; 

2
a
 – CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA.: Há parecer reprovando tecnicamente o 

material, pois a empresa forneceu como amostra para análise, produto diverso daquele 

proposto inicialmente no pregão; 

3
a 

– MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.: Há parecer reprovando 

tecnicamente o material, pois a empresa forneceu como amostra para análise, produto diverso 

daquele proposto inicialmente no pregão; 

4a – PRÓMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Há parecer reprovando 

tecnicamente o material, porém a tabela de avaliação não está preenchida, apesar de estar 

assinada por 5 enfermeiros. 

 

Há parecer técnico no processo que aprova o material cotado pela  ADEF RIO MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA e não houve recursos. 

 

A evolução do processo no que tange aos itens 16 e 17 são idênticas, porém os materiais são 

basicamente iguais, pois, a única diferença é a dimensão dos insumos (curativos). 

 

C) Item 18 – Curativo – Registro MS: 80146630053 - 2X45cm. 

O valor máximo calculado ficou entre a média calculada com todos os valores (6) R$284,40 

(duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) e a média que excluiu o valor máximo 

cotado, R$ 62,00 (sessenta e dois reais) e o critério indicado no processo licitatório foi a "média 

dos preços congruentes e menor preço". 

 

Classificação do Pregão: 

1
a
 – JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL. CNPJ:54.516.661/0001-01.     

-  Menor lance: R$45,87 (quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos); 

2
a
 – CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA. CNPJ:02.340.772/0001-06.  

-  Menor Lance: R$51,44 (cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos); 

3
a
 – ADEF RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 36.193.514/0001-58.          

-  Menor Lance: R$56,00 (cinquenta e seis reais) 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais III - 38 

 

 

Motivos de desclassificação: 

1
a 

– JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL: Informado pela Ata da Comissão de Licitação, 

no dia 30/11/2009, que a desclassificou por não apresentação de documentação e amostras; 

2
a
 – CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA.: Há parecer reprovando tecnicamente o 

material, pois a empresa forneceu como amostra para análise, produto diverso daquele 

proposto inicialmente no pregão; 

 

Há parecer técnico no processo que aprova o material cotado pela ADEF RIO MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA e não houve recursos, sendo que a evolução no processo dos itens 16, 17 e 

18 são idênticas, uma vez que tais materiais são basicamente iguais, pois, a única diferença é a 

dimensão dos curativos. 

 

D) Item 19 – Curativo – Registro MS: 10018000026. 

O valor máximo calculado ficou entre a média calculada com todos os valores, R$48,75 

(quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), e a média que excluiu o valor máximo cotado, 

R$ 53,67 (cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos) e o critério indicado no processo 

licitatório foi a "média dos preços congruentes e menor preço". 

 

Classificação do Pregão: 

1
a
 – COLOPLAST DO BRASIL LTDA. CNPJ:02.794.555/0001-88.       

-  Menor lance: R$12,00 (doze reais); 

2
a
 – CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA. CNPJ:02.340.772/0001-06.     

-  Menor Lance: R$13,46 (treze reais e quarenta e seis centavos); 

3
a
 – ADEF RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 36.193.514/0001-58.        

-  Menor Lance: R$44,00 (quarenta e quatro reais). 
 

Motivos de desclassificação: 

1
a 

– COLOPLAST DO BRASIL LTDA.: Não localização nos autos do processo do parecer 

técnico que reprova o material. Foi demandada a apresentação do mesmo por meio de 

Solicitação de Auditoria. 

2
a
 – CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA.: Há parecer reprovando tecnicamente o 

material, pois a empresa forneceu como amostra para análise, produto diverso daquele 

proposto inicialmente no pregão; 
 

Há parecer técnico no processo que aprova o material cotado pela ADEF RIO MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA e não houve recursos. 

 

E) Item 24 – Adesivo. 

O valor máximo calculado ficou entre a média calculada com todos os valores (4), R$15,05 

(quinze reais e cinco centavos), e a média que excluiu o valor máximo cotado, R$ 12,66 (doze 

reais e sessenta e seis centavos) e o critério indicado no processo licitatório foi a "média dos 

preços congruentes e menor preço". 

 

Classificação do Pregão: 

1
a
– KORAL PRODUTOS MÉDICOS, CORELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA.-

CNPJ:02.005.077/0001-80.                      

-  Menor lance: R$11,95 (onze reais e noventa e cinco centavos). 

2
a
 –  ADEF RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 36.193.514/0001-58.        

-  Menor Lance: R$11,99 (onze reais e noventa e nove centavos). 
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Motivos de desclassificação: 

1
a
 – KORAL PRODUTOS MÉDICOS, CORELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA.: 

Informado pela Ata da Comissão de Licitação, no dia 30/11/2009, que a desclassificação 

ocorreu em razão da não apresentação da documentação e de amostras. 

 

Há parecer técnico no processo que aprova o material cotado pela ADEF RIO MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA e não houve recursos. 

 

Por todo o exposto, pode-se constatar a ausência de Parecer Técnico que  reprove o produto 

oferecido pela Coloplast (item 19), no âmbito do processo n.º 25001.001474/2009-36. 

Ressalte-se que o termo de referência, do pregão eletrônico n.º 32/09, informava, no item 

“Aceitabilidade” sobre os critérios de aceitabilidade dos insumos cirúrgicos (curativos), 

conforme transcrito a seguir: 

"1 - Deverão ser encaminhadas as amostras de todos os itens para análise 

técnica em até 3 (três) dias úteis a partir da solicitação feita pelo Pregoeiro 

durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, na embalagem original, com 

identificação do número do processo, número do Pregão e número do item, em 

quantidade suficiente para teste, observando-se que a aquisição atenderá a mais 

de uma Unidade Hospitalar. 

2 – As amostras serão analisadas segundo os parâmetros de aceitabilidade e 

reprovabilidade constantes do Anexo do Termo de Referência (Parecer 

Técnico). (em negrito) 

3 – O  produto será aprovado uma vez que apresentar critério de aceitabilidade 

de bom a ótimo, dentro dos parâmetros: resistência, praticidade, manuseio, 

acabamento e característica técnica." 

O item 12.1.6 do edital traz instruções sobre as amostras fornecidas e sua análise técnica, 

conforme descrito a seguir: 

"12.1.6 - Antes da adjudicação, a área técnica se reserva ao direito de solicitar 

amostra(s) dos  produtos ofertados a fim de garantir a sua qualidade. 

12.1.6.2 – As amostras deverão ser entregues em sua embalagem original, 

contendo  identificação do número do processo, número do pregão, número do 

item referente ao pregão, em quantidade suficiente para teste e com sua 

especificação detalhada em formulário timbrado, carimbado, assinado pelo 

representante legal, observando-se que a aquisição irá atender a mais de uma 

unidade hospitalar. 

12.1.6.4 – A área técnica comunicará ao pregoeiro, mediante apresentação do 

Laudo de Parecer Técnico, se a amostra foi aprovada ou não. 

12.1.6.4.1 – As amostras serão analisadas segundo os parâmetros de 

aceitabilidade e reprovabilidade constantes no anexo do Termo de Referência 

(Parecer Técnico). (negrito) 

12.1.6.4.2 – O prazo máximo para análise das amostras por parte da área 

técnica será de 15 (quinze) dias úteis, sendo emitidos os motivos de aceitação 

ou recusa da (s) amostra(s). 

12.1.6.7 – Após a conclusão da etapa de aprovação das amostras, será reaberta 

a sessão pública, pelo portal <www.comprasnet.gov.br>. 

Anexos ao edital: Anexo 1-A – Laudo de Parecer Técnico e Roteiro para 
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Preenchimento de Parecer Técnico.” 

Por meio da solicitação de Auditoria 2011.05336/10, de 20/07/2011, a equipe de fiscalização 

demandou a apresentação do parecer técnico que reprovou a empresa COLOPLAST DO 

BRASIL LTDA, CNPJ: 02.794.555/001-88, primeira colocada no item 19.  

A Direção Geral do Hospital respondeu, por meio do Ofício nº 773/2011/GABDIR/HFA/RJ, de 

25/07/2011, que: 

"Após análise do processo nº25001.001.474/2009-36, referente ao pregão 

eletrônico nº 32/2009, relativo à aquisição de curativos, observa-se que o item 

19 consta no parecer de fls.1131, que desclassifica a CIRÚRGICA 

COPACABANA 2000 LTDA. 

Entretanto, não se localizou no processo outro parecer técnico que justifique a 

desclassificação da empresa COLOPLAST BRASIL LTDA., no sobredito 

item. 

Considerando-se que o pregão supra foi realizado pelo Departamento de 

Gestão Hospitalar- DGH, sugerimos que o presente questionamento seja 

encaminhado àquele (sic) órgão e ao seu setor técnico, responsável pela 

reprovação da empresa." 

Verifica-se, ainda, que os critérios de análise descritos nos pareceres técnicos são subjetivos e 

não permitem a identificação precisa das razões pelas quais um produto é ou não aprovado.  

 

Por fim, ressalta-se que, apesar de as empresas Koral Produtos Médicos, Correlatos e 

Descartáveis Ltda (CNPJ:02.005.077/0001-80) e Johnson & Johnson do Brasil 

(CNPJ:54.516.661/0001-01)  terem vencido inicialmente a fase lances no pregão, elas não 

apresentaram a documentação e as amostras necessárias para que a Administração desse 

seguimento ao processo de contratação. Contudo, em consulta ao Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores, a situação dessas emresas é a de “Nada Consta”, ou seja, não foram 

tomadas as providências, pelo HFA, para cumprimento das sanções previstas no Art. 7º da Lei 

10.520, de 17/07/2002, transcrito a seguir: 

“Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 

será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 

e das demais cominações legais.” 

      

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33367.000776/2012-71, o gestor informou o que segue: 

“No tocante ao itens 16, 17 e 18, temos a informar que o produto com o preço inferior foi 

desaprovado por Comissão Técnica composta por enfermeiras com especialização em 

curativo, Servidoras Públicas, registradas em Conselhos Profissionais, que constataram 

que o produto apresentado pela empresa Mogami não era o compatível com a solicitação 

e o edital, visto que foi solicitado hidrofibra e a empresa apresentou alginato, não tendo o 

diretor como agente administrativo, questionar um parecer técnico elaborado por 
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especialistas; já no tocante ao item 24, afirmamos que a empresa que apresentou o menor 

preço, foi inabilitada por motivo de não ter ratificado seu preço em forma de proposta, 

conforme parecer da pregoeira, prevalecendo à proposta lançada pela segunda colocada.”   

 

Análise do Controle Interno: 

Cabe destacar que no parecer da empresa Cirúrgica Copacabana relativo aos itens 16, 17, 18 e 

19, há a observação: “O produto apresentado como amostra não atende a especificação porque é 

alginato com prata e a especificação solicita hidrofibra com prata”. No entanto, verifica-se, no 

Comprasnet, que os curativos ofertados por tal empresa para os itens 16, 17 e 18, continham em 

suas descrições tanto a hidrofibra quanto a prata (curativo, material 

hidrofibra,carboximetilcelulose sódica com prata). Visto que nos referidos pareceres técnicos há 

somente a marca do produto analisado, não havendo referência quanto ao modelo ou tipo de 

curativo e nem ao seu número de registro no Ministério da Saúde, torna-se inviável a 

identificação do produto que teria sido recebido para análise pela Comissão Técnica - CT. 

Conforme se constata nos campos destinados ao registro da avaliação do produto nos pareceres 

técnicos,os parâmetros descritos para tal avaliação são imprecisos e subjetivos. No parâmetro 

“praticidade”, deve-se “avaliar se (o produto) torna o serviço mais fácil”, enquanto no parâmetro 

“manuseio”, deve-se “avaliar se o produto é de fácil manuseio”. Porém, não há uma definição 

precisa e objetiva quanto aos critérios que devem ser utilizados para se concluir se o produto 

atende ou não à necessidade da Unidade quanto à praticidade e ao manuseio. Sendo assim, a 

avaliação é totalmente subjetiva e seus resultados não podem ser reproduzidos ou confirmados 

por outro avaliador, o que a torna questionável. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

membros da Comissão de Parecer Técnico na reprovação, sem a devida motivação, de produto 

da licitante que ofereceu o melhor preço. 

Recomendação 002: 

Estabelecer parâmetros objetivos e mensuráveis para a análise dos produtos submetidos à 

Comissão Técnica e registrar de forma clara e precisa o produto analisado, bem como os fatores 

que determinaram a sua aprovação ou reprovação.  

Recomendação 003: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que por omissão não adotaram as medidas cabíveis para aplicar sanções às empresas que, 

embora classificadas em primeiro lugar na fase de lances, não apresentaram sua proposta e sua 

documentação, o que as levou à desclassificação. 

Recomendação 004: 

Aplicar as sanções previstas no Art. 7º da Lei 10.520/2002 às empresas que, embora classificadas 

em primeiro lugar na fase de lances, deixaram de entregar a documentação exigida para o 

certame e/ou que não mantiveram sua proposta. 
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2.1.2.4.  CONSTATAÇÃO:  

Superfaturamento na aquisição de medicamentos (Pregão n.º 52/2009), com adjudicação de 

valores acima dos estimados e dos praticados no mercado, causando prejuízo de 

R$376.083,26 secundário às aquisições do HFA e de R$770.293,20 relativo às despesas 

executadas por outras Unidades. 
 

Fato: 

Trata-se do Pregão Eletrônico n.º 52/09, para aquisição de medicamentos oncológicos, em 

regime de formação de ata de registro de preços, segundo o critério de julgamento de menor 

preço unitário, para abastecimento das unidades hospitalares federais no Rio de Janeiro do 

Andaraí, Ipanema, Lagoa e Jacarepaguá, que consultadas, encaminharam as suas demandas pelos 

referidos medicamentos, de modo que a aquisição foi homologada pelo Hospital do Andaraí, na 

qualidade de UASG Gerenciadora. 

O escopo do trabalho foi definido a partir de uma amostra dimensionada de modo aleatório, 

tendo sido selecionados os itens 11, 50, 51, 56, 57, 80, 81 e 91 do referido pregão. 

Os exames compreenderam a análise dos autos do processo licitatório e seus respectivos 

pagamentos, a contagem física no almoxarifado dos insumos constantes da amostra selecionada e 

a consequente lavratura de ata circunstanciada com os quantitativos encontrados pela citada 

verificação in loco, bem como, os dados constantes do Sistema de Gestão Hospitalar utilizado 

pelo HFA - HOSPUB. 

Verificamos que houve pesquisas de preços dos itens no mercado e no COMPRASNET e que, 

em geral, o preço máximo admitido, publicado em edital, foi calculado pela média dos preços 

obtidos ou ficou compreendido entre a média de todos os valores e a média excluindo-se o valor 

mais alto (ponto fora da curva). 

Consta no processo o parecer jurídico AMMN/NAJ/CGU/AGU nº 4.087/2009, de 30/09/2009, 

aprovando minuta de Edital e respectiva Ata de Registro de Preços, condicionando o 

prosseguimento do processo, desde que atendidas determinadas recomendações, e assim foi 

feito. 

Os licitantes adjudicados para os itens da amostra foram as seguintes empresas:  

1) PAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.- CNPJ: 02.424.344/0001-53. 

2) ROCHE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS SA.- CNPJ: 33.009.945/0002-04. 

3) NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA.- CNPJ: 56.994.502/0098-62. 

 

O processo possui o termo de resultado por fornecedor, o termo de adjudicação do objeto e o 

termo de homologação do pregão, porém, houve itens cotados acima do preço máximo aceitável 

pelo edital, sendo que em um dos casos, o preço foi reduzido, mas nos demais não houve 

redução dos preços, apesar da negociação. Estes casos estão discriminados a seguir nos itens 

respectivos. 

 

Destaque-se o conteúdo de Parecer Técnico CTF/CGA/DGHRJ/MS, emitido pela Câmara 

Técnica de Farmácia, em 04/02/2010, que relata o desabastecimento das farmácias e solicita 

providências urgentes, em razão da necessidade e da aplicação dos medicamentos. 

 

A planilha seguinte reúne os itens do Pregão em questão analisados, as quantidades licitadas, o 

preço unitário máximo admitido e a classificação das empresas no pregão, dentre outras 

informações: 
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Item Qtde. 

licitadas 

Preço máx. 

unit. 

admitido 

no pregão 

Cotações 

das  

empresas 

Cotações  

Comprasnet 

Classificação no Pregão 

Item 50 – 

Gosserrelina 

Acetato, 

3,6mg 

(Código 

Comprasnet: 

68109) 

120 

unidades 

R$ 371,98 1) R$ 512,01 

2)R$ 524,3 

3)R$ 358,64 

4)R$ 367,46 

5)R$ 379,80 

6)R$ 382,00 

7)R$ 450,00 

8)R$ 469,00 

1a)PAMED DISTRIBUIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS LTDA.CNPJ: 

02.424.344/0001-53   

Menor lance: R$389,14 

2a)PROHOSP DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 

04.335.394/0002-32    

Menor lance: R$519,00 

Item 51 – 

Gosserrelina 

Acetato, 

10,8mg 

(Código 

Comprasnet: 

268108) 

5.376 

unidades 

R$ 888,51 1)R$1.310,93 

2)R$1.779,44  

 

3)R$ 762,15 

4)R$ 848,90 

5)R$ 918,26 

6)R$ 940,84 

7)R$ 972,42 

1a) PAMED DISTRIBUIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 

02.424.344/0001-53-   

Menor lance: R$996,34  

2a)PROHOSP DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 

04.335.394/0002-32      

Menor lance: R$1.398,00 

Item 11 – 

Capecitabina  

(Código 

Comprasnet: 

268403) 

184.800 

unidades 

R$ 15,09 1)R$14,63 

2)R$20,10  

 

3)R$13,81 

4)R$14,63 

5)R$16,83 

1a – ROCHE PRODUTOS QUÍMICOS E 

FARMACÊUTICOS SA. CNPJ: 

33.009.945/0002-04  

Menor lance: R$14,63  

2a PRODIET FARMA-CÊUTICA LTDA. 

CNPJ: 81.887.838/0001-40  

Menor lance: R$18,51 

Item 80 – 

Rituximabe 

10ml  

(Código 

Comprasnet: 

132845, 

262785 e 

268520) 

   

 

768 

unidades 
R$1.122,93  
 

1)R$1.155,11 

2)R$1.586,90 

3)R$1.090,75 

4)R$1.155,75 
1a)ROCHE PRODU-TOS QUÍMICOS E 

FARMACÊUTICOS/SACNPJ:33.009.94

5/0002-04 

Menor lance: R$1.155,11 

2a) PRODIET FARMA-CÊUTICA LTDA. 

CNPJ: 81.887.838/0001-40                                     

Menor lance: R$1.727,08 

Item 81 – 

Rituximabe 

50ml  

(Código 

Comprasnet: 

268520) 

 

564 

unidades 
R$5.606,17 1)R$5.766,81 

2)R$7.922,48 

3)R$5.445,52 1a)ROCHE PRODUTOS QUÍMICOS E 

FARMACÊUTICOS/SACNPJ:33.009.94

5/0002-04 

Menor lance: R$5.766,81 - Um único 

lance e um único licitante. 

Item 91 – 

Trastuzumabe  

(Código 

Comprasnet: 

295302) 

384 

unidades 

 

R$8.296,06 1)R$8.533,78 

2)R$11.723,7

9  

 

3)R$8.533,78 

4)R$8.058,34 
1a)ROCHE PRODUTOS QUÍMICOS E 

FARMACÊUTICOS/SACNPJ:33.009.94

5/0002-04 

Menor lance: R$8.533,78 - Um único 

lance e um único licitante. 

Item 56 – 

Imatinibe 

Mesilato 

100mg– 

(Código 

Comprasnet: 

273317) 

15.552 

unidades 

 

R$45,74 1)R$94,15  

 

2)R$41,70 1a) NOVARTIS BIOCIÊNCIAS/SA 

CNPJ:56.994.502/0098-62 

Menor lance: R$45,00 Um único lance e 

um único licitante. 

 

Item 57 – 

Imatinibe 

Mesilato 

400mg – 

(Código 

Comprasnet: 

274704) 

  

  

12.192 

unidades 

 

R$231,01 1)R$376,60 2)R$172,00 

3)R$144,40 
1a)NOVARTIS BIO-CIÊNCIAS / SA 

CNPJ:56.994.502/0098-62.  

Menor lance: R$180,00 Um único lance e 

um único licitante. 
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A) Item 50 – Gosserrelina Acetato, 3,6mg – PAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

LTDA. 

O valor máximo calculado ficou abaixo da média calculada com todos os valores, R$430,47 

(quatrocentos e trinta reais e quarenta e sete centavos) e da média que excluiu os valores 

máximos cotados, R$ 401,15 (quatrocentos e um reais e quinze centavos), porém, o critério de 

cálculo não está indicado no processo licitatório. 

A Ata da Comissão de Licitação, do dia 18/01/2010, informa que o preço cotado está acima do 

preço máximo estimado para contratação, apesar de insistente tentativa de renegociação com a 

empresa. A ata está somente assinada, sem a identificação do servidor. 

Outra Ata da comissão de Licitação, de 18/01/2010, solicita nova pesquisa de preços no 

mercado, uma vez que os lances estão acima do valor máximo estimado. Os licitantes alegaram 

que os preços estavam defasados e necessitavam de reajustes. 

Foi realizada pelo próprio HFA uma nova pesquisa no Portal “COMPRASNET”, onde foram 

localizados os seguintes preços praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 182/2009, do INCA (RIO DE JANEIRO), com preço unitário de R$315,22 

(trezentos e quinze reais e vinte e dois centavos). 

2) Pregão n.º 11/2008, do HOSPITAL DA AERONÁUTICA DE RECIFE, com preço unitário 

de R$358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais); 

3) Pregão n.º 88/2009, HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO (RIO DE JANEIRO), com 

preço unitário de R$390,34 (trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos).      

A Ata da Comissão de Licitação, de 29/01/2010 informa ainda que mesmo após inúmeras 

tentativas de negociação, o fornecedor não aceitou reduzir o valor do lance, de modo a equipará-

lo ao valor estimado. Foi solicitado também que as unidades requisitantes informassem as suas 

necessidades do item. 

Não houve redução do valor do lance vencedor e no Termo de Adjudicação é informado que não 

houve renegociação do lance de R$ 389,14 (trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos). 

Cabe mencionar que não consta do processo o Parecer Técnico que aprova o medicamento 

fornecido pela PAMED. 

Verificamos que o valor de aquisição foi de R$389,14 (trezentos e oitenta e nove reais e quatorze 

centavos) e estava acima da média de mercado, uma vez que no período de execução do 

processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes preços praticados em 

outras unidades de saúde públicas, de acordo com consulta ao Comprasnet: 

 
Informações extraídas de consulta ao COMPRASNET – Item 50 – Gosserrelina Acetato, 3,6mg  

(Código Comprasnet: 68109) 

Unidades de Saúde Pública Pregão Vigência do Pregão Preço unitário  

praticado 
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS 08/2009 18/08/2009 até 17/08/2010 R$ 379,80 

HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE 11/2008 26/11/2009 até 25/11/2010 R$ 358,00 

HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE 27/2009 
09/12/2009 até 08/12/2010 

 
R$ 358,64 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO DA 

UFF/RJ 
33/2009 16/07/2009 até 15/07/2010 R$ 389,00 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 91/2009 13/10/2009 até 12/10/2010 
R$ 285,00 - MENOR 

VALOR PESQUISADO 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE 18/2009 05/02/2010 até 04/02/2011 R$ 379,80 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE 28/2009 17/12/2009 até 16/12/2010 R$ 315,24 

HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA/RS 43/2009 14/12/2009 até 13/12/2010 R$ 315,24 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 182/2009 04/12/2009 até 03/12/2010 R$ 315,22 
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HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (RIO DE 

JANEIRO) - GESTAO 
33/2009 12/01/2010 até 11/01/2011 R$ 389,00 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA 

DO PARÁ 
85/2009 20/07/2009 até 19/07/2010 R$ 379,79 

 

B) Item 51 – Gosserrelina Acetato, 10,8mg – PAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

LTDA. 

O valor máximo estimado foi obtido pela média dos valores do COMPRASNET, excluindo as 

duas maiores cotações, porém, o critério de cálculo não está indicado no processo licitatório. 

A Ata da Comissão de Licitação, do dia 18/01/2010, informa que o preço cotado está acima do 

preço máximo estimado para contratação, apesar de insistente tentativa de renegociação com a 

empresa. A ata está somente assinada, sem a identificação do servidor. 

Outra Ata da comissão de Licitação, de 18/01/2010 solicita-se nova pesquisa de preços no 

mercado, uma vez que os lances estão acima do valor máximo estimado. Os licitantes alegaram 

que os preços estavam defasados e necessitavam de reajustes. 

Foi realizada uma nova pesquisa no COMPRASNET, onde foram localizados os seguintes 

preços praticados em outras unidades federais: 

1) Pregão n.º 182/2009, do INCA (Rio de Janeiro), com preço unitário de R$807,08 

(oitocentos e sete reais e oito centavos); 

2) Pregão n.º 88/2009, Hospital Geral de Bonsucesso (Rio de Janeiro), com preço unitário de 

R$994,40 (novecentos e noventa e quatro reais); 

3) Pregão n.º 1019/2009, Hospital Universitário Gaffree e Guinle da UNIRIO (Rio de 

Janeiro), com preço unitário de R$ 996,34 (novecentos e noventa e seis reais e trinta e quatro 

centavos). 

A Ata da Comissão de Licitação, de 29/01/2010  informa que mesmo após inúmeras tentativas de 

negociação, o fornecedor não aceitou reduzir o valor do lance, de modo a equiparar ao valor 

estimado. Foi solicitado também que as unidades requisitantes verificassem a necessidade do 

item.     

Não houve redução do valor do lance vencedor e no Termo de Adjudicação é informado que não 

houve renegociação do lance de R$996,34 (novecentos e noventa e seis reais e trinta e quatro 

centavos). 

Destaque-se que não consta no processo o Parecer Técnico que aprova o medicamento fornecido 

pela PAMED. 

Verifica-se que o valor de aquisição foi de R$996,34 (novecentos e noventa e seis reais e trinta e 

quatro centavos) e que no período de execução do processo licitatório até a data da adjudicação 

estavam vigentes os seguintes preços unitários praticados em outras unidades federais: 

 
Informações extraídas de consulta ao COMPRASNET – Item 51 – Gosserrelina Acetato, 10,8mg 

(Código Comprasnet: 268108) 

Unidades de Saúde Pública Pregão Vigência do Pregão Preço unitário  

praticado 

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS 
Pregão n.º 

08/2008 
18/08/2009 até 17/08/2010 R$972,43 

HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE 
Pregão n.º 

01/2009 

18/02/2009 até 17/02/2010 

 
R$918,26 

HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE 
Pregão n.º 

11/2008 
26/11/2009 até 25/11/2010 R$918,26 

HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE 
Pregão n.º 

27/2009 

09/12/2009 até 08/12/2010 

 
R$918,26 
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MAER-HOSPITAL DA FORÇA AÉREA DE 

BRASÍLIA/DF 

Pregão n.º 

01/2009 
15/06/2009 até 14/06/2010 R$972,42 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO C. ANTONIO 

MORAIS/UFES 

Pregão n.º 

138/2009 
01/12/2009 até 30/11/2010 R$972,43 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO 

Pregão n.º 

91/2009 

13/10/2009 até 12/10/2010 

 
R$848,90 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO 

ALEGRE 

Pregão n.º 

28/2009 

17/12/2009 até 16/12/2010 

 
R$807,12 

Menor valor pesquisado 

HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO/RJ 
Pregão n.º 

88/2008 
22/09/2009 até 21/09/2010 R$994,40 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 
Pregão n.º 

182/2009 

04/12/2009 até 03/12/2010 

 
R$807,80 

HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 
Pregão n.º 

08/2009 

20/07/2009 até 19/07/2010 R$972,41 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

PÚBLICA DO PARÁ  

Pregão n.º 

85/2009 

20/07/2009 até 19/07/2010 

 

R$972,42 

 

        

C) Item 11 – Capecitabina – ROCHE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS SA. 

O valor máximo estimado está contido entre a média de todos os valores da pesquisa, R$16,00 

(dezesseis reais) e o valor das médias dos valores, excluído o maior valor, R$14,98 (quatorze 

reais e noventa e oito centavos), porém, o critério de cálculo não está indicado no processo 

licitatório. 

A ROCHE cotou abaixo do preço máximo estimado. O processo apresenta a análise técnica do 

medicamento assinada por 3 farmacêuticos. O Termo de Adjudicação informa que não houve 

renegociação do lance de R$14,63 (quatorze reais e sessenta e três centavos). 

Verifica-se que o valor de aquisição foi de R$14,63 (quatorze reais e sessenta e três centavos) e 

que no período de execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os 

seguintes preços praticados por outras unidades federais: 

 
Informações extraídas de consulta ao COMPRASNET – Item 11 – Capecitabina 

(Código Comprasnet: 268403) 

 

Unidades de Saúde Pública Pregão Vigência do Pregão Preço unitário  

praticado 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER 

CANTIDIO 

Pregão n.º 

44/2009 
23/11/2009 até 22/11/2010 R$14,62 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS/UFMG 
Pregão n.º 

129/2008 
15/07/2009 até 14/07/2010 R$13,81 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS 
Pregão n.º 

69/2009 
29/07/2009 até 01/06/2010 R$14,61 

 

 

D) Item 80 – Rituximabe 10ml – ROCHE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS SA. 

O valor máximo estimado está abaixo da média de todos os valores da pesquisa, R$1.247,13 (um 

mil, duzentos e quarenta e sete reais e treze centavos), porém, o critério de cálculo não está 

indicado no processo licitatório. 

A ROCHE cotou acima do preço máximo estimado. A Ata da Comissão de Licitação, do dia 

18/01/2010, informa que o preço cotado está acima do preço máximo estimado para contratação, 

apesar de insistente tentativa de renegociação com a empresa. Cabe destacar que o referido 

documento está apenas assinado, porém, sem a identificação do servidor. 

Outra Ata da comissão de Licitação, de 18/01/2010 solicita nova pesquisa de preços no mercado, 
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uma vez que os lances estão acima do valor máximo estimado. Os licitantes alegaram que os 

preços estavam defasados e necessitavam de reajustes. 

A Ata da Comissão de Licitação, de 29/01/2010  informa que mesmo após inúmeras tentativas de 

negociação, o fornecedor não aceitou reduzir o valor do lance, de modo a equiparar ao valor 

estimado. Foi solicitado também que as unidades requisitantes verificassem a necessidade do 

item. 

Em um segundo momento, houve renegociação do preço, conforme o Termo de Adjudicação, e o 

valor adjudicado foi de R$1.122,93 (um mil, cento e vinte e dois reais e noventa e três centavos). 

Destaque-se que não consta no processo o Parecer Técnico que aprova o medicamento fornecido 

pela ROCHE. 

Verificamos no período de execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam 

vigentes os seguintes preços praticados em outras unidades federais, de acordo com consulta ao 

COMPRASNET: 

 
Informações extraídas de consulta ao COMPRASNET – Item 80 – Rituximabe 10ml 

(Código Comprasnet: 132845, 262785 e 268520) 

Unidades de Saúde Pública Pregão Vigência do Pregão Preço unitário  

praticado 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS/UFMG 
Pregão n.º 

129/2008 
15/07/2009 até 14/07/2010 R$1.090,75 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 
Pregão n.º 

206/2009 

04/12/2009 até 03/12/2010 

 
R$1.090,75 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

PÚBLICA DO PARÁ 

Pregão n.º 

03/2009 
28/04/2009 até 27/04/2010 R$1.090,75 

 

E) Item 81 – Rituximabe 50ml – ROCHE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS SA. 

O valor máximo estimado foi calculado pela média, excluído o maior valor: R$5.606,17(cinco 

mil, seiscentos e seis reais e dezessete centavos), porém, o critério de cálculo não está indicado 

no processo licitatório. 

A Ata da Comissão de Licitação, do dia 18/01/2010, informa que o preço cotado está acima do 

preço máximo estimado para contratação, apesar de insistente tentativa de renegociação com a 

empresa. A ata está somente assinada, sem a identificação do servidor. 

Outra Ata da comissão de Licitação, de 18/01/2010 solicita nova pesquisa de preços no mercado, 

uma vez que os lances estão acima do valor máximo estimado. Os licitantes alegaram que os 

preços estavam defasados e necessitavam de reajustes. 

A Ata da Comissão de Licitação, de 29/01/2010, assinada pela mesma servidora, informa que 

mesmo após inúmeras tentativas de negociação, o fornecedor não aceitou reduzir o valor do 

lance, de modo a equiparar ao valor estimado. Foi solicitado também que as unidades 

requisitantes informassem a necessidade do item. 

Houve renegociação do preço, conforme o Termo de Adjudicação, e o valor adjudicado foi de 

R$5.606,17 (cinco mil, seiscentos e seis reais e dezessete centavos). 

Destaque-se que não consta do processo o Parecer Técnico que aprova o medicamento fornecido 

pela ROCHE. 

Verificamos que o valor de aquisição foi de R$ 5.606,17 (cinco mil, seiscentos e seis reais e 

dezessete centavos) e que no período de execução do processo licitatório até a data da 

adjudicação estavam vigentes os seguintes pregões: 
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Informações extraídas de consulta ao COMPRASNET – Item 81 – Rituximabe 50ml 

(Código Comprasnet: 268520) 

Unidades de Saúde Pública Pregão Vigência do Pregão Preço unitário  

praticado 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS/UFMG 
Pregão n.º 

129/2008 

15/07/2009 até 14/07/2010 

 
R$5.445,52 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 
Pregão n.º 

206/2009 

04/12/2009 até 03/12/2010 

 
R$5.445,52 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 
Pregão n.º 

226/2009 

04/12/2009 até 03/12/2010 

 
R$5.445,52 

HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-

GESTÃO 

Pregão n.º 

90/2008 
07/04/2009 até 06/04/2010 R$5.445,52 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

PÚBLICA DO PARÁ 

Pregão n.º 

03/2009 
28/04/2009 até 27/04/2010 R$5.445,52 

 

 

F) Item 91 – Trastuzumabe – ROCHE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS SA. 

O valor máximo estimado está abaixo da média, excluído o maior valor: R$8.375,30 (oito mil, 

trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), porém, o critério de cálculo não está indicado 

no processo licitatório. 

A Ata da Comissão de Licitação, do dia 18/01/2010, informa que o preço cotado está acima do 

preço máximo estimado para contratação, apesar de insistente tentativa de renegociação com a 

empresa. A ata está somente assinada, sem a identificação do servidor. 

Outra Ata da Comissão de Licitação, de 18/01/2010 solicita nova pesquisa de preços no 

mercado, uma vez que os lances estão acima do valor máximo estimado. Os licitantes alegaram 

que os preços estavam defasados e necessitavam de reajustes. 

A Ata da Comissão de Licitação, de 29/01/2010  informa que mesmo após inúmeras tentativas de 

negociação, o fornecedor não aceitou reduzir o valor do lance, de modo a equiparar ao valor 

estimado. Foi solicitado também que as unidades requisitantes informassem a necessidade do 

item. 

Houve renegociação do preço, conforme o Termo de Adjudicação, e o valor adjudicado foi de 

R$8.296,06 (oito mil, duzentos e noventa e seis reais e seis centavos). 

Destaque-se que não consta no processo o Parecer Técnico que aprova o medicamento fornecido 

pela ROCHE. 

Verificamos que o valor de aquisição foi de R$ 8.296,06 (oito mil, duzentos e noventa e seis 

reais e seis centavos) que no período de execução do processo licitatório até a data da 

adjudicação estavam vigentes os seguintes preços praticados em outras unidades: 

 

Informações extraídas de consulta ao COMPRASNET – Item 91 – Trastuzumabe 

(Código Comprasnet: 295302) 

Unidades de Saúde Pública Pregão Vigência do Pregão Preço unitário  

praticado 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 
Pregão n.º 

185/2009 

23/10/2009 até 22/10/2010 

 

R$8.058,34 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

PÚBLICA DO PARÁ 

Pregão n.º 

03/2009 

28/04/2009 até 27/04/2010 R$8.058,34 
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G) Item 56 – Imatinibe Mesilato 100mg– NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA. 

O valor máximo estimado está abaixo da média, excluído o maior valor, R$45,74 (quarenta e 

cinco reais e setenta e quatro centavos), porém, o critério de cálculo não está indicado no 

processo licitatório. 

Ata da comissão de Licitação, de 18/01/2010 solicita parecer relativo à habilitação.  

Neste caso, de fato, consta do processo o Parecer Técnico que aprova o medicamento fornecido 

pela   ROCHE, assinado por 2 farmacêuticos. 

Verificamos que o valor de aquisição foi de R$45,00 (quarenta e cinco reais) e que no período de 

execução do processo licitatório até a data da adjudicação foram identificados pregões vigentes 

com os seguintes preços praticados em outras unidades de saúde públicas: 

 
Informações extraídas de consulta ao COMPRASNET – Item 56 – Imatinibe Mesilato 100mg– 

(Código Comprasnet: 273317) 

Unidades de Saúde Pública Pregão Vigência do Pregão Preço unitário  

praticado 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO C. ANTONIO 

MORAIS/UFES 

Pregão n.º 96/2009 13/08/2009 até 12/08/2010 R$26,32 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO 

PEDRO DA UFF/RJ 

Pregão n.º 54/2009 17/08/2009 até 16/08/2010 R$26,32 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ Pregão n.º 16/2009 17/12/2009 até 16/12/2010 R$26,32 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS/UFMG  Pregão n.º 129/2008 15/07/2009 até 14/07/2010 R$26,32 

HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO Pregão n.º 88/2009 22/09/2009 até 21/09/2010 R$26,32 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER Pregão n.º 184/2008 09/10/2009 até 08/10/2010 R$26,32 

 
      

H) Item 57 – Imatinibe Mesilato 400mg – NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA. 

O valor máximo estimado é a média de todos os valores (3), R$231,01(duzentos e trinta e um 

reais e um centavo), porém, o critério de cálculo não está indicado no processo licitatório. 

Ata da comissão de Licitação, de 18/01/2010 solicita parecer relativo à habilitação e, de fato, 

consta do processo o Parecer Técnico que aprova o medicamento fornecido pela ROCHE, 

assinado por 2 farmacêuticos. 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$180,00 (cento e oitenta reais), mas que no 

período de execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os 

seguintes preços praticados em outras unidades de saúde públicas: 

 
Informações extraídas de consulta ao COMPRASNET – Item 57 – Imatinibe Mesilato 400mg  

(Código Comprasnet: 274704) 

Unidades de Saúde Pública Pregão Vigência do Pregão Preço unitário  

praticado 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO 

ANTUNES 
Pregão n.º 33/2009 17/09/2009 até 16/09/2010 R$105,28 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO C. ANTONIO 

MORAIS/UFES, 
Pregão n.º 96/2009 13/08/2009 até 12/08/2010 R$105,28 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFGO Pregão n.º 81/2009 20/10/2009 até 19/10/2010 R$171,00 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS/UFMG Pregão n.º 129/2008 15/07/2009 até 14/07/2010 R$105,28 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA Pregão n.º 13/2009 17/11/2009 até 16/11/2010 R$171,00 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE Pregão n.º 30/08 25/09/2009 até 24/09/2010 R$166,80 

HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO Pregão n.º 88/2009 22/09/2009 até 21/09/2010 R$105,28 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (RIO DE 

JANEIRO 
Pregão n.º 184/2009 09/10/2009 até 08/10/2010 R$105,28 

HOSPITAL NAVAL DE RECIFE Pregão n.º 08/2009 20/07/2009 até 19/07/2010 R$166,80 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Pregão n.º 129/2008 29/12/2009 até 28/12/2010 R$166,80 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Pregão n.º 523/2009 19/11/2009 até 18/11/2010 R$166,80 
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No edital e no termo de referência do Pregão Eletrônico n.º 52/09 não são informados os critérios 

de aceitabilidade técnica dos medicamentos, apesar de terem sido localizados no processo 

pareceres técnicos que analisam o medicamento fornecido, porém, não se encontravam nos autos 

os pareceres técnicos referentes aos itens 50 e 51 da empresa PAMED DISTRIBUIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 02.424.344/0001-53; e pareceres avaliativos dos itens 6, 80, 

81 e 91 fornecidos pela empresa ROCHE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS SA. 

CNPJ: 33.009.945/0002-04.  

 

Por meio da Solicitação de Fiscalização 2011.05336/12, de 22/07/2012, a equipe de fiscalização 

demandou a apresentação do parecer técnico que aprovou a documentação de habilitação da 

empresa PAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 02.424.344/0001-53, 

adjudicada para os itens 50 e 51, bem como do parecer técnico que aprova da mesma forma a 

empresa ROCHE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS SA CNPJ: 33.009.945/0002-

0, adjudicada para os itens 6, 80, 81 e 91.  

 No que tange às citadas demandas, a Direção Geral do Hospital se manifestou, por meio do 

Ofício nº 776/2011/GABDIR/HFA/RJ, de 27/07/2011, informando que: 

"(...) não foi localizado nos autos os pareceres técnicos para avaliação dos 

materiais dos itens 50 e 51 (gosserrelina acetato), bem como os pareceres dos 

itens (bevacizumabe), 80 e 81 (rituximabe) e 91 (trastuzumabe). 

Considerando-se que o Pregão n.º 52/2009 foi realizado pelo Departamento de 

Gestão Hospitalar – DGH, sugerimos que o presente questionamento seja 

encaminhado àquele (sic) órgão e ao seu setor técnico, pela avaliação dos 

materiais." 

Conclui-se, portanto, que os preços praticados em pregões realizados por outras Unidades da 

Administração são inferiores aos valores adjudicados no Pregão 52/2009,  o que significaria um 

prejuízo potencial de R$2.565.468,36  caso o HFA tivesse realizado a aquisição de todos os 

medicamentos licitados e adjudicados. Contudo, por meio de sua Manifestação (tópico a seguir) 

o gestor informou que não adquiriu a totalidade dos produtos licitados, o que foi confirmado pela 

equipe de fiscalização. Apesar disso, foi verificado que outras Unidades também compraram tais 

medicamentos, o que resultou em prejuízo de R$376.083,26 secundário às aquisições do HFA e 

de R$770.293,20 relativo às despesas executadas por outras Unidades, totalizando prejuízo de 

R$ 1.146.376,46 para a Administração, conforme será detalhado no texto da “Análise do 

Controle Interno”, a seguir. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33367.000776/2012-71, o gestor informou o que segue: 

“Este Nosocômio não adquiriu os produtos identificados no item 50 e 56, 

respectivamente Gosserelina Acetato 3,6mg e Imatinibe Mesilato 100mg, portanto 

pedimos a supressão desta constatação no tocante a estes dois itens; já naquilo que se 

refere ao item 11 Capecitabina e ao item 57 Imatinibe Mesilato 400mg, ocorreu à 

aquisição por preços menores, haja vista que os fornecedores reduziram os valores, 

conforme nota fiscal em anexo, como se vê não houve sobrepreço, muito contrariamente; 

naquilo referente aos itens 80 (Rituximabe 10ml), 81 (Rituximabe 50ml) e 91 

(Trastuzumabe), não havia outra saída que não fosse à aquisição dos referidos 

medicamentos pelos preços adjudicados 52/09, pois o laboratório ROCHE fornecedor 
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único e exclusivo desses produtos não aceitou o pedido de redução de preço referenciado 

no pregão do INCA conforme ofício em anexo, ademais o INCA tem um poder de 

barganha maior em relação aos fornecedores de medicamentos oncológicos de alto custo 

e de última geração devido a sua natureza assistencial; ou seja, o INCA é um hospital que 

trata exclusivamente de pacientes oncológicos, o que não é o caso do Andaraí, pois 

enquanto o INCA compra 2.000 unidades, o Andaraí somente necessita adquirir 100 

unidades.  De igual modo, podemos afirmar em relação ao item 51 (Gosserelina Acetato 

10,8mg), aqueles nosocômios não especializados em tratamento de câncer (hospitais 

gerais, hospitais universitários federais), como Andaraí, adquiriram por preços superiores 

ao hospital do Andaraí, diferentemente do INCA, que tem uma demanda maior, em 

decorrência adquire por preços mais em conta, por isso que não se podem comparar 

Unidades Hospitalares com vocação assistencial extremamente diferenciada: um hospital 

de clínica geral, como o Andaraí; e um outro, especializado em tratamento de câncer. 

Dessa maneira, esperamos que tais justificativas atendam aos questionamentos deste 

Informativo. 

 

Análise do Controle Interno: 

Verifica-se que, de fato, o HFA não adquiriu os itens 50 e 56. Contudo, há empenhos para tais 

itens realizados por outros hospitais, conforme tabela a seguir. Para os itens 11 e 57, constata-se 

que houve empenhos dos Hospitais Federais Andaraí, Lagoa – HFL e Ipanema – HFI. O HFA 

empenhou, isoladamente, R$ 1.324.263,71 para a aquisição de 90.517 unidades do item 11, o 

que corresponde ao valor unitário de R$14,63, o mesmo valor homologado no pregão. Sendo 

assim, não há que se considerar a ocorrência de descontos.  

Os valores unitários do item 57 sofreram redução, conforme verificado no SIAFI, passando de 

R$180,00 para R$105,28 e posteriormente para R$82,40 a unidade. No entanto, foram 

empenhados pelo HFA R$118.800,00 para a compra de 660 unidades pelo valor unitário de 

R$180,00, valor este acima do de mercado. Além disso, mais 2.890 unidades desse medicamento 

foram adquiridas por outras instituições. 

Os itens 80, 81 e 91, por sua vez, foram adquiridos pelo HFA pelo valor adjudicado no Pregão 

52/2009, ou seja, acima do preço máximo estimado para a compra, bem como acima dos valores 

praticados no mercado. Apesar da manifestação do gestor quanto à necessidade de aquisição dos 

medicamentos pelos preços ofertados por ser o fornecedor o único fabricante de tais produtos, a 

existência de outras atas de registro de preço com valores inferiores aos praticados no HFA 

evidencia a possibilidade de aquisição desses itens por menores preços. 

A tabela a seguir apresenta os valores de referência (preço de mercado), os valores unitários 

pagos e a quantidade de produtos adquiridos pelo HFA e pelas demais Unidades da 

Administração. Os dados de valor total empenhado correspondem somente aos empenhos para a 

aquisição de medicamentos com preços acima dos praticados no mercado e não contemplam os 

demais empenhos para pagamento dos medicamentos com valores iguais ou inferiores aos de 

referência. Considerando-se todas as Unidades, inclusive o HFA, verifica-se que a aquisição dos 

itens 11, 50, 51, 56, 57, 80, 81 e 91 do Pregão nº 52/2009 com preços acima dos praticados no 

mercado causou prejuízo de R$1.146.376,46 para a Administração, conforme quadro a seguir: 
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Prejuízos para a Administração secundários à aquisição de medicamentos por meio do Pregão 52/2009 

gerenciado pelo HFA . 

Item Descrição Item 

Valor 

Unitário 

Empenhado 

(R$) 

(A) 

Valor 

Unitário 

Referência* 

(R$) 

(B) 

Qtd 

Empenhada 

pelo HFA** 

(C) 

Qtd 

Empenhada 

pelas demais 

Unidades***  

(D) 

Prejuízo 

HFA 

((A-B)*C) 

Prejuízo 

demais 

Unidades  

((A-B)*D) 

PREJUÍZO 

TOTAL - 

HFA e 

demais 

Unidades 

11 Capecitabina 14,63 13,81 90.517 45.080 

        

74.223,94 36.965,6 

          

111.189,54  

50 

Gosserrelina 

Acetato, 3,6mg 389,14 315,22 0 105 

                       

-    7.761,60 

            

7.761,60  

51 

Gosserrelina 

Acetato, 10,8mg  996,34 807,80 1.300 1.947 

     

245.102,00  367.087,38 

       

612.189,38  

56 

Imatinibe 

Mesilato 100mg 45,00 26,32 0 3.300 

                       

-    61.644,00 

          

61.644,00  

57 

Imatinibe 

Mesilato 400mg  180,00 105,28 660 2.890 

        

49.315,20  215.940,80 

       

265.256,00  

80 Rituximabe 10ml 1.122,93 1.090,75 28 291 

              

901,04  9.364,38 

          

10.265,42  

80 Rituximabe 10ml 1.123,43 1.090,75 0 20 

                       

-    653,60 

                

653,60  

80 Rituximabe 10ml 1.123,93 1.090,75 0 10 

                       

-    331,80 

                

331,80  

81 Rituximabe 50ml  5.606,17 5.445,52 20 192 

          

3.213,00  30.844,80 

          

34.057,80  

91 Trastuzumabe 8.296,06 8.058,34 14 167 

          

3.328,08  39.699,24 

          

43.027,32  

Total 376.083,26 770.293,20 

    

1.146.376,46 

*Valor de referência = valor de mercado 

**Quantidade empenhada pelo HFA para a aquisição do medicamento com preços acima dos praticados no 

mercado 

***Quantidade empenhada pelas demais Unidades da Administração para a aquisição do medicamento com 

preços acima dos praticados no mercado 

 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa às aquisições com o superfaturamento decorrente do Pregão nº 52/2009. 

Recomendação 002: 

Adotar as providências para o ressarcimento ao erário dos valores pagos acima dos preços 

praticados no mercado.  

Recomendação 003: 

Nas próximas licitações, além da cotação de preços com empresas sediadas no Estado do Rio de 

Janeiro, realizar pesquisas dos preços praticados em hospitais da rede pública e privada, realizar 

cotação com empresas de outros estados e com os fabricantes dos produtos/medicamentos, bem 

como utilizar outros mecanismos de busca de preços, incluindo o Sistema 

COMPRASNET/SIASG e o SIASG na versão Data Warehouse.  
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2.1.2.5. CONSTATAÇÃO:  

Superfaturamento na aquisição de reagentes para testes de análises clínicas laboratoriais 

por meio do Pregão n.º 06/2010, com prejuízo de R$149.860,00 para a Administração 

devido às aquisições realizadas por outras Unidades. 

 

Fato: 

Trata-se da constituição de Ata de Registro de Preços relativa a insumos de laboratório, por meio 

do Processo n.º 25001.024879/2009-42 - Pregão Eletrônico n.º 06/2010, para fornecimento às 

seguintes unidades hospitalares federais: Andaraí, Ipanema, Jacarepaguá e Lagoa. O referido 

documento esteve vigente no período de 16/06/2010 a 16/06/2011 e teve como licitante 

vencedora, para todos os itens, a empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA 

– CNPJ: 01.449.930/0003-51. 

A planilha seguinte reúne todos os itens do Pregão em questão, as quantidades adquiridas, o 

preço unitário máximo admitido assim como outras informações relevantes: 

 

Item Qtde. 

adquirida 

Preço 

máx. unit. 

admitido 

no pregão 

Cotações 

das  

empresas 

Cotações  

Comprasnet 

Preço 

praticado 

no Pregão 

A) Grupo 1 - Item 1 – teste 

para dosagem de tiroxina 

livre T4 – livre para 

automação 

 

39.600 R$16,32 R$14,80 

R$16,19 

R$17,00 

R$17,30  

R$6,88 

Antes da realização do pregão: 

R$3,93 R$4,74 

 

R$5,00 

 

B) Grupo 1 - Item 2 – teste 

para dosagem de hormônio 

tireoestimulante (TSH) 

para automação.  

 

40.800 

unidades 

 

R$19,99 

 

R$13,50 

R$21,30 

R$22,35 

R$22,80              

antes da realização do pregão: 

R$2,00– Pregão n.º 277/2008 

da Universidade Federal de 

Santa Catarina – Vigência de 

28/11/2008 a 27/11/2009 

R$12,00 

 

C) Grupo 1 - Item 4 - teste 

para dosagem de 

antitireoglobulina para 

automação 

 

7.200 

unidades. 

R$22,71 

 

R$19,00 

R$26,83 

R$18,04 

R$28,15 

R$28,70  

antes da realização do pregão: 

R$15,52 

R$8,00 

D) Grupo 1 - Item 5 – teste 

para dosagem do T4 total 

para automação 

20.400 

unidades 

R$22,39 R$21,53 

R$22,60 

R$23,05  

 

antes da realização do pregão: 

R$2,00 – preço praticado junto 

ao mesmo fornecedor vencedor 

do certame. Este valor foi 

descartado no cálculo do preço 

máximo admitido. 

R$6,00 

 

E) Grupo 1 - Item 6 - teste 

para dosagem do T3 total 

para automação 

 

20.400 

unidades 

R$17,82 R$13,50 

R$18,51 

R$19,45 

R$19,80 

 

antes da realização do pregão: 

R$4,12– preço praticado junto 

ao mesmo fornecedor vencedor 

do certame. Este valor foi 

descartado no cálculo do preço 

máximo admitido. 

R$8,00 

F) Grupo 1 - Item 7 – teste 

para dosagem de BETA-

HCG para automação 

13.200 

unidades 

R$34,68 R$33,35 

R$35,02 

R$35,68 

antes da realização do pregão: 

não há 

R$5,00 

G) Grupo 1 - Item 8 – teste 

para dosagem de 

FERRITINA para 

automação. 

 

12.000 

unidades 

R$25,40 

 

  

R$16,00 

R$30,45 

R$31,95 

R$32,58 

antes da realização do pregão: 

R$16,00; R$6,80  - este valor 

foi descartado no cálculo do 

preço máximo admitido; 

R$8,80 - este valor foi 

descartado no cálculo do preço 

máximo admitido. 

R$5,00 
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H) Grupo 1 - Item 9 – teste 

para dosagem ANTI-TPO 

para automação. 

 

9.600 

unidades 

 

R$27,67 R$21,40 

R$31,69 

R$18,04 

R$33,30 

R$33,90 

antes da realização do pregão: 

não há. 

R$8,00 

 

 

I) Grupo 1 – Item 10 – teste 

para dosagem do 

PARATORMONIO (PTH) 

INTACTO para automação.   

6.000 

unidades 

R$62,01 R$59,62 

R$62,60 

R$63,80  

Não há. 

 
R$8,00 

J) Grupo 7 - Item 58 – teste 

para dosagem do PSA 

TOTAL para automação. 

33.600 

unidades 

 

R$21,76  

 

R$17,50 

R$22,99 

R$19,56 

R$24,15 

R$24,60 

antes da realização do pregão: 

R$12,80 R$6,50 R$10,20 

R$13,50 

K) Grupo 7 - Item 59 – 

teste para dosagem do PSA 

LIVRE para automação. 

 

15.000 

unidades 

 

R$23,68 R$17,50 

R$27,91 

R$19,56 

R$29,30 

R$29,86 

 

antes da realização do pregão: 

R$17,95; R$7,98 - este valor foi 

descartado no cálculo do preço 

máximo admitido; R$12,80 - 

este valor foi descartado no 

cálculo do preço máximo 

admitido. 

R$13,50 

L) Grupo 7 - Item 60– teste 

para dosagem de CEA para 

automação. 

 

13.200 

unidades. 

R$27,56 R$17,50 

R$32,03 

R$20,00 

R$34,00 

R$34,27 

antes da realização do pregão: 

R$7,90 - este valor foi 

descartado no cálculo do preço 

máximo admitido. 

R$11,00 

M) Grupo 7 - Item 61 – 

teste para dosagem de CA 

15.3 para automação. 

 

7.200 

unidades. 

 

 

R$30,60 

 

R$24,50 

R$32,04 

R$28,20 

R$34,00 

R$34,28 

antes da realização do pregão: 

R$8,49 - este valor foi 

descartado no cálculo do preço 

máximo admitido. 

R$21,00 

N) Grupo 7 - Item 62 – 

teste para dosagem de CA 

19.9 para automação. 

 

8.400 

unidades 

 

 

R$30,63 

 

R$24,50 

R$32,04 

R$28,32 

R$34,00 

R$34,30 

antes da realização do pregão: 

R$8,49 - este valor foi 

descartado no cálculo do preço 

máximo admitido 

R$21,00 

O) Grupo 7 - Item 63 – 

teste para dosagem de CA 

12.5 para automação. 

8.400 

unidades 

 

R$30,13  

 

R$24,50 

R$32,03 

R$28,32 

R$33,65 

R$34,30 

antes da realização do pregão: 

R$8,99 - este valor foi 

descartado no cálculo do preço 

máximo admitido; R$28,00  

R$21,00 

 

 

A) Grupo 1 - Item 1 – teste para dosagem de tiroxina livre T4 – livre para automação 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$5,00 (cinco reais), mas no período de 

execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes preços 

praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 035/2009 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF - 

HUAP – R$2,90 (dois reais e noventa centavos); 

2) Pregão n.º 01/2009 – HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA – R$3,00 (três reais); 

3) Pregão n.º 311/2009 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC – 

R$1,70 (um real e setenta centavos). 

 

B) Grupo 1 - Item 2 – teste para dosagem de hormônio tireoestimulante (TSH) para 

automação.  

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$12,00 (doze reais), mas no período de 

execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes preços 

praticados em outras unidades de saúde públicas: 
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1) Pregão n.º 035/2009 –  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF - 

HUAP – R$2,90 (dois reais e noventa centavos); 

2) Pregão n.º 01/2009 – HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA – R$3,00 (três reais); 

3) Pregão n.º 311/2009 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC– 

R$1,70 (um real e setenta centavos). 

 

C) Grupo 1 - Item 4 - teste para dosagem de antitireoglobulina para automação 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$8,00 (oito reais), mas no período de 

execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes preços 

praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 035/2009 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF - 

HUAP– R$6,80 (seis reais e oitenta centavos); 

2) Pregão n.º 311/2009 –  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC – 

R$6,92 (seis reais e noventa e dois centavos) 

 

D) Grupo 1 - Item 5 – teste para dosagem do T4 total para automação 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$6,00 (seis reais), mas no período de 

execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes preços 

praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 01/2009 – HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA – R$3,00 (três reais); 

2) Pregão n.º 311/2009 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 

– R$2,02 (dois reais e dois centavos). 

 

E) Grupo 1 - Item 6 - teste para dosagem do T3 total para automação 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$8,00 (oito reais), mas no período de 

execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes preços 

praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 01/2009 – HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA – R$9,00; 

2) Pregão n.º 311/2009 –  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 

– R$2,02. 

 

F) Grupo 1 - Item 7 – teste para dosagem de BETA-HCG para automação 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$5,00 (cinco reais), mas no período de 

execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes preços 

praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 01/2009 – HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA – R$0,74 (setenta e quatro 

centavos); 

2) Pregão n.º 311/2009 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC 

– R$2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos). 
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G) Grupo 1 - Item 8 – teste para dosagem de FERRITINA para automação. 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$5,00 (cinco reais), mas no período de 

execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes preços 

praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 035/2009 –  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF - HUAP – 

R$15,00 (quinze reais); 

2) Pregão n.º 01/2009 –  HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA – R$4,00 (quatro reais); 

3) Pregão n.º 311/2009 –  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 

– R$3,10 (três reais e dez centavos). 

 

H) Grupo 1 - Item 9 – teste para dosagem ANTI-TPO para automação. 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$8,00 (oito reais), mas no período de 

execução do processo licitatório até a data da adjudicação estava vigentes os seguintes preços 

praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 311/2009 –  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 

– R$7,20 (sete reais e vinte centavos) . 

 

I) Grupo 1 – Item 10 – teste para dosagem do PARATORMONIO (PTH) INTACTO para 

automação.   

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$8,00 (oito reais), e no período de 

execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes preços 

praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 035/2009 –  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF - 

HUAP  - R$8,85 (oito reais e oitenta e cinco centavos). 

2) Pregão n.º 311/2009 –  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC – 

R$10,03 (dez reais e três centavos). 

Cabe destacar que a diferença entre o preço de referência estabelecido para o item, R$62,01, e o 

preço praticado (R$8,00) foi da ordem de 775%, ou 7,75 vezes maior que o preço médio de 

mercado, o que evidencia falha grave no processe de definição da estimativa, que poderia ter 

gerado grande prejuízo aos cofres públicos. 

 

J) Grupo 7 - Item 58 – teste para dosagem do PSA TOTAL para automação. 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$13,50 (treze reais e cinquenta centavos), 

mas no período de execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os 

seguintes preços praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 035/2009 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF - 

HUAP- R$8,50 (oito reais e cinquenta centavos); 

2) Pregão n.º 01/2009 – HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA – R$2,00 (dois reais)  

3) Pregão n.º 311/2009 –  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC – 

R$7,10 (sete reais e dez centavos);  

4)  Pregão n.º 142/2009 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/UFGO – R$7,70 (sete 

reais e setenta centavos); 
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5) Pregão n.º 01/2010 – HOSPITAL MILITAR DE RECIFE – R$11,90 (onze reais e noventa 

centavos). 

 

K) Grupo 7 - Item 59 – teste para dosagem do PSA LIVRE para automação. 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$13,50 (treze reais e cinquenta centavos), 

mas no período de execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os 

seguintes preços praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 035/2009 –  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF - 

HUAP  - R$8,00 (oito reais); 

2) Pregão n.º 01/2009 – HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA – R$7,40 (sete reais e quarenta 

centavos) ; 

3) Pregão n.º 311/2009 –  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC – 

R$7,74 (sete reais e setenta e quatro centavos); 

4)  Pregão n.º 142/2009 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/UFGO – R$8,00 (oito 

reais); 

5) Pregão n.º 01/2010 – HOSPITAL MILITAR DE RECIFE – R$10,25 (dez reais e vinte e 

cinco centavos). 

 

L) Grupo 7 - Item 60– teste para dosagem de CEA para automação. 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$11,00 (onze reais), mas no período de 

execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes preços 

praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 035/2009 –  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF - HUAP  

- R$13,90 (treze reais e noventa centavos); 

2) Pregão n.º 01/2009 – HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA –  R$15,00 (quinze reais); 

3) Pregão n.º 311/2009 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC– 

R$7,70 (sete reais e setenta centavos); 

4) Pregão n.º 142/2009 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFGO – R$7,15 

(sete reais e quinze centavos); 

5) Pregão n.º 01/2010 – HOSPITAL MILITAR DE RECIFE – R$12,77 (doze reais e setenta e 

sete centavos). 

 

M) Grupo 7 - Item 61 – teste para dosagem de CA 15.3 para automação. 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$21,00 (vinte e um reais), mas no período 

de execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes 

preços praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 035/2009 –  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF - 

HUAP  - R$12,87 (doze reais e oitenta e sete centavos); 

2) Pregão n.º 01/2009 – HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA –  R$19,00 (dezenove reais); 

3) Pregão n.º 311/2009 –  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC – 

R$9,00 (nove reais); 
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4)  Pregão n.º 142/2009 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFGO – R$11,50 

(onze reais e cinquenta centavos); 

5) Pregão n.º 01/2010 – HOSPITAL MILITAR DE RECIFE – R$12,90 (doze reais e noventa 

centavos). 

 

N) Grupo 7 - Item 62 – teste para dosagem de CA 19.9 para automação. 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$21,00 (vinte e um reais), mas no período 

de execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes 

preços praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 035/2009 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF - 

HUAP - R$12,89 (doze reais e oitenta e nove centavos); 

2) Pregão n.º 01/2009 – HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA –  R$10,00 (dez reais); 

3) Pregão n.º 311/2009 –  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC – 

R$9,35 (nove reais e trinta e cinco centavos) – MENOR PREÇO PESQUISADO; 

4)  Pregão n.º 142/2009 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFGO – R$11,70 

(onze reais e setenta centavos); 

5) Pregão n.º 01/2010 – HOSPITAL MILITAR DE RECIFE – R$14,50 (quatorze reais e 

cinquenta centavos). 

 

O) Grupo 7 - Item 63 – teste para dosagem de CA 12.5 para automação. 

Verificamos que o valor unitário de aquisição foi de R$21,00 (vinte e um reais), mas no período 

de execução do processo licitatório até a data da adjudicação estavam vigentes os seguintes 

preços praticados em outras unidades de saúde públicas: 

1) Pregão n.º 035/2009 –  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF - 

HUAP  - R$12,89 (doze reais e oitenta e nove centavos); 

2) Pregão n.º 01/2009 – HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA –  R$21,00 (vinte e um reais); 

3) Pregão n.º 311/2009 –  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC – 

R$9,00 (nove reais); 

4)  Pregão n.º 142/2009 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFGO – R$14,05 

(quatorze reais e cinco centavos); 

5) Pregão n.º 01/2010 – HOSPITAL MILITAR DE RECIFE – R$14,60 (quatorze reais e 

sessenta centavos). 

 

A seguir apresentamos Quadro com as datas das cotações constantes dos autos do referido 

processo:  
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QUADRO 7 – DATAS DAS COTAÇÕES DE PREÇOS 

 EMPRESA COTANTE CNPJ FIRMA 

RESPONSÁVEL PELA 

COTAÇÃO 

DATA DO 

ORÇAMENTO 

1 DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR. E 

SERVIÇOS LTDA 

09.493.758/0001-83 15/07/2009 

2 RIOCORE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

LTDA 

05.566.259/0001-18 15/07/2009 

3 TECNO POINT PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES LTDA 

02.923.139/0001-32 16/07/2009 

4 AFLV COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA 

04.587.919/0001-84 16/07/2009 

5 FDA DIAGNÓSTICO 02.016.542/0001-88 16/07/2009 

6 SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A. 61.485.900/0005-94 16/07/2009 

7 MAKROLAB UNIVERSAL 04.884.736/0001-20 30/07/2009 

8 ANATEC RIO COMÉRCIO DE MATERIAL DE 

LABORATÓRIO LTDA 

08.518.724/0001-33 31/07/2009 

9 UNIVERSAL ACM DIAGNÓSTICA 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

07.167.502/0001-50 Data não identificada 

Fonte: Processo n.º 25001.024879/2009-42 – Pregão Eletrônico n.º 06/2010. 

 

 

Verificamos que as cotações de preços, para estabelecimento dos valores de referência de cada 

item, ocorreram no período de 15/07/2009 a 31/07/2009, e nessa época, estava em vigência Ata 

de Registro de Preços da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, ou seja, o HFA 

poderia ter aderido à referida ata de registro de preços vigente à época das pesquisas de preços, o 

que resultaria em economia na compra dos referidos insumos. 

Em 16/06/2010, o então Diretor do HFA, atendendo despacho contido às fls. 1561 do processo 

n.º 25001.024879/2009-42, encaminhou resposta ao então Coordenador Geral de Administração 

do Departamento de Gestão Hospitalar, nos seguintes termos: 

(…..) 

“Considerando que um possível desabastecimento de insumos do referido pregão 

implicaria em comprometimento da qualidade da assistência à saúde da população, 

com agravamento de enfermidades ou até com o aumento da mortalidade; embora os 

preços registrados para alguns itens desse pregão tenham valores superiores aos 

observados em outros pregões, diante dos argumentos supracitados e para não me 

tornar co-responsável pela ausência de recursos primordiais de apoio às milhares de 

vidas assistidas, diuturnamente, na Rede, homologo este pregão.” 

Em que pese a manifestação do Diretor Geral no processo, não foram identificadas evidências de 

tentativa de adesão a outras atas vigentes à época, com preços menores do que os contratados 

pelo HFA, na qualidade de UASG Gerenciadora, no âmbito do Pregão n.º 06/2010. 
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QUADRO 8 - PESQUISA DE PREÇOS PR – E N.º 06/2010 (SRP) 

PREGÃO GRUPO/ ITEM 

PREÇO DE 

REFERÊNCIA  

(PR) 

PREÇO ADJUDICADO 

(PP) HFA 

1 Grupo 1 - Item 1 – T4 – livre  R$16,32 R$5,00 

2 Grupo 1 - Item 2 -  TSH R$19,99 R$12,00 

3 Grupo 1 - Item 3 -  tireoglobulina R$26,13 R$5,00 

4 Grupo 1 - Item 4 -  antitireoglobulina R$22,71 R$8,00 

5 Grupo 1 - Item 5 -  T4 total R$22,39 R$6,00 

6 Grupo 1 - Item 6 -  T3 total R$17,82 R$8,00 

7 Grupo 1 - Item 7 -  beta-HCG R$34,68 R$5,00 

8 Grupo 1 - Item 8 -  ferritina R$25,40 R$5,00 

9 Grupo 1 - Item 9 -  anti-TPO R$27,67 R$8,00 

10 Grupo 1 – Item 10 - PTH  R$62,01 R$8,00 

11 Grupo 7 - Item 58 -  PSA total R$21,76 R$13,50 

12 Grupo 7 - Item 59 -  PSA livre R$23,68 R$13,50 

13 Grupo 7 - Item 60 -  CEA R$27,56 R$11,00 

14 Grupo 7 - Item 61 -  CA 15.3 R$30,60 R$21,00 

15 Grupo 7 - Item 62 -  CA 19.9 R$30,63 R$21,00 

16 Grupo 7 - Item 63 -  CA 12.5 R$30,13 R$21,00 

17 Grupo 7 - Item 64 - alfafetoproteina  R$30,26 R$11,00 

 

 

Ressalte-se que os preços acima relatados de pesquisas junto a outras unidades de saúde públicas 

do país, especialmente as federais, foram coletados pela própria unidade e juntados aos autos do 

processo, existindo elementos suficientes, bem como alternativas de fornecimento, para que os 

itens com sobrepreço não fossem adjudicados e homologados.  

Considerando-se os preços praticados em outras licitações da Administração, tais como no 

Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF/HUAP, na Universidade Federal de Santa Catarina 

– UFSC e na Universidade Federal de Goiás – UFGO, o sobrepreço estimado à época da 

fiscalização, caso o HFA viesse a comprar a totalidade de itens licitados, foi de R$1.220.040,00.   

A Unidade, no entanto, ao se manifestar em relação às constatações deste relatório, informou que 

não realizou a aquisição dos testes de análises clínicas em questão por meio do Pregão 06/2010, 

o que foi confirmado pela equipe de fiscalização. Porém, a manutenção de um Pregão 

homologado com valores acima dos praticados no mercado, levou à compra dos produtos por 

outras Unidades da Administração, causando superfaturamento e dano ao erário no valor de 

R$149.860,00, o que será mais bem detalhado no tópico “Análise do Controle Interno”, a seguir. 

  

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33367.000776/2012-71, o gestor informou o que segue: 

“O pregão 06/2010 foi um registro de preços centralizado para as 04(quatro) Unidades 

Federais (HFA, HFI, HFCF e HFL), realizado pelo Departamento de Gestão Hospitalar 

(DGH) tendo como Órgão Gestor o Hospital Federal do Andaraí (...). O pregão foi 

homologado, após realizarmos pesquisas no Comprasnet, esta anexada ao processo e 

por orientação administrativa desta direção, a fim de praticar preços mais compatíveis 

para o Serviço Público Federal e efetuarmos a aquisição de insumos com menores 

preços de mercado, sem a perda da qualidade. Seguindo essa orientação a Chefia do 

Serviço de Patologia Clínica desse Nosocômio não realizou a compra destes insumos 
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pelo  registro de preços do pregão 06/2010, para os analitos referidos pelo CGU.  Foram 

realizadas adesões aos pregões 35/2009 do HUAP da UFF/RJ e ao pregão 311/2009 da 

HUSC/UFSC, conforme demonstrativo em tabelas com seus respectivos empenhos e 

planilhas. 

Anexo 1 - Foi realizado um estudo comparativo de preços referente ao quadro 9 

apresentado pelo CGU, onde se observou uma economia de compra efetuada pelo HFA 

de R$ 118.876,00, quando comparado aos pregões das Unidades Federais 69/2009 e 

06/2010.  

Anexo 2 - Demonstra a aquisição de hormônios através de adesão ao pregão 35/2009 da 

HUAP da UFF/RJ com uma economia de R$ 117.345,00, quando comparado aos 

pregões das Unidades Federais 69/2009 e 06/2010.   

Anexo 3 - Demonstra a aquisição de hormônios da fertilidade através de adesão ao 

pregão 311/2009 do HUSC/UFSC com uma economia de R$ 8.010,00, quando 

comparado aos pregões das Unidades Federais 69/2009 e 06/2010.  

Anexo 4 - Demonstra a aquisição de hormônios tireoidianos através de adesão ao 

pregão 311/2009 do HUSC/UFSC com uma economia de R$ 23.856,00, quando 

comparado aos pregões das Unidades Federais 69/2009 e 06/2010.  

Anexo 5 - Demonstra a aquisição de marcadores tumorais através de adesão ao pregão 

311/2009 do HUSC/UFSC com uma economia de R$ 26.216,00, quando comparado aos 

pregões das Unidades Federais 69/2009 e 06/2010.   

Anexo 6 - Nossa adesão vem a encontro às pesquisas realizadas pela CGU, que 

demonstrou no quadro 9 um resumo dos menores preços praticados pelas Instituições no 

mercado naquele momento.  

Ressaltamos que o Serviço de Patologia Clínica do Hospital Federal do Andaraí sempre 

primou pela transparência, economia e qualidade dos serviços ofertados a população da 

Rede Federal do SUS, com universalidade, integralidade e equidade.  Isto se pode 

comprovar pelas planilhas e anexos incluídos nesse momento, onde elas demonstram a 

redução de custos obtidos por essa Instituição, a fim de melhor prover a comunidade 

atendida por ela, com melhor otimização de recursos, comprovados pelo valor final do 

somatório dos anexos, que representou uma economia para os cofres públicos de R$ 

294.303,00.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em consulta ao SIAFI identificamos que o HFA não adquiriu os itens do Pregão 06/2010 escopo 

deste trabalho de fiscalização. No entanto, ao manter vigente uma ata de registro de preços com 

itens com sobrepreço, a instituição propiciou que outras Unidades da Administração adquirissem 

os produtos por valores acima dos de mercado. 

Cabe destacar, que a manutenção do Registro de Preços em comento não exime outras Unidades 

que aderiram à Ata ou que participaram do registro de preços da responsabilidade de verificação 

de compatibilidade e da vantagem dos preços no momento da aquisição. 

Em consulta ao SIAFI, constata-se que, durante a vigência da ata do Pregão 06/2010 do HFA, 

foram empenhados R$320.500,00 pelos hospitais do Rio de Janeiro, o que levou ao prejuízo de 

R$149.860,00, conforme apresentado no quadro a seguir. 
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Item 
Quantidade 

adquirida* 

Valor unitário 

pago 

Valor unitário 

de referência 
Prejuízo  

1 3800              5,00  2,9       7.980,00  

2 4400            12,00  2,9     40.040,00  

4 1000              8,00  6,8       1.200,00  

5 2600              6,00  2,02     10.348,00  

6 2200              8,00  2,02     13.156,00  

7 1000              5,00  2,94       2.060,00  

8 2800              5,00  3,1       5.320,00  

9 800              8,00  7,2          640,00  

58 5000            13,50  8,5     25.000,00  

59 2800            13,50  8     15.400,00  

60 2400            11,00  7,15       9.240,00  

61 600            21,00  12,87       4.878,00  

62 800            21,00  12,89       6.488,00  

63 1000            21,00  12,89       8.110,00  

TOTAL   149.860,00  

*Quantidade adquirida por todas as Unidades da Administração  

 

A manutenção da ata de registro de preços do Pregão nº 06/2010 gerenciado pelo HFA não 

somente expõe a Administração à aquisição dos produtos com sobrepreço como também serve 

como referência para o cálculo da estimativa de preços em outras licitações, o que pode levar à 

aquisição dos testes de laboratório com preços acima dos de mercado, causando prejuízos à 

Administração. Portanto, ao identificar que os preços licitados estavam acima dos praticados no 

mercado, além da providência adotada de não adquirir os produtos, o HFA deveria ter cancelado 

tais itens do pregão. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa à estimativa de preços destoantes dos preços de mercado do Pregão nº 

06/2010, o que causou dano ao erário. 

Recomendação 002: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa às aquisições com o superfaturamento decorrente do Pregão nº 06/2010. 
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2.1.2.6. CONSTATAÇÃO:  

Superfaturamento na aquisição do medicamento caspofungina 50mg, por meio do Pregão 

nº 24/2010, gerando prejuízo de R$ 177.197,15 para a Administração. . 

 

Fato: 

Constatamos a existência de registro de preço realizada pelo Hospital Federal do Andaraí – HFA, 

que teve como participantes os Hospitais Federais Cardoso Fonte, Ipanema e Lagoa, para a 

aquisição do medicamento “CASPOFUNGINA ACETATO, 50 MG, INJETÁVEL”, nas 

seguintes bases: 

 
QUADRO 10 - CASPOFUNGINA ACETATO, 50 MG, INJETÁVEL 

Responsável Compra Hospital Federal do Andaraí - HFA 

UG 250106 

Processo 25001076752/2010-00 

ID Compra 25010605000242010‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟ 

Início Vigência 09/05/2011 

Fim Vigência 08/05/2012 

Fornecedor S3 MED 

CNPJ Fornecedor 09660958000183 

Qtde 1.272 

Unidade Frasco-Ampola 

Valor Unitário R$ 1.905,13 

 

O referido medicamento foi adjudicado à empresa S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda 

(CNPJ 09.660.958/0001-83) ao valor unitário de R$ 1.905,13. Porém, constatamos a existência 

de registros de preço, atualmente vigentes, para este mesmo medicamento, com valores 

significativamente inferiores, conforme apresentado no quadro a seguir:  

 
QUADRO 11 -  Registros de preços para a aquisição de caspofungina vigentes durante o período de 

vigência da ata de registro de preços do Pregão nº 24/2010 gerenciado pelo HFA. 

Responsável 

Compra 

Instituto Nacional do 

Câncer – RJ (INCA) 

Hospital Militar de 

Área de Campo 

Grande (MS) 

Hospital das Clínicas 

da UF/GO 

Prof. Edgard Santos da 

UFBA (BA) 

UG 250052 160143 153054 153040 

Processo 25410.000904/2010 64577000051201100 23070021527201000 23066057150/10-35 

ID Compra 25005205001962010 16014305000032011 15305405000952010 15304005000682010 

Início Vigência 12/11/10 28/06/2011 15/12/10 22/02/2011 

Fim Vigência 11/11/11 27/06/2012 14/12/11 21/02/2012 

Fornecedor BSB Medcomerce Medcomerce EXPRESSA 

CNPJ 

Fornecedor 
05777772/0001-58 37396017/0006-24 37396017/0001-10 06234797/0001-78 

Qtde 960 800 1.500 720 

Unidade Frasco-Ampola Frasco-Ampola Frasco-Ampola Frasco-Ampola 

Valor Unitário R$552,48 – MENOR 

VALOR PESQUISADO 
R$ 703,00 R$ 703,00 R$ 751,33 

 

Das 1272 unidades registras na ata, 131 foram adquiridas até a finalização deste relatório, o que 

causou um prejuízo ao erário de R$ 177.197,15. Esses valores foram obtidos considerando-se 

preço unitário de referência de R$552,48. 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais III - 64 

 

Destaque-se que o Instituto Nacional do Câncer – RJ é sediado na cidade do Rio de Janeiro e é 

prática usual a adesão de hospitais federais localizados nesta mesma cidade aos registros de 

preços referentes aos pregões patrocinados pelo referido Instituto. No entanto, apesar da 

existência de ata de registro de preços – RP vigente com o produto a R$ 552,48 e da 

possibilidade de adesão do HFA ao referido RP, o hospital homologou esse item no Pregão 

24/2010 por R$ 1.905,13, expondo toda a Administração Pública à utilização desse valor como 

referência para estimativa de preços, bem como possibilitando a adesão à ata e a aquisição do 

produto por valores acima daqueles praticados no mercado.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33367.000776/2012-71, o gestor informou o que segue: 

“O medicamento com princípio ativo Caspofungina Acetato de 50 mg injetável, 

antifúngico de alto custo e de última geração é um produto pertencente a empresa Merk 

Sharp Dome, que detém monopólio em âmbito nacional para sua comercialização, 

gerando cotações de preços em diversos pregões sob a sua única e exclusiva 

governabilidade, impedindo, inclusive, a adesão por parte deste Nosocômio a Ata de 

Registro de Preços mais conveniente para a Administração, foi o que ocorreu no presente 

caso.  Ademais, o Hospital auditado apenas adquiriu o referido medicamento em 

quantidade absolutamente necessária para evitar a descontinuidade no atendimento e no 

tratamento de alguns cidadãos pacientes, tanto é assim que de um universo possível de 

compra 1.272 unidades, somente adquiriu-se 33,8(trinta e três) unidades, quantidade esta 

indispensável para o atendimento dos pacientes internados.” 

 

Análise do Controle Interno: 

De fato, o HFA adquiriu apenas 33 unidades da caspofungina 50mg por meio do Pregão 24/2010. 

Contudo, ao não cancelar o referido pregão, permitiu que outras Unidades adquirissem o 

medicamento por preços acima dos de mercado, o que causou dano ao erário. Além das 33 

unidades de caspofungina adquiridas pelo HFA, outros hospitais públicos (Hospitais Federais de 

Ipanema e Cardoso Fontes) adquiriram mais 98 unidades de caspofungina com valores 

superfaturados.  

Sendo assim, a compra dessas 131 unidades (33 do HFA + 98 de outros hospitais) por 

R$1.905,13 totalizou um gasto de R$249.572,03, o que poderia ter sido de R$72.374,88, caso o 

valor unitário pago fosse o mesmo daquele pago pelo INCA à época (R$552,48). Desse modo, as 

falhas na estimativa de preços e a manutenção de uma ata de registro de preços com valores 

acima dos de mercado para a caspofungina causaram dano ao erário no valor de R$ 177.197,15. 

A manutenção do Registro de Preços pelo HFA permite também que os preços da caspofungina 

homologados e disponíveis no Comprasnet sirvam de referência para o cálculo da estimativa de 

preços de outros órgãos, o que pode ter contribuído para a aquisição do medicamento com 

sobrepreço em outras licitações. 

Não há justificativas para a superestimativa de preços da caspofungina por R$ 1.905,13 no 

Pregão 24/2010, uma vez que à época existiam diversos pregões cujos valores homologados 

eram muito inferiores. O valor homologado pelo HFA chega a ser 3,45 vezes superior ao valor do 

produto no INCA. 

Verifica-se, ainda, que o HFA gerenciou o Pregão nº 57/2009, homologado em 11/02/2010, por 

meio do qual adquiriu a caspofungina 50mg por R$763,17. Não é aceitável que, um ano depois, 

o mesmo produto seja adquirido pelo HFA a R$ 1.905,13. 
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Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa à realização de estimativa de preços destoantes dos preços de mercado 

para a caspofungina, do Pregão 24/2010, o que causou dano ao erário.  

 

Recomendação 002: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa às aquisições com o superfaturamento decorrente do Pregão nº 24/2010. 

 

 

2.1.2.7. CONSTATAÇÃO:  

Ata de Registro de Preços do Pregão nº 52/2009 formalizada com descrição errada de itens, 

possibilitando prejuízos para a Administração na aquisição desses itens. 

 

Fato: 

Trata-se do processo n.º 33367.002626/2009-05, referente ao Pregão Eletrônico n.º 52/2009 

(SRP), para formação de Ata para registro de preços de medicamentos oncológicos para os 

Hospitais Federais do Andaraí, Jacarepaguá, Ipanema e Lagoa, tendo a seguinte empresa como 

vencedora do citado certame licitatório para os itens 50 e 51, GOSSERRELINA ACETATO, nas 

dosagens de 3,6 mg e 10,80 mg:  

- DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA – CNPJ: 02.424.344/0001-53; 

Verificamos que os citados itens foram homologados com suas dosagens invertidas, sendo 

mantidos os respectivos preços e quantitativos originalmente cotados pelo licitante vencedor.  

Todos os empenhos do HFA emitidos para este Pregão (a partir de 2009) para a compra de 

“Gosserrelina Acetato” são exclusivos para a aquisição do item 51 (3,6 mg). Não localizamos 

empenho para a aquisição do item 50 (10,8mg). 

 
QUADRO 12 – Valores empenhados - GOSSERRELINA ACETATO, 3,6 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL 

CPF/CNPJ Fornecedor Identificação de Compra Número Empenho Valor Empenhado 

2424344000153 25010605000522009 2010900236 R$    149.451,00 

2424344000153 25010605000522009 2010900519 R$    149.451,00 

2424344000153 25010605000522009 2010900853 R$      99.634,00 

2424344000153 25010605000522009 2010901031 R$    199.268,00 

2424344000153 25010605000522009 2010901375 R$    199.268,00 

2424344000153 25010605000522009 2010901613 R$    199.268,00 

2424344000153 25010605000522009 2010901887 R$      99.634,00 

2424344000153 25010605000522009 2011800042 R$      99.634,00 

2424344000153 25010605000522009 2011800184 R$      99.634,00 

  TOTAL R$ 1.295.242,00 

Fonte: Processo de Compra n.º 33367.002.626/2009-00 
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Contudo, não localizamos nenhuma Nota Fiscal relativa ao medicamento do item 51 (3,6mg) 

para o qual há empenho, tendo sido localizadas somente Notas Fiscais relativas ao item 50 

(10,8mg). Tal constatação é compatível com os dados do HOSPUB, que não possui registros de 

entrada do item 51 (3,6mg).  

No entanto, o referido sistema registra a entrada de 1.370 unidades do insumo “0000332 -> 

GOSSERRELINA 10,8MG SERINGA“ entregues pela PAMED (CNPJ 02.424.344/0001-53), 

para o qual não localizamos valor empenhado registrado no SIAFI (para este processo – Pregão 

Eletrônico 52/2009). 

 

QUADRO 13 – Valores pagos em 2010 e até abril de 2011 

Data Qtde (un) Valor Entrega Custo Unitário (R$) 

10/3/2010 40  R$      39.853,60  996,34 

19/3/2010 110  R$    109.597,40  996,34 

19/3/2010 40  R$      39.853,60  996,34 

11/5/2010 150  R$    149.451,00  996,34 

22/6/2010 100  R$      99.634,00  996,34 

2/8/2010 200  R$    199.268,00  996,34 

24/9/2010 98  R$      97.641,32  996,34 

24/9/2010 102  R$    101.626,68  996,34 

6/10/2010 20  R$      19.926,80  996,34 

26/11/2010 200  R$    199.268,00  996,34 

28/1/2011 100  R$      99.634,00  996,34 

28/1/2011 100  R$      99.634,00  996,34 

10/2/2011 10  R$       9.963,40  996,34 

13/4/2011 100  R$      99.634,00  996,34 

TOTAL 1370  R$ 1.364.985,80   

Fonte: SIAFI/HOSPUB. 

 

 

Sendo assim, não identificamos, nos autos dos processos analisados, justificativas para as 

seguintes inconsistências: 

 A inexistência de valor empenhado para a aquisição do medicamento Gosserrelina 

Acetato 10,8mg (item 50); 

 A existência de pagamento do medicamento tipo Gosserrelina Acetato 10,8mg (item 50) 

para o qual não há valor empenhado (Ex.: DANFEs nº 000.002.196-S0; 000.002.014-S0 

e 000.002.013-S0). 

 A ausência de fornecimento do item 51 Gosserrelina Acetato 3,6mg.  

 

Em resposta a Solicitação de Fiscalização n.º 2011.05336/016, de 28/07/2011, o HFA se 

manifestou, por meio do Ofício n.º 1022/2011GABDIR/HA/MS, de 12/09/2011, que encaminha 

o Memorando n.º 07/2011/FARM/HA/MS, de 13/01/2011, conforme transcrito a seguir: 

“(.....)13) Item 14 – Está incorreto o preço apresentado pela CGU pois o medicamento 

Gosserrelina de 10,8 mg é que detém o valor de R$996,34 conforme ata em anexo.” 
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De fato, o valor pago corresponde à dosagem correta, porém, a adjudicação e os empenhos foram 

feitos de forma errônea com as dosagens do medicamento invertidas, o que pode ocasionar 

entregas indevidas dos medicamentos com possibilidade real de dano ao erário. 

Cabe mencionar que o registro indevido no SIASG pode ocasionar prejuízos para futuras 

aquisições de outras unidades hospitalares, e até mesmo do próprio HFA, em função da 

utilização como referência de preços em outros processos licitatórios.  

    

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

33367.000776/2012-71, o gestor informou o que segue: 

“Que não obstante a ocorrência de um lapso na realização da adjudicação e dos 

empenhos, como a está reconhecido pela própria CGU em seu relatório de fiscalização, 

não ocorreu quaisquer danos ao erário, haja vista que os valores efetivamente pagos 

correspondiam a dosagens corretas dos medicamentos adquiridos. Tais registros não 

comprometerão a série histórica, pois o lapso já fora identificado e futuros termos de 

referência para aquisição de semelhante medicamento considerará os valores e 

quantidades reais, conforme referências expressas nas Notas Fiscais n°s 39, de 

18/03/2010; 196, de 07/05/2010; 308, de 21/06/2010; 450, de 30/07/2010, 615, de 

23/09/2010 e 816 de 24/11/2010. (Anexos 37 ao 42)” 

 

Análise do Controle Interno: 

O HFA recebeu o produto correspondente ao adjudicado no Pregão 52/2009, ou seja, gosserrelina 

10,8mg ao valor unitário de R$996,34. Porém, a troca de registro dos itens pode resultar na 

aquisição, por outras Unidades da Administração, da gosserrelina 3,6mg por R$996,34, o que 

resultaria em dano ao erário.  

Em consulta ao SIAFI, verifica-se que foram empenhados R$3.235.115,98 para a aquisição do 

item 51 - gosserrelina acetato, dosagem 3,6 mg, indicação solução injetável. Desse modo, existe 

a possibilidade o medicamento ter sido adquirido por R$996,34 e de ter sido entregue a 

apresentação de 3,6mg, o que significaria dano ao erário. 

 

Recomendação 001: 

Atentar para a verificação das especificações dos itens licitados antes da adjudicação, a fim de 

evitar a troca de registro no Comprasnet e a consequente ocorrência de danos ao erário. 
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Programa: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA 

Ação: 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: Hospital Federal do Andaraí 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 7.496.847,23 

Ordem de Serviço: 201114318 

Forma de Transferência: Execução Direta 

 

 

2.1.2.8. CONSTATAÇÃO 

Desorganização processual e restrição de escopo ao trabalho de fiscalização realizado no 

Hospital Federal do Andaraí. 
 

Fato: 

Entre 01/01/2009 e 08/08/2011, segundo dados obtidos no Sistema Integrado de Administração 

Financeira - SIAFI, o Hospital Federal do Andaraí liquidou R$186.631.589,15 em despesas 

totais empenhadas. Desse valor, R$7.496.847,23 foram liquidados na aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes representando 3,97% do total. 

Com vistas a avaliar a eficácia e a eficiência do controle patrimonial implementado pela Unidade 

Jurisdicionada, foi estratificada, segundo critérios de materialidade e de relevância, amostra não 

probabilística dos processos administrativos que ensejaram aquisições de equipamentos médico-

hospitalares no período, de maneira a confirmar a existência física dos objetos e a aderência dos 

registros patrimoniais contabilizados pelo Hospital. Assim, foram selecionados 12 processos 

administrativos, cujo montante equivale a R$2.386.776,00, ou 32% do total liquidado em 

equipamentos e materiais permanentes no período fiscalizado. Em consulta ao sítio eletrônico 

COMPRASNET, constatou-se ainda que todos os equipamentos da amostra foram adquiridos 

mediante adesões a Sistema de Registro de Preços – SRP, a saber: 
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23065021495200817 1 45.000,00 

VALO R 

LIQ UIDAD

O  

ENTIDADE 

SRP

PRO C. 

AQ UIS.

CONFIANCE 

MEDICAL 

PRODUTOS 

MEDICOS LTDA 

- EPP

CÂMERA 

DIGITAL

HFRA 

(153034)

PE 

015/2009

SISTEMA DE 

LAPAROSCOPIA

CM/BHI

OS/SCHO

LLY

CARL ZEISS DO 

BRASIL LTDA

Microscópio 

cirúrgico

CARL 

ZEISS

HGB 

(250042)

PE 

032/2008

LABOR MED 

APARELHAGEM 

DE PRECISAO 

LTDA

EQUIPAMENTO 

RAIO X - USO 

MÉDICO

RICHAR

D WOLF

UFMG 

(153261)

PE 

121/2008

PHILIPS 

MEDICAL 

SYSTEMS LTDA

Philips UFMG 

(153261)

PE 

115/2008SISTEMA 

MULTIPARAMÉ

TRICO PARA 

TESTE DE 

ESFORÇO

Philips

DRAGER 

INDUSTRIA E 

COMERCIO 

LTDA.

APARELHO 

ANESTESIA

UFMG 

(153261)

PE 

044/2008

VENTILADOR 

ARTIFICIAL 

ELETRÔNICO

LABOR MED 

APARELHAGEM 

DE PRECISAO 

LTDA

APARELHO DE 

RAIO X 

PORTÁTIL USO 

MÉDICO

Richard 

Wolf

BANT 

(120101)

PE 

035/2008

APARELHO DE 

RAIO X 

PORTÁTIL USO 

MÉDICO

Richard 

Wolf

APARELHO DE 

RAIO X 

PORTÁTIL USO 

MÉDICO

Richard 

Wolf

APARELHO DE 

RAIO X 

PORTÁTIL USO 

MÉDICO

Richard 

Wolf

TECNOTON 

APARELHOS 

MEDICOS LTDA

MICROSCÓPIO 

CIRÚRGICO 

ESTEREOSCÓPI

CO

HCA 

(120040)

PP 

011/2009

SHIMADZU DO 

BRASIL 

COMERCIO 

LTDA.

APARELHO 

RAIO X

SHIMAD

ZU

INTO 

(250057)

PE 

008/2010

PregÃo 0122009 SCIENTIFIC 

COMERCIO E 

IMPORTACAO 

LTDA

APARELHO 

ULTRA-SOM

DGP 

(160070)

PP 

012/2009

HOSPICARE 

COMERCIAL 

LTDA.

APARELHO 

PARA 

LITOTRIPSIA

Dornier HGB 

(250042)

PE 

235/2009

0060/08-SALC/HGeC H STRATTNER 

E CIA LTDA

AUTOCLAVE 

INDUSTRIAL

Statim/Sci

cam

HGC 

(160223)

PE 

016/2008

H STRATTNER 

E CIA LTDA

Equipamento de 

limpeza ultra-

sônica 

Medisafe UFA 

(153037)

PE 

233/2008
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Em que pese às reiteradas solicitações demandadas por esta equipe de fiscalização, apenas cinco 

dos doze processos requisitados para análise foram disponibilizados pela administração do 

Hospital Federal do Andaraí - HFA, demonstrando assim fragilidade nos controles internos da 

Unidade quanto à guarda de seus registros processuais, os quais constituem documentação 

subsidiária à contabilidade patrimonial e financeira de qualquer órgão ou entidade pública. A 

ausência daqueles processos caracteriza, ainda, limitação de escopo na ação da equipe de 

fiscalização, uma vez que se tornou impossível evidenciar se aquelas despesas teriam ocorrido 

mediante autorização competente, conforme dispõe o art. 38 da Lei nº 8.666/93, e se obedeceram 

ao ciclo de execução da despesa pública, nos termos dos artigos 58 a 65 da Lei nº 4.320/64. 

 

Documentos Entregues x Não Entregues 

 

 

Durante a análise do processo n.º 33367/004976/2010-31, relativo à adesão ao pregão eletrônico 

n.º 08/2010 do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO, verificamos a ausência 

de numeração de folhas do processo bem como folhas numeradas e sem rubricas. O contrato n.º 

31/2010 não possui suas folhas rubricadas, embora existam assinaturas em sua última folha. Em 

decorrência desta falha fica prejudicada a completude da análise do processo, pois não há 

comprovação de que os documentos verificados pertençam ao processo. 

PRO C. ADM. FO RNECEDO R

Q
T

D
.

O BJETO

23084000039052009 SIM 1 CÂMERA DIGITAL

1 SISTEMA DE LAPAROSCOPIA

33374011038200701 NÃO 1 Microscópio cirúrgico

23072042541/08-61 NÃO 1 EQUIPAMENTO RAIO X - USO MÉDICO

230720011700830 NÃO 6 CARDIOVERSOR

2

23072000932/08-71 NÃO 3 APARELHO ANESTESIA

1 VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO

2912/BANT/2008 SIM 1

1

1

1

67439.004653/2009 NÃO 1

25005723642009 SIM 5 APARELHO RAIO X

NÃO 2 APARELHO ULTRA-SOM

33374014856200910 NÃO 1 APARELHO PARA LITOTRIPSIA

SIM 3 AUTOCLAVE INDUSTRIAL

23065021495200817 SIM 1

ENTRE

GUE

CONFIANCE MEDICAL 

PRODUTOS MEDICOS 

LTDA - EPP

CARL ZEISS DO BRASIL 

LTDA

LABOR MED 

APARELHAGEM DE 

PRECISAO LTDA

PHILIPS MEDICAL 

SYSTEMS LTDA SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA 

TESTE DE ESFORÇO

DRAGER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA.

LABOR MED 

APARELHAGEM DE 

PRECISAO LTDA

APARELHO DE RAIO X PORTÁTIL USO 

MÉDICO

APARELHO DE RAIO X PORTÁTIL USO 

MÉDICO

APARELHO DE RAIO X PORTÁTIL USO 

MÉDICO

APARELHO DE RAIO X PORTÁTIL USO 

MÉDICO

TECNOTON APARELHOS 

MEDICOS LTDA

MICROSCÓPIO CIRÚRGICO 

ESTEREOSCÓPICO

SHIMADZU DO BRASIL 

COMERCIO LTDA.

PregÃo 0122009 SCIENTIFIC COMERCIO E 

IMPORTACAO LTDA

HOSPICARE COMERCIAL 

LTDA.

0060/08-SALC/HGeC H STRATTNER E CIA 

LTDA

H STRATTNER E CIA 

LTDA

Equipamento de limpeza ultra-sônica 
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Em análise ao processo n.º 33367.000147/2009-46, relativo à adesão ao pregão eletrônico n.º 

233/2008 da Universidade Federal da Alagoas, verificamos que o Ofício 

1097/2008/GABDIR/HA/MS, datado de 30/12/2008, faz referência ao pregão do Hospital de 

Curitiba, porém a empresa H. Stratter e Cia Ltda faz referência ao pregão da Universidade de 

Alagoas. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

 Segundo a Unidade, a dificuldade na localização da totalidade dos procedimentos 

administrativos solicitados, ocorreu em face das solicitações terem sido elaboradas com a 

indicação dos registros processuais dos órgãos gerenciadores das atas SRP objeto das adesões 

realizadas pela Unidade. 

No entanto, a Unidade passou a adotar nova sistemática para arquivo de seus processos, visando 

ao atendimento de demandas futuras. 

 

Análise do Controle Interno: 

Tendo em vista que a não disponibilização de processos em razão da falta de organização do 

setor responsável, não se acata a justificativa apresentada. 

Quanto à alegação de que o motivo da dificuldade foi a solicitação da CGU, uma vez que usou 

como referência os registros processuais dos órgãos gerenciadores das atas de registro de preço, 

avalia-se também como não sendo razoáveis, pois a solicitação se pautou nas informações que o 

Hospital cadastrou nos sistemas corporativos do Governo Federal, notadamente, SIAFI e SIASG. 

 

Recomendação 001: 

Implementar controles dos processos administrativos, principalmente os relacionados às 

aquisições de bens e serviço. 

 

 

2.1.2.9. CONSTATAÇÃO 

Ausência de controle patrimonial no Hospital Federal do Andaraí, incluindo a não 

realização de inventários anuais desde o exercício de 2007. 

 

Fato: 

Em contato com o Setor de Patrimônio do HFA, foi identificado que sua base de dados no 

Sistema Integrado de Administração de Patrimônio do Ministério da Saúde - SIPAT apresentava-

se defasada, uma vez que todos os objetos selecionados não se encontravam registrados no 

Sistema, mas em uma planilha eletrônica local, onde, mesmo assim, não constavam informações 

básicas dos equipamentos, como números de série, de tombo, do processo administrativo de 

aquisição e do Termo de Responsabilidade correspondentes, de forma a individualizá-los e a 

identificar os responsáveis por sua guarda, conforme disposição do art. 94 da Lei 4.320/64: 

“Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, 

com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de 

cada um dêles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.” 

Ainda no Setor de Patrimônio, foi identificado que o último inventário realizado pela Unidade 

correspondia ao do exercício de 2006. De tal forma, mesmo que o sistema patrimonial 

apresentasse todo o material permanente devidamente registrado, qualquer bem desviado ou 
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subtraído do perímetro do Hospital, a partir daquele período, não seria acusado pelo controle 

patrimonial, na medida em que a conciliação do ativo permanente de qualquer Unidade 

Administrativa dá-se mediante realização de seu inventário analítico, assim definido pelo art. 96 

da Lei nº 4.320/64: 

“Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o 

inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da 

escrituração sintética na contabilidade”. 

Vale dizer ainda que das doze notas fiscais apresentadas, sendo sete obtidas diretamente dos 

processos disponibilizados, apenas três constavam indicação dos números de série dos 

equipamentos.  Em nenhuma delas identificou-se numeração patrimonial. 

Cumpre informar que alguns dos termos de responsabilidade contêm número de série e número 

da nota fiscal, porém não há a descrição detalhada do equipamento nem o correspondente 

número de empenho ou número do processo de licitação, não permitindo, assim, a vinculação do 

equipamento ao seu processo aquisitivo. Ainda, constatou-se que a mera assinatura/rubrica por 

vezes não identifica o servidor responsável pelo recebimento, uma vez que não havia matrícula 

SIAPE do servidor ou mesmo nome legível. 

Portanto, considerando o exposto, que na base de dados patrimoniais mantidos pela Unidade, os 

ativos carecem de informações básicas necessárias a sua identificação -- como números de série, 

de tombo, de processo administrativo de aquisição e de Termo de Responsabilidade 

correspondentes; e que nas notas fiscais que compõem os processos de aquisição não constam 

numeração de série, tampouco indicação de tombo dos bens permanentes, entende-se que não 

existe nível adequado de confiança de que os equipamentos apresentados pelo Setor de 

Patrimônio correspondam aos solicitados na amostra.  

Ainda assim, no intuito de confirmar materialmente a ausência de controle patrimonial da 

Unidade, solicitou-se ao setor competente, com base em seus dados oficiosos, que fossem 

apresentados os equipamentos selecionados, para serem submetidos aos testes de inspeção física. 

Ao longo da verificação in loco, foram constatadas divergências entre os objetos inspecionados e 

as informações constantes de seus processos de aquisição (atas de registro de preços), dos termos 

de responsabilidade e das notas fiscais apresentadas, supostamente relacionadas aos 

equipamentos vistoriados. Da mesma forma, três equipamentos dos trinta e três que compuseram 

a amostra não foram identificados, na medida em que não se encontraram objetos que 

atendessem a descrição dos processos aquisitivos. Segue abaixo o resultado dos testes aplicados, 

onde as divergências se apresentam sublinhadas: 
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PROC. DE AQUISIÇÃO INSPEÇÃO FÍSICA TERMO DE RESPONSABILIDADE NOTA FISCAL

Q
T

D
.

OBJETO DESCRIÇÃO MODELO Nº SÉRIE MODELO Nº SÉRIE Nº Nº SÉRIE

1 CÂMERA DIGITAL SCAM N/C CM-SCAM3 SCM3-20101-2 N/C 218 N/C

1 N/I N/I N/I N/I N/I N/I 219 220 N/C

1 6629141873 N/C N/I N/I N/I I/A 531233

1 N/I N/I N/I N/I N/I N/I N/I N/I

6 CARDIOVERSOR XL US00577601 000836 N/I N/I N/I N/I N/I

XL US00577602 S/N N/I N/I N/I N/I N/I

MRX US00540075 000835 MRX US00540075 835 2674

MRX US00540074 000838 MRX US00540074 838

MRX US00540072 N/A N/A N/A

MRX US00540071 N/A N/A N/A

2 N/C - - - - - - - -

3 FABIUS GS ARWM-0307 12930 N/I N/I N/I N/I N/I

FABIUS GS ARYB-0065 N/I N/I N/I N/I N/I

FABIUS GS ARWM-0339 N/I N/I N/I N/I N/I

1 SSAK-0152 N/I N/I N/I N/I N/I

1 I/A I/A I/A N/I N/I N/I N/I N/I

1 N/I N/I N/I N/C N/C N/C 8867 N/C

1 I/A I/A I/A N/C N/C N/C N/C

1 I/A I/A I/A N/C N/C N/C N/C

1 I/A I/A N/C MC22 6732 N/C 1408 N/C

5 APARELHO RAIO X MUX 10 010600 MUX 10 3YCFC391100F 10600 127166

MUX 10 010599 MUX 10 3YCFC391100B 10599

MUX 10 010597 MUX 10 3YCFC391100E 10597

MUX 10 010598 MUX 10 3YCFC391100D 10598

MUX 10 010601 MUX 10 3YCFC391100C 10601

2 - 5329844 135130SU3 000560 10037409 312125 270 850 N/C

5329844 135131SU1 000573 10037409 135B1SU1 537 N/C

1 H20-1062 MEDILAS H20 NC 10 947 N/C

3 132808I00043 S/N N/I N/I N/I 76081 N/C

132808I00039 009383 01-211102 132808I00039 9383 N/C

132808I00044 N/A N/A N/A 75693 N/C

1 MED1132.1 11085411813 009406 MED1132.1 NC 9406 76878 N/C

LEGENDA:

N/C – não consta I/A – impossível avaliar S/N – sem número

N/I – não identificado N/A – não se aplica

Nº 

PATRIM

Nº 

PATRIM

01 Microcâmera 

digital […]

SCAM-

200912-2

SISTEMA DE 

LAPAROSCOPIA

Endoscópio rígido 

para observação,  

[...] 

Microscópio 

cirúrgico

Microscópio cirúrgico 

modelo OPMI VARIO  

[…]

OPMI 

VARIO/S88

EQUIPAMENTO RAIO 

X - USO MÉDICO

Kit para vídeo 

toracoscopia. 

Desfibrilador 

HeartStart MRX 

Marca PHILIPS  […]
US00540070 a 

US00540075.

US00540070 a 

US00540075.

ESTOQU

E

US00540070 a 

US00540075.

ESTOQU

E

US00540070 a 

US00540075.

SISTEMA 

MULTIPARAMÉTRICO 

PARA TESTE DE 

ESFORÇO

APARELHO 

ANESTESIA

 […] MODELO 

FABIUS PLUS  […]

VENTILADOR 

ARTIFICIAL 

ELETRÔNICO

EQUIPAMENTO DE 

VENTILAÇÃO  […]

OXYLOG 

300

APARELHO DE RAIO 

X PORTÁTIL USO 

MÉDICO

Conjunto de 

instrumentos para 

Ressectoscopia,  […]

APARELHO DE RAIO 

X PORTÁTIL USO 

MÉDICO

Microcâmera, modelo 

1 CCD, Encodam,[...]

APARELHO DE RAIO 

X PORTÁTIL USO 

MÉDICO

Conjunto de 

instrumentos para 

Uretrotomia interna 

sob visão,  […]

APARELHO DE RAIO 

X PORTÁTIL USO 

MÉDICO

Conjunto para 

Ureterorenoscopia 

semi-rígida, […]

MICROSCÓPIO 

CIRÚRGICO 

ESTEREOSCÓPICO

MICROSCÓPIO 

CIRÚRGICO 

ESTEREOSCÓPICO 

COM COLUNA 

LONGA ,  […]

Marca: Shimadzu 

Modelo: MUX-10 

Origem: Japão 

Registro Anvisa: 

10369010045 NCM: 

9022.14.19 […]

3YCFC391100

F

3YCFC391100B 

a 

3YCFC391100F.

3YCFC391100

B

3YCFC391100B 

a 

3YCFC391100F.

3YCFC391100

E

3YCFC391100B 

a 

3YCFC391100F.

3YCFC391100

D

3YCFC391100B 

a 

3YCFC391100F.

3YCFC391100

C

3YCFC391100B 

a 

3YCFC391100F.

APARELHO ULTRA-

SOM

APARELHO PARA 

LITOTRIPSIA

Equipamento a laser 

litotripsia 

intracorporea; […]

MEDILAS 

H20

AUTOCLAVE 

INDUSTRIAL

Autoclave Statim 

modelo 5000 ENDO - 

Scican, […]

5000 

SCICAN

5000 

SCICAN

5000 

SCICAN

ESTOQU

E

Equipamento de 

limpeza ultra-sônica 

Equipamento de 

limpeza ultra-sônica 

Medisafe, […]
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Vale dizer que o empenho referente ao Sistema Multiparamétrico para Teste de Esforço foi 

anulado em 2010 porque o equipamento não teria sido entregue pelo fornecedor. 

Por fim, ressalta-se que o setor de patrimônio do Hospital é gerido por funcionário terceirizado 

da empresa RUFOLO e que o mesmo não se submeteu a qualquer capacitação para assunção de 

sua responsabilidade. A engenharia clínica também é terceirizada. No almoxarifado, não há 

servidor capacitado tecnicamente para o recebimento e reconhecimento dos equipamentos 

médico-hospitalares adquiridos, sendo a função exercida pelo responsável do setor, o qual recebe 

os equipamentos baseando-se tão somente na descrição das notas fiscais. Da mesma forma, não 

há rotina para recebimento de equipamentos, visto que se identificaram entregas que ocorreram 

diretamente no setor a que se destinavam. 

Foi detectada, ainda, fragilidade física no setor de almoxarifado, uma vez que, embora sua área 

seja gradeada e esteja localizado em andar superior com posto de segurança patrimonial, há 

acesso de parte da área gradeada pela recepção do hospital, facilitando possíveis desvios de 

materiais, insumos e/ou equipamentos de pequeno porte que possam ser lançados ao andar 

inferior através das grades. 

Assim, após análise das características do controle interno da Unidade e da aplicação de testes 

substantivos na amostra selecionada, observa-se que o controle patrimonial mantido pelo HFA 

não garante, de forma geral, a aderência de seus registros contábeis aos ativos permanentes 

ingressados na Unidade; que as rotinas administrativas adotadas e a capacitação do pessoal 

envolvido são inadequadas. Também, do exposto, não foi possível comprovar que os 

equipamentos apresentados na inspeção in loco fossem aqueles adquiridos por meio dos 

processos aquisitivos analisados. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Segundo a Unidade, o inventário 2011/2012 encontra-se sendo realizado. A não realização do 

inventário nos anos anteriores ocorreu em face da perda do Sistema de Material Permanente 

“SIPER”. Impossibilitando o registro do inventário, bem como a emissão dos termos de 

responsabilidade, baixa de demais atividades no âmbito patrimonial. Em março de 2011 foi 

instalado o SIPAT que viabilizou a realização de registro dos bens. 

Além disso, a Unidade informa que adotou medidas de controle para evitar ocorrências futuras e 

que em todas as NF‟s devam constar o nº de série dos equipamentos. Todos os Termos de 

Responsabilidade foram reformulados passando a ter a descrição detalhada do bem. 

 

Análise do Controle Interno: 

A perda do sistema de controle de material poderia até ser uma justificativa razoável para haver 

falhas nos controles, mas não para não se fazer o inventário. Agrava a situação o período em que 

os inventários não foram realizados pelo Hospital, aproximadamente 5 anos. 

Ressalta-se que parque de equipamentos médico-hospitalares é composto por itens de elevado 

valor e relevância para o atendimento a seus pacientes, sendo, por esse motivo, é de suma 

importância que existam controles desses bens. 
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Recomendação 001: 

Implementar um sistema de controle de bens patrimoniais para controlar os bens de propriedade 

do hospital. 

Recomendação 002: 

Efetuar levantamento detalhado dos bens de propriedade do hospital, apuando, caso seja 

identificado falta de bens.   

 

 

2.1.3. Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 

ATENÇÃO A SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250106 - HOSPITAL FEDERAL DO 

ANDARAI 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 7.361.998,92 

Ordem de Serviço: 201111809 

Forma de Transferência: Execução Direta 

ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 

 

 

2.1.3.1. CONSTATAÇÃO 

Pagamentos realizados a maior do que o previsto na contratação, no valor apurado de R$ 

658.817,49. 

 

Fato: 

O Hospital Federal do Andaraí contratou a empresa Hambre Distribuidora de Alimentos Ltda, 

atual Facility Alimentação Ltda., mediante Contrato nº 01/2008, de 14.02.2008, no valor mensal 

de R$ 613.499,91 e anual de R$ 7.361.998,92. Este certame teve como objeto a prestação de 

serviço continuados de alimentação e nutrição para o Hospital Federal do Andaraí.  

Da análise dos documentos referentes aos pagamentos realizados no período de 13.02 a 

30.06.2011, identificamos que os pagamentos à contratada foram feitos com valores majorados 

para diversos itens, a exemplo do almoço e jantar para pacientes, que passaram de R$ 10,52 para 

R$ 14,20, por deliberação da empresa contratada, sem respaldo no contrato vigente por meio da 

celebração de Termo Aditivo. Tal majoração resultou em um pagamento a maior de R$ 

658.817,49. 
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 30.036/2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/nº 1751, de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nºs 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronização do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Geral do HFA, por intermédio do Ofício 

nº 1090/2011GABDIR/HA/MS, de 28/09/2011, informou o que segue:  

“(....) 

No tocante aos valores faturados pela empresa Facility para a prestação de serviço de 

alimentação e nutrição no Hospital Federal do Andaraí, nos meses de fevereiro, março, 

abril, maio, junho, julho e agosto, informamos que os valores foram faturados de forma 

equivocada, sendo que após a constatação do faturamento a maior, esta Unidade de 

Saúde Pública, procedeu aos descontos conforme planilhas anexas, os valores 

descontados foram os seguintes:  

 
Meses Valor do Desconto 

(R$) 

13 a 28 de Fevereiro de 2011 R$ 77.224,28 

Março de 2011 R$ 146.978,23 

Abril de 2011 R$ 147.241,15 

Maio de 2011 R$ 146.405,25 

Junho de 2011 R$ 140.968,58 

 

Assim sendo, procedemos aos aludidos descontos da seguinte forma, três meses na 

fatura de julho de 2011 no valor de R$ 371.443,66 (trezentos e setenta e um mil 

quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) e dois meses na fatura de 
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agosto de 2011, no valor de RS 287.373,83(duzentos e oitenta e sete mil trezentos e 

setenta e três reais e oitenta e três centavos), totalizando em RS 658.817,50 (seiscentos e 

cinquenta e oito mil oitocentos e dezessete reais e cinqüenta centavos). No que pertine 

as faturas de julho e agosto de 2011 foram pagos os valores previstos no Contrato n° 

01/2008. 

Para fins de demonstração da efetivação dos descontos, anexamos ao presente 

expediente cópia do relatório SIAFI, cópia da Ordem bancária referente aos pagamentos 

dos meses de julho e agosto, bem como, cópia do Ofício n° 

1086/2011/GABDIR/HFA/MS. 

(.....).” 

 

Análise do Controle Interno: 

Conforme documentos apresentados pelo HFA, após constatação da CGU foram realizados 

descontos em faturas subsequentes para devolução do montante de R$ 658.817,50 superfaturados 

entre fevereiro e junho de 2011. Em que pese considerarmos que com a glosa dos valores indevidos os 

preços unitários das refeições no HFA estejam adequados aos praticados no mercado, a ocorrência desses 

pagamentos, identificados somente após os trabalhos de campo da presente auditoria, demonstram a 

ausência de controle da instituição no acompanhamento do contrato e a deficiente atuação da fiscalização 

de contrato, sendo inadmissível que fossem autorizados pagamentos sem a adequada verificação dos itens 

faturados, o que poderia ter causado prejuízo ao erário caso a irregularidade não fosse identificada pela 

equipe de auditoria.  

 

Recomendação 001: 

Apurar a responsabilidade de quem atestou e autorizou os pagamentos indevidos à contratada.  

 

 

2.1.3.2. CONSTATAÇÃO 

Fornecimento de alimentação pela empresa terceirizada a funcionários terceirizados, 

estagiários e de outras pessoas, sem respaldo contratual. 

 

Fato: 

Em análise ao fornecimento da alimentação, pode-se verificar que o Hospital vem emitindo 

autorizações de refeições de almoço a funcionários terceirizados, estagiários entre outros, 

conforme especificado a seguir, sem a devida previsão legal para este fornecimento:  

 
Quadro 1 – Autorização de almoço no refeitório - 2009 

 

Documento 

 

 

Setor/Empresa 

 

Quantidade 

 

Período 

Memo nº 533/2009/SAF/HA/MS Estagiários 21 A partir de setembro/2009 

Memo nº 165/SND/HA Estagiários do Setor de 

Farmácia 

- A partir de setembro/2009 

 

Quadro 2 - Autorizações para almoço no refeitório - 2010  

 

Documento 

 

 

Setor/Empresa 

 

Quantidade 

 

Período 

Memo nº 093/CARH/HA/MS Estagiária do CIEE 1 01/03/2010 a 01/06/2010 

Memo nº 279/CARH/HA/MS Funcionária 1 22/062010 a 31/12/2010 
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Memo nº 

202/2010/Hotelaria/HA/RJ 

Vigilantes - 20/10/2010 a 22/20/2010 

Memo nº 508/CARH/HA/MS Estagiária do CIEE 1 27/10/2010 a 31/12/2010 

Memo nº 517/CARH/HA/MS Funcionária 1 08/11/2010 a 31/12/2010 

Memo nº 

202/2010/Hotelaria/HA/RJ 

Vigilantes 12 21/10/2010 

Memo nº 178/Zeladoria/HFA/RJ Remocenter Remoções e 

Serviços Médicos Ltda 

26 20/10/2010 a 22/20/2010 

Planilha enviada do Setor de 

Informática  

DATASUS-NDAD 13 Novembro/2010 

Planilha enviada do Setor de 

Informática  

DATASUS-NDAD 12 Dezembro/2010 

Memo nº 262/CARH/HA/MS Funcionários 6 01/06/2010 a 30/06/2010 

Planilha enviada do Setor de 

Informática  

DATASUS-NDAD 13 Agosto/2010 

Memo nº 438/CARH/HA/MS Estagiária do CIEE 1 15/09/2010 a 14/03/2011 

Planilha enviada do Setor de 

Informática  

DATASUS-NDAD 12 Julho/2010 

Planilha enviada do Setor de 

Informática  

DATASUS-NDAD 12 Março/2010 

Memo nº 432/CARH/HA/MS Servidores do Sindicato 

dos Médicos 

5 14/09/2010 a 16/09/2010 

Planilha enviada do Setor de 

Informática  

DATASUS-NDAD 12 Outubro/2010 

Memo nº 307/CARH/HA/MS Funcionários do DGHMS 3 O8/07/2010 a 30/07/2010 

Planilha enviada do Setor de 

Informática  

DATASUS-NDAD 12 Setembro/2010 

Memo nº 025/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

6 13/01/2010  

Memo nº 026/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

6 13/01/2010  

Memo nº 277/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 18/06/2010  

Memo nº 288/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 30/06/2010  

Memo nº 293/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 05/07/2010  

Memo nº 295/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 06/07/2010  

Memo nº 326/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 20/07/2010  

Memo nº 327/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 20/07/2010  

Memo nº 356/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 05/08/2010  

Memo nº 057/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 05/08/2010  

Memo nº 363/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 09/08/2010  

 

Memo nº 364/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 09/08/2010  

Memo nº 447/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

2 20/09/2010  

Memo nº 446/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 20/09/2010  

Memo nº 450/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 22/09/2010  

Memo nº 452/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 23/09/2010  

Memo nº 458/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 5 24/09/2010  
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Bombeiros 

Memo nº 457/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 24/09/2010  

Memo nº 459/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 24/09/2010  

Memo nº 462/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 28/09/2010  

Memo nº 463/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 28/09/2010  

Memo nº 468/CARH/HA/MS Servidores do Corpo de 

Bombeiros 

3 01/10/2010  

 

Quadro 3 - Autorizações para almoço no refeitório - 2011 

 

Documento 

 

 

Setor/Empresa 

 

Quantidade 

 

Período 

Memo nº 01/PROT/HA/RJ Protocolo 2 A partir de  06/01/2011 

Memo nº 021/CARH/HA/MS Maqueiros do HFA – 

Setor Administrativo 

19 28/01/20011 a 28/02/2011 

Planilha enviada pelo Setor de 

Recursos Humanos 

Servidores municipais 

cedidos lotados no HFA 

42 2011 

Memo nº 093/CARH/HA/MS Estagiária do CIEE 1 01/03/2010 a 01/06/2010 

Planilha enviada do Setor de 

Informática  

DATASUS-NDAD 10 Maio 

Memo nº 134/CARH/HA/MS Funcionária 1 A partir de 23/05/2011 

Memo nº 081/CARH/HA/MS Funcionária 1 A partir de 05/04/2011 

Memo nº 135/CARH/HA/MS Corpo de Bombeiros 31 23/05/2011 

Memo nº 074/CARH/HA/MS Funcionária 1 A partir de 24/03/2011 

Memo nº 

17/2011/Hotelaria/HA/RJ 

Vigilantes 12 07/01/2011 

Memo nº 021/CARH/HA/MS Funcionários 18 28/01/2011 

Memo nº 014/CARH/HA/MS Estagiários 03 24/01/2011 a 24/04/2011 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Geral do HFA, por intermédio do Ofício 

nº 1090/2011GABDIR/HA/MS, de 28/09/2011, informou o que segue: 

“No tocante as autorizações de fornecimento de refeições pela empresa Facility a 

estagiários, funcionários do DATASUS, servidores do corpo de bombeiros, servidores 

municipais e maqueiros do HFA, informamos que as autorizações foram eventuais e 

justificadas, em razão dos serviços prestados para o Hospital Federal do Andaraí.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em que pese a manifestação do HFA, o fornecimento de alimentação pela empresa terceirizada a 

funcionários terceirizados, estagiários e de outras pessoas, sem respaldo contratual, não pode ser 

considerada esporádica, uma vez que foram identificadas ocorrências ao longo dos anos de 2009 

a 2010. Neste sentido, para os casos em que sejam justificáveis os fornecimentos de refeições 

torna-se necessária a previsão em contrato. 

 

Recomendação 001: 

Abster-se de fornecer alimentação a pessoas não contempladas nas categorias previstas no 

contrato, sob pena de responsabilização pela prática de ato antieconômico. 
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2.1.3.3. CONSTATAÇÃO 

Autorizações de refeições a servidores que recebem auxílio refeição. 

 

Fato: 

Os servidores federais do Hospital Federal do Andaraí, listados a seguir, foram autorizados pela 

Administração a utilizar o refeitório para almoçar, mediante os serviços do Contrato nº 01/2008 

com a empresa Facility, apesar de estarem recebendo o Auxílio Refeição, conforme demonstrado 

a seguir: 
 

Servidores que recebem Auxílio Refeição 

Matr. SIAPE Autorizações 

1747267 Memo nº 001/ALMOX/RJ 

1747395 Memo nº 001/ALMOX/RJ 

1747369 Memo nº 001/ALMOX/RJ 

1747315 Memo nº 001/ALMOX/RJ 

1747132 Memo nº 01/2011/ESTATÍTICA/HFA 

1746762 Memo nº 01/2011/ESTATÍTICA/HFA 

1686858 Memo nº 01/2011/ESTATÍTICA/HFA 

170071 Memo nº 01/2011/ESTATÍTICA/HFA 

2622617 Memo nº 01/2011/ESTATÍTICA/HFA 

1621758 Memo nº 01/2011/ESTATÍTICA/HFA 

1219904 Listagem Autorização ADM - Nutrição - 

maio/2011 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Geral do HFA, por intermédio do Ofício 

nº 1090/2011GABDIR/HA/MS, de 28/09/2011, informou o que segue: 

“No tocante à alegação de autorização de fornecimento de refeições pela Administração 

a funcionários que recebem o auxílio refeição, informamos que apenas os servidores 

que não optam pelo auxílio possuem autorização para realizar refeições através do 

contrato 01/2008.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em atenção à manifestação do HFA, selecionamos quatro servidores, dentre os autorizados a 

realizar refeições, para procedermos à consulta no SIAPE visando verificar o recebimento de 

auxílio alimentação; em todos os casos foi confirmada a percepção do benefício na folha de 

pagamento. 

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para que servidores que percebam auxílio alimentação não sejam 

autorizados a realizar refeições no HFA. 
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Recomendação 002: 

Estabelecer controles internos primários adequados que possibilitem a identificação dos usuários 

que realizarem refeições no refeitório do hospital. 

 

 

2.1.3.4. CONSTATAÇÃO 

Impropriedades detectadas na cozinha do Hospital Federal do Andaraí. 

 

Fato: 

Na inspeção física realizada pela equipe de auditoria, juntamente com a nutricionista do Hospital 

Federal do Andaraí e a supervisora da empresa contratada, na cozinha dessa Unidade Hospitalar, 

em horário de atendimento aos usuários do refeitório (das 12:00 às 14:00 horas), foram 

constatadas diversas impropriedades, a seguir elencadas:  

a) Condições precárias nas estruturas, higienização, sanitárias e acondicionamentos na 

cozinha do hospital;  

b) Falta de utilização dos Equipamentos de Proteção Individual, no manuseio dos 

alimentos; 

c) Equipamentos em conservações precárias de uso, comprometendo o acondicionamento 

tornando acessível às bactérias; 

d) A cozinha não possui câmara frigorífica;  

e) Infiltrações no teto da cozinha; 

f) Armazenagem inadequada dos produtos de limpeza, no mesmo espaço dos alimentos, 

bens inservíveis, manutenção e depósitos, entre outros; 

g) Inexiste espaço físico para a guarda dos bens pessoais dos funcionários, sendo 

utilizando armários improvisados no próprio local de preparo das refeições; e 

h) Fragilidades nos controles primários impossibilitando a identificação do usuário do 

serviço, não contendo informações legíveis do nome e da matrícula no livro de 

registros das refeições realizadas no refeitório do Hospital. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Geral do HFA, por intermédio do Ofício 

nº 1090/2011GABDIR/HA/MS, de 28/09/2011, informou o que segue: 

“Quanto às impropriedades detectadas na cozinha do Hospital Federal do Andaraí, 

informamos que a Unidade informamos (sic) que encontra-se em andamento o processo 

SIPAR n° 33367.004148/2010-01, para realização de reforma e adequação do espaço 

físico da cozinha. 

Ressaltamos ainda a existência do processo administrativo SIPAR 

n°33367.006338/2011-36, destinado à contratação de serviço de nutrição e alimentação 

hospitalar na modalidade transportada, bem como o processo administrativo SIPAR n° 

33367.007143/2011-11, de procedimento emergencial de contratação de refeição e 

alimentação hospitalar na modalidade transportada, fundamentado pela realização dos 

serviços de engenharia na sobre loja do edifício da UPI destinados à implantação de 14 

(catorze) leitos da UPI, que constataram a necessidade premente de interdição do espaço 

físico da cozinha, que por consequência suspenderá a utilização do espaço físico da 

mesma.” 
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Análise do Controle Interno: 

Em que pese a manifestação da Unidade Jurisdicionada, as informações sobre a reforma e 

adequação do espaço físico da cozinha não justificam a precariedade na higienização e condições 

sanitárias, falta de utilização de equipamentos de proteção individual, armazenagem de produtos 

de limpeza no mesmo espaço dos alimentos, guarda de bens pessoais de funcionários no local de 

preparo de refeições e fragilidade nos controles internos primários. 

 

Recomendação 001: 

Adotar providências urgentes para que o espaço físico da cozinha do HFA reúna condições 

mínimas de higiene e segurança enquanto estiver sendo utilizada, a fim de evitar riscos aos 

usuários e funcionários do serviço. 

 

 

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 

ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250106 - HOSPITAL FEDERAL DO 

ANDARAÍ 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 2.772.000,00 

Ordem de Serviço: 201111810 

Forma de Transferência: Execução Direta 

LAVANDERIA HOSPITALAR 

 

 

2.1.3.5.  CONSTATAÇÃO 

Impropriedades detectadas nos controles primários exercidos pelo hospital no serviço de 

lavanderia hospitalar, relacionados com a pesagem das roupas limpas, no âmbito do 

Contrato nº 77/2006 firmado com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda.  

 

Fato: 

Trata-se de análise do 6º Termo Aditivo, de 01.06.2011, referente ao Contrato nº 77/2006 

assinado em 01.12.2006, com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., que prorroga a vigência 

desse contrato para o período de 02.6.2011 a 02.12.2011, com a importância mensal estimada no 

valor de R$ 246.000,00.  

O referido contrato, constante dos autos do Processo nº 250057.000466/2006, de 27.01.2006, 

tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia 

de roupas hospitalares processadas, compreendendo coleta, lavagem, desinfecção e distribuição, 

fornecimento da mão de obra específica a cada função, auxiliares de rouparia, encarregadas, 

supervisor, material de limpeza para conservação da rouparia, e demais setores utilizados pelo 
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serviço, material de escritório para o controle de formulários referentes à distribuição e controle 

das roupas hospitalares, utensílios e equipamentos necessários ao funcionamento do serviço do 

Hospital do Andaraí. Para execução do referido contrato estimou-se um quantitativo de 41 

funcionários com no máximo 60.000 quilos de roupa mês, no valor de R$ 3,85 por kg.  

Concomitantemente com o contrato de prestação de serviço de lavagem de roupas hospitalares, a 

empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. também presta serviço de limpeza e higienização, desde 

o exercício de 2005, ao Hospital Federal Andaraí. Ambas as prestações de serviços são geridas 

pelo Chefe do Setor de Hotelaria, matrícula SIAPE nº 1219904, o qual responde pelo Setor de 

Rouparia, setor composto apenas com as funcionárias terceirizadas da contratada, bem como 

responde como fiscal operacional da prestação de serviço de vigilância na Unidade. 

Após análise dos controles exercidos no hospital, observaram-se fragilidades nas pesagens das 

roupas lavadas pela empresa contratada, a saber: 

 Os controles primários são registrados por funcionárias da própria contratada, inclusive 

com formulários personalizados com o timbre da contratada, e além do que não são 

preenchidos corretamente, pois são feitos apenas rascunhos, com anotações diversificadas 

por peças de roupas ou por quilo. 

 Há indícios de irregularidades no quantitativo de peso apresentado, pois quando as 

informações registradas nos controles primários são por peças de roupas, posteriormente, 

no ato da planificação dos dados, o chefe do Setor de Hotelaria, as transformam em peso. 

Essa planilha é base para os cálculos dos pagamentos mensais do contrato. 

 Inexistem outros controles necessários para assegurar ou ratificar o quantitativo médio de 

1.800 kg/dia, apresentado pela Unidade, tais como: pesagem de roupas limpas 

distribuídas internamente aos leitos/andares, justificando o fluxo interno e/ou a pesagem 

prevista das roupas sujas para encaminhamento a lavanderia, sem contar a pesagem 

realizada no momento de transportar.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-
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Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Ofício n° 1083/2011/GABDIR/HFA/MS, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Constatação 001 – 

 No tocante as alegações de fragilidade nas pesagens das roupas lavadas pela empresa 

informamos o que segue: 

1) Na entrega da roupa limpa, o funcionário responsável pelo transporte de roupa vindo 

da lavanderia contratada, apresenta um rol (doc. da empresa), constando o peso da 

entrega. Ela é novamente pesada, e conferido o peso com o rol apresentado. Caso haja 

diferença, ela é acertada no mesmo documento, e entregue as informações para o Chefe 

da Rouparia. 

2)Na planilha de controle primário são registradas duas formas de controle, 

primeiramente a pesagem da roupa e posteriormente a separação e contagem das peças, 

no mesmo relatório. 

3)Não existe a obrigação no atual contrato. Para a realização dos serviços ora proposto 

terá que aumentar o efetivo de mão de obra.” 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo Diretor Geral do HFA não são suficientes para justificar as 

falhas identificadas na presente constatação, conforme considerações a seguir: 

1) As contagens e pesagens de roupas vindas da lavanderia são realizadas por terceirizados 

da própria empresa contratada, sendo o documento apresentado posteriormente 

apresentado ao Chefe da Rouparia, ademais, conforme consta de ponto específico do 

presente relatório, o maior volume de roupas limpas é entregue no período noturno, em 

horário que não há servidor do quadro do hospital para acompanhar a pesagem.  

2) Conforme constatado em inspeção física, as informações registradas nos controles 

primários são por peças de roupas, com preenchimento por funcionários terceirizados da 

própria contratada e posteriormente transformadas em peso e lançadas em planilha 

eletrônica que é base para os cálculos dos pagamentos mensais do contrato.  

3) Quanto à necessidade de controles necessários para assegurar o quantitativo médio de 

1.800 kg/dia, apresentado pela Unidade, como exemplificado na presente constatação, 

trata-se de obrigação da UJ, por meio da fiscalização de contrato, exercer tais controles, 

não havendo argumento para ampliar o número de terceirizados para realizar tais 

tarefas. O Chefe da Rouparia acumula a fiscalização de vários contratos do HFA, o que 

contribui para a ocorrência das falhas apontadas. 

Diante do exposto, constata-se a deficiência de controle interno administrativo no HFA, 

comprometendo a fidedignidade das informações de execução do contrato de lavanderia, as quais 

servem de base para o faturamento dos serviços prestados pela empresa. 
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Recomendação 001: 

Adotar providências para que o contrato de lavanderia hospitalar seja adequadamente 

fiscalizado, incluindo a elaboração de normativos internos com procedimentos e definições de 

atribuições e responsabilidades para realização de pesagem de roupas por servidor do quadro 

próprio do HFA. 

 

 

2.1.3.6.  CONSTATAÇÃO 

Deficiências na atuação do fiscal do Contrato nº 77/2006, referentes aos serviços de 

lavanderia do Hospital Federal do Andaraí, em razão da ausência de notificações à 

empresa contratada por falhas na execução contratual.  

 

Fato: 

Em informações prestadas pelo próprio fiscal operacional do Contrato nº 77/2006 e Chefe do 

Setor de Hotelaria, verificamos a existência de deficiências na fiscalização do referido contrato, 

em razão de não haver notificações à empresa pelas falhas em sua execução. Além disso, foi 

possível constatar que as falhas verificadas pelo fiscal do contrato não são registradas no 

relatório mensal de fiscalização, a exemplo das seguintes impropriedades detectadas pela equipe 

de auditoria:  

1) Atraso na disponibilização, por parte da empresa, do auxílio alimentação e vale 

transporte aos funcionários, sendo que há relatos de autorizações a terceirizados para 

almoçarem no refeitório do Hospital, em contrapartida ao não fornecimento do auxílio 

alimentação. 

2) Não foram verificados descontos decorrentes de faltas e licenças dos funcionários da 

contratada. 

3) Manutenção de listagem desatualizada dos funcionários da contratada, proveniente da 

desorganização nas escalas dos terceirizados, pois se constatou que uma funcionária, 

auxiliar de rouparia, encontrava-se em plantão, porém estava em seu período de gozo de 

férias. Constatou-se também que uma terceirizada prestava serviço em regime de escala, 

mas que se encontrava em período de licença médica. 

4) Não foi apresentado relatório de fiscalização da execução dos serviços prestados pela 

empresa contratada. 

5) Na análise efetuada nos pagamentos dos meses de novembro de 2009, outubro e 

novembro de 2010, e abril de 2011, verificou-se que nas notas fiscais apresentadas pela 

empresa os cálculos do INSS estão sendo informados com base no valor apurado após 

as deduções dos auxílios de alimentação e vales transportes.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Ofício n° 1083/2011/GABDIR/HFA/MS, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Constatação 002- 

Quanto ás alegações de falha de atuação do fiscal operacional do contrato n° 77/2006 

informamos o que se segue: 
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1) Não há reclamações, como nunca houveram (sic) atrasos nos pagamentos de vale 

transporte e do vale refeição, da empresa contratada. O funcionário terceirizado é da 

FERLIM? Caso afirmativo, poderá ser fato isolado. 

2) Conforme subitem 4.5, do Projeto básico a empresa mantém contingente suficiente 

de forma a atender o cumprimento das obrigações assumidas. 

3) A listagem da empresa é atualizada mensalmente, e entregue juntamente com a 

apresentação da N.F. 

4) A Unidade elabora mensalmente um chek-list, para a execução dos serviços. 

5) De acordo com a Prestadora de Serviços, a base de cálculo para a retenção do INSS 

efetuado é feita em conformidade com a Instrução Normativa n° 971, de 13 de 

novembro de 2009, sendo que em suas notas fiscais está descrito Instrução SRP n° 3 do 

INSS, de 14/05/2005, já revogada.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em que pese à manifestação do Diretor Geral do HFA, em inspeções físicas realizadas durante os 

trabalhos de campo foram identificadas as falhas descritas na presente constatação. Os registros 

consignados em itens específicos do presente relatório corroboram a deficiência da fiscalização 

da execução do contrato em análise. 

Quanto à retenção de INSS, cabe destacar que a empresa deve, para fins de dedução na base de 

cálculo, informar na Nota Fiscal a Instrução Normativa vigente, discriminando o custo de 

alimentação fornecida pela contratada, de acordo com os programas de alimentação aprovados 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme Lei 6.321/1976, bem como o 

fornecimento de vale-transporte de conformidade com a legislação própria. 

 

Recomendação 001: 

Criar rotina de verificação do cumprimento das cláusulas contratuais da empresa prestadora de 

serviço, reforçando a fiscalização do contrato de lavanderia hospitalar, dentre as quais se inclua a 

jornada de trabalho dos terceirizados, o fornecimento de itens e benefícios previstos no 

instrumento contratual e legislações específicas, nos termos da IN MPOG/SLTI nº 02/2008 e seu 

Anexo IV, Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação 

Exclusiva de Mão de Obra, promovendo a aplicação de glosas e/ou sanções previstas no termo 

de contrato nos casos de inadimplemento.  

 

 
2.1.3.7.  CONSTATAÇÃO 

Impropriedades na operacionalização no processo de lavagem da roupa suja e da entrega 

da roupa limpa, contrariando os itens contidos no projeto básico e as diretrizes do 

Ministério da Saúde. 

 

Fato: 

Em inspeção física realizada nos dias 20 a 22.06.2011, observaram-se impropriedades na 

operacionalização da lavagem da roupa suja e entrega da roupa limpa, contrariando os itens 

contidos no projeto básico e as diretrizes do Manual de Lavanderia do Ministério da Saúde de 

1986, a saber:  

http://www.portaltributario.com.br/guia/clientes/legislacao/l6321.htm
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1) Utilização dos carros de coleta de roupa suja para transporte da roupa limpa no percurso 

da chegada à sala de pesagem; 

2) arrumação inadequada das roupas limpas, fora das prateleiras e empilhamento no chão; 

3) funcionários do plantão noturno em atividades entre as duas áreas, onde procedem a 

coleta de roupas sujas e distribuição de roupas limpas, além de efetuarem o recebimento 

das roupas limpas e pesarem as roupas sujas no momento de transportar para lavanderia;  

4) transporte das roupas sujas no mesmo veículo que entrega as roupas limpas, visto que ao 

visitarmos o setor de roupa suja na manhã do dia 23.06.2011, havia um quantitativo de 

roupas sujas, sendo que no início da tarde essas roupas já tinham sido coletadas pela 

empresa para a lavagem e nesse mesmo ínterim houve o registro de peso da roupa 

limpa, denotando que essas roupas foram transportadas no mesmo veículo que coletou 

as roupas sujas.  

5) Não existe uma rotina de horário na entrega e coleta das roupas, pois a coleta de roupa 

suja vem ocorrendo no período da noite, e em razão de o quantitativo registrado durante 

o período do dia é de apenas de 20% do montante diário, com média de 1.800 quilo/dia. 

Assim, fica caracterizada a inexistência de uma rotina diária do horário de coleta das 

roupas sujas e entrega das roupas limpas, decorrentes das mudanças de horário de 

chegada e saída do veículo que efetua o transporte das roupas. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Ofício n° 1083/2011/GABDIR/HFA/MS, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Constatação 003 - 

No que concerne às alegações de impropriedades na operacionalização do processo de 

lavagem da roupa suja e da entrega da roupa limpa, informamos o que se segue: 

O referido Manual de Lavanderia do Ministério da Saúde de 1986, foi substituído pelo 

Manual de Processamento de roupas de serviços de saúde - Prevenção e Controle de 

Riscos, editado pela ANVISA em 2009. 

1) A empresa contratada está cumprindo com o estabelecido no item 3.16, do Projeto 

Básico referente aos carrinhos de transporte da roupa limpa e roupa suja. O fato pode 

ter acontecido isoladamente por funcionário. Solicitar junto à empresa contratada, 

atualização no treinamento e capacitação, para eliminação dos riscos. 

2) O setor de rouparia encontrava-se em transição, face às obras de infraestrutura em 

curso. 

3) Com a solicitação de um novo treinamento e capacitação, será solicitado à empresa 

que oriente aos seus funcionários as obrigações constantes no projeto básico. 

4) Com a edição do Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde -

Prevenção e Controle de Riscos, editado pela ANVISA em 2009, fica admitida a 

utilização de veículos para o transporte de roupa limpa, e retorno da roupa suja, e 

posterior passagem por processo e limpeza e desinfecção do mesmo (verificar subitem 

8.3.2 limpeza e desinfecção do veículo de transporte - pagina 80). 

Com o advento do Decreto de n° 29.231 de 24 de abril de 2008, da Prefeitura Municipal 

do Rio de Janeiro, criando Restrição nos Horários de circulação de veículos de 

transporte das 16:00 hs as 20:00 hs, a empresa contratada, ao terminar o Processamento 
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da Roupa, recolhida no dia, fica impedida de entregar a roupa no horário referido, 

portanto é entregue após as 20:00 hs. Devido ao quantitativo de roupa existente, não dá 

para receber no dia seguinte.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Inicialmente, cabe registrar que atualmente está vigente o Manual de Processamento de roupas 

de serviços de saúde - Prevenção e Controle de Riscos, editado pela ANVISA em 2009, 

conforme informado pelo HFA. Em relação às justificativas apresentadas pelo Diretor Geral, 

apresentamos as seguintes considerações: 

Questão 1 - Em diversas constatações do presente relatório o gestor tem informado tratar-se de 

caso isolado, conforme constatação específica quanto a desatualizações na listagem de 

funcionários da contratada e ausência de fornecimento de vale-transporte. Ao analisarmos em 

conjunto as “falhas isoladas” com as deficiências na fiscalização do contrato, resta evidenciado 

que o fiscal de contrato não dispõe de elementos suficientes para afirmar que a empresa tem 

cumprido todas as obrigações previstas contratualmente. 

Questões 2 e 3 – A transição do setor de rouparia e a necessidade de treinamento alegada, para 

que os funcionários da contratada não executem atividades simultâneas nas áreas de roupa limpa 

e suja, não são suficientes para justificar a exposição dos usuários dos serviços de lavanderia a 

riscos de contaminação. 

Questão 4 – O item 8.3.2 do Manual da Anvisa estabelece que “[....]Se a unidade de 

processamento possuir apenas um veículo para o transporte de roupa limpa e suja, ele deve 

passar pelo processo de limpeza e desinfecção após a coleta de roupa suja.”. No entanto, 

considerando que o HFA não respondeu aos questionamentos da equipe da CGU durante os 

trabalhos de campo, e diante das diversas falhas identificadas na fiscalização do contrato, não 

foram apresentadas evidências de que o hospital esteja fiscalizando a realização de desinfecção 

pela empresa contratada. 

 

Recomendação 001: 

Estabelecer cronograma de fiscalização de itens e procedimentos por parte da contratada que 

estejam sujeitos a riscos de contaminação. 

 

 

2.1.3.8.  CONSTATAÇÃO   

Prestação de serviços de lavanderia hospitalar por preço superior ao praticado na 

Administração Pública, com prejuízo potencial estimado em R$ 646.558,80, no período de 

janeiro a dezembro/2011. 

 

Fato: 

Na análise do Contrato nº 77/2006, assinado com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda, 

detectou-se que para execução do referido contrato havia uma estimativa de 60.000 quilos de 

roupa por mês, sendo que o valor cobrado de R$ 4,10 por kg.  
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Por meio de pesquisas de preço efetuadas no Sistema SIASG (cadastro de materiais e serviços – 

CATMAT e CATSERV) e no próprio Comprasnet e em outros órgãos, em busca de preços de 

referência para o serviço de lavanderia hospitalar, com e sem fornecimento de enxoval, de 

maneira a aferir se o preço unitário se situava dentro daqueles praticados em outros órgãos 

públicos foram obtidos os seguintes preços de referência: 

 
1)  LAVANDERIA HOSPITALAR, SEM FORNECIMENTO DE ENXOVAL 

Unidade Pregão nº Qtde/Mês - Kg Valor total mensal Preço Unitário 
250052 – INSTITUTO 

NACIONAL DE 

CÂNCER/RJ 

333/2008(T.A. de 

09/12/2010) 

75.000 138.750,00 *2,03 

120096 - MAER-

HOSPITAL DA FORCA 

AEREA DE 

BRASILIA/DF 

08/2010 48.000 116.280,00 2,42 

153047 - HOSPITAL 

UNIVERSITARIO C. 

ANTONIO 

MORAIS/UFES  

204/2009 51.000 81.090,00 1,59 

153057 - HOSPITAL 

UNIVERSIT.ANTONIO 

PEDRO DA UFF/RJ  

87/2010 45000 113.583,33 2,52 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE 

DIVINÓPOLIS/MG 

153/2011 15000 27.750,00 1,85 

Média R$ 2,08 Kg 

Fonte: SIASG 

* Até 09/12/2010, o preço por quilo do Contrato do INCA foi de R$ 1,85. 

 

2)  “CADTERC” 

Em estudo realizado pela Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo, em 

Novembro de 2010, que tratou do estabelecimento de diretrizes e parâmetros para orientar a 

contratação de Serviços de Lavanderia Hospitalar, elaborado com base no “Manual de 

Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco” (2007) da 

ANVISA, foram levantados os seguintes preços de referência:   

 
SERVIÇOS  VALORES POR QUILO 

DE ROUPA (R$/kg) 

Processamento de Roupa - Lavanderia Externa 2,08 

Processamento de Roupa – Lavanderia Interna 1,51 

Processamento de Roupa e Locação de Enxoval 3,25 

 

Os preços de referência da tabela foram obtidos incluindo todos os custos do serviço, tais como: 

Mão-de-Obra, Equipamentos e Instalações, Produtos Químicos, Embalagem, Transporte, Custo 

do Enxoval, Outros. Para as buscas no Sistema SIASG (“Consulta Linha de Fornecimento de 

Material e Serviço”) foram utilizados os códigos de serviço de números 12998 - Instalação e 

Montagem de Lavanderia Hospitalar / Industrial; 3786 - Lavanderia e Tinturaria; 13005 - 

Manutenção de Lavanderia Hospitalar / Industrial e 19542 - Prestação de Serviços de 

Lavanderia, sendo priorizadas a prestação desses serviços em hospitais federais.  
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Observando os preços de referência relacionados, tem-se o preço unitário médio de R$ 2,08 Kg 

(por quilo de roupa lavada) para o serviço de lavanderia hospitalar sem fornecimento de enxoval, 

o que daria a princípio um valor a maior de R$ 121.200,00 por mês, levando-se em consideração 

os 60.000 kg/mês e a diferença do preço por kg entre R$ 2,08 da média e R$ 4,10 do 

efetivamente cobrado por Kg. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Ofício n° 1083/2011/GABDIR/HFA/MS, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Constatação 004- 

Cumpre ressaltar que os preços praticados na prestação de serviço de lavanderias de 

roupas hospitalares processadas, pelo Hospital Federal do Andaraí, estão dentro dos 

preços de mercado, insta registrar que os serviços contratados pelo Hospital do Andaraí 

possuem a função de lavanderia e rouparia ao contrario dos contratos utilizados como 

parâmetro para elaboração do informativo em epígrafe, senão vejamos: 

1) Instituto Nacional do Câncer (Ministério da Saúde) Objeto: Somente serviços de 

lavanderia, não possuindo rouparia. Projeto básico em anexo. 

2) Hospital da Força Aérea de Brasília (Ministério da Defesa) Objeto: Serviços de 

lavanderia executado nas instalações da contratante, sem ônus de água, gás para 

caldeira, luz e transporte. 

3) Hospital Universitário C. Antônio Morais/UFES (Ministério da Educação) Objeto: 

Somente serviços de lavanderia, não possuindo rouparia. Projeto básico em anexo. 

4) Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF (Ministério da Educação) Objeto: 

Somente serviços de lavanderia, não possuindo rouparia. Projeto básico em anexo. 

5) Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG (Secretaria Municipal de 

Saúde/MG) 

Objeto: Somente serviços de lavanderia, não possuindo rouparia. 

Projeto básico em anexo. 

6) Quanto ao preço praticado no Estado de São Paulo, é somente para os Serviços de 

Lavanderia, o transporte é pago separado, como também o serviço de rouparia.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Da análise das manifestações apresentadas pelo HFA, verificamos que o contrato de lavanderia 

daquela UJ apresenta característica distinta das demais pesquisadas, por constarem serviços de 

camareira e auxiliar de rouparia.  

A fim de avaliar o preço contratado, analisamos as planilhas de custo do contrato e excluímos o 

valor mensal correspondente aos 44 postos de camareiras/auxiliares de rouparia, encontrando o 

valor mensal de R$ 178.679,90, o qual dividido pelo total de quilos estimados por mês apresenta 

o preço unitário de R$ 2,98 por quilo, observando-se, ainda assim, a ocorrência de sobrepreço na 

ordem de 43,17%, por quilo, quando comparado ao valor médio de referência, conforme quadro 

a seguir: 
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Apuração de Prejuízo Potencial na Execução do Contrato n.º 77/2006 

Itens de Análise Valor (R$) 

Valor mensal estimado 246.000,00 

Valor mensal camareiras/ aux. Rouparia 67.320,10 

Diferença 178.679,90 

Preço por kg após exclusão 2,98 

Preço de referência por Kg 2,08 

Sobrepreço por Kg 0,90 

Sobrepreço mensal 53.879,90 

Prejuízo Potencial de jan/2011 a dez/2011 646.558,80 

 
Diante do exposto, no exercício de 2011, estima-se prejuízo potencial de R$ 646.558,80, no 

período de 01/01/2011 a 31/12/2011. 

Ressaltamos, ainda, que a inclusão do serviço de camareiras no Contrato n.º 77/2006 não foi 

adequada, uma vez que os serviços são faturados por kg/mês, com variações ao longo da 

execução contratual, enquanto o quantitativo de camareiras é fixo, não sendo razoável que os 

custos desse item de serviço estejam inseridos no valor do quilo de roupa lavada. Tal inclusão 

pode, ainda, prejudicar a realização de estimativas por outros órgãos e entidades da 

Administração Púbica para realização de contratações de serviços de lavanderia, ao elevar o 

valor pago por quilo de roupa lavada. 

 

Recomendação 001: 

Renegociar os valores com a empresa contratada visando adequação aos preços praticados no 

mercado 

Recomendação 002: 

Providenciar o ressarcimento dos valores pagos acima desses preços, eliminando o prejuízo 

causado à Administração Pública.   

Recomendação 003: 

Apurar responsabilidade a quem deu causa pela contratação e manutenção de serviços de 

lavanderia hospitalar em valores acima dos praticados no mercado. 

Recomendação 004: 

Realizar licitações distintas, ou licitação por lote, para os serviços de lavanderia hospitalar e 

serviços de camareiras, após levantamento da força de trabalho no HFL e identificação de 

inexistência de cargos com esse tipo de atribuição e caracterização inequívoca da necessidade do 

serviço. 
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Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 10302122062170633 

ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, 

além do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250106 - HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 

Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

R$ 6.169.084,02 

Ordem de Serviço: 201111811 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇOS DE LIMPEZA 

 

 

2.1.3.9.  CONSTATAÇÃO 

Acréscimo financeiro de 17,91% na contratação emergencial em relação à contratação 

anterior, referente à prestação de serviço de limpeza, sem que fossem apresentados no 

processo os esclarecimentos e/ou justificativas para essa majoração e nem demonstrativos 

em Planilha de Custos e Formação de Preços. 

 

Fato: 

Trata-se do Contrato Emergencial nº 17, de 9.11.2009, no valor mensal de R$ 441.368,56 e 

global de R$ 2.648.211,36, celebrado entre o Hospital do Andaraí e a empresa Ferlim Serviços 

Técnico Ltda., para um período de vigência de 12.11.2009 a 11.5.2010, referente à prestação de 

serviço de limpeza no âmbito do Hospital do Andaraí.  

Em análise à contratação, verificou-se que o preço mensal foi majorado em 17,91% do valor do 

Contrato nº 08/2007, anterior ao emergencial, celebrado com a mesma empresa, no valor de R$ 

374.317,85, passando para R$ 441.368,56, no Contrato nº 17/2009, representando uma diferença 

mensal de R$ 67.050,71, sem a apresentação nos autos de quaisquer esclarecimentos ou 

justificativas que permitisse o aumento contratual, haja vista que continuaram as mesmas 

condições impostas anteriormente. Vale acrescentar que o valor de R$ 441.368,56 continuou a 

ser pago após a vigência do contrato emergencial, por meio de pagamentos indenizatórios, no 

período de 13.5.2010 até o mês de abril de 2011. Salienta-se que os valores apurados nas ordens 

bancárias dos períodos sem cobertura contratual atingem o montante de R$ 8.586.238,80.  

Aliado a esse fato, detectou-se que não houve apresentação da Planilha de Custos e Formação de 

Preços, a fim de demonstrar os preços unitários, bem como dos reajustes realizados, denotando 

assim o caráter irregular na forma da contratação e no acréscimo contratual desse serviço 

continuado.  
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07.10.2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02.09.2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25.11.2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares”. 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Geral do HFA, por intermédio do Ofício 

n° 1088/2011GABDIR/HA/MS, de 28.09.2011, encaminhou manifestação ao Departamento de 

Gestão Hospitalar, informando o que segue:  

Em atenção ao informativo elaborado pela Controladoria Geral da União - CGU o qual traz o 

resultado preliminar acerca dos trabalhos de fiscalização desenvolvidos no período de 13.06 a 

08.07.2011, referentes à prestação de serviços continuados de limpeza no Hospital Federal do 

Andaraí, elaboramos o presente ofício com esclarecimentos a seguir expostos: 

“Em relação ao acréscimo de 17,9% verificado entre os contratos assinados em 

novembro de 2009 e o contrato assinado em 2007, o reajuste refere-se aos dissídios da 

categoria, ocorridos em 2008 e 2009, bem como, ao reajuste do adicional de 

insalubridade que passou para 20% do piso nacional da categoria, ao invés de sua 

incidência sobre o mínimo vigente, registre-se ainda o reajustamento da tarifa modal 

referente ao vale-transporte. Senão vejamos: 

O contrato nº 01/2008, celebrado na data de 07.01.2008, referente à Dispensa de 

Licitação n° 08/2007, utilizou como parâmetro para os valores salariais da mão de obra 

envolvida na contratação, encarregado e auxiliar de serviços gerais, os valores 

referentes à Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindicato das Empresas 

de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro e o Sindicato das Empresas de 

Asseio e Conservação do estado do Rio de Janeiro, data base  01/04, ano 

referência/2007. 
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O contrato 17/2009, celebrado na data de 08/11/2009, utilizou como parâmetro para os 

valores salariais da mão de obra envolvida na contratação, encarregado e auxiliar de 

serviços gerais, os valores referentes à Convenção Coletiva de Trabalho entre o 

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro e o 

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do estado do Rio de Janeiro, data 

base/01/04, ano referência/2009. 

Conforme convenções Coletivas de Trabalho 2007,2208 (sic) e 2009, documentos 

anexos, os valores dos salários sofreram a seguinte evolução: 

Encarregado:   2007  2008  2009 

Valores salariais:   R$ 531,31 R$ 588,80 R$ 642,56 

Auxiliar de Serviços Gerais: 2007  2008  2009 

Valores Salariais:         R$ 425,00 R$ 471,00 R$ 514,00 

Através do histórico salarial apresentado, verifica-se um aumento de 10,82 %, a partir 

de 1º de abril de 2008, em relação ao valor praticado no ano de 2007 e um aumento de 

9,13 % a partir de 1º de abril de 2009, em relação aos salários praticados no ano de 

2009. Portanto, comparando os valores de 2007 e 2009, utilizados nos contratos em 

referência, constata-se um acréscimo de 20,9 %, de aumento em relação aos valores 

salariais praticados, justificando desta forma o aumento dos valores contratuais. 

Portanto diante dos fatos aclarados resta demonstrado de forma inequívoca que a 

majoração do valor contratual encontra resguardo legal e fático, para fins de 

demonstração anexamos ao presente expediente às planilhas de composição de custos, 

referentes aos 02 (dois) contratos emergenciais celebrados entre o Hospital Federal do 

Andaraí e a empresa Ferlim Serviços Técnicos.” 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo Diretor Geral justificaram o acréscimo do contrato, porém a 

inequívoca demonstração da majoração não se encontra nos autos do processo, evidenciando a 

deficiente instrução processual.  

Cabe ressaltar, ainda, que o HFA não apresentou tempestivamente parte relevante dos 

documentos solicitados pela equipe de fiscalização, conforme registrado em constatação 

específica do presente relatório, restando prejudicada a análise durante os trabalhos de campo da 

adequação do acréscimo contratual. 

 

Recomendação 001: 

Instruir adequadamente os processos licitatórios, fazendo constar todos os documentos, 

memórias de cálculo Planilhas de Custos e Formação de Preços necessários à demonstração da 

adequação dos valore contratados. 
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2.1.3.10. CONSTATAÇÃO  

Ausência de dedução nos pagamentos à contratada do período relativos às faltas e licenças 

de empregados terceirizados, sem que houvesse justificativa para tal omissão. 

 

Fato: 

Verificou-se nos Processos Financeiros nºs 33367.011156/2010-04 e 33367.002085/2011-21 

referentes aos pagamentos pela prestação de serviço de limpeza (relativos a novembro de 2010 e 

fevereiro de 2011, respectivamente), que não foi apresentada a dedução do valor da prestação de 

serviço relativa às faltas e às licenças registradas nas fichas de ponto dos casos apostados abaixo, 

e nem comprovação de que houve substituição do empregado por outro.   

Por meio da Solicitação de Auditoria nº 2011.05336/008, de 04.07.2011, houve pedido de 

planilha de controle de faltas na prestação de serviço de limpeza e conservação nos processos de 

pagamentos de 2010 e 2011, no entanto não foi apresentada resposta da Unidade até o 

encerramento dos trabalhos em campo.  

 
Ocorrências nos registros da Folha de Ponto - período de 01.11.2010 a 30.11.2010 

Funcionários – Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

 

Nome 

 

Faltas/Atestados 

 

Ocorrências 

(omissis) 04 Atestado Médico 

(omissis) 01 Atestado Médico 

(omissis) 06 Falta 

(omissis) 06 Atestado Médico 

(omissis) 01 Atestado Médico 

(omissis) 15 Atestado Médico 

(omissis) 12 Atestado Médico 

(omissis) 03 Atestado Médico 

(omissis) 15 Atestado Médico 

(omissis) 15 Atestado Médico 

(omissis) 01 Atestado Médico 

(omissis) 01 Atestado Médico 

(omissis) 08 Atestado Médico 

(omissis) 01 Óbito 

(omissis) 02 Falta 

 

 
Ocorrências nos registros da Folha de Ponto - Período de 01.02.2011 a 28.02.2011 

Funcionários – Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

 

Nome 

 

Faltas/Atestados 

 

Ocorrências 

(omissis) 04 Atestado Médico 

(omissis) 01 Atestado Médico 

(omissis) 03 Atestado Médico 

(omissis) 03 Falta 

(omissis) 01 Falta 

(omissis) 05 Falta/Atestado Médico 

(omissis) 02 Atestado Médico 

(omissis) 05 Atestado Médico 

(omissis) 02 Atestado Médico 

(omissis) 14 Falta 
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(omissis) 01 Falta 

(omissis) 01 Falta 

(omissis) 01 Falta 

(omissis) 01 Falta 

(omissis) 01 Falta 

(omissis) 01 Atestado Médico 

(omissis) 03 Atestado Médico 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07.10.2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02.09.2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25.11.2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares”. 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFA, por intermédio do 

Ofício n° 1088/2011GABDIR/HA/MS, de 28.09.2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“No tocante a alegação de ausência de dedução nos pagamentos à contratada, referentes 

às faltas do mês de novembro de 2010 e fevereiro de 2011, anexamos ao presente 

expediente, a folha analítica dos funcionários dos meses de novembro de 2010 e 

fevereiro de 2011, referentes à prestação dos serviços de limpeza hospitalar. 

Em relação ao mês de novembro de 2010, a inexistência de descontos referentes às 

faltas ocorridas justifica-se pelo fato da empresa Ferlim Serviços Técnicos, no período 

em referência, ter prestado o serviço com um total de 182 (cento e oitenta e dois) 

funcionários, ou seja, com um quantitativo superior ao estabelecido em contrato. 
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Cumpre registar que o número de funcionários previstos no contrato é de 180 (cento e 

oitenta), portanto as faltas constatadas foram compensadas por 02 (dois) funcionários. 

Quanto às faltas referentes ao mês de fevereiro de 2011, constata-se que na folha 

analítica do mês em referência constam apenas 176 (cento e setenta e seis) funcionários, 

entretanto, verifica-se a ocorrência de demissões de 05 (cinco) funcionários, que 

prestaram serviço no mês de fevereiro de 2011, na Unidade, conforme folhas de ponto 

anexas, e pelo fato de serem demitidos não figuraram na folha de pessoal.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em que pese a alegação da existência do trabalho de dois funcionários a maior no mês de 

novembro de 2010, o atual diretor não demonstrou a efetiva compensação em horas, nem a 

consignação destes dois funcionários na folha em comento. Ademais, não houve apresentação 

das planilhas de controle de ponto, nem de quaisquer outros documentos comprobatórios que 

corroborem a manifestação do Gestor. Na folha de fevereiro de 2011, conforme manifestação do 

gestor houve a demissão de cinco funcionários, entretanto, tal evento somente aumentaria as 

compensações a favor da Administração.  

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para que os contratos de limpeza sejam adequadamente fiscalizados, 

incluindo a verificação da jornada de trabalho dos terceirizados, nos termos da IN SLTI/MPOG 

nº 02/2008 e seu anexo IV, Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com 

Dedicação Exclusiva de Mão de Obra. 

Recomendação 002: 

Glosar os valores referentes às faltas e licenças de terceirizados quando não houver a imediata 

cobertura / substituição, conforme previsão contratual. 

 

 

2.1.3.11. CONSTATAÇÃO 

Serviços realizados de limpeza em área menor do que a área contratada, em razão de obras 

no hospital, sem a devida glosa nas faturas de pagamento.  

 

Fato: 

O Hospital apresenta algumas áreas que estão fechadas por motivo de obras que estão em 

andamento no prédio do hospital, a exemplo da 4ª Medição da obra onde demonstrou que o 4º 

Pavimento encontra-se sem atividades desde junho de 2010. Em que pese tal fato, não foram 

registrados descontos ou glosas nos processos financeiros de pagamentos de serviços de limpeza, 

referentes aos meses de outubro e novembro de 2010 e abril de 2011. Constatou-se ainda, nos 

processos financeiros, que não foram efetuadas a reavaliação da área para prestação de serviço 

de limpeza, tendo em vista que a área em obra totaliza 1.094,46 m2, de acordo com a Planta do 

4º Pavimento, acostado aos autos.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07.10.2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02.09.2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25.11.2011, o que segue:  
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“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFA, por intermédio do 

Ofício n° 1088/2011GABDIR/HA/MS, de 28.09.2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Em relação à área física compreendida no contrato de limpeza, em nenhum 

momento a metragem foi diminuída devido às obras realizadas/em andamento no 

Hospital do Andaraí, sendo que os espaços desativados foram compensados com a 

inauguração de espaços físicos reformados, um exemplo foi a inauguração do prédio 

MERK que não figurava na contratação, conforme planilha do Serviço de 

infraestrutura, bem como, o centro de endoscopia e centro de odontologia.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em que pese a alegação do Diretor-Geral sobre a compensação de áreas, esta não fica 

evidenciada no processo, portanto, o fiscal de contrato não poderia atestar despesas sem a 

comprovação do efetivo serviço, sendo imprescindível a alteração contratual para registro da 

substituição de áreas a serem limpas.  

 

Recomendação 001: 

Fazer constar no processo quaisquer alterações ocorridas na execução dos serviços, formalizando 

a alteração contratual, a fim de garantir que somente sejam realizados pagamentos por serviços 

efetivamente prestados na forma contratada. 

Recomendação 002: 

Efetuar levantamentos em planilha com cálculos das áreas correspondentes que estavam sob 

reforma, bem como das áreas que passaram a ser limpas, de modo a descontar as diferença dos 

valores pagos à empresa nas próximas faturas, se for o caso. 
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2.1.3.12. CONSTATAÇÃO: 

Realização de pagamentos indenizatórios entre julho de 2008 a novembro de 2009 e entre 

maio de 2010 até abril de 2011, sem cobertura contratual, decorrentes de despesas com 

serviços continuados de limpeza, no valor total de R$ 8.586.238,80. 

 

Fato:  

O Contrato nº 01/2008, no valor de R$ 2.245.907,10, foi celebrado em 12.01.2008, com vigência 

até 09.07.2008, por meio de contratação emergencial (Dispensa de Licitação n° 08/2007) com 

fulcro no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93. O objeto deste certame referia-se à contratação 

de empresa para prestação de serviço de limpeza e conservação, celebrado entre o Hospital 

Federal do Andaraí e a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. Após o período do fim da 

vigência, identificou-se que não houve cobertura contratual para o referido serviço entre o 

período de 10.07.2008 a 11.11.2009.  

Em 9.11.2009, foi celebrado um novo Contrato Emergencial nº 17/2009, no valor de R$ 

2.648.211,36, para atender ao período posterior a 11.11.2009 até 12.5.2010, em um período de 

180 dias, com a mesma empresa Ferlim Serviços Técnicos. Ao fim da vigência, a Unidade, sem 

cobertura contratual, efetuou pagamentos indenizatórios novamente a essa empresa, no período 

de 13.5.2010 até o mês de abril de 2011. Salienta-se que os valores apurados nas ordens 

bancárias dos períodos sem cobertura contratual atingem o montante de R$ 8.586.238,80. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07.10.2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02.09.2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 
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Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFA, por intermédio do 

Ofício n° 1088/2011GABDIR/HA/MS, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

 

“No tocante aos pagamentos indenizatórios realizados entre julho de 2008 a 

novembro de 2009 e entre maio de 2010 até abril de 2011 referentes aos serviços 

continuados de limpeza hospitalar, inicialmente afirmamos que a manutenção do 

serviço foi fundamentada por necessidade imperiosa de higienização das áreas 

administrativas e assistenciais do Hospital Federal do Andaraí, como forma de 

manter a Unidade em funcionamento evitando que os serviços prestados aos usuários 

do Sistema Único de Saúde, SUS, sofressem solução de continuidade. 

Quanto aos fatos que obstaram a realização de procedimento licitatório destinado à 

regularização da contratação do serviço de limpeza hospitalar cumpre informa o que 

se segue: 

DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA 

O Hospital Federal do Andaraí, órgão despersonalizado da Administração Pública 

Federal, pertenceu a Administração Pública Municipal do ano de 1999 até a sua 

refederalização, ocorrida no ano de 2005. Insta mencionar que a Unidade Hospitalar, 

por ocasião do regresso à égide Federal, encontrava-se com seus setores 

administrativos desestruturados, ficando sob a "guarda" administrativa dos Institutos 

Nacionais e do Núcleo Estadual no Rio de janeiro, que ficaram responsáveis pelas 

contratações das Unidades Hospitalares Federais. 

Face ao cenário acima exposto, foi criado pelo Ministério da Saúde, o Departamento 

de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro, que passou a atuar como órgão 

central, responsável pelas contratações de bens e serviços das Unidades Federais 

situadas no município do Rio de Janeiro. 

Após a publicação da portaria Ministerial, GM n° 187 31 de janeiro de 2008, 

publicada no D. O. U., Seção 2, n° 22, pg. 36, o Hospital Federal do Andaraí passou 

a possuir competência para a prática dos atos administrativos necessários à boa e 

regular gestão, entretanto, a realização dos atos administrativos destinados às 

contratações, continuou a ser realizada pelo Departamento de Gestão Hospitalar/MS. 

Verificando-se uma gradativa migração da competência administrativa, que durante 

o exercício de 2008 limitou-se à realização de poucos procedimentos 

administrativos, tais como adesões a atas de registro de preços, ficando todos os 

certames sob a responsabilidade do Departamento de Gestão Hospitalar-RJ. 

Cumpre registrar que, somente na data de 16 de outubro de 2009, a Coordenação Geral 

de Administração, através do Memorando - Circular n° 122/CGAD/DGHMS/RJ,  

autorizou as Unidades Hospitalares Federais a realizarem a abertura de procedimento 

administrativo individualizado para a contratação de serviço de limpeza e conservação 

hospitalar. 

DO HISTÓRICO DAS CONTRATAÇÕES 

Após a Refederalização da Unidade Hospitalar do Andaraí, foi realizado o contrato n° 

183/2005, dispensa de licitação n° 053/2005, SIPAR n° 250057/2315/2005, celebrado 

na data de 17/10/2005, entre o Instituto Nacional de Traumato Ortopedia' INTO, e a 

Rufolo empresa de serviços técnicos e construções LTDA, que possuía como objeto a 

contratação emergencial de serviços de limpeza e conservação hospitalar para o 

Hospital Federal do Andaraí. 
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Na data de 15/12/2006, foi autuado pela Coordenação Geral de Administração/DGH-RJ 

o processo SIPAR n° 25001.048955/2006-62, e com a finalidade de contratação de 

serviços de limpeza técnica para as Unidades Hospitalares Federais do Andaraí, 

Bonsucesso, Jacarepaguá Lagoa, foi realizado pelo Núcleo Estadual no Rio de Janeiro, 

o Pregão Eletrônico n° 100/2006, na data de 29/12/2006, sendo referido procedimento 

revogado na data de 09/01/200 (sic). 

Através do processo SIPAR, retro mencionado, foi realizada nova tentativa de 

contratação, com a realização do Pregão Eletrônico n° 06/2007, contudo, por forca de 

decisão judicial proferida pela 23a vara federal, nos autos do mandado de segurança n° 

2007.51.01.004160-0, o procedimento administrativo foi suspenso na data de 17 de 

março de 2007, e revogado posteriormente. 

Por oportuno, frise-se que o processo administrativo SIPAR n° 25001.048955/2006-62, 

encontra-se arquivado no Núcleo Estadual do Rio de Janeiro NERJ. 

Na data de 23/08/2007 foi autuado o processo administrativo SIPAR n° 

25001.032504/2007-94, destinado à contratação de serviços de limpeza técnica 

hospitalar para as Unidades de Jacarepaguá, Andaraí e lagoa, contudo, o cito processo 

administrativo foi enviado para arquivamento no Núcleo Estadual do Rio de Janeiro, 

NERJ, na data de 24/04/2008, pela Coordenação Geral de Administração/DGH-RJ. 

O Hospital Federal do Andaraí, através do processo administrativo SIPAR n° 

33367.006282/2007-33, na data de 05/12/2007 solicitou ao Departamento de Gestão 

Hospitalar-RJ, autorização para promover uma contratação emergencial de serviços de 

limpeza técnica e conservação hospitalar, celebrando o contrato n° 01/2008, dispensa 

de licitação n° 08/2007, na data de 07/01/2008, entre o Hospital Federal do Andaraí e a 

empresa Ferlim Serviços Técnicos. 

O Departamento de Gestão Hospitalar na data de 16/05/2008 iniciou o procedimento de 

contratação SIPAR n°333 67.002462/2008-27, destinado à contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de limpeza técnica em ambiente hospitalar, 

conservação dos bens móveis e Imóveis limpeza de áreas externas, incluindo os jardins 

e esquadrias externas para as Unidades Hospitalares Federais do Andaraí, Lagoa, 

Ipanema e Jacarepaguá. 

No tocante ao procedimento administrativo, suso mencionado, esclarecemos que a 

utilização da UASG do Hospital do Andaraí, para promover a licitação, ocorreu por 

força da portaria DGHMS n° 16 de 16/04/2008, que nomeara a Unidade Hospitalar do 

Andaraí, como responsável pelas aquisições de bens e serviços de grande vulto, 

envolvendo o atendimento das necessidades de mais de uma das Unidades Hospitalares, 

de acordo com o artigo 2° da portaria n° 187 MS/GM, de 30/01/2008. Portanto, 

ressaltamos que todos os atos administrativos relativos à instrução processual eram 

realizados pelo Departamento de Gestão Hospitalar, conforme se depreende dos autos 

em referência. 

Destarte, através do processo SIPAR n° 33367.002462/2008-27, o Departamento de 

Gestão Hospitalar-RJ, agendou a realização do pregão 20/2008, para a data de 

18/07/2008, entretanto, face a decisão judicial liminar, datada de 17 de julho de 2008, 

proferida pela 21a Vara Federal, no Mandado de Segurança processo judicial n° 

2008.51.01.013030-2, a realização do Certame em comento foi suspensa. 

Posteriormente, na data de 01 de setembro de 2008, foi proferida sentença nos autos 

acima epigrafado, a qual determinou que a União procedesse à adequação do 

instrumento convocatório nos termos da instrução normativa n° 02/2008 da 

SLTI/MPOG, após a adequação do edital, a licitação foi novamente agendada para a 
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data de 16/10/2009, sob a numeração Pregão n° 45/2009. Contudo, após a interposição 

de impugnações ao edital em referência, a Coordenação Geral de Administração/DGH-

RJ na data 16/10/2009 revogou o pregão eletrônico 45/2009, arquivou o processo 

administrativo SIPAR n° 33367.002462/2C08-27, e determinou que as Unidades 

Hospitalares Federais providenciassem a abertura de processo administrativo 

individualizado para contratação de serviço de limpeza e conservação hospitalar. 

Após a revogação do Pregão 45/2009 e determinação de abertura de procedimento 

licitatório, a Unidade Hospitalar Federal do Andaraí, na data de 03/11/2009, instaurou o 

processo SIPAR n° 33367.008195/2009-82, com a finalidade de promover licitação pela 

modalidade de pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de limpeza técnico hospitalar, conservação higienização e manejo 

de resíduos das áreas administrativas e hospitalares do Hospital do Andaraí, bem como, 

celebrou o contrato emergencial n° 17/2009, na data de 09/11/2009. para a prestação do 

serviço em referência, através do processo SIPAR n° 33367.008196/2009-27, com 

vigência até a conclusão do processo licitatório retro mencionado. 

Na data de 27 de janeiro de 2010, o Hospital do Andaraí recebeu o memorando n° 

24/DGHMS/RJ, determinado a imediata interrupção dos serviços de limpeza técnico 

hospitalar, conservação higienização e manejo de resíduos das áreas administrativas e 

hospitalares do Hospital do Andaraí, prestados através do contrato emergencial nº 

17/2009, celebrado na data de 09/11/2009, através do processo SIPAR nº 

3367.008916/2009-27, bem como, a abertura de processo emergencial de contratação. 

O Hospital Federal do Andaraí, face determinação hierárquica superior, emanada do 

Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, procedeu à abertura de procedimento de 

contratação emergencial, referente aos serviços em tela, entretanto, decisão judicial 

liminar, proferida na data de 24/03/2010, pela 29a Vara Federal, nos autos do Mandado 

de Segurança processo n° 2010.51.01.004442-8, determinou que a impetrante, Ferlim 

Serviços Técnicos LIDA, fosse mantida na consecução dos serviços prestados através 

do contrato emergencial 17/2009, celebrado na data de 09/11/2009, através do processo 

SIPAR nº 3367.008916/2009-27. Sendo determinada, ainda, a suspensão de qualquer 

procedimento de contratação emergencial que estivesse em curso, relativos aos serviços 

objeto do contrato, e a realização de licitação. Cumpre registrar a expedição de sentença 

da 29ª Vara, na data de 28 de janeiro, que confirmou a decisão liminar anteriormente 

proferida e reconheceu a ilegalidade do ato de rescisão do contrato temporário. 

Neste diapasão, objetivando a regularização da prestação do serviço de limpeza 

técnica e conservação hospitalar, através de regular procedimento licitatório em 

atendimento a ordem judicial proferida pela 29a Vara Federal, nos autos do Mandado 

de Segurança processo n° 2010.51.01.004442-8 e considerando que o Processo SIPAR 

nº 33367.008195/2009-82, anteriormente aberto não fora enviado à Unidade, o 

Hospital Federal do Andaraí na data de 22/06/2011 procedeu à abertura de novo 

processo administrativo de SIPAR n° 33367.002481/2011-59, ainda não concluído. 

Registre-se, que referenciada ordem judicial, imposta à Unidade Hospitalar motivou, 

ainda, a revogação do procedimento de contratação emergencial, SIPAR nº 

3367.006727/2010-81, que havia sido instaurado na data de 30/07/2010, por 

recomendação do Núcleo de Assessoramento Jurídico, NAJ, ao tempo da Cota nº 

473/2010/SASF/NAJ/CGU/AG.” 
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Análise do Controle Interno: 

Em que pese a manifestação do Diretor-Geral discorrendo sobre o histórico das contratações e 

sobre liminares impetradas pelas empresas, não houve gestão no acompanhamento dos prazos 

contratuais nem o planejamento tempestivo de aquisição dos serviços a serem contratados com a 

antecedência necessária, sabedor que era dos fatos acima narrados. As liminares e impugnações 

recorrentes evidenciam a deficiente condução dos procedimentos licitatórios no HFA, 

ocasionando a manutenção de empresas prestadoras de serviço sem a garantia de ampla 

concorrência e da obtenção das propostas mais vantajosas para a Administração, tornando perene 

a contratação por dispensa emergencial, enquanto esse tipo de procedimento seja exceção, 

havendo a necessidade de caracterização de situação emergencial não provocada pela própria 

administração. 

Quanto à questão específica da decisão judicial liminar, proferida na data de 24.03.2010, pela 29ª 

Vara Federal, nos autos do Mandado de Segurança processo n° 2010.51.01.004442-8, 

ressaltamos que a sentença determinou que o contrato emergencial nº 17/2009 não fosse 

rescindindo, mas não impedia que nova licitação fosse realizada para a prestação de serviços a 

partir do término de sua vigência. Neste sentido, constatou-se a inércia da Administração, uma 

vez que o aludido contrato emergencial teve o término de sua vigência em 12.05.2010, sendo 

iniciado novo processo licitatório somente em 22.06.2011, não sendo justificável a manutenção, 

após essa data, de pagamentos indenizatórios à empresa Ferlim até 2011. 

 

Recomendação 001: 

Aprimorar o planejamento e instrução processual das contratações de serviços, iniciando 

tempestivamente o devido processo licitatório, com antecedência suficiente em relação ao 

término dos contratos vigentes, evitando a realização de contratação emergencial e pagamentos 

indenizatórios. 

Recomendação 002: 

Promover a apuração de responsabilidade pelos pagamentos por via indenizatória para os 

serviços de limpeza, nos termos da Orientação Normativa AGU nº 04/2009, e pelas contratações 

emergenciais de serviços de limpeza, decorrentes de falha de planejamento ou desídia 

administrativa, com base na Orientação Normativa AGU Nº 11/2009. 

 

 

2.1.3.13. CONSTATAÇÃO  

Restrição de escopo aos trabalhos de auditoria, em função da não disponibilização da 

documentação inerente à contratação de serviços de limpeza, mediante Contrato nº 

17/2009, com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda, tais como: Projeto Básico, Planilha 

de Custo e Formação de Preços do serviço, preço unitário do serviço e quantitativo de 

funcionários terceirizados. 

  

Fato: 

A Unidade não apresentou à equipe de auditoria o Projeto Básico e demais anexos do Contrato  

nº 17/2009, sendo que tais documentos foram demandados por meio da Solicitação de Auditoria 

nº 2011.05336/002 de 09.06.2011 e reiterados por meio da Solicitação de Auditoria nº 

2011.05336/004 de 20.06.2011. Cabe ressaltar que as obrigações da contratada e os 

detalhamentos da contratação constam do Projeto Básico e dos demais anexos e que diante do 

impedimento de verificação desses documentos não foi possível realizar análise nas cláusulas 

das obrigações detalhadas da Contratada no Projeto Básico, além das informações constantes da 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais III - 104 

 

planilha de custo do serviço, preço unitário do serviço e quantitativo de funcionários para 

realização do serviço. 

Assim, houve descumprimento do disposto no artigo 26 da Lei n.° 10.180/2001, que dispõe o 

seguinte:  

“Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 

servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às atividades de registros 

contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão.” 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFA, por intermédio do 

Ofício n° 1088/2011GABDIR/HA/MS, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Em atendimento à presente constatação e ao presente expediente cópia dos seguintes 

documentos: 

a) Planilha de custos e formação de preços referente à prestação de serviço pactuada 

através do contrato 01/2008 

b) Proposta comercial da empresa Ferlim Serviços Técnicos 

c) Ofício 1247/2009 

d) Ata de realização do procedimento emergencial de contratação 

e) Projeto Básico” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em que pese a manifestação do atual Diretor-Geral, os documentos não foram entregues 

tempestivamente, caracterizando restrição ao escopo de auditoria. 

 

Recomendação 001: 

Atender tempestivamente aos órgãos de controle, a fim de possibilitar a adequada avaliação do 

objeto de auditoria ou fiscalização, em cumprimento do art. 26 da Lei nº 10.180/2001. 

 

 

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 10302122062170633 

ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250106 - HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 5.358.366,69 

Ordem de Serviço: 201111812 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
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2.1.3.14. CONSTATAÇÃO 

Contratação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de equipamento de vigilância 

eletrônica em conjunto com serviços continuados de vigilância desarmada, em desacordo 

com a IN SLTI/MPOG nº 03/2009, que alterou a IN SLTI/MPOG nº 02/2008, e a Súmula 

TCU nº 247, de 10.11.2004.  

 

Fato: 

O Contrato nº 237/2005, de 30.12.2005, no valor mensal original de R$ 117.999,92, celebrado 

entre o Hospital Federal do Andaraí e a empresa Alfaseg Vigilância e Segurança Ltda., tem como 

objeto a prestação de serviço de vigilância, segurança desarmada e segurança eletrônica a serem 

prestados nas dependências do Hospital Federal do Andaraí.  

Em análise à contratação em tela, observou-se que a segurança eletrônica foi licitada juntamente 

com os serviços de vigilância, contrariando a Súmula TCU nº 247, de 10.11.2004, que determina 

a adjudicação por item, em se tratando de objeto divisível; além do descumprimento ao Acórdão 

TCU Plenário nº 1753/2008 que entendeu que a licitação em mesmo item restringe o caráter 

competitivo do certame. Tal contratação fere também o disposto no inciso I do Art. 51-b da IN 

MPOG nº 03/2009, que alterou a IN MPOG nº 02/2008, que proíbe a licitação para a contratação 

de serviços de instalação, manutenção ou aluguel de equipamentos de vigilância eletrônica em 

conjunto com serviços contínuos de vigilância armada/desarmada ou de monitoramento 

eletrônico. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos do Informativo, a Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, 

contendo os esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos Hospitais Federais, juntamente com 

as respostas de seus funcionários e dirigentes. No que tange a referida constatação, o Diretor do 

Hospital Federal do Andaraí encaminhou, por meio do Ofício nº 1089/2011 GABDIR/HA/MS, 

de 28.09.2011, as seguintes justificativas: 

“Em relação a contratação conjunta de serviço de instalação, manutenção e aluguel de 

equipamento de vigilância eletrônica, com serviços de segurança desarmada 

contrariando a IN MPOG n° 3 de 15/10/2009 , que alterou a IN MPOG n° 02/2008 bem 

como, súmula TCU n° 247 de 10/11/2004, ressaltamos que a contratação em tela foi 

formalizada pelo Instituto Nacional de Traumato Ortopedia conforme contrato anexo, 

haja vista, a decretação de calamidade pública no município do Rio de Janeiro ocorrida 

no ano de 2005, com o "apadrinhamento" dos hospitais refederalizados pelos Institutos 

Nacionais, conforme portaria n° 1.271, de 05 de agosto de 2005, publicada no D.O.U., 

seção 1 n° 151. De 08 de agosto de 2005. Portanto a elaboração do termo de referencia, 

bem como, a realização do certame ficaram sob a responsabilidade daquele órgão 

público. 

Ressalta-se que o Contrato n° 237/2005, foi objeto de 04 (quatro) prorrogações 

contratuais, sendo que somente em novembro de 2009, por ocasião da análise jurídica 

da Advocacia Geral da União, referente ao 5º termo aditivo o qual pretendeu a 

prorrogação da vigência contratual de 31/12/2009 a 30/12/2010, foi recomendada a 

alteração contratual, em face da publicação da IN MPOG n° 3 de 15/10/2009. 

Diante da recomendação exarada pelo Núcleo de Assessoramento Jurídico/NAJ/AGU, 

foi instaurado o processo administrativo SIPAR n° 33367.002388/2010-63 para a 

contratação do serviço de vigilância eletrônica. Entretanto o Hospital Federal do 
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Andaraí considerando a vantajosidade inequívoca do valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), praticado em relação ao serviço de vigilância eletrônica, composto de 16 

(dezesseis) câmeras de vigilância de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme termo de 

referência e planilha de custos e formação de preços, anexo.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em seus esclarecimentos, a Unidade apontou que a contratação foi realizada em 2005 pelo 

Instituto Nacional de Traumato-ortopedia em razão da decretação de calamidade pública no 

município do Rio de Janeiro, ocorrida no ano de 2005, além disso, foi recomendada a alteração 

contratual de acordo com a IN MPOG n° 3, de 15/10/2009, mas que considerou a vantajosidade 

do serviço de vigilância eletrônica.  

Dos esclarecimentos apresentados pela Unidade não é informada a razão pela qual não se 

procedeu ao expurgo dos serviços de vigilância eletrônica do contrato ainda vigente, e a 

possibilidade de se licitar em separado tal serviço. Apenas, a alegação da vantajosidade não deve 

prosperar, em virtude de que se poderia obter preços também competitivos na contratação única 

desses serviços. Ademais, configura-se latente descumprimento à IN SLTI/MPOG nº 3/2009, 

alterando a IN SLTI/MPOG nº 2/2008, no que concerne ao seu art. 51-B, dispondo claramente 

sob a vedação da licitação de serviços de vigilância e de aluguel de equipamentos, in verbis:  

“Art. 51-B – É vedada: 

I - a licitação para a contratação de serviços de instalação, manutenção ou aluguel de 

equipamentos de vigilância eletrônica em conjunto com serviços contínuos de vigilância 

armada/desarmada ou de monitoramento eletrônico; ou 

II – a licitação para a contratação de serviço de brigada de incêndio em conjunto com 

serviços de vigilância. 

Parágrafo único. Os serviços de instalação e manutenção de circuito fechado de TV ou 

de quaisquer outros meios de vigilância eletrônica são serviços de engenharia, para os 

quais devem ser contratadas empresas que estejam registradas no CREA e que possuam 

profissional qualificado em seu corpo técnico (engenheiro), detentor de atestados 

técnicos compatíveis com o serviço a ser executado”. 

Com efeito, faz-se necessário, como requisito de qualificação técnica de pregão que a empresa 

de vigilância eletrônica esteja registrada no CREA e que possua em seu quadro de funcionários 

engenheiro detentor de atestado de responsabilidade técnica pela execução de serviço de 

instalação de equipamentos de vigilância eletrônica. Esses requisitos de qualificação técnica não 

têm como ser cumpridos por todas as empresas do ramo de vigilância armada e desarmada, 

estando, assim, contribuindo para restringir à competitividade, uma vez que inibem a ampla 

participação de empresas de terceirização de vigilância.  

 

Recomendação 001:  

Realizar novas licitações em separado, ou licitação por lote, para os serviços de vigilância 

armada e vigilância eletrônica, de acordo com a IN SLTI/MPOG nº 02/2008, para substituição do 

contrato vigente. 
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2.1.3.15. CONSTATAÇÃO  

Existência de processos licitatórios para implantação de sistemas de circuito fechado de TV 

e de vigilância eletrônica, e de prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada, 

paralisados desde 2010 sem justificativas e/ou esclarecimentos pela Unidade. 

 

Fato: 

Em 23.3.2010, houve a abertura do Processo nº 33367.002388/2010-63, com a finalidade de 

promover licitação tendo como objeto, no Projeto Básico, a implantação de sistemas de circuito 

fechado de TV e de vigilância eletrônica com mão de obra, nas dependências do Hospital Federal 

do Andaraí.  

Em 21.9.2010, o Presidente da Comissão de Licitação e Chefe do Serviço de Compras 

apresentou uma demonstração orçamentária de estimativa de preços médio mensal no valor de 

R$ 138.444,31, com um total anual de R$ 1.166.331,72, sendo sugerido por ele em 06.10.2010, o 

retorno do processo ao Setor de Infraestrutura para apresentação de justificativa das necessidades 

do serviço, a elaboração de um novo Projeto Básico/Termo de Referência com definição precisa 

do objeto e a sua devida aprovação. 

Salienta-se que não houve mais andamento no processo licitatório, estando atualmente sendo 

pagos os serviços por meio de contratação emergencial. Não há informações na Unidade sobre a 

continuidade do processo licitatório e as razões para a não concretização da licitação. 

De modo semelhante, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

vigilância, por meio do Memorando nº 157/2010, GABDIR/HFA/MS/RJ de 16/12/2010, 

acostada ao Processo nº 33367.000399/2011-90, foi deflagrado o processo SIPAR nº 

33367.004351/2010-70, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

vigilância e segurança desarmada, nas dependências do Hospital do Andaraí. 

Em análise ao sítio eletrônico do Comprasnet, observou-se que se trata do Pregão nº 01/2011, 

realizado em 06.05.2011, objetivando a contratação de serviço de vigilância e segurança 

desarmada, num total de 51 postos de serviços especializados, no qual visualizamos nas 

propostas apresentadas, que o menor preço ficou com a empresa Terevig Vigilância e Segurança 

Ltda. (CNPJ/MF nº 00.570.566/0001-59), com o valor de R$ 296.480,00, sendo a segunda 

colocada a empresa Alfaseg Vigilância e Segurança Ltda.(CNPJ nº 06.029.385/0001-04), 

prestadora de serviço atual, desde o exercício de 2005, com o valor de R$ 296.995,93. Ao final 

do pregão, o melhor lance ficou com a empresa Juiz de Fora – Empresa de Vigilância Ltda. 

(CNPJ/MF nº 02.717.460/0002-41), com o valor de R$ 209.174,16, todavia, esse licitante foi 

inabilitado com a justificativa do descumprimento do item 9.5 do Edital. Ressalte-se que até o 

término dos trabalhos, assim como o Processo nº 33367.002388/2010-63, também não houve 

progresso no referido processo licitatório, estando ambos paralisados até a data em que foram 

finalizados os trabalhos de campo da auditoria.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos do Informativo, a Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, 

contendo os esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos Hospitais Federais, juntamente com 

as respostas dos funcionários e dirigentes dos Hospitais Federais. No que tange a referida 

constatação, o Diretor do Hospital Federal do Andaraí encaminhou, por meio do Ofício nº 

1089/2011 GABDIR/HA/MS, de 28.09.2011, as seguintes justificativas: 

“No tocante a alegação de paralisação do processo administrativo SIPAR 33367 

002388/2010-63, face a necessidade de elaboração de novo Projeto Básico. Cumpre 

informar que a medida foi necessária face a realização de um grande números de 
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serviços de engenharia contratados pelo Hospital Federal do Andaraí, conforme planilha 

do Serviço de infraestrutura. 

Diante da necessidade de reformulação do projeto de contratação de empresa 

especializada na prestação do serviço de vigilância eletrônica para as dependências do 

Hospital Federal do Andaraí, face a realização de diversas adequações e reformas de 

espaços físicos, a Unidade dentro do juízo discricionário de oportunidade e 

conveniência, promoveu o arquivamento do processo administrativo SIPAR n° 

33367.002388/2010-63, e promoveu a autuação do processo SIPAR n° 

33367.008102/2011-34, destinado á contratação do serviço em tela, com as 

especificações reformuladas e adequadas às necessidades da Unidade Hospitalar. 

Insta registrar que os serviços de vigilância eletrônica foram prestados pela empresa 

ALFASEG vigilância e segurança, através do Contrato n° 237/2005, até a data de sua 

extinção em 31/12/2010, não existindo mais a prestação de serviços de vigilância 

eletrônica a partir da data de 31/12/2010, nas dependências do Hospital Federal do 

Andaraí. 

Conforme observa-se em análise ao processo administrativo 33367.000399/2011-90, 

referente a Dispensa de Licitação n° 02/2011, o Contrato n° 06/2011, cópia anexa, 

possui como objeto a contratação emergencial de empresa especializada em prestação 

de serviço de vigilância e segurança desarmada, nas dependências do Hospital Federal 

do Andaraí. 

Quanto à alegação de paralisação do processo administrativo SIPAR n° 

33367.004351/2010-70, destinado à contratação do serviço de vigilância desarmada 

para o Hospital Federal do Andaraí, as mesmas não condizem com a realidade dos fatos. 

O processo administrativo, instaurado na data de 25 de maio de 2010, face a realização 

obrigatória de pesquisa de mercado para formação do preço estimado, ou seja, a fase 

interna da licitação a qual a Administração depende da apresentação de propostas pelos 

prestadores de serviços, conforme despacho do Serviço de Compras, somente na data de 

28/01/2011; a pesquisa de mercado foi concluída pela Unidade, portanto verifica-se que 

não houve paralisação do processo em nenhum momento. 

Após a realização do Certame verificou-se a necessidade de segurança desarmada, que 

atualmente teve sua homologação postergada devido a superveniência da inabilitação da 

primeira colocada, pela ausência de documentação exigida em edital e sua conseqüente 

penalização. 

A convocação da segunda colocada foi suspensa para análise da Consultoria Jurídica da 

União - CONJUR AGU- dada a prisão preventiva de seu sócio majoritário, e somente 

após a referida análise pode ser dado prosseguimento ao Certame. 

Registre-se que a prestação do serviço de vigilância e segurança desarmada, através do 

contrato n° 5/2011, referente ao procedimento licitatório em epígrafe, iniciou-se na data 

de 29/09/2011.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A Unidade efetuou contratações de modo emergencial, em vez de acelerar o procedimento 

licitatório. Urgem providências de novas licitações para o serviço de vigilância. A manifestação 

apresentada não descaracteriza a inércia da Administração. 
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Recomendação 001: 

Realizar os procedimentos licitatórios com celeridade para os serviços de vigilância, evitando a 

contratação por meio de dispensa emergencial em decorrência de inércia da Administração. 

 

 

2.1.3.16. CONSTATAÇÃO  

Realização de pagamentos indenizatórios no período de janeiro a março de 2011, sem 

cobertura contratual, decorrentes de despesas com serviços continuados de vigilância, 

segurança desarmada e segurança eletrônica, no valor total de R$ 501.302,85. 

 

Fato: 

Observou-se a realização de pagamentos em caráter indenizatórios, sem a devida cobertura 

contratual, no valor total de R$ 501.301,85, da prestação de serviço de vigilância no período de 

01.01.2011 a 31.03.2011. A falta de cobertura contratual ocorreu em razão do interstício entre o 

término da vigência do Contrato nº 237/2005, ocorrido em 31.12.2010, e a assinatura do 

Contrato nº 06/2011, em caráter emergencial, datado de 01.04.2011, no valor mensal de R$ 

297.063,72, ambos assinados com a empresa Alfaseg Vigilância e Segurança Ltda. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos do Informativo, a Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, 

contendo esclarecimentos prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que 

tange a referida constatação, o Diretor do Hospital Federal do Andaraí encaminhou, por meio do 

Ofício nº 1089/2011 GABDIR/HA/MS, de 28/09/2011, as seguintes justificativas: 

“No tocante aos pagamentos indenizatórios realizados nos meses de janeiro, fevereiro e 

março, do corrente ano, referentes à prestação de serviços de vigilância e segurança 

desarmada para o Hospital Federal do Andaraí. Afirmamos que a manutenção do serviço 

foi fundamentada por necessidade imperiosa de garantir a segurança dos pacientes e 

funcionários circulantes na Unidade, bem como, zelar pelo patrimônio público, como 

forma de manter a Unidade em funcionamento, evitando que os serviços prestados aos 

usuários do Sistema Único de Saúde - SUS sofressem solução de continuidade. 

Quanto ao preço praticado durante a prestação do serviço sem cobertura contratual, 

esclarecemos que os pagamentos realizados sob a forma indenizatória, conforme notas 

fiscais de n°s 847, 930 e 1049, referentes aos serviços prestados pela empresa Alfaseg 

Vigilância e Serviços Ltda, nos três primeiros meses do ano, foram realizados com 

valores a maior.  

Destarte, informamos que os valores a maior, apresentados nas notas fiscais retro 

mencionadas, foram equivocadamente apresentados pela empresa Alfaseg Vigilância e 

Serviços LTDA, e correspondem aos valores apresentados em sua proposta, por ocasião 

da realização do procedimento emergencial pela Unidade Hospitalar. 

Insta consignar que esta Unidade de Saúde Pública ao constatar o equivocado valor 

apresentado para a prestação do serviço, e ainda a realização do pagamento a maior, 

notificou a empresa Alfaseg Vigilância e Serviços Ltda, através do Ofício n
c 

703/2011/GA3DIR/HFA/MS, informando que procederia aos descontos. 

Conforme documentação SIAFI, anexa, verifica-se que foram realizados descontos 

mensais na ordem de R$ 167.100, 95 (cento e sessenta e sete mil, cem reais e noventa e 

cinco centavos), nas faturas dos meses de maio, junho e julho. 
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Portanto, nos meses de janeiro, fevereiro e março, em face a necessidade de manutenção 

dos serviços de vigilância e segurança desarmada, foram realizados os pagamentos na 

forma indenizada, entretanto, os preços praticados correspondem ao valor de R$ 

129.962,77/mês (cento e vinte e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e 

sete centavos), preço este praticado em dezembro de 2010, sob a vigência do contrato nº 

237/2005.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A falta de planejamento e a inércia da Administração no aditamento de contratos e na realização 

tempestiva da licitação são causas de pagamentos sem a devida cobertura contratual. De acordo 

com a Orientação Normativa nº 4/2009, a Advocacia-Geral da União também dispõe que a 

despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar 

nos termos do art. 59, parágrafo único, da lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da apuração da 

responsabilidade de quem lhe der causa.  

 

Recomendação 001:  

Planejar adequadamente as licitações para contratações de serviços, incluindo a elaboração de 

fluxos e procedimentos internos, a fim de evitar a ocorrência de pagamentos sem a devida 

cobertura contratual. 

Recomendação 002: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa aos pagamentos sem cobertura contratual, nos 

termos da Orientação Normativa AGU nº 4/2009.  

 

 

2.1.3.17. CONSTATAÇÃO  

Quantitativo de empregados existentes em postos de vigilância inferior ao estipulado 

contratualmente, com pagamento a maior  no mês de maio/2011 de R$ 28.424,38. 

 

Fato: 

Segundo consta do Contrato nº 06/2011, a contratação dos serviços de vigilância no Hospital 

Federal do Andaraí compreende 52 postos, sendo 49 postos de vigilância em escala de 12x36 

com dois vigilantes para cada posto, e 3 postos em escala de 5x2 com 01 supervisor para cada 

posto,  totalizando um quantitativo efetivo de 101 empregados da contratada. No entanto, na lista 

apresentada pelo Chefe do Setor de Hotelaria do mês de maio/2011 consta a relação inicial com 

os nomes dos vigilantes totalizando apenas 82 empregados, uma defasagem de 19 terceirizados, 

resultando em um pagamento a maior naquele mês de R$ 28.424,38, relacionados aos vigilantes 

que não prestaram serviços no hospital.  

Ainda nos trabalhos em campo, foi emitida a Solicitação de Auditoria nº 2011.05336/006, de 

30.06.2011, requisitando a relação nominal com CPF e localização dos postos de atuação dos 

empregados (vigilantes e supervisores), da empresa Alfaseg Vigilância e Segurança Ltda., 

contudo não houve manifestação do gestor. 
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos do Informativo, a Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, 

contendo esclarecimentos prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que 

tange a referida constatação, o Diretor do Hospital Federal do Andaraí encaminhou, por meio do 

Ofício nº 1089/2011 GABDIR/HA/MS, de 28/09/2011, as seguintes justificativas: 

“Conforme relatórios gerados no sistema SIAFI e despacho do Setor de Contratos, o 

Hospital Federal do Andaraí procedeu aos descontos decorrentes de faltas constatadas 

durante a vigência do Contrato Emergencial nº 06/2011, portanto não sendo 

caracterizado qualquer prejuízo ao erário, apresentamos abaixo quadro demonstrativo de 

descontos: 
 

 Jornadas Faltas' Horas: 
Val o r  

Homem/Hora 

Valor Total das 
faltas 

Descontos 

abr/11 12 horas (noturno) 40 480 R$                   17,43 R$      8.366,40 R$    8.366,40 

mai/11 12 horas (diurno) 68 816 R$                   14,77 RS  12.052,32 R$   15.398,88 

 

 

12 horas (noturno) 16 192 R$                   17,43 RS      3.346,56  

 
jun/11 12 horas (diurno) 95 1140 R$                   14,77 R$   16.837,80 RS   28.759,92 

 

 

12 horas (noturno) 57 684 RS                    17,43 R$   11.922,12  

 
jul/11 12 horas (diurno) 67 804 RS                    14,77 R$   11.875,08 RS   16.267,44 

 

 

12 horas (noturno) 21 252 RS                    17,43 R$      4.392,36  

 
ago/11 12 horas (diurno) 79 948 RS                    14,77 R$   14.001,96 R$   19.021,80 

 

 

12 horas (noturno) 24 288 RS                    17,43 R$      5.019,84  

 
 

 

Análise do Controle Interno: 

Acatamos as providências de ressarcimento do mês de maio/2011, em razão da apuração levando em 

consideração as jornadas de vigilância no edifício. Tal fato denota, entretanto, a ausência da 

fiscalização contratual para os serviços de vigilância, tendo em vista que não foi reposto o 

funcionário faltoso, trazendo como consequência uma vigilância mais precária no local de 

funcionamento do hospital. 

 

Recomendação 001: 

Observe rigorosamente, na fiscalização dos contratos de prestação de serviços, notadamente os que 

envolvam fornecimento de mão-de-obra terceirizada, o disposto no art. 76 da Lei n. 8.666/1993, de 

modo que o registro das ocorrências afetas a sua execução, particularmente as faltas ao serviço, 

justificáveis ou não, dos terceirizados, seja formalmente realizado no mês em que ocorrerem, 

refletindo assim seu impacto financeiro na fatura do próprio mês 
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2.1.3.18. CONSTATAÇÃO  

Inexistência de segregação de função no âmbito do HFA. 

 

Fato: 

Observou-se que o Chefe do Setor de Hotelaria, designado por meio da Portaria GD/HFA nº 

156/2011, de 01.06.2011, para atuar como fiscal operacional do Contrato nº 06/2011, celebrado 

entre o hospital e a empresa Alfaseg Vigilância e Segurança Ltda. (CNPJ/MF nº 

06.029.385/0001-04), responde ainda como fiscal do Contrato nº 77/2006, celebrado com a 

empresa Ferlim Serviços Técnico Ltda. (CNPJ/MF nº 42.116.376/0001-06), para prestação de 

serviço de lavagem de roupa hospitalar, concomitantemente com a prestação de serviço 

continuado de limpeza do HFA, com a mesma empresa Ferlim. O servidor participa ativamente, 

desde as elaborações dos projetos básicos dos serviços continuados até o atesto e 

encaminhamento para efetivação dos pagamentos. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos do Informativo, a Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, 

contendo esclarecimentos prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que 

tange a referida constatação, o Diretor do Hospital Federal do Andaraí encaminhou, por meio do 

Ofício nº 1089/2011 GABDIR/HA/MS, de 28/09/2011, as seguintes justificativas: 

“Informamos que o Servidor Público Federal [....], matricula SIAPE n° 1219904, 

nomeado através da portaria GM/MS n° 506 de 07/07/2006 para exercer o cargo de 

chefe da Hotelaria do Hospital Federal do Andaraí, não possui nenhum impedimento 

para atuar como fiscal dos serviços pertinentes à sua área de atuação. Ressalte-se ainda 

que sua capacidade profissional habilita-o para a elaboração de projetos básicos e 

conferência da prestação dos serviços de segurança, limpeza e lavanderia.”  

 

Análise do Controle Interno: 

O servidor não deve participar de todo o processo administrativo da contratação e da execução 

do contrato, em respeito ao Princípio da Segregação de Função. 

 

Recomendação 001: 

Designar servidores distintos para elaborar projetos básicos e/ou outros atos administrativos para 

a realização dos processos licitatórios, daqueles que irão fiscalizar os contratos, de modo a 

assegurar o Princípio da Segregação de Função. 

 

 

2.1.3.19. CONSTATAÇÃO  

Ausência de pesquisa de mercado para a dispensa de licitação em caráter emergencial. 

 

Fato: 

Observou-se nos autos da Dispensa de licitação nº 02/2011, Contrato Emergencial nº 06/2011, de 

01.04.2011, na contratação de Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança Desarmada, a 

ausência da pesquisa de mercado, um dos procedimentos fundamentais na abertura do processo 

licitatório. Ressalte-se que a unidade vem sendo orientada pelo Parecer SPD/NAJ/CGU/AGU nº 

5175/2008, de 17.12.2008, quanto à necessidade da apresentação da pesquisa de mercado, desde 

o 4º Termo Aditivo, em 18.02.2009, ao Contrato de nº 237/2005, expirado em 31.12.2010.  
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos do Informativo, a Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, 

contendo esclarecimentos prestados pelos dirigentes e servidores dos Hospitais Federais. No que 

tange a referida constatação, o Diretor do Hospital Federal do Andaraí encaminhou, por meio do 

Ofício nº 1089/2011 GABDIR/HA/MS, de 28.09.2011, as seguintes justificativas: 

“No que concerne a presente constatação, ressaltamos que a contratação realizada através 

do processo administrativo SIPAR n° 33367.000399/2011-90, contrato 06/2011, refere-

se à dispensa de licitação, nos termos do inciso IV do artigo 24 da lei 8.666/93, ou seja, 

a instrumentalização de referido procedimento pela Administração autoriza legalmente a 

supressão de formalidades, próprias do procedimento licitatório, objetivando a obtenção 

do resultado proposto. 

No caso concreto o Hospital Federal do Andaraí, caracterizada a situação emergencial, 

visando afastar risco de danos à integridade física do público circulante na Unidade, 

assim como, a proteção do patrimônio público, realizou a contratação do serviço de 

vigilância desarmada, sendo que o procedimento realizado obedeceu às orientações da 

jurisprudência e doutrina no tocante à cotação de preços no mercado, escolhendo a 

proposta mais vantajosa para realizar a contratação e sanar a necessidade da prestação 

do serviço. 

Portanto, o procedimento emergencial de contratação dispensou a realização de 

pesquisa de mercado prévia, por ser fundamento intrínseco à contratação celebrada.” 

 

Análise do Controle Interno: 

O art. 26 da Lei nº 8.666/93 esclarece que é necessário seguir alguns ritos na contratação 

emergencial, um desses ritos é a justificativa do preço da contratação, razão pela qual não deve 

ser acolhida a manifestação. 

 

Recomendação 001: 

Fazer constar dos processos de dispensa emergencial a justificativa de preço, nos termos do art. 

26, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Ação: 10302122062170633 

ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e 

de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250106 - HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 15.162.118,07 

Ordem de Serviço: 201111813 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 
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2.1.3.20. CONSTATAÇÃO  

Ausência de fiscalização adequada da execução do Contrato nº 190/2005 no âmbito do 

Hospital Federal do Andaraí, incluindo falhas no controle de frequência e fornecimento de 

uniformes e vale-alimentação. 

 

Fato: 

A Empresa Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda. presta serviços de apoio 

administrativo aos hospitais de Ipanema, Lagoa, Andaraí e Cardoso Fontes por meio do contrato 

nº 190/2005, firmado pelo INTO, cujas despesas realizadas (regime de competência) nos 

exercícios de 2009 e 2010 totalizaram, respectivamente, R$ 20,7 milhões e R$ 18,5 milhões e 

foram integralmente custeadas pelo Instituto. 

Em verificação aos controles exercidos pela Unidade na execução contratual do Hospital Federal 

do Andaraí, não constam dos documentos apresentados a nomeação de fiscal de contrato no 

âmbito do HFA e não há documentos com atesto da fiscal do HFA de que os serviços foram 

prestados pela empresa. Em resposta à SA nº 201105336/2008, o Diretor Geral do HFA 

informou, por meio do Ofício nº 777/2011/GABDIR/HFA/RJ, de 07/07/2011, o que segue: 

“Informamos ainda que existe designação formal para a fiscalização do serviço de 

apoio administrativo, prestado pela empresa Ruffolo Empresas de Serviços Técnicos 

Construções Ltda., entretanto, como a portaria e sua publicação eram realizadas pelo 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro – NERJ, não existe registro 

nesta unidade. 

Cumpre salientar que a fiscal do referido contrato é a chefe dos Recursos Humanos.” 

Em que pese a manifestação apresentada, não foi disponibilizada cópia da portaria ou ao menos 

seu número e data de publicação. 

Durante inspeção física, a Chefe dos Recursos Humanos informou que controla somente a 

frequência e não a execução contratual, que ficaria a cargo de cada chefia de setor. No entanto, 

foi constatado que as folhas de ponto dos terceirizados ficam em poder do encarregado da 

empresa contratada. O controle de frequência é manual e durante a inspeção física diversas 

folhas de ponto estavam em branco, sob o argumento que os funcionários teriam se esquecido de 

preencher.  

Foi identificada, ainda, a ocorrência de desvio de função, uma vez que há maqueiros que 

realizam trabalhos em outros setores que não requerem esse tipo de atividade. 

Foi constatada a ausência de fornecimento de uniforme para 16 postos de trabalho, embora tenha 

na planilha de custos e formação de preços do contrato a previsão de custo mensal de uniforme 

variando entre R$ 44,67 e R$ 67,53 para os cargos de Nível I a III, bem como atraso no 

pagamento de vale-alimentação, sem que fossem aplicadas à contratada as sanções previstas na 

Cláusula Décima Terceira do Contrato nº 190/2005. 

Não foram apresentados livros ou outros registros de ocorrências dos terceirizados. As faltas são 

comunicadas por memorandos pelas chefias imediatas para encaminhamento ao INTO.  A 

ausência desses documentos não fornece suporte ao fiscal de contrato sobre a adequação da 

prestação do serviço contratado e descumpre o determinado pelos art. 31 a 35 da IN SLTI/MP nº 

02/2008.  
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue:  

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Geral do HFA, por intermédio do Ofício 

nº 1087/2011GABDIR/HA/MS, de 28.09.2011, informou o que segue: 

“O Hospital Federal do Andaraí, órgão despersonalizado da Administração Pública 

Federal, pertenceu a Administração Pública Municipal do ano de 1999 até a sua 

refederalização, ocorrida no ano de 2005. 

Insta mencionar que a Unidade Hospitalar, por ocasião do regresso à égide Federal, 

encontrava-se com seus setores administrativos desestruturados, ficando sob a “guarda” 

administrativa dos Institutos Nacionais e do Núcleo Estadual no Rio de Janeiro, que 

ficaram responsáveis pelas contratações das Unidades Hospitalares Federais. 

Face ao cenário acima exposto, foi criado pelo Ministério da Saúde, o Departamento de 

Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro, que passou a atuar como órgão central, 

responsável pelas contratações de bens e serviços das Unidades Federais situadas no 

município do Rio de Janeiro. 

Após a publicação da portaria Ministerial, GM nº 187, de 31 de janeiro de 2008, 

publicada no D.O.U., Seção 2, nº 22, pg. 36, o Hospital Federal do Andaraí passou a 

possuir competência para a prática dos atos administrativos necessários à boa e regular 

gestão, entretanto, a realização dos atos administrativos destinados às contratações, 

continuou a ser realizada pelo Departamento de Gestão Hospitalar/MS. 

Assim cumpre enfatizar que o contrato em apreço data do ano de 2005, quando ocorreu 

a refederalização deste nosocômio, no entanto, conforme asseverado acima, com os 
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setores administrativos desestruturados coube aos Institutos Nacionais, assim como ao 

Núcleo Estadual do Rio de Janeiro, a responsabilidade pelas contratações das Unidades 

Hospitalares recém refederalizadas à época. 

Destarte a responsabilidade de nomeação dos fiscais referentes ao contrato nº 190/2005, 

pertence ao INTO – Instituto Nacional de Traumaortopedia. Por oportuno registre-se 

que no Hospital Federal do Andaraí a chefe da Divisão de Recursos Humanos é 

responsável pelo acompanhamento da execução do contrato nº 190/2005, sendo que 

quaisquer irregularidades, eventualmente constatadas são formalizadas e encaminhadas 

ao Departamento de Gestão Hospitalar para posterior encaminhamento ao Instituto 

Nacional de Traumato Ortopedia para providências. 

Quanto ao dimensionamento da necessidade de funcionários, de forma a afastar 

qualquer desvio de função, informamos que o Processo nº 25001.010227/2010-64 

destinado à contratação de funcionários terceirizados, nos termos do Decreto nº 

2271/97, para as funções de apoio administrativo nas Unidades Hospitalares Federais, 

encontra-se com data marcada para realização do Certame.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do Diretor Geral do HFA não apresenta justificativas para as deficiências na 

fiscalização da execução do Contrato nº 190/2005 no âmbito do Hospital Federal do Andaraí.  

A ausência de controle da execução contratual no HFA não permite que o fiscal de contrato 

tenha elementos suficientes para atestar a adequada prestação do serviço contratado, como, por 

exemplo, ter convicção de que todos os terceirizados cumprem adequadamente suas jornadas de 

trabalho, uma vez que o controle é realizado pelo encarregado da empresa contratada, não sendo 

observado o cumprimento dos art. 31 a 35 da IN SLTI/MP nº 02/2008.  

Quanto à ocorrência de desvio de função, a informação de que há processo licitatório em curso 

não justifica a impropriedade constatada. 

Não foram informadas as providências adotadas, ou qualquer aplicação de sanções à contratada, 

quanto à ausência de fornecimento de uniforme, bem como atraso no pagamento de vale-

alimentação. 

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para que os contratos de apoio administrativo sejam adequadamente 

fiscalizados, incluindo a verificação da jornada de trabalho dos terceirizados, do fornecimento de 

itens previstos no instrumento contratual, nos termos da IN SLTI nº 02/2008 e seu anexo IV, 

Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão 

de Obra. 

Recomendação 002: 

Realizar o levantamento da necessidade de força de trabalho terceirizada para apoio 

administrativo, tanto em quantidade quanto em especificação das atividades, a fim de evitar o 

desvio de funções. 

Recomendação 003: 

Quantificar o valor de itens previstos em contratos e não fornecidos aos terceirizados, 

promovendo à glosa ou ressarcimento do montante apurado junto à empresa. 

Recomendação 004: 

Aplicar as sanções previstas em contrato nos casos em que a contratada não cumprir as 

obrigações contratuais. 
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ANEXO IV- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório apresenta os resultados dos trabalhos de fiscalização desenvolvidos por esta CGU 

no Hospital Federal Cardoso Fontes. Os trabalhos foram desenvolvidos em 4 etapas, conforme 

apresentado na tabela abaixo: 

 
Etapa Período do trabalho 

de Fiscalização 

Período de exame Cooperação 

Técnica do 

DENASUS 

1ª - Serviços Continuados de 

lavanderia hospitalar, alimentação 

hospitalar, vigilância, limpeza e apoio 

administrativo 

13/06 a 08/07/2011 janeiro de 2009 a 

junho de 2011 

não 

2ª - Aquisição de materiais 

hospitalares e de medicamentos 

11/07 a 05/08/2011 janeiro de 2009 a 

junho de 2011 

sim 

3ª - Despesas relativas à locação de 

equipamentos 

08/08 a 31/08/2011 janeiro de 2009 a 

julho de 2011 

sim 

4ª - Execução de serviços e obras de 

engenharia 

08/08 a 31/08/2011 novembro de 

2009 a agosto de 

2011 

sim 

 

Os trabalhos desenvolvidos observaram as seguintes orientações: 

 Análise, por meio de amostra não probabilística, de processos licitatórios referentes à 

contratação de empresas para prestação de serviços continuados e fornecimentos de 

materiais, de locação e manutenção de equipamentos médicos-hospitalares e execução de 

obras; 

 Análise da ocorrência de superfaturamento, sobrepreço e pagamentos sem 

contraprestação de bens e serviços; 

 Análise dos processos de pagamentos referentes às empresas, por meio de amostragem 

não probabilística; 

 Inspeções físicas para verificação da existência e funcionamento dos equipamentos 

locados, incluindo a utilização de insumos relacionados aos contratos de locação, bem 

como a verificação da prestação dos serviços continuados; 

 Visitas aos locais de armazenagem dos materiais estocados para uso; 

 Visitas aos locais de execução das obras e serviços de engenharia; e 

 Análise dos processos de pagamentos, medições e projetos de engenharia. 

 

  



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais IV - 3 

 

2. DAS SITUAÇÕES VERIFICADAS 

A seguir apresentamos as constatações relacionadas às situações que foram examinadas, 

agrupadas por Programa/Ação, e vinculadas aos respectivos órgãos superiores. 

 

2.1. MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

2.1.1. Programa: APOIO ADMINISTRATIVO 

Ação: 10122075020000001 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica  e de educação continuada. 

Agente Executor Local: Hospital Federal Cardoso Fontes 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 12.860.225,40 

Ordem de Serviço: 201112403 

Forma de Transferência:  Execução Direta 

 

 

2.1.1.1. CONSTATAÇÃO 

Prejuízo de R$ 1.408.752,00 no Pregão n.º 03/2009 para contratação de empresa 

especializada em Locação de Equipamento de Hemodiálise para o HFCF, sendo vencedora 

a Empresa RENAL-TEC. 

 

Fato: 

O HFCF realizou, em 17/04/2009, o Pregão nº 03/2009 para contratação de empresa 

especializada em Locação de Equipamento para Hemodiálise, com Manutenção Preventiva e 

Corretiva, Fornecimento de Insumos e Serviços de Manutenção e Análise de Sistema de 

Tratamento por Osmose Reversa e Pré-tratamento. 

 
Resumo do objeto em valores contratados 

Item Descrição Quant Valor Unitário 

da locação R$ 

Valor Mensal da 

locação R$ 

Valor Anual da 

locação R$ 

A Locação de rins artificiais 

(máquina de hemodiálise) 

7 5.167,00 36.169,00 

 

434.028,00 

B Serviço de locação de equipamento 

reprocessador automático para 

filtros dialisadores, 

microprocessado, incluindo 

manutenção preventiva e corretiva, 

conforme projeto básico. 

Marca: Minntech 

Registro MS: 102.416.10012 

1 4.997,00 4.997,00 59.964,00 

C Serviço de locação, instalação e 

manutenção preventiva e corretiva 

de balança digital para adulto. 

Marca: FilizolaRegistro MS: n/a 

2 98,00 196,00 2.352,00 
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D Cuba de reuso em PVC rígido, 

conforme projeto básico. 

Marca: Permution 

Registro MS: n/a 

1 398,00 398,00 4.776,00 

E Sistema de exaustão para sala de 

reprocessamento de capilares, 

conforme projeto básico. 

Marca: Permution Registro MS n/a 

1 585,00 585,00 7.020,00 

F Serviço de locação de equipamento 

sistema de osmose reversa 

portátil,incluindo manutenção 

preventiva e corretiva, conforme 

projeto básico.Marca: Fresenius 

Registro MS: 801.339.50066 

1 2.586,00 2.586,00 31.032,00 

G Serviço de locação de cicladora 

para diálise peritonial, incluindo 

manutenção preventiva e corretiva, 

conforme projeto básico. 

Marca: Baxter 

Registro MS: 100.683.90123 

1 2.377,10 2.377,10 28.525,20 

H Serviço de manutenção e análise 

do sistema de tratamento de água e 

pré-tratamento, conforme projeto 

básico.Marca: Registro MS: 

1 11.953,80 11.953,80 143.445,60 

Totais mensal e anual da locação 59.261,90 711.142,80 

01 a 

29 

Insumos diversos Totais mensal e anual da 

aquisição de insumos 

47.980,10  

 

575.761,20  

 

Totais mensal e anual do contrato 107.242,00  1.286.904,00  

 

A Chefe da Nefrologia encaminhou o pedido de contratação, em 07/11/2007, e o  Termo de 

Referência foi aprovado pela Chefe substituta da Nefrologia e pelo Diretor Geral, em  

04/09/2008. No dia 20/04/2009, o item foi adjudicado pelo Pregoeiro à empresa Renal-Tec-

Indústria Comércio e Servicos Ltda pelo preço mensal de R$ 107.242,00 ou R$ 1.286.904,00 por 

ano e o contrato 002/2009 foi  assinado em 05/05/2009 pelo Diretor Geral. 

 Apenas as mesmas duas empresas foram consultadas, empresas NALEAN Ltda. - CNPJ: 

05.390.856/0001-34 e Goodfix 2002 Ltda. - CNPJ: 04.967.256/0001-23, tanto na estimativa de 

preços da licitação, quanto na prorrogação do contrato. Aludidas empresas também foram 

consultadas para apresentação de pesquisa de preço para licitações realizadas por outros 

hospitais federais (HFSE, HFL e HFB), onde a Renal-Tec também foi a vencedora. 

Adicionalmente a esse fato, a equipe de fiscalização em contato telefônico com a empresa 

Goodfix obteve informação de que a mesma não atua na locação de equipamentos de 

hemodiálise. Corrobora essa afirmação o fato de não ter sido identificado que essas duas 

empresas tenham contrato de prestação de serviço de locação dessa natureza. 

Constatamos que o preço dos serviços de locação dos equipamentos e insumos não está de 

acordo com o mercado, conforme pesquisas realizadas para 09 (nove) itens dos 37 (trinta e sete) 

que representam 64% do valor total contratado: 
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Verificação da compatibilidade dos preços de nove itens contratados. 
Descrição do item Valor unitário 

locado (R$) 

Preço de  

mercado 

Fonte Superfaturame

nto Unitário 

Quant. 

Licitada 

Prejuízo 

mensal 

Locação de rins 

artificiais (máquina de 

hemodiálise) 

5.167,00 1.550,00 Proposta de preço da 

fabricante Fresenius 

Medical Care 

3.617,00 7 25.319,00 

Capilar 1,8 m2 

membrana polissulfona 

 

148,00 67,80 Proposta de preço da 

fabricante Fresenius 

Medical Care 

80,20 130 10.426,00 

A partir de 05/05/2010 148,00 67,80 80,20 167 13.393,40 

Agulha para punção de 

fístula A-V nº 16G 

2,76 1,16 Proposta de preço 

Fresenius Medical 

Care 

1,60 100 160,00 

A partir de 05/05/2010 2,76 1,16 1,60 60 96,00 

Agulha para punção de 

fístula A-V nº 17G 

2,76 1,16 Proposta de preço 

Fresenius Medical 

Care 

1,60 100 160,00 

A partir de 05/05/2010 2,76 1,16 1,60 60 96,00 

Galão de solução para 

hemodiálise com glicose 

– máquina de proporção 

– fração ácida 

12,92 8,04 Ata de Registro de 

Preço da 

Universidade 

Federal de Goiás – 

Hospital das 

Clínicas – Vigência 

07/02/2011 a 

06/02/2012 

4,88 40 195,20 

A partir de 05/05/2010 12,92 8,04 4,88 40 195,20 

Galão de solução para 

hemodiálise com glicose 

– máquina de proporção 

– fração básica 

11,08 9,38  

Ata de RP da Univ. 

Fed. de Juiz de Fora 

– Vigência 

31/08/2010 a 

30/08/2012 

1,70 80 136,00 

A partir de 05/05/2010 11,08 9,38 1,70 76 129,20 

Isolador de pressão 

Marca: Fresenius 

Registro MS: 

103.223.90012 

2,16 0,29 Ata de RP da 

Univ.Fed. do Paraná 

Vigência 08/10/2010 

a 07/10/2011 

1,87 360 673,20 

A partir de 05/05/2010 2,16 0,29 1,87 640 1.196,80 

Total prejuízo mensal 52.176,00 

Fonte: Proposta de preço da fabricante – Fresenius Medical Care e atas de Registros de Preços no comprasnet 

 

Portanto, somente com base nos itens analisados, apuramos um prejuízo mensal de R$ 52,1 mil 

ou um acumulado de R$ 1.408.752,00 até agosto de 2011 (27 meses de vigência), considerando 

somente os nove itens analisados, que representam 64/% do total. 

Além disso, o contrato foi prorrogado e o valor de locação aumentado, sem a realização de  

pesquisa no mercado. 

  

Manifestação da Unidade Examinada: 

Sobre o fato o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

 “... a pesquisa foi realizada em três empresas, que figuravam em outras Unidades 

Hospitalares, em cotações de preço para locação deste mesmo tipo de serviço... tanto 

na fase de estimativa quanto prorrogação contratual.” 

Sobre a comprovação da vantajosidade da prorrogação do contrato, o gestor apresentou 

os seguinte argumentos:  

“... após o despacho do Coordenador de Administração, os itens já haviam sido 

sanados e a consulta tinha sido satisfatória e adequada... a pesquisa por “preço 

global”, mesmo que não realizado nos moldes preconizados em outras Unidades 
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Hospitalares Federais, não prejudicou a análise da vantajosidade dos preços, haja 

vista, que na pesquisa concomitante realizada junto ao mercado mostrou-se satisfatória 

e suficiente para a demonstração da vantajosidade tanto na locação, quanto na 

prorrogação do serviço... sobre a repetição de duas empresas na pesquisa... trata-se de 

procedimento ordinário e habitual... a simples verificação no SICAF demonstra que a 

empresa GOOD-FIX 2002 Ltda atua habitualmente e legalmente atua nos serviços de 

aluguel e comodato, máquinas e equipamentos médico hospitalares.” 

 “...quanto às Atas de Registro de Preços utilizadas na tabela demonstrativa... as 

mesmas não estavam vigentes e consequentemente disponibilizadas no Sistema 

COMPRASNET para serem utilizadas como parâmetro de comparação de preços na 

época da construção e finalização do referido pregão... de acordo com o Brasíndice 

746-2011, a Fresenius publica seus preços praticados em relação aos itens 

questionados pela CGU, visualizando-se neste que os mesmos em nada se assemelham 

ao suscitado no dito relatório....” 

O HFCF fez um comparativo dos valores dos itens elencados pela CGU com os valores desses 

mesmos na tabela da Fresenius publicada no guia farmacêutico Brasíndice.  

“Em relação ao item 01, qual seja, locação de rins artificiais (máquina de 

hemodiálise)... o valor apresentado pelos Auditores da CGU na tabela, não encontra, 

no referido relatório, qualquer documentação probatória... consulta oficial realizada 

por este hospital à mesma empresa demonstrou que esta não reúne condições para a 

prestação do serviço solicitado, conforme declaração anexada”.   

O HFCF ressalta a pesquisa realizada com as mesmas três empresas e que o processo 

licitatório foi regularmente realizado e instituído pelo CGAD/DGH. 

Ainda detalha cada item levantado pelo CGU informando que os Auditores incorreram 

com erros matemáticos em oito itens, levando a uma diferença no somatório de R$ 

11.750,40 mensais, correspondendo a 22,52% do valor apurado erroneamente. 

“...novamente torna a se equivocar a auditoria da CGU, vez que não houve aumento 

nos preços do contrato, mas sim aumento do quantitativo de insumos utilizados, em 

função do aumento da demanda, justificado pela Clínica de Nefrologia, que por óbvio, 

gerou um aumento do valor do contrato.(Anexo 10).” 

Concluindo que: 

“Dessa maneira, entendemos ter esclarecido de forma concisa e fundamentada aos 

questionamentos levantados nesta constatação, comprovando assim que as pesquisas 

necessárias tanto à contratação da locação, quanto à prorrogação do contrato com o 

aumento da quantidade de insumos foram adequadas, assim como, não podemos 

concordar com a alegação da ocorrência de sobrepreço em virtude do exposto acima.” 

 

Análise do Controle Interno: 

O hospital efetuou pesquisa restrita de preços, e, além disso, realizou pregão eletrônico por 

menor preço global, e não por itens, para adjudicação de objeto que contempla locação de 

máquinas e equipamentos, prestação de serviços continuados e fornecimento de materiais, os 

quais, por sua natureza, deveriam ser licitados por item ou separadamente, o que resultou em 

prejuízo à competitividade do certame. 

Quanto à alegação de que as Atas de Registro de Preços utilizadas por esta CGU não poderiam 

ser utilizadas como parâmetro de comparação por serem posteriores à época da contratação da 

empresa, faz oportuno comentar que, normalmente, em atas posteriores, os preços tendem a ser 
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mais elevados (devido à inflação, variação de índices econômicos e diversos outros fatores). 

Dessa forma, a comparação entre os preços praticados e os das atas beneficiaria o gestor, que, no 

entanto, contestou tal cotejamento. 

No que se refere à afirmação de que o valor apresentado não encontra, no referido relatório, 

qualquer documentação probatória, cumpre esclarecer que se tratou de pesquisa realizada a 

representante da empresa distribuidora das máquinas e dos insumos. Aliás, essa pesquisa deveria 

ter sedio feita pelo gestor, mas optou-se em fazer pesquisa com duas empresas que não prestam 

serviço dessa natureza. 

Sobre a tabela da Fresenius publicada no guia farmacêutico Brasíndice, diferentemente do alega 

o gestor, essa tabela expõe o preço de fábrica, que para as compras realizadas pela 

Administração Pública, deve ser entendido como o teto a ser obedecido por aqueles que 

pretendem vender à Administração, não podendo ser confundido com o preço de mercado. 

Apesar de ter sido afirmado que houve um aumento na demanda, os fatos aduzidos não permitem 

concluir a necessidade de se aumentar. 

Com relação à ausência de pesquisa de preços para a prorrogação do contrato e aumento do 

quantitativo de insumos utilizados, cabe salientar que o gestor deveria ter realizado tal 

procedimento, com vistas a diminuir os custos já que estaria aumentando os quantitativos a 

serem adquiridos. Ressalta-se que não se trata de faculdade, mas obrigação o gestor, antes de 

aditivar um contrato, confirmar a vantagem de tal prática, mediante pesquisa dos preços 

praticados. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

deram causa à contratação de serviço com o prejuízo apontado. 

Recomendação 002: 

Adotar medidas com vista a que a empresa contratada seja responsabilizada pela prática de 

preços acima dos praticados pelo mercado, devendo o dano ao erário resultante de tal conduta ser 

recomposto. 

Recomendação 003: 

Realizar novo procedimento licitatório, com vistas a substituir o contrato em curso, tendo em 

vista os vícios identificados no contrato em curso. 

 

 

2.1.1.2. CONSTATAÇÃO 

Ausência de demonstração previa da viabilidade econômica-financeira e da vantajosidade 

da opção pela locação dos equipamentos em relação ao custo de aquisição. 

 

Fato: 

Constatamos a ausência de demonstração previa da viabilidade econômica-financeira ou 

vantajosidade da opção pela locação dos equipamentos em relação ao custo de aquisição mais 

custos de serviços de manutenção, conforme o processo relativo à contratação 

(33407003318/2007-11). 

Analisamos por amostragem a vantajosidade da opção pela locação de um dos itens que 

representa 34% do preço total:  
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Descrição item A da proposta de preços da contratada 

Item Descrição 
Quant. 

mês 

Valor mensal 

R$ 

Valor anual 

R$ 

A Serviço de locação de equipamento rim artificial de mistura 

proporcional automática, microprocessado, incluindo 

manutenção preventiva e corretiva, conforme projeto básico. 

Marca Fresenius Registro MS: 801.339.50051 

 

7 

        36.169,00       434.028,00  

(-) Estimativa do custos dos Serviços de manutenção preventiva e corretiva das 

máquinas: 5,1% do valor proposto = b (*) 

1.844,62 22.135,44 

Valor mensal do serviço de locação de 7 máquinas descontado o valor estimado 

das manutenções (c = A - b) 

34.324,38 411.892,56 

Fonte: proposta PE 03/2009 rev1da contratada (fls. 451/456 processo) 

(*) Considerando a ausência de discriminação na proposta da contratada do custo mensal embutido das 

manutenções, estimamos em 5,1%, apurado pela proporção daquele praticado no preço da mesma empresa no 

pregão eletrônico 01/2008, realizado pelo Hospital da Lagoa (R$ 11.986,00/R$234.219,49x100 = 5,1%) 

 

Comparamos o custo total da parcela da locação sem os custos de manutenção (ao final da 

vigência de 48 meses) com o valor total de aquisição dos rins artifíciais de mesma marca e 

apuramos um prejuízo potencial de R$1,3 milhão, conforme demonstrado a seguir: 

 
Comparação entre o custo de locação e aquisição de 07 máquinas. 

Item 

 

Preço mensal 

locação (R$) 

Quant. meses 

- vigência 

Total a ser pago  

na locação (R$) 

(a) 

Total pela 

aquisição (R$) 

(b) 

Diferença entre locação e 

aquisição (R$) 

(c = a-b) 

A 34.324,38 48 1.647.570,24 301.000,00 1.346.570,24 
Fonte: proposta PE 03/2009 rev1da contratada (fls. 451/456 processo) e orçamento de venda obtido junto ao  

fabricante – Fresenius Medical Care modelo V-10 (R$ 43.000,00) com garantia de 24 meses. 

 

Em 05/05/2010, foram assinados o 1º e o 2º Termo Aditivo, respectivamente prorrogando a 

vigência e aumentando o quantitativo de insumos o que elevou o preço (R$ 133.554,76/mês e 

R$1.602.657,12/ano). 

Inexiste no processo pesquisa de preços no mercado que demonstre a vantajosidade dos preços 

praticados no contrato de locação, quando da prorrogação da vigência e aumento da quantidade 

de insumos .  

Solicitamos esclarecimentos sobre o fato em comento, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 

201112403/03, de 16/08/2011, tendo sido respondida pelo Chefe do Serviço de Controle de 

Contratos e encaminhada pela Coordenação de Administração e Recursos Humanos (Despacho 

CARH/HFCF/RJ, de 19/08/2011), a seguinte manifestação : 

- quanto à ausência de demonstração da viabilidade econômica-financeira ou vantajosidade 

econômica da opção pela locação: Não foi comprovada a demonstração, tendo sido alegado 

que o Parecer Jurídico não recomendou tal demonstração. 

- no que se refere à ausência de ampla pesquisa de preços que demonstre a vantajosidade dos 

preços praticados, quando da prorrogação do contrato de locação: permaneceu sem 

comprovação, tendo sido argumentado que foram saneadas as observações apontadas pela 

Consultoria Jurídica e ainda: “[...] as empresas consultadas no mercado enquadram-se dentre 

suas atividades em locação de equipamentos médico-hospitalares, por prestarem serviços em 

outras unidades federais [...]. Da mesma forma entendemos ter atendido o solicitado pela 

Consultoria Jurídica, considerando que os quantitativos de equipamentos e insumos não são 

iguais aos contratados pelos outros hospitais da rede federal, por isso a pesquisa em tela 
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houvera (sic) restrições por aquela Especializada, realizando-se pesquisa de preços no 

mercado [...].” 

Constatamos, ainda, a locação das seguintes instalações físicas passíveis de licitação em 

separado e que resultarão em pagamentos contínuos, somente até o final do contrato, no total de 

R$ 47,1 mil: 

a) item D - 01 cuba de reuso em PVC rígido – R$ 398,00/mês – total na vigência do 

contrato de R$ 19,1 mil; 

b) item E - 01 sistema de exaustão para sala de reprocessamento de capilares – R$ 

585,00/mês – total na vigência do contrato R$ 28,0 mil. 

Solicitamos esclarecimentos à Unidade que, por meio do Ofício nº 1967/11 GABDIR/HFCF/RJ, 

de 24/08/2011, informou que são essenciais e que haveria previsão de manutenção “além do 

motor, os procedimentos de limpeza, lubrificação, calibração, troca de peças como manômetros, 

conectores hansen macho, fêmea e bloqueado, adaptadores de linha de sangue, torneiras, 

canaletas de fluxo de ar e etc...”  

A ausência de discriminação no Edital e na proposta dos quantitativos de mão de obra e insumos 

impossibilita a avaliação dos preços praticados, assim como das manutenções ao longo do 

contrato. Ademais, inexiste análise quanto ao valor residual das instalações, tampouco um 

projeto específico e a apuração dos custos dessas instalações que demonstrassem a vantajosidade 

da locação, tendo em vista que os serviços aplicados nesses itens são de natureza não contínuos.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Tomando conhecimento do fato o gestor apresentou as seguintes manifestações:  

“... o HFCF considerou os benefícios desse modelo de prestação de serviço, como 

exclusivos e fundamentais para a garantia da assistência hemodialítica...”.  

Em sua defesa, o HFCF enumerou e detalhou os seguintes tópicos: Atualização tecnológica, 

flexibilidade para ajuste da demanda, garantia funcional dos equipamentos, inexistência de 

imobilização de capital inicial, possibilidade anual de reavaliação do contrato, garantia de 

integralidade da assistência. 

O gestor alegou ainda que:  

“...informamos que a instrução de todo esse processo licitatório se deu a nível central, 

ou seja no Departamento de Gestão Hospitalar – DGH, o qual, na época, não juntou 

aos autos do processo o estudo econômico financeiro para justificar a vantajosidade 

em locar os equipamentos de hemodiálise.” 

O gestor questiona sobre a análise do percentual de 5,1% correspondente à quota financeira da 

manutenção preventiva e corretiva apenas do sistema de pré e pós-tratamento de água (osmose 

reversa), que é realizado tanto no HFL quanto no HFCF, alegando que não seria possível 

concluir que o este percentual também correspondesse ao valor da manutenção das sete 

máquinas de hemodiálise locadas. 

Relata também que, como a proposta de preço não apresentava separação entre os valores de 

locação e manutenção das máquinas, pois foi cotado no seu conjunto, o HFCF solicitou o 

desmembramento da proposta de preços, apresentando o documento anexado na resposta. O 

HFCF apresentou em sua defesa, uma série de cálculos para justificar o apontamento 

supracitado, inclusive de taxas de juros para justificar tal apontamento. 
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Análise do Controle Interno: 

Como o próprio gestor afirma em sua justificativa, não foi apresentado estudo detalhado acerca 

da vantajosidade da opção pela locação dos equipamentos uma vez que a instrução do processo 

licitatório se deu no Departamento de Gestão Hospitalar. Todavia, faz a abordagem de que “o 

hospital considerou os benefícios desse modelo de prestação de serviços como exclusivos e 

fundamentais para a garantia da assistência hemodialítica”. Cumpre salientar que os benefícios 

advindos do tratamento realizado por meio de hemodiálise existem em razão dos aparelhos, 

sejam eles locados ou não. 

Sobre a justificativa da garantia da não interrupção do serviço em decorrência da manutenção 

preventiva e corretiva oferecida pela empresa locadora, cabe ressaltar que se houvesse um 

contrato que abarcasse somente a manutenção dos equipamentos, a continuidade do serviço 

também estaria garantida.  

O custo inicial do investimento, considerado baixo pelo gestor, se analisado durante a vigência 

do contrato, revela um dispêndio bem maior se comparado à aquisição dos equipamentos, como 

já calculado e demonstrado por esta CGU. 

Quanto à análise do percentual de 5,1% correspondente à quota financeira da manutenção 

preventiva e corretiva, faz oportuno comentar a CGU, considerando a ausência de discriminação 

na proposta da contratada do custo mensal embutido das manutenções, estimou em 5,1%, 

apurado pela proporção daquele praticado no preço da mesma empresa no pregão eletrônico 

01/2008, realizado pelo Hospital da Lagoa (R$ 11.986,00/R$234.219,49x100 = 5,1%). 

O hospital efetuou pesquisa restrita de preços, e, além disso, realizou pregão eletrônico por 

menor preço global por lote, e não por itens, para adjudicação de objeto que contempla locação 

de máquinas e equipamentos, prestação de serviços continuados e fornecimento de materiais, os 

quais, por sua natureza, deveriam ser licitados por item ou separadamente, o que resultou em 

prejuízo à competitividade do certame. 

Em que pese as explicações fornecidas, fato é que a análise individualizada dos preços praticados 

restou impossibilitada em decorrência de os mesmos terem sido cotados globalmente. O gestor 

também não acrescentou novas informações quanto à ausência de análise do valor residual das 

instalações. 

 

Recomendação 001: 

Realizar estudo acerca da viabilidade técnica, financeira e operacional da opção de locação dos 

serviços de locação de equipamentos médico-hospitalares, demonstrando a vantajosidade. 

 

 

2.1.1.3.  CONSTATAÇÃO 

Fragilidade no controle de estoque dos insumos da hemodiálise do HFCF, fornecidos pela 

RENAL TEC por meio do contrato nº 02/2009 (oriundo do pregão 03/2009). 

 

Fato: 

Constatamos no contrato nº 02/2009 (oriundo do Pregão nº 03/2009) para contratação de 

empresa especializada em locação de equipamento para hemodiálise que os insumos fornecidos 

pela contratada não são registrados no sistema de controle do almoxarifado da unidade. 

Conforme o procedimento adotado pelo Hospital, os produtos são recebidos no almoxarifado, 

conferidos de acordo com a nota fiscal e encaminhados para o setor de nefrologia. Nesse setor, 
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sob a responsabilidade da fiscal do contrato – servidora de matrícula SIAPE nº 0642973, os 

produtos são estocados e liberados para consumo segundo a demanda de pacientes. No setor de 

nefrologia ocorre apenas o controle dos filtros dialisadores que liberados para consumo nos 

procedimentos de hemodiálise, mediante registro no livro de ocorrências de enfermagem da 

Terapia Renal Substitutiva.  

Analisamos o fornecimento dos insumos contratados da Empresa Renaltec Indústria Comércio e 

Serviços Ltda. com base nas notas fiscais disponibilizadas pelo Setor de Nefrologia Hospital 

Federal de Cardoso Fontes e constatamos também que, no período de janeiro de 2010 a abril de 

2011, não houve o fornecimento, apurado em análise por amostragem do item Kit catéter 

permcath, marca Medcomp, embora todas as faturas tenham sido pagas integralmente.  

Observamos que as faturas mensais apresentadas pela contratada, conferidas e recebidas pela 

fiscal do contrato não relacionam os insumos fornecidos e que nos processos de pagamento não 

constam qualquer registro acerca dos insumos recebidos. 

De acordo com o contrato, no período de janeiro de 2010 a abril de 2011, o HFCF deveria ter 

recebido 16 kits permcath, marca Medcomp, ao custo unitário de R$ 1,8 mil, perfazendo um total 

de R$ 30,2 mil. A unidade informou (Ofício nº 1967/11 GABDIR/HFCF/RJ, de 24/08/2011) que 

dos 16, apenas um foi entregue (NF 65411) e que 15 foram compensados com o fornecimento de 

filtros: 15 x R$ 1.890,00 = R$ 28.350,00, convertendo para filtro = R$ 28.350,00 / R$ 148,00 = 

192 filtros. 

Ocorre que esses eventos não foram consignados em registros de acompanhamento da execução 

do contrato elaborados pelo fiscal e não consta dos processos de pagamento analisados qualquer 

referência aos 192 (cento e noventa e dois) filtros fornecidos acima da quantidade prevista. 

Portanto, é frágil o controle dos insumos fornecidos no âmbito do contrato, uma vez que as 

informações sobre as quantidades existentes no estoque não constam de sistema eletrônico de 

dados, ou ainda, mediante fichas de controle para cada item armazenado. Não há mecanismos de 

controle que possibilitem o fornecimento de informações, tais como, a quantidade mensal 

recebida e consumida de cada produto, datas de recebimento e de envio para consumo etc.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Sobre o fato, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“ Os insumos fornecidos pela contratada não são registrados no sistema de controle do 

almoxarifado da unidade. Insumos da Renaltec com base nas Notas Fiscais 

disponibilizadas pelo Setor de Nefrologia foram pagas sem o fornecimento. As faturas 

mensais não relacionam os insumos fornecidos e nos processos de pagamento não 

constam registro sobre os recebidos.”  

“... O recebimento dos insumos da Renaltec a serem utilizados é realizado pelo 

Almoxarifado e remetido ao Serviço de Nefrologia, onde é armazenado e controlado 

diretamente pela Chefe Clínica, que também exerce a função de fiscal do referido 

contrato. Apenas poucos insumos de grande volume são provisoriamente guardados em 

um setor separado dentro do estoque do Almoxarifado Central em função da falta de 

espaço físico no Setor de Nefrologia.” 

“Em relação ao controle desses insumos no interior da Clínica de Nefrologia podemos 

dizer que ele é realizado de forma prática e direta pela Chefia do setor, que, como dito 

anteriormente, exerce de modo concomitante a função de Fiscal do Contrato.” 

“... A movimentação de estoque é representada em valores na contabilidade. Cada 

produto tem sua respectiva subconta no Plano de Contas e as entradas e saídas 
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representam as movimentações financeiras deste Plano. No final de um determinado 

período apresenta um saldo financeiro de cada tipo de produto, que determina o valor 

atual do estoque e o resumo de sua movimentação de valores de entradas e saídas.” 

“... Em relação ao controle desses insumos no interior da Clínica de Nefrologia 

podemos dizer que é realizado de forma prática e direta pela Chefia do setor, que, 

como fito anteriormente, exerce de modo concomitantemente a função de Fiscal do 

Contrato. Os insumos são utilizados em conjunto, facilitando o controle de uma forma 

geral. Isto é, para cada procedimento é necessário um conjunto de insumos 

específicos(kit), pertinentes no momento da execução da sessão de hemodiálise.” 

O gestor apresentou uma planilha comparativa entre a relação de valores referentes às Notas 

Fiscais de Remessa dos insumos recebidos e utilizados no período de janeiro de 2010 a abril de 

2011 e os valores dos insumos contratados e pagos, incluídos nas Notas Fiscais, nos processos 

mensais de pagamento do referido contrato. 

No que se refere ao fato de que o gestor deveria ter recebido “16 kits permcath, marca 

Medcomp”, ao custo unitário de R$ 1,8 mil no período de janeiro 2010 a abril 2011, perfazendo 

um total de R$ 30,2 mil, a Unidade informou que só recebeu um e que 15 foram compensados 

com o fornecimento de “192 filtros”. Eventos esses não registrados pelo Fiscal e não consta nos 

processos de pagamento. 

A Chefe da Clínica de Nefrologfia (Fiscal do Contrato) informou que a previsão para 

recebimento no período supracitado, era de 2.524 filtros e o HFCF recebeu 2.716. Foram 

anexados na resposta a cópia do Memorando nº.10/12 GABDIR/HFCF/RJ e cópias de Notas 

Fiscais eletrônicas. 

Sobre as fragilidades no controle, informou que as quantidades existentes no estoque não 

constam de sistema eletrônico de dados, ou ainda, mediante fichas de controle para cada item 

armazenado. Não há mecanismo de controle que possibilitem o fornecimento de informações tais 

como a quantidade mensal recebida e consumida de cada produto, datas de recebimento e de 

envio para consumo etc. 

 “... diante o demonstrado evidencia-se que o controle dos insumos fornecidos no 

âmbito do contrato não é inexistente como faz crer p relatório apresentado, existindo 

mecanismos de controle interno que permitem a verificação da quantidade mensal 

recebida e consumida de cada produto...” 

“Não obstante o demonstrado, entendemos que ajustes de qualidade de controle devem 

ser implementados para eliminar qualquer dúvida que possa ser suscitada acerca da 

entrada, destino e utilização dos insumos fornecidos pela empresa contratada. Nesse 

sentido, estão sendo adotadas por esta gestão, as seguintes providências:  

- Recebimento, registro formal e protocolado do material pelo Almoxarifado.  

- Registro formal e protocolado da transferência do material do Almoxarifado para o 

Setor de Nefrologia.  

- Estudo para a viabilização desse registro de entrada no HOSPUB.  

- Otimização dos registros de controle de insumos na Nefrologia.  

- Inserção da planilha de entrada dos insumos no processo de pagamento.” 
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Análise do Controle Interno: 

 A informação de que os insumos são armazenados diretamente pela Chefe Clínica revela a 

fragilidade dos controles dos estoques, que delegam a uma só pessoa a responsabilidade de 

armazenar e realizar os controles dos insumos recebidos. Ainda, a “forma prática e direta” de 

controlar os estoques pela Chefia do Setor não demonstrou ser a mais adequada, fato este já 

comprovado pela verificação in loco realizada pela equipe da CGU. 

No que tange à movimentação de estoque representada por valores contábeis, tal prática não 

possibilita a verificação da real situação dos insumos armazenados, pois não individualiza as 

entradas, saídas e a quantidade dos itens em questão, o que reforça as fragilidades nos controles. 

A planilha apresentada pelo hospital não demonstra a situação dos estoques, pois apresenta 

somente os valores dos insumos, não havendo, portanto, nenhuma especificação. 

Com referência à troca de 15 kits de cateter tipo PermCath por 192 filtros dialisadores, o 

Memorando citado (nº.10/12 GABDIR/HFCF/RJ, de 09/01/2012) traz a justificativa de que a 

mesma foi realizada por necessidade do Serviço de Nefrologia, de acordo com a previsão de 

consumo dos insumos. Foi informado que não houve prejuízo financeiro já que os valores dos 

dois itens foram semelhantes (15 kits PermCath x R$ 1.890 = R$ 28.350,00 e 192 filtros 

dialisadores x R$ 148,00 – R$ 66,00 de desconto unitário = R$ 28.350,00). Além disso, foram 

apresentadas as notas fiscais referentes às entregas dos filtros. Dessa forma, a justificativa 

referente a este assunto foi suficiente para elidir o apontamento. 

Cumpre ressaltar que a equipe da CGU constatou que o controle dos estoques é frágil, e não 

inexistente, como citou o gestor. Apesar de o gestor ter afirmado o contrário, a quantidade 

mensal recebida e consumida de cada produto não pode ser verificada em razão de os controles 

serem feitos por meio dos valores contábeis dos produtos, sem qualquer especificação dos itens. 

Ainda que a Unidade tenha informado que está buscando implementar melhorias nos 

procedimentos de controles dos estoques, tal justificativa não elide a falha apontada. 

 

Recomendação 001: 

Realizar os controles de estoques por meio de especificação de todos os itens, com informação 

da quantidade, valor unitário e data das entradas e saídas dos insumos, assim como outros dados 

que a Unidade julgar necessários para um efetivo controle. 

Recomendação 002: 

Prover a setor de nefrologia de pessoal em quantitativo suficiente de agente para a realização das 

atividades de armazenagem e controle dos insumos. 

 

 

2.1.1.4.  CONSTATAÇÃO 

Limitação à competitividade decorrente do critério de julgamento pelo o menor preço 

global no Pregão nº 03/2009 realizado pelo HFCF, que teve como vencedora a empresa 

RENAL-TEC. 

 

Fato: 

Analisamos o Pregão Eletrônico nº 03/2009 (processo nº 33407-00318/2007-11), realizado pelo 

HFCF em 17/04/2009, para quatro objetos distintos: 

a) locação de equipamentos; 
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b) manutenção preventiva e corretiva, acrescido dos insumos necessários para esses 

serviços; 

c) fornecimento de instalações (cuba de reuso em PVC e sistema de exaustão); e 

d) compra de produtos com fornecimento parcelado, por exemplo, dialisadores, equipos, 

agulhas etc. 

 

A Chefe da Nefrologia encaminhou o pedido, em 07/11/2007, e o Termo de Referência foi 

aprovado pela Chefe substituta da Nefrologia e pelo Diretor Geral, em  04/09/2008. No dia 

20/04/2009, o item foi adjudicado pelo Pregoeiro à empresa Renal-Tec-Indústria Comercio e 

Servicos Ltda. 

Constatamos a ausência de fundamentação para a opção pelo critério de julgamento de acordo 

com o menor preço global em vez de menor preço por item, conforme previsto no artigo 23, 

parágrafo primeiro, da Lei nº 8.666/1993. Os dados apresentados demonstram que o objeto da 

licitação deveria ser divido em lotes, a fim de aumentar a competitividade. Entretanto, o gestor 

optou por uma licitação em lote, mas sendo do tipo maior lance global. Dessa forma, uma 

empresa que tenha capacidade para realizar todos os serviços licitados, mas que não forneça 

todos os insumos ou materiais, não poderia participar do certame. Ressalta-se que aludida 

situação não traz nenhum benefício para a Administração, tampouco para os pacientes do 

Hospital. 

Constatamos, ainda, a ausência de orçamento prévio, detalhado em planilhas que expressassem a 

composição de todos os custos unitários dos serviços a serem contratados, de forma a evidenciar 

os valores praticados pelo mercado, relativos aos serviços de manutenção preventiva e corretiva 

(quantitativo de horas técnicas e o valor correspondente), e a relação de peças e componentes 

cobertos pelas contratações pretendidas, conforme prevê o artigo 7º, inciso II, da Lei nº 

8.666/1993, do artigo 3º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002 e do artigo 8º, inciso IV, do Decreto nº 

3.555/2000. 

Em face do exposto e considerando que foram licitados vários objetos em um mesmo item e a 

variedade de equipamentos e serviços de manutenção, o critério adotado limitou a 

competitividade, visto que os licitantes com capacidade operacional para oferecer apenas parte 

dos objetos em cada certame ficaram impedidos de participar. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor apresentou as seguintes manifestações sobre o fato: 

 “...sendo a natureza do objeto divisível, a escolha pelo segundo critério traria 

prejuízos ao complexo ou ao conjunto pretendido,  na medida em que os insumos, 

equipamentos e os serviços utilizados guardam uma compatibilidade entre si.” 

O HFCF informa alguns aspectos técnicos e assistenciais para não correr o risco da 

descontinuidade do serviço, asseverando que:  

“Destacamos que esta terapia é complexa e sujeita a riscos agregados ao não 

cumprimento das normas técnicas estabelecidas pelos órgãos reguladores, onde a 

qualidade dos equipamentos e as características do ambiente interno sustentam a 

segurança da assistência prestada.”  

“Essa assistência obrigatoriamente deverá ser realizada de forma contínua, não se 

admitindo interrupções, sendo também peculiar a presença de uma relação orgânica 
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entre a perfeita qualidade das técnicas de rotina assistenciais com o funcionamento 

ininterrupto dos equipamentos, aliados à disponibilização dos insumos necessários e 

específicos e a capa citação dos profissionais lotados no setor.”  

“(...) A par das especificidades do objeto desejado, pode também ocorrer que a divisão do 

referido objeto implique, eventualmente, em perda de qualidade e garantia da prestação do 

serviço pretendido.” 

“Além disso, devemos considerar também, as dificuldades na relação entre as possíveis 

empresas que pudessem participar de um modelo fracionado diferente do que a nossa 

Unidade escolheu.”  

“Diante de tais fatos elencados acima, conclui-se, que em razão da conveniência e 

oportunidade para que não houvesse prejuízo aos pacientes que utilizam o referido serviço, 

considerado como vital e prestado de forma continua, como critério de julgamento, 

decidimos pelo menor preço global.”  

 

Análise do Controle Interno: 

Cabe mencionar que o fato de os equipamentos e serviços em tela guardarem uma 

compatibilidade entre si não impede que os mesmos sejam cotados separadamente, de modo a 

promover maior competitividade e possibilidade de obter preços mais baixos. Para tal situação o 

termo de referência pode definir as compatibilidades entre os itens. 

Outrossim, a Unidade apenas informa que, se o objeto for dividido, há possibilidade de ocorrer 

riscos de descontinuidade do serviço, não cumprimento de normas técnicas e perda da garantia 

do serviço pretendido. Ocorre que tais riscos estão atrelados à qualidade do serviço da empresa 

contratada e ao cumprimento das cláusulas contratuais, e não à forma pela qual os serviços foram 

cotados e licitados, se divididos ou por preço global. Nesse passo, o gestor não conseguiu 

comprovar os possíveis prejuízos advindos de um pregão por menor preço por item. 

Os argumentos apresentados não podem ser aceitos, pois fica evidente que os itens poderiam ser 

divididos para aumentar a competitividade e, por conseguinte, diminuir o valor despendido, 

bastando para isso ter sido realizado um termo de referência que definisse as integrações entre as 

partes dos serviços.  

Quanto à citação de que a Unidade deve considerar as dificuldades na relação entre as possíveis 

empresas participantes de um modelo fracionado, esta é uma situação hipotética, por meio da 

qual o gestor tenta reforçar a justificativa da escolha do pregão por menor preço global. As 

possíveis “dificuldades na relação entre as empresas” podem ser dirimidas pela atuação 

tempestiva e eficiente de um fiscal de contrato, bem como aplicando as sanções previstas na Lei 

8.666/93.  

Dessa forma, o preço global foi fato preponderante para direcionar a contratação para a empresa 

citada, cumprindo ressaltar que procedimentos de mesma natureza foram observados em outros 

hospitais federais no Rio de Janeiro, sendo a empresa também a vencedora.   

 

Recomendação 001: 

Realizar estudo acerca da viabilidade técnica, financeira e operacional da opção de locação dos 

serviços de locação de equipamentos médico-hospitalares. 

Recomendação 002: 

Realizar novo procedimento licitatório, com vistas a substituir o contrato em curso, tendo em 

vista os vícios identificados no certame que resultaram na contratação em curso. 
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2.1.1.5.   CONSTATAÇÃO 

Locação de equipamentos pelo HFCF pela Empresa Microview, por meio do Pregão n.º 

08/2009, sem fundamentação adequada da necessidade, com prejuízo de R$ 1.229.673,40. 

 

Fato: 

O Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF locou quatro grupos de equipamentos de vídeo 

cirurgia ao custo mensal de R$ 435 mil, ou seja, R$5,2 milhões anuais, por meio do contrato nº 

10/2009, firmado com a empresa Microview Ltda, em 27/10/2009, oriundo do Pregão Eletrônico 

nº 08/2009, realizado em 25/09/2009: 

 Grupo 1: Sistema de videohisteroscopia eletrônica; 

 Grupo 2: Sistema de videogastroscopia e videocolonoscopia eletrônica; 

 Grupo 3: Sistema de videotorascoscopia eletrônica; 

 Grupo 4: Sistema de videoendurologia eletrônica. 

O Termo de Referência foi aprovado pelo Diretor Geral, em 06/04/2009 e a necessidade real de 

equipamentos foi objeto de Parecer Técnico do Colegiado das Clínicas Cirúrgicas composto 

pelos Chefes das clinicas cirúrgicas, do serviço de cirurgia geral e por mais dois outros membros 

cujos cargos não foram indicados. 

 

Solicitamos justificativas, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201112403/03, de 

16/08/2011, para o fato de os equipamentos de vídeo de propriedade do HFCF não terem sido 

considerados na estimativa da quantidade necessária de contratação, quando da realização do 

certame, conforme o que consta no processo.  

A Diretora Substituta Eventual e Coordenadora Assistencial encaminhou, por meio de Despacho, 

de 18/08/2011, a resposta da Chefia do Departamento de Clínicas, de 16/08/2011, subscrita por 

mais quatro médicos, no qual é relatado que o HFCF possuía “de longa data em seu acervo 

próprio equipamentos de vídeo-cirurgia”, mas que estavam obsoletos. Argumenta, ainda, que o 

desenvolvimento de novas e modernas práticas de tratamento, que antes eram indisponíveis pela 

falta destes equipamentos mais modernos, passaram a ser realizadas na unidade e que os antigos 

foram designados para procedimentos mais rudimentares. Especificamente quanto ao 

questionamento sobre a avaliação dos produtos de vídeo disponíveis, informou: 

“[...] foi avaliado o que poderia ser aproveitado [...], comparando-se com o tamanho da 

clientela a ser atendida nesta unidade. Ponderaram-se tipos de tratamentos a serem 

realizados. Considerou-se o potencial de ensino de especialização médica em programas 

de Residência Médica aqui credenciados, controladas pela União através do Ministério 

da Educação. Comparou-se o número de médicos e clínicas usuárias dos sistemas e o 

número de salas de cirurgia disponíveis. Todos os Serviços Médicos potencialmente 

capazes de usar essas tecnologias se manifestaram a respeito. 

O corpo clínico muito discutiu todas as considerações acima relatadas com a Direção do 

Hospital e conjuntamente se concluiu a opção de contratar equipamentos de vídeo-

cirurgia de terceiros, na melhor quantidade possível para atender ao equilíbrio da 

equação custo-benefício, levando sim em consideração aqueles equipamentos que 

estavam em funcionamento mais antigos existentes na unidade. 
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Constatamos no inventário de 2010 a existência de equipamentos próprios similares àqueles 

locados, muitos adquiridos em datas próximas à vigência do contrato e avaliados em bom estado 

e sem o preço de aquisição efetivo: 

 

Quadro I – Equipamentos próprios similares aos locados. 

Reg. 

Patrim. 

Equipamento Data 

aquisição 

Sit. Valor 

aquisição  

(R$) 

009390 vídeo endoscópio digestivo - grupo do material: 

65400152008ne903032, n.fiscal 097, labor med 

aparelhos de precisão Ltda., ecco 2231, compra 

efetuada pelo nerj, vídeo gastroscópio. marca: fujinon 

modelo: eg-250wr5 série: kg202a403 

01/07/2009 bom  23.700,00 

009389  câmera vídeo endoscópio digestivo - grupo do 

material: 65400152008ne903032, n.fiscal 097, labor 

med aparelhos de precisão Ltda., ecco 2232, compra 

efetuada pelo nerj, vídeo gastrocópio. marca: fujinon 

modelo: eg-250wr5 série: kg202a390 

01/07/2009 bom 23.750,00 

009388 colonovideoscópio - grupo do material: 

65400152008ne903032, n.fiscal 097, labor med 

aparelhos de precisão Ltda., ecco 2234, compra 

efetuada pelo nerj, vídeo colonoscópio marca: fujinon 

modelo: ec201wl série: 2c323a07 

01/07/2007 bom 47.500,00 

009387 colonovideoscópio - grupo do material: 

65400152008ne903032, n.fiscal 097, labor med 

aparelhos de precisão Ltda., ecco 2233, compra 

efetuada pelo nerj, vídeo colonoscópio. marca: fujinon 

modelo: ec201wl série: 2c323a071 

01/07/2007 bom 47.750,00 

009386 impressora color vídeo printer – grupo do material: 

65400102008ne903032, n.ficscal 097, labor med 

aparelhos de precisão Ltda., ecco 2230, compra 

efetuada pelo nerj, vídeo printer color marca: vídeo 

pinter sony modelo: up-20 série: 24040 

01/07/2007 bom  9.700,00 

009385 kit multimídia (cd-rom, sound) - grupo do material: 

7420001empenho 2008ne903032, n.fiscal 097, labor 

med aparelhagem de precisão Ltda., ecco 2229- 

compra efetuada pelo nerj, gravador de dvd marca: lg 

modelo: dr 385 marca: lg série: 904azka2h285 

01/07/2009 bom   1.000,00 

009384 processador processadora de filme radiográfico - 

grupo do material: 6550005empenho 2008ne903032, 

n.fiscal 097, labor med aparelhagem de precisão Ltda., 

ecco 2228, compra efetuada pelo nerj, processadora de 

vídeo marca: fujinon modelo: epx-2200 série: 

4v338b141 

01/07/2007 bom  5.000,00 

009383 monitor de vídeo (diversos) - grupo do material: 

7420008empenho 2008ne903032, n.fiscal 097, labor 

med aparelhagem de precisão Ltda., ecco 2227-

compra efetuada pelo nerj, monitor lcd marca: fujinon 

modelo: cdl1576a série: 1v486a008 

01/07/2009 bom  1.000,00 

009361 kit multimídia (cd-rom, sound) - grupo do 01/05/2009 bom  1.000,00 
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material:74200012009nl61-onco-rio, ecco: 2148, 

sistema de videolaparoscopia. marca: samsung. 

modelo: dvd-a150 série: 80776xaq2005gon 

009360 micro-câmera p/cirurgia - grupo do material: 

65400152009nl61-onco-rio, ecco: 2147, sistema de 

videolaparoscopia. marca: karl storz. modelo: 

20213020 série: bb648104-p 

01/05/2009 bom  5.000,00 

009359 fonte fonte de luz fria c/lâmpada de xenon - grupo do 

material: 65400152009nl61-onco-rio, ecco 2146, 

sistema de videolaparoscopia. marca: karl storz. 

modelo: 20133120 série:bb640827 

01/05/2009 bom  74.786,90 

009358 insuflador eletrônico automático de gás (co2) 

c/monitor digital - grupo do material: 

65350032009nl61-onco-rio, ecco: 2145, sistema de 

videolaparoscopia. marca: karl storz. modelo: 

26430520 série: cbi6291-b 

01/05/2009 bom  30.000,00 

009358 insuflador eletrônico automático de gás (co2) 

c/monitor digital - grupo do material: 

65350032009nl61-onco-rio, ecco: 2145, sistema de 

videolaparoscopia. marca: karl storz. Modelo: 

26430520 série: cbi6291-b 

01/05/2009 bom  30.000,00 

009357 monitor de vídeo (diversos) - grupo do material: 

74200082009nl61-onco-rio, ecco: 2144, sistema de 

videolaparoscopia. marca: karl storz. modelo: sc-

sx19aiah série: 08-112606 

01/05/2009 bom  1.000,00 

009356 micro-câmera p/cirurgia - grupo do material: 

65400152009nl61-onco-rio, ecco: 2143, sistema de 

videohisteroscopia. marca: karl storz.. modelo: 

20213020 série: bb6448071-p 

01/05/2009 bom  5.000,00 

009355 fonte de luz fria c/lampada de xenon–grupo do 

material: 65400152009nl61-onco-rio, ecco: 2142, 

sistema de videohisteroscopia. marca: karl storz. 

Modelo: 20131520 série: bb0641076 

01/05/2009 bom  50.616,75 

009354 insuflador eletrônico automático de gás (co2) 

c/monitor digital - grupo do material: 

65350032009nl61-onco-rio, ecco: 2141, sistema de 

videohisteroscopia marca: karl storz. Modelo: 

26431520 série: ab01784-b 

01/05/2009 bom  24.000,00 

009354 insuflador eletrônico automático de gás (co2) 

c/monitor digital - grupo do material: 

65350032009nl61-onco-rio, ecco: 2141, sistema de 

videohisteroscopia marca: karl storz. Modelo: 

26431520 série: ab01784-b 

01/05/2009 bom   24.000,00 

009353 monitor de vídeo (diversos) - grupo do material: 

74200082009nl61-onco-rio, ecco: 2140, monitor de 

viedo–sistema de videohisteroscopia marca: karl storz 

modelo: sc-sx19aiah série: 08-112756 

01/05/2009 bom  1.000,00 

009352 processadora de filme radiográfico - grupo do 

material: 65500052009nl61-onco-rio –ecco 2214. 

Processadora de vídeo - aguadar inclusço no catalogo - 

marca: gyrus-acmi modelo: inviso idc série: 

01/05/2009 bom  5.000,00 
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08021433, 

009111 camera vídeo endoscópio digestivo - grupo do 

material: 6540015video gastroscópio marca: fuginon 

modelo: eg-250wrs 

01/12/2009 bom  0,01 

008906 uretroscópio - grupo do material: 6540010 

ureterorrenoscópio flexível comp. 70cm ang. 90 

marca: gyrus acmi modelo: dur-8e flexível série: 

8e4406 

01/09/2008 bom 149.500,00 

008858 aparelho gastrofibroscópio – grupo do material: 

6540015em manutenção para orçamento infratec 

marca: olimpus modelo: gif-e marca: olimpus série: 

2500593 

01/07/2008 bom  0,01 

008857 aparelho broncofibroscópio - grupo do material: 

6540015 marca: olimpus modelo: bf.3c30 marca: 

olimpus série: 2601079 

01/07/2008 bom  0,01 

008766 colonovideoscópio - grupo do material: 

6540015videocolonoscopio marca: fujinon modelo: 

ec201wl série: 1c323a205 

01/05/2007 bom  0,01 

007746 colonovideoscópio - grupo do material: 6540015 

marca: fuginon modelo: ec250hl5 série: 2c376a097 

01/05/2007 bom  84.686,27 

007688 

 

fibroscópio - grupo do material: 

6540015(fibrogastroscopio) marca: fujinon modelo: fg 

100 fp série: 5141550 

01/05/2008 bom  0,01 

007648 suporte p/soro - grupo do material: 714000103 

ganchos marca: rc moveis modelo: de parede 

01/10/2007 bom  234,00 

007647 suporte rack - grupo do material: 

7110010
a
p.endoscopia composto de maleta com 

acessórios e fonte de luz xenon marca karl storz. 

nfs.58825/58826/58827. marca: strattner/k.storz 

modelo: p/ap.endoscopia série: hs10.010 

01/10/2007 bom  87.555,15 

007645 fonte de luz fria c/lâmpada de xenon – grupo do 

material: 6540015equipamento de videolaparascopia . 

marca: karl storz . modelo: xenon nova 300 série: 

md0626547  

01/10/2008 bom   20.673,74 

007565 bisturi tipo gabinete, elétrico - grupo do material: 

6540002 marca: wem série: 1590 

01/04/2007 bom  15.649,60 

007562 bisturi tipo gabinete, elétrico - grupo do material: 

6540002 marca: wem série: 1587 

01/04/2007 bom  15.649,60 

007520 colposcópio - grupo do material: 6540015(encontra-se 

na ginecologia) doa¿¿o inca 05/2008. marca: 

b.j.vasconcellos modelo: . série: 25816 

01/03/2007 bom  19.882,36 

007519 colposcopio - grupo do material: 6540015(encontra-se 

na ginecologia) doa¿ço inca n§ 05/2008. marca: 

b.j.vasconcellos modelo: . série: 25794 

01/03/2007 bom  19.882,36 

007518 colposcópio - grupo do material: 6540015(encontra-se 

na ginecologia) doação inca nº 05/2008. marca: 

b.j.vasconcellos modelo: . série: 25814 

01/03/2007 bom  19.882,36 

006785 monitor de vídeo (diversos) - grupo do material: 

7420008(p/ broncoscopio, tubo triniton, resolucao 600 

linhas) marca: sony modelo: lmd14 marca: sony série: 

3011525 

01/12/2066 bom  9.490,00 
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006784 aparelho broncoscópio - grupo do material: 

6540015(com ajuste de imagem white balance 

automático) marca: fuginon modelo: eb2705 série: 

2b049a032 

01/07/2008 bom  71.186,28 

006783 fonte de luz fria c/lampada de xenon – grupo do 

material: 6540015(vídeo processadora de imagem ( ¿ 

veio nl de transf.)n.f.3247 marca: fuginon modelo: epx 

2200  série: 3v338b248  

01/07/2008 bom  60.700,00 

006731 ressectoscópio urológico - grupo do material: 

6540015mala preta com aparelho de reccao r. wolf 

marca: r. wolf modelo: n/t série: n/t 

01/06/2006 bom  0,01 

006730 litotritor - grupo do material: 6540015 marca: thorens 

medical modelo: vídeo surgery série: 03-2025 

01/06/2006 bom  0,01 

005932 aparelho de videolaparoscópio - grupo do material: 

6540015 marca: caution modelo: lab-150w série: n.t 

01/11/2007 bom  0,01 

005860 aparelho coledocofibroscópio - grupo do material: 

6540015 marca: fujinon modelo: cho-sp série: s/n 

01/11/2007 bom  0,01 

005332 aparelho de videolaparoscópio - grupo do material: 

6540015 marca: caution modelo: lab-150w série: n.t 

01/07/2007 bom  0,01 

003199 fonte de luz fria c/lâmpada de halogeneo - grupo do 

material: 6540015 marca: micronal modelo: ls 277 

série: 11/38 8491 

01/10/2008 bom  0,01 

003156 aparelho p/endoscopia sistema optico – grupo do 

material: 6540010 (videoduodenoscópio ) deposito 

lavanderia -ecco marca: olympus .. modelo: type130 

série: 2621417 

01/03/2006 bom  0,01 

003155 aparelho p/endoscopia sistema optico - grupo do 

material: 6540010deposito da lavanderia - ecco marca: 

fujinon modelo: fc-100l12 série: 123 

01/03/2006 bom  0,01 

003145 fonte de luz fria - grupo do material: 6540015sala 2 

marca: fujinon modelo: system 2200 série: rs 232c 

01/03/2006 bom 0,01 

003138 bisturi tipo gabinete, elétrico - grupo do material: 

6540002 marca: wem modelo: tipo gabinete série: 

1589 

01/03/2007 bom  15.649,60 

Fonte: Inventário Geral em 25/07/2011 e inspeção física por amostragem. Obs. os bens com valor de R$0,01 se 

devem à ausência de localização das notas fiscais, segundo o Chefe do Setor de Patrimônio. 

 
 

1) Realizamos inspeção física em 27 (vinte e sete) destes 48 (quarenta e oito) equipamentos 

(56%) localizados nos ambulatórios, em 24/08/2011, e constatamos o seguinte, conforme fotos: 

1.a) dois colonovideoscópios novos aparentemente nunca usados (ainda com plástico) - pats. 

9388 e 9389: 
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Duas malas colonovideoscópios novos 

 

 

 
Colonovideoscópio com informação “novo 

s/ uso” 

 

 
Colonovideoscópio com informação “novo 

sem uso, guardado desde 27/07/2010 
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Colonovideoscópio pat. 9388 com plástico 

 

 

 

 
Colonovideoscópio pat. 9389 com plástico 

 

 

1.b) um colonovideoscópio em bom estado dependurado em armário sem uso - pat. 9387:  

 

 

Colonovideoscópio pat. 9387 sem uso 
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1.c) um ureterorenofibroscópio em bom estado guardado em mala sem uso (reserva) - pat. 

08906: 

 

Mala ureterorenofibroscópio - pat. 08906 

 

 

Detalhes ureterorenofibroscópio–pat. 08906 

 

1.d) uma estante com sistema de vídeo completo instalado junto com um locado em ambulatório 

da endoscopia que atende apenas um paciente por vez, o que já tinha sido observado em vista no 

dia 10/08/2011: 

 
02 estantes com sistemas completos de vídeo   

instalados em ambulatório da endoscopia onde 

se atende um paciente por vez (24/08/2011) 
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Ambulatório da endoscopia (18/08/2011) 

onde 02 estantes com sistemas completos 

de vídeo estavam instalados. 

 

2) Constatamos que três bisturis de argônio, marca Wen, modelo SS 200 locados estavam sem 

utilização, no Centro Cirúrgico, conforme inspeção física em 10/08/2011, sendo que dois deles 

fazem parte do contrato com preços não discriminados.  

 

 
Detalhe caixa Bisturi  

 

 

O Chefe de Departamento de Clínicas alegou (despacho de 16/08/2011) que os produtos estariam 

“em caráter de disponibilidade terceirizada” e que dependem de “indicação e solicitação do 

cirurgião para sua atividade específica, devidamente marcada e agendada com antecedência. 

São reservados para cirurgias avançadas e realizadas por pessoal qualificado. O bisturi de 

argônio fica disponível para uso quando necessário e adequado ao procedimento planejado pelo 

médico cirurgião”.  

Considerando a ausência de discriminação dos preços de locação de cada equipamento alocado 

ao contrato e equivalente àqueles já existentes no Hospital e ociosos; e a ausência de 

discriminação dos seus respectivos preços de aquisição na proposta ou das respectivas notas 

fiscais de aquisição (apesar de solicitadas na SF 2011124403/03, de 16/08/2011), estimamos o 

valor total que foi pago sem fundamentação da necessidade, aplicando os percentuais propostos 

pela contratada como custo de locação, de acordo com os respectivos grupos (II - sistema de 

endoscopia e colonovideoscópios - 2,71378%; e IV - Ureterorenofibroscópio -  3,66082%) sobre 

os seus preços de aquisição, obtidos em proposta comercial e em outras vendas da contratada.  
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2.a) três colonovideoscópios: 

 

Quadro II – Estimativa de prejuízo pela locação de colonovideoscópios  

sem demonstração da necessidade 

Preço  

aquisição 

% sobre  

preço aquisição 

Preço locação 

 estimado/mês 

Tributos Vigência 

meses 

Total 

Prejuízo 

 

234.884,88 

 

2,71378 

 6.374,26   

1,0865 

22 152.363,94 

 6.374,26  22 152.363,94 

 6.374,26  22 152.363,94 

 Total 457.091,82 

Fonte: preço aquisição: NF 3094 da Microview emitida, em 22/12/2010 para o Hospital 

Federal de Bonsucesso (empenho 2009NE901728, de 01/12/2008). Vigência de 22 meses, de 

27/10/2009 até 27/08/2011. 

 

2.b) um ureterorenofibroscópio em bom estado guardado na mala sem uso: 

 

Quadro III – Estimativa de prejuízo pela locação de ureterorenofibroscópio  

sem demonstração da necessidade 

Preço 

aquisição 

% sobre 

preço aquisição 

Preço locação 

estimado/mês 

Tributos Vigência 

meses 

Total 

Prejuízo 

78.600,00 

 

3,66082 2.877,40 1,0865 22 68.778,60 

Fonte: preço aquisição: proposta comercial Microview, de 18/08/2011 enviada para o HFCF. Vigência 

de 22 meses, de 27/10/2009 até 27/08/2011. 

 

 

2.c) Quanto ao sistema completo de endoscopia, consideramos a metade do preço mensal de 

locação para o Grupo 2 da planilha de custo e formação de preços da contratada: Sistema de 

videogastroscopia e videocolonoscopia eletrônica (R$54.804,16 : 2 = R$27.402,08), menos o 

preço estimado de locação de um bisturi (item 2 a seguir). 

 

Quadro IV – Estimativa de prejuízo pela locação de sistema de endoscopia 

sem demonstração da necessidade 

Preço estimado da 

locação sistema de 

endoscopia 

(a) 

Preço 

locação 

mês/bisturi 

(b) 

Preço estimado 

locação/mês 

(c = a – b) 

Tributos 

(d) 

Vigência 

Meses 

(e) 

Total 

Prejuízo 

(c x d x e) 

27.402,08 (2.300,00) 25.102,08 1,0865 22 600.015,02 

Fonte: Grupo II da planilha de custo e formação de preços da contratada composto por Monitor, 

processadora de vídeo, fonte de luz, videogastroscópio, videoduodenoscópio, videocolonoscópio, 

gravador digital, troley, conjunto de instrumentais e lavadora endoscópia. 
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3) Quanto aos dois bisturis de argônio. 

 

Quadro V – Estimativa de prejuízo pela locação bisturis sem demonstração da necessidade 

Preço  

aquisição 

% sobre  

preço aquisição 

Preço estimado 

locação/mês (a) 

Tributos 

(b) 

Vigência 

(c) 

Total Prejuízo  

(a x b x c) 

 

80.000,00 

 

2,71378 

2.171,02  

1,0865 

22 51.893,98 

2.171,02 22 51.893,98 

    Total 103.787,96 

Fonte: preço aquisição: item 37 do pregão SRP 20/2010 do HCE vencido pela própria contratada. 

Vigência de 22 meses, de 27/10/2009 até 27/08/2011. 

 

Considerando que não consta no processo e não foi apresentado um estudo técnico detalhado 

sobre a situação de cada um dos equipamentos próprios do HFCF para fins de estimativa da 

natureza e da quantidade efetivamente necessária de locação, tendo em vista os princípios da 

economicidade e eficiência, estimamos um prejuízo total de R$1.229.673,40 (R$457.091,82 + 

R$68.778,60 + R$600.015,02 + 103.787,96), apenas com base na verificação de 56% dos 

equipamentos de vídeo mais novos de propriedade do Hospital. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto ao questionamento sobre a falta de justificativa que demonstre a necessidade de locação 

dos equipamentos de videocirurgia, o gestor afirma que o modelo de locação foi adotado por 

orientação de um parecer técnico de um Colegiado Cirúrgico da Unidade.  

Neste ficou estabelecido que o modelo de locação seria o mais adequado naquele momento por 

agregar ao serviço a preparação, operação, limpeza, desinfecção e esterilização destes 

equipamentos, serviços estes que não se tinha condições de executar em decorrência da falta de 

recursos humanos capacitados.  

Quanto a não consideração dos equipamentos próprios para se estimar o quantitativo da 

contratação o hospital afirma que fora realizada estimativa de quantidade e especificações 

técnicas dos equipamentos, considerando a existência dos próprios da Unidade em atividade e 

que estes últimos seriam utilizados em procedimentos menos complexos e os locados em exames 

de alta precisão devido à diferença tecnológica entre estes. Destacou-se que: 

“...a produção de alguns equipamentos próprios não foi contabilizada, pois estes se 

encontram inutilizados em decorrência da RDC nº 08 de 27 de fevereiro de 2009 – 

ANVISA, fato este que será mais bem analisado abaixo.  Não existe nenhum documento, 

entre os examinados, que demonstre como foi realizada estas estimativas.” 

Quanto à existência de equipamentos locados semelhantes aos existentes no HFCF, sendo alguns 

adquiridos em datas próximas a do inicio do contrato de locação, esclarece que: 

“A)os equipamentos próprios não poderiam ser comparados aos locados, que não são 

similares pela diferenças tecnológicas destes.   

B) com a RDC nº 08 de 27 de fevereiro de 2009 – ANVISA surgiu novo problema para a 

Unidade, pois uma vez que tenha sido desinfectado através do produto glutaraldeído o 

equipamento não poderá ser imerso em solução do ácido peracético e, caso isto ocorra, 
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haverá corrosão do tubo flexível e inutiliçarão total o equipamento, segundo 

informações do fabricante. Não há entre a documentação analisada declaração da 

fabricante que comprove esta informação. Afirma-se que este seria o caso de alguns 

equipamentos e acessórios e que embora estejam inutilizados estão sendo bem 

preservados. Assim alega-se que a não utilização desses equipamentos decorre da 

alteração no sistema de desinfecção e limpeza acima descrito. Que os 04 colonoscópios 

próprios existentes no HFCF enquadram-se nesta situação e como forma de evitar o 

uso indevido foram embalados em plástico e etiquetados vedando sua utilização, dando 

a impressão de novos. Que estes equipamentos estão em estantes “lado a lado” aos 

equipamentos locados, pois estes locais são mais seguros para a guarda destes 

materiais. Esclarecem que os equipamentos recebidos em 2009 enquadram-se neste 

caso. A RDC data de março de 2009, os equipamentos adquiridos na data próxima o 

contrato de locação foram recebidos através da aquisição realizada pelo NERJ, 

ocorrida em julho de 2009. Por escolha da clinica foi utilizado em julho de 2009 o 

glutaraldeído nestes equipamentos novos, inutilizando-os. A justificativa é que a 

adaptação ao novo método ainda não havia sido totalmente concluída, quando foram 

recebidos pelo Senhor Chefe da Gastroenterologia estes 02(dois) colonoscópios 

adquiridos pelo NERJ e que pressionados pela demanda assistencial existente no setor 

e pela insuficiência de equipamentos que permitisse o desejado e necessário 

atendimento a essa demanda ambulatorial o Chefe da Clínica decidiu iniciar os 

atendimentos com os referidos equipamentos, mesmo sendo necessário realizar sua 

desinfecção por glutaraldeído. Isso permitiu por um lado o desafogamento da 

prestação do atendimento assistencial, mas trouxe como conseqüência o impedimento 

de continuidade na utilização dos colonoscópios, vez que após a desinfecção pelo 

glutualdeido passariam a não mais poder ser desinfectados pelo novo método de 

desinfecção que ainda estava em fase de adaptação naquele momento.  

C) Alega que a descrição “bom” na classificação patrimonial tão somente atesta sua 

existência no setor onde o equipamento esta alocado, não levando em consideração sua 

real condição técnica em função da sua utilização. Que cabe o Serviço de Engenharia 

Clínica realizar as manutenções e consertos nos equipamentos mantendo o registro da 

ocorrência, o que torna possível a este setor afirmar a situação de cada equipamento e 

que mesmo esta avaliação restringe ao funcionamento básico do mesmo sem adentrar 

no mérito de sua funcionalidade operacional que só pode ser atestada pelo profissional 

especialista de que dele se utiliza. 

D) Quanto a subtilização dos bisturis de argônio afirma-se que os mesmo devem 

permanecer disponível pois a necessidade dos mesmos  em um procedimento cirúrgico 

nem sempre é previsível e que no intuito de prevenir risco de eventual não 

funcionalidade destes equipamentos em um momento  cirúrgico crítico  a  contratada 

mantinha mais dois bisturis como reserva técnica. Que o contrato contemplava dois e a 

empresa sem custos adicionais, mantinha mais dois como reserva técnica. Consta 

declaração da MicroView quanto esta liberalidade.” 

 

Análise do Controle Interno: 

O gestor menciona que não existe documento comprobatório da estimativa de quantidade e 

especificações técnicas dos equipamentos a serem locados levando em consideração a 

produtividade dos itens próprios do hospital, apenas informou que os mesmos encontravam-se 

defasados tecnologicamente. Dessa forma, não houve cotejamento entre a demanda do hospital e 

a capacidade operacional dos equipamentos próprios para a composição da estimativa dos 

equipamentos a serem locados, e, dessa forma, foi considerada apenas a necessidade de serviços 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais IV - 28 

 

de preparação, operação, limpeza, desinfecção e esterilização dos itens, procedimentos estes 

agregados ao serviço de locação. 

Sobre a possibilidade de corrosão do tubo flexível dos colonoscópios em decorrência da 

alteração do procedimento de desinfecção, tal fato é verídico, todavia não é razoável manter um 

aparelho em desuso simplesmente por causa da modificação do procedimento de esterilização. 

Uma vez que não se pode esterilizar por meio do novo método com ácido peracético, tem-se que 

realizar o processo com a substância anteriormente adotada, o glutaraldeído, de forma que as 

estruturas não sofram avarias e os aparelhos sejam efetivamente utilizados. E a alegação de que 

tais itens foram embalados em plásticos conferindo-lhes aparência de novos é um tanto quanto 

surpreendente, já que essa explicação não foi fornecida quando da verificação in loco realizada 

pela equipe da CGU. 

A justificativa de que a classificação do equipamento próprio como “bom” teria sido meramente 

patrimonial revela a fragilidade da avaliação dos itens pelo hospital, por meio da qual não se 

consegue averiguar se os bens estão disponíveis para utilização. 

No que tange à subutilização dos bisturis de argônio, a Unidade informou que são equipamentos 

utilizados em cirurgias avançadas, não compondo a rotina cirúrgica, mas permanecem prontos 

para utilização para casos específicos. Por ter apresentado justificativa e declaração da empresa 

informando que oferece reserva técnica desses equipamentos sem ônus para o hospital, este 

apontamento resta elidido. 

 

Recomendação 001: 

Realizar análise minuciosa dos equipamentos próprios do hospital, com verificação de estado 

geral do item, capacidade operacional e necessidade de manutenção, de modo a subsidiar a 

estimativa de necessidade de locação ou aquisição de equipamentos. 

Recomendação 002: 

Implementar melhorias na classificação patrimonial dos bens da Unidade de modo que os dados 

possam refletir a real situação dos itens catalogados. 

Recomendação 003: 

Realizar estudo acerca da viabilidade técnica, financeira e operacional da opção de locação de 

equipamentos médico-hospitalares. 

Recomendação 004: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

deram causa à contratação de serviço que resultaram no prejuízo apontado. 

 

 

2.1.1.6.  CONSTATAÇÃO 

Ausência de economicidade na opção pela locação de equipamentos hospitalares de vídeo 

cirurgia pelo HFCF, por meio do Contrato nº 10/2009 com a MICROVIEW, oriundo do 

Pregão nº 08/2009, resultando em um prejuízo potencial de 5.891.597,00. 

Fato: 

O HFCF realizou, em 25/09/2009, o Pregão nº 08/2009 para contratação de empresa 

especializada na locação de equipamentos hospitalares de vídeo com manutenção preventiva e 

corretiva e assistência técnica de quatro grupos de equipamentos em um mesmo item do pregão, 

conforme detalhado abaixo: 
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 Grupo 1: Sistema de videohisteroscopia eletrônica; 

 Grupo 2: Sistema de videogastroscopia e vdeocolonoscopia eletrônica; 

 Grupo 3: Sistema de videotorascoscopia eletrônica; 

 Grupo 4: Sistema de videoendurologia eletrônica. 

O Chefe do Serviço de Infraestrutura encaminhou pedido de contratação s/n, em 06/04/2009 e o 

Termo de Referência foi aprovado pelo Diretor Geral, em 06/04/2009.  

No dia 29/09/2009, o pregoeiro adjudicou à empresa Microview - Comércio e Representações de 

Produtos Médicos Hospitalares Ltda e, em 27/10/2009, assinado o contrato nº 10/2009. 

A planilha de custo e formação de preços dos serviços apresenta as seguintes parcelas: 

 Custo de utilização calculado a partir da aplicação de uma taxa de 2% a 4% sobre o preço 

de aquisição do equipamento (informado pela contratada), incrementado pelo custo de 

treinamento ao usuário. Corresponde ao custo de locação; 

 Custos dos serviços de manutenção preventiva/corretiva que corresponde aos custos 

indiretos de mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, insumos de mão de obra; 

 Demais custos: despesas operacionais/administrativas e lucro; 

 Tributos. 

Com o objetivo de confirmar o preço de aquisição dos equipamentos que foi utilizado como base 

para apurar a parcela do custo de locação, solicitamos, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 

201112403/03, de 16/08/2011, a comprovação, por meio de cópias das notas fiscais/orçamentos, 

do “valor de aquisição dos equipamentos” constante em coluna da planilha e no item 

denominado “custo inicial” da “demonstração de viabilidade financeira” objeto do Memorando 

044/2010/SECONT/HJ/MS, de 29/09/2010 (fls. 944/949.  

Entretanto, em resposta foram encaminhadas notas fiscais de aquisições realizadas por outros 

hospitais, portanto não sendo comprovada a compra dos equipamentos pela contratada pelo 

HFCF, tampouco a conformidade do preço de aquisição utilizado pela contratada para apurar o 

custo da locação em sua planilha de custos. 

Comparamos o custo total da locação (parcela 1), ao final da vigência de 48 meses, com o valor 

total de aquisição dos equipamentos, apresentado pela própria contratada, e apuramos o seguinte: 

 

Quadro VI  - comparação entre o valores pagos pela locação e pela aquisição 

Grupos 

equip. 

vídeos 

Preço 

locação/mês  

(R$) 

Quant. 

meses -  

vigência 

Total a ser pago 

na locação (R$)  

(a) 

Valor de 

aquisição (R$) 

(b) 

Valor a ser pago  

a mais pelo equip.   

(a-b) 

I 

histeroscopia 

101.713,67 48 4.882.256,16 2.537.586,00 2.344.670,16 

 

 

II 

gastroscopia 

54.804,16 48 2.630.599,68 2.013.216,00 617.383,68 

 

III 

torascoscopia 

35.494,59 48 1.703.740,32 962.790,00 740.950,32 

 

IV 

endurologia 

105.314,96 48 5.055.118,08 2.866.525,00 2.188.593,08 

 

Total 297.327,39 48 14.271.714,00 8.380.117,00 5.891.597,00 
Fonte:  planilha de custo e formação de preços da empresa contratada e “custo inicial” indicado na 

“demonstração de viabilidade financeira” (Memorando 044/2010/SECONT/HJ/MS, de 29/09/2010, às fls. 

944/949). 
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Constatamos, conforme o quadro, que a opção do HFCF pela locação dos equipamentos ficará, 

ao final da vigência, no mínimo R$5.891.597,00 mais cara que a opção pela aquisição de todos 

os equipamentos, sem somar a economia relativa à parcela do custo da manutenção preventiva e 

corretiva, especialmente do período coberto pela garantia, e os demais custos (tributos etc.).  

Dessa forma, considerando que o item anterior deste relatório apontou prejuízo no valor de 

R$ 1.229.673,40 devido a terem sido locados equipamentos que o Hospital possuía similar, o 

prejuízo para a constatação deve descontar esse valor. Assim, o prejuízo para o período de 48 

meses chega R$ 4.661.923,60 (R$5.891.597,00 - 1.229.673,40).   

Como o contrato teve início em setembro de 2009, com vigência prevista de 48 meses, no mês de 

referência do cálculo do prejuízo, agosto de 2011, o contrato atinge 24 meses de vigência, 

representado que o prejuízo apresentado deve ser dividido em duas partes idênticas de 

R$ 2.330.961,80 para se apontar o prejuízo efetivo (já ocorrido) e o potencial (a ser realizado)  

Em pouco mais de dois anos (28 meses), o HFCF terá pago em locação o equivalente ao custo 

total de aquisição dos equipamentos, considerando os preços praticados pela própria contratada 

no cálculo de sua proposta. 

Cabe ressaltar, que além da remuneração pelo custo de utilização do equipamento, a contratada é 

remunerada por: Custos dos serviços de manutenção preventiva/corretiva que corresponde aos 

custos indiretos de mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, insumos de mão de obra; Demais 

custos: despesas operacionais/administrativas e lucro; e Tributos. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto à ausência de economicidade na opção pela locação o HFCF não apresenta estudo 

detalhado que demonstre que a locação é mais econômica do que a compra de novos 

equipamentos. Descreve sobre as vantagens da locação sem apresentar subsídios para concluir-se 

que o mesmo resultado não seria possível com o processo de aquisição. Utiliza-se de uma série 

de analises financeiras evolvendo taxa de juros, capitalização que somente pessoas com 

conhecimento na área poderiam melhor avaliar a procedência das informações apresentadas. 

Informa que o calculo efetuado pelos Auditores não considerou o desgaste acelerado que estes 

equipamentos sofrem em função da intensa carga de trabalho que são submetidos e considera a 

vida útil destes equipamentos em 3(três) anos. Não é apresentada nenhuma documentação para 

corroborar esta afirmativa.  

Informa que, ao optar pela locação, o HFCF considerou os benefícios desse modelo de prestação 

de serviço, como exclusivos e fundamentais para alcançar a disponibilização efetiva das técnicas 

de vídeo endoscopia e vídeo cirurgia.  

Acrescenta que como o modelo de locação que inclui a manutenção preventiva e corretiva, com 

fornecimento de peças na sua totalidade e associado a isso, a troca do equipamento em caso dano 

seria mais complicada, pois o HFCF garante a não interrupção do serviço, 24 horas por dia e em 

todos os dias da semana. Ainda informa que: 

“Na locação não há necessidade de se imobilizar capital com a aquisição dos 

equipamentos. O custo inicial do investimento é baixo e parcelado ao longo do período do 

contrato. Antes do implemento da locação dos equipamentos de vídeo na Unidade não era 

possível atingir o patamar de eficiência desejado em relação à produtividade e ao pleno 

domínio das melhores práticas existentes na medicina no que tange a esses procedimentos, 

as quais, no olhar da atual gestão, deveriam estar acessíveis para toda a população do 

Estado, apesar da existência de alguns equipamentos próprios.” 
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Análise do Controle Interno: 

Como o próprio gestor afirma, não foi apresentado estudo detalhado acerca da vantajosidade da 

opção pela locação dos equipamentos, não obstante apenas faz a abordagem de que “o hospital 

considerou os benefícios desse modelo de prestação de serviços como exclusivos e fundamentais 

para alcançar a disponibilização efetiva das técnicas de videocirurgia”. Cumpre salientar que os 

benefícios advindos das técnicas de videocirurgia existem em razão dos aparelhos, sejam eles 

locados ou não. 

Sobre a justificativa da garantia da não interrupção do serviço em decorrência da manutenção 

preventiva e corretiva oferecida pela empresa locadora, cabe ressaltar que se houvesse um 

contrato que abarcasse somente a manutenção dos equipamentos, a continuidade do serviço 

também estaria garantida.  

O custo inicial do investimento, considerado baixo pelo gestor, se analisado durante a vigência 

do contrato, revela um dispêndio bem maior se comparado à aquisição dos equipamentos, como 

já calculado e demonstrado por esta CGU. 

Ademais, ressalta-se que o alcance de um patamar de eficiência não reforça a argumentação em 

prol da locação, visto que, se mais equipamentos estão disponíveis e sendo utilizados, mais 

cirurgias são realizadas, fato que independe de o equipamento ser locado ou próprio do hospital. 

Quanto à apresentação de demonstrativos dos cálculos realizados pela Empresa Microview 

correspondentes à comparação entre locação e aquisição dos equipamentos, impende salientar 

que a empresa em tela, por atuar na área de locação e manutenção e possuir grande interesse em 

comprovar as benesses do serviço que presta, tem seu demonstrativo colocado em suspeição. 

Por todo o exposto, mantém-se a constatação. 

 

Recomendação 001: 

Realizar estudos acerca da viabilidade técnica, financeira e operacional da opção de locação dos 

serviços, bem como da real necessidade de se locar equipamentos, definindo o quantitativo, com 

vistas a adequar esse quantitativo à necessidade do Hospital. 

 

 

2.1.1.7.  CONSTATAÇÃO 

Valorização indevida dos encargos sociais e trabalhistas na planilha de composição de 

custos dos serviços de locação de equipamentos de vídeo, acarretando um prejuízo 

potencial total de R$ 2,2 milhões até o final da vigência do Contrato nº 10/2009, firmado 

entre o HFCF e a Empresa Microview, oriundo do Pregão nº 08/2009. 

 

Fato: 

Para o cálculo dos encargos sociais e trabalhistas nas planilhas de composição de custos dos 

equipamentos do Pregão nº 08/2009, a contratada multiplicou o salário mensal total dos técnicos 

(nº de técnicos x salário mensal unitário = base de cálculo dos encargos) novamente pelo nº de 

técnicos para se chegar a uma nova base.  
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Quadro VII – Apuração da base de cálculo dos encargos sociais e trabalhistas. 

II - Custos indiretos de mão de obra/mês 

Função Quant.  Horas/ 

sem. 

Sal. mensal 

 Unitário  

(R$) 

Sal.  

Mensal  

(R$) 

Base de  

cálculo 

 correta (R$)  

Base de  

cálculo 

empresa (R$) 

Técnico 6 44 2.000,00 2.000,00 12.000,00       72.000,00  

Fonte: Item II da Planilha de custo e formação de preços da empresa contratada Pregão nº 08/2009 

 

Observa-se que a base de cálculo para Técnico utilizada pela contratada foi R$72 mil na qual se 

aplicou todas as alíquotas dos encargos sociais e trabalhistas (71,5%).  

 

Quadro VIII – Apuração dos encargos sociais e trabalhistas mensais 

V – encargos sociais e trabalhistas – técnico 

Alíquota Valor correto 

(R$) 

Cálculo da  

Empresa  

(R$) 

Valor pago   

a maior 

 (R$) (a) 

Vigência 

(b) 

Total a ser 

pago a maior 

(a x b) 

71,5%    8.580,00  51.482,40    42.902,40  48 2.059.315,20 
Fonte: item V da Planilha de custo e formação de preços da empresa contratada Pregão nº 08/2009 

 

Aplicando a alíquota dos tributos (8,65%), que incide sobre o total a ser pago a maior de 

encargos sociais/trabalhistas, apuramos um prejuízo total potencial ao final da vigência do 

contrato de R$2,2 milhões (2,05 milhões x 1,0865). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos questionamentos de valorização indevida dos encargos sociais e trabalhistas na 

planilha de composição de custos dos serviços, o HFCF informa que ao analisar a constatação da 

CGU e verificando a situação de erro encontrado na planilha de custos e formação de preços, 

solicitou esclarecimentos à contratada que respondeu oficialmente, esclarecendo e justificando 

que o erro apontado decorreu do fato da planilha ter sido elaborada após a fase de lances do 

pregão e que por equívoco foram preenchidas os campos encargos sociais despesas 

operacionais/administrativas e lucratividade com valores incorretos.  

Informou ainda que: 

“Chegou-se a conclusão que o erro se deu nos Itens “Cálculos dos Encargos Sociais 

dos Técnicos” e nos “Demais Custos”. O Hospital afirma que referida falha, embora 

existente, não trouxe qualquer prejuízo para o processo licitatório, pois quando da 

realização do pregão as empresas participantes faziam ofertas com base no valor 

global do contrato até atingir o menor valor, não havendo qualquer tipo de acréscimo 

ao total contratado em função da existência dessas falhas. 

Cita-se a jurisprudência do TCU através do Acordão 4621-2ª Câmara no que tange ao 

caráter instrumental das planilhas e informa que a empresa enviou nova tabela com os 

necessários acertos solicitados.  

(http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/Manual_preenchimento_planilha_

de_custo_-_27-05-2011.pdf). 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/Manual_preenchimento_planilha_de_custo_-_27-05-2011.pdf
http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/Manual_preenchimento_planilha_de_custo_-_27-05-2011.pdf
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Ao analisarmos a constatação e verificando a situação de erro encontrado na planilha 

de custos e formação de preços, solicitamos esclarecimentos à empresa que respondeu 

oficialmente, esclarecendo e justificando o erro apontado como se segue:  

“A  planilha  foi elaborada  após  a  fase de lances do referido pregão e,  

por equívoco foram preenchidos os campos: encargos sociais, despesas 

operacionais/Administrativas e lucratividade com valores incorretos ..."  

Após a análise das informações recebidas e das planilhas de custos que fazem parte do 

processo licitatório em confronto com as explicações oficiais da empresa, chegamos a 

conclusão de que o erro se deu nos itens "Cálculos dos Encargos Sociais dos Técnicos" 

e no "Demais Custos", o que se coaduna com a justificativa apresentada pela empresa.”  

 

Análise do Controle Interno: 

Ressalta-se que a Unidade somente verificou a situação de erro em decorrência dos 

apontamentos da CGU e ainda assim solicitou à empresa esclarecimentos acerca das 

inconsistências averiguadas. Nesse contexto, entende-se que à Administração caberia solucionar 

a falha, não requisitar esclarecimentos da contratada.  

No entanto, como obrigação da parte contratante, é dever do hospital realizar a conferência de 

todos os valores incluídos na planilha das empresas participantes do certame, de modo a 

averiguar se há algum erro ou cálculo distorcido, o que impactaria, por sua vez, o custo final do 

serviço. 

 

Recomendação 001: 

Implementar, nas rotinas administrativas referentes aos processos licitatórios, a verificação 

criteriosa das propostas das empresas participantes dos certames, de modo especial em relação às 

planilhas de composição dos custos dos serviços a serem contratados. 

Recomendação 002: 

Adotar medidas com vista a que a empresa contratada seja responsabilizada pela prática de 

preços indevidos, devendo o dano ao erário resultante de tal conduta ser recomposto. 

Recomendação 003: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

deram causa à contratação de serviço com o prejuízo apontado. 
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Programa: APOIO ADMINISTRATIVO 

Ação: 10122075020000001 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Objetos Examinados: Sistema de Incêndio e Pânico e Serviços para Modernização e Reforma da 

Insfraestrutura do Hospital Federal Cardoso Fontes. 

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e de 

educação continuada. 

Agente Executor Local:  HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 19.645.822,95 

Ordem de Serviço: 201112399 

Forma de Transferência:  Fundo a Fundo ou Concessão 

 

 

2.1.1.8.  INFORMAÇÃO 

Dados das obras objeto de exame.  

 

Fato: 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2010 - Processo: 33407.008013/2009-50 - Contratação em 

caráter emergencial de sistema de incêndio e pânico. 

O processo em questão objetivou a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços referentes ao sistema de incêndio e pânico, incluindo: 

- a elaboração de todas as Rotas de Fuga; 

- a disposição dos extintores; 

- a elaboração de Plano de Emergência visando o treinamento em situação de Incêndio e 

Pânico; 

- a identificação em todo o sistema de alimentação, rede hidráulica e seus componentes, com 

proposta de resolução e realocação dos hidrantes; 

- a instalação do sistema de detecção automática; 

- a instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – S. P. D. A.  

A contratação consiste em Processo de Dispensa de Licitação em caráter emergencial, pelo valor 

de R$ 2.050.000,00, que se fundamenta:  

- nas pendências e falhas apontadas por vistoria efetuada pelo Corpo de Bombeiros, 

consubstanciadas no Ofício nº SST 4029/2009 de 01/10/2009;  

- no princípio de incêndio conforme Certidão de Ocorrência 12º GBM/522/2009 de 

05/11/2009, com avaria de um aparelho de ar condicionado de 12.000 BTU, parte da fiação e 

aproximadamente 60 metros de divisórias no prédio da administração;  

- no princípio de incêndio conforme Certidão de Ocorrência 12º GBM/528/2009 de 

28/11/2009, com perda total de um gerador de energia elétrica; e  

- em Memorando Circular nº 180/2009 – DGHMS/RJ, de 03/12/2009, quando a Diretoria de 

Gestão Hospitalar no Estado de Rio de Janeiro determina que sejam adotadas medidas 

emergenciais para aumentar a segurança nas unidades hospitalares federais. 

         Os trabalhos de fiscalização foram realizados na sede do Hospital Federal Cardoso Fontes. 
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Os exames compreenderam a análise do processo licitatório e seus respectivos pagamentos, 

medições parciais, projetos de engenharia, indagações escritas e orais realizadas com os 

servidores e visitas aos locais de execução das obras e serviços de engenharia. 

A pesquisa de preços de mercado baseou-se em consulta por fax a três empresas constantes de 

lista de fornecedores indicada pelo Corpo de Bombeiros. 

Empresas consultadas: 

 C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio e Pânico, CNPJ: 34.115.188/0001-35; 

 ENSEG Serviços de Eng. E Segurança Ltda., CNPJ: 28.170.322/0001-06; 

 Meta Extintores Ltda., CNPJ: 31.401.128/0001-90. 

 

A vencedora da licitação foi a empresa C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio e Pânico, CNPJ: 

34.115.188/0001-35, cuja contratação foi autorizada em 23/12/2009, pelo valor de 

R$ 2.050.000,00, com BDI de 36,84%, que originou o contrato nº 03/2010, em 08/22/2010. 

Foi designado como fiscal do contrato o Chefe do Departamento de Infraestrutura, SIAPE nº 

1533221. 

Até da data da realização dos trabalhos de fiscalização pela CGU a execução físico-financeira da 

obra estava 100% concluída, exceto pela pendência do serviço de Simulação de Emergência. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2010 – Processo 33407.006503/2010-55 - Contratação de 

serviços para modernização e reforma da infraestrutura. 

 

Trata-se de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de modernização e 

reforma da infraestrutura do Hospital Federal Cardoso Fontes compreendendo o sistema 

abastecedor de energia elétrica, sistema de água quente, estação de tratamento de esgoto, rede de 

esgoto, gases medicinais e fachada principal do prédio da Unidade de Pacientes Internos - UPI. 

Os trabalhos de fiscalização foram realizados na sede do Hospital Federal Cardoso Fontes. 

Os exames compreenderam a análise do processo licitatório e seus respectivos pagamentos, 

medições parciais, projetos de engenharia, indagações escritas e orais realizadas com os 

servidores e visitas aos locais de execução das obras e serviços de engenharia. 

Para contratação de empresa para a execução da obra foi realizado o Pregão Eletrônico nº 

16/2010. O orçamento estimativo do Hospital para execução da obra foi de R$ 17.595.822,95.  

A pesquisa de preços de mercado contou com a apresentação de orçamento por parte das 

seguintes empresas: 

– Midas M3 Manutenções e Montagens Ltda. - 74.024.274/0001-57; 

– Ibeg Engenharia e Construções Ltda. - 33.607.565/0001-90;  

– Engeum Geologia e Engenharia Ltda. - 02.756.729/0001-18. 

As seguintes empresas participaram do Pregão Eletrônico nº 16/2010:  

– Midas M3 Manutenções e Montagens Ltda. – CNPJ. Nº 74.024.274/0001-57; 

– Engeum Geologia e Engenharia Ltda. - CNPJ. Nº 02.756.729/0001-18; 

– Tensor Empreendimentos  Ltda. - CNPJ. Nº 28.129.807/0001-48; 
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– C Peixoto Construtora Ltda. - CNPJ. Nº 30.716.393/0001-03; 

– Ibeg Engenharia e Construções Ltda. - CNPJ. Nº 33.607.565/0001-90; 

– Trade Building Engenharia e Serviços Ltda. - CNPJ. Nº 03.232.447/0001-84. 

A empresa vencedora do certame foi a Tensor Empreendimentos Ltda. com lance final de 

R$ 17.424.330,16, adjudicado em 20.10.2010 e homologado em 21.10.2010, do qual resultou o 

Contrato nº 11/2010, assinado em 18.11.2010. 

Até o dia da fiscalização da obra, 12/08/2011, o Hospital Federal Cardoso Fontes havia efetuado 

seis pagamentos à empresa Tensor, no total de R$ 2.668.950,93, conforme segue: 

- 1ª medição - R$ 433.930,70; 

- 2ª medição – R$ 277.313,78; 

- 3ª medição – R$ 229.639,52; 

- 4ª medição – R$ 676.735,58; 

- 5ª medição – R$ 347.358,20; 

- 6ª medição – R$ 703.973,15. 

O montante dos pagamentos realizados equivale a 15,43% do valor contratado. 

 

 

2.1.1.9.  CONSTATAÇÃO 

Perda potencial do investimento no Contrato 03/2010. 

 

Fato: 

De acordo com o Ofício nº SST 4029/2009 de 01/10/2009, a vistoria do Corpo de Bombeiros 

constatou as seguintes pendências e falhas nas edificações do Hospital Cardoso Fontes: 

- Falta de pressurização do sistema de bombas de incêndio, assim como no sistema de 

hidrantes; 

- Ausência de equipamentos (mangueiras, adaptadores e esguichos); 

- Áreas desguarnecidas de hidrantes; 

- Falta de chuveiros automáticos (sprinklers); 

- Falta de dispositivo que garantam o escape seguro das edificações (iluminação e sinalização 

de emergência); 

- Existência de sistemas especiais, como: armazenamento de líquidos inflamáveis e caldeiras 

(três) de maneira inadequada; 

- Falta de sistema de alarme de incêndio; 

- Falta de Laudo de Exigências e Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico; 

- Falta de Certificado de Aprovação emitido pelo CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Rio de Janeiro). 

Dessa forma, em 01/10/2009 o Corpo de Bombeiros classificou as instalações prediais como de 

alto risco e notificou o Hospital Cardoso Fontes a apresentar, no prazo legal de 30 dias, o Projeto 

de Segurança Contra Incêndio e Pânico em caráter de adequação, “assim como as medidas e 

providências adotadas”.  
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Em 08 de fevereiro de 2010, a unidade examinada contratou em caráter emergencial, pelo valor 

de R$ 2.050.000,00, a empresa C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda (CNPJ. 

34.115.188/0001-35) para “prestação de serviços referentes ao sistema de incêndio e pânico”. 

Em 18/01/2011 foi celebrado o Termo de Entrega de Serviço, firmado pelo fiscal do contrato. 

Não obstante a notificação do Corpo de Bombeiros tenha sido utilizada para fundamentar a 

necessidade de contratação do serviço em caráter emergencial, o Projeto de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico não foi aprovado por aquele órgão competente até a presente data, e tampouco 

pela Vigilância Sanitária. 

Consequentemente não se pode asseverar que o objeto fornecido atende aos requisitos técnicos e 

funcionais que visam a garantir a segurança das edificações. Ou seja, a aplicação dos recursos 

públicos federais pode não ter atingido os seus objetivos.  

O obrigatório processo de análise e aprovação dos órgãos competentes poderá evidenciar a 

necessidade de adequações, entenda-se investimento adicional, com potencial perda parcial do 

objeto fornecido, para adequação do Sistema Contra Incêndio e Pânico daquelas edificações. 

Agrava-se a situação a ausência de testes formais de recebimento do sistema, quanto ao seu 

adequado funcionamento. 

Em 12/08/2011, essa equipe de fiscalização presenciou um teste de funcionamento de hidrante 

com resultado inadequado. Nesse episódio, um hidrante situado na garagem do prédio 

denominado Unidade de Pacientes Externos – UPE - apresentou falta de pressurização ao ser 

acionado. Depreende-se que o sistema de hidrantes não teria pressão adequada para combater um 

incêndio. 

Posteriormente, a unidade examinada informou que o problema foi identificado e corrigido, com 

a substituição de um pressostato que comanda a partida de bomba d‟água para pressurização do 

sistema de hidrantes.  

Registre-se que o teste de hidrante foi repetido em 15/08/2011, quando outra amostra foi 

selecionada pela fiscalização (nas proximidades da subestação) e apresentou funcionamento 

aparentemente normal. Também foi realizado, com êxito, teste de funcionamento de Detecção e 

Alarme de Incêndio com o acionamento de um sensor de fumaça no prédio UPE. 

A equipe de fiscalização questionou a unidade examinada no sentido de informar e evidenciar a 

realização de testes de funcionamento dos Sistemas de Combate a Incêndio, de Detecção e 

Alarme de Incêndio e de Proteção de Descargas Atmosféricas visando ao recebimento provisório 

e definitivo do objeto contratado. A esse respeito, a unidade examinada respondeu: 

“Informo que os testes de funcionamento dos Sistemas de Combate a Incêndio, de 

Detecção e Alarme de Incêndio e de Proteção de Descargas Atmosféricas, foram 

realizadas com êxito. Evidencio que no dia de hoje na presença dos auditores (...) foi 

feito o teste prático de funcionamento da rede de incêndio bem como o dos sensores de 

fumaça”. 

Desta forma, não há evidência da realização de testes de funcionamento dos sistemas, visando ao 

recebimento provisório e definitivo do objeto contratado. 

A equipe de fiscalização questionou a unidade examinada quanto à aprovação pelos órgãos 

competentes, inclusive pelo Corpo de Bombeiros, pela Vigilância Sanitária e pela Prefeitura, do 

Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico solicitado em 01/10/2009 pelo Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Rio de Janeiro. A esse respeito, a unidade examinada respondeu: 
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“O Memorando Circular nº 180/2009-DGHMS/RJ do diretor do Departamento de 

Gestão Hospitalar (DGH), Sr. Oscar Berro, inserida nos autos às fls. 07 e 08, que 

caracterizou as ações acerca da segurança contra incêndio como medidas emergenciais, 

temos a informar que o projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico foi desenvolvido 

pela empresa CM COUTO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO LTDA, atendendo ao que 

ficou estabelecido no Decreto Estadual 897 de 21 de setembro de 1976 e Decreto 

Estadual nº 35671/04; Resoluções Complementares e regulamentações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme consta da Fundamentação Legal item 

2 do Projeto Básico (fls. 15 e 30), bem como o item 8.2 “Obrigações da Contratada” do 

mesmo Projeto Básico. 

A exigência quanto a conformidade do projeto atendendo aos requisitos legais também 

foram atestados no orçamento da empresa ganhadora do certame, vide fl. 50 do processo 

e no contrato assinado entre o Hospital Federal Cardoso Fontes e a CM Couto Sistema 

Contra Incêndio Ltda., vide cláusula segunda – FUNDAMENTO LEGAL e cláusula 

terceira – subcláusula segunda (fls. 109 e 110). 

Portanto, todo o projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico está em conformidade 

com o que é exigido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro para 

sua aprovação, porém o mesmo não fez parte do escopo de serviço que balizou o Projeto 

Básico da referida Licitação Emergencial.” 

A equipe de fiscalização não acatou essa justificativa. 

As cláusulas contratuais entre as partes, Hospital Federal Cardoso Fontes e a empresa CM Couto 

Sistema Contra Incêndio Ltda., não supre a falta de aprovação dos órgãos competentes, nesse 

caso principalmente o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária. 

A unidade examinada alega, em sua resposta, que o projeto atende ao Decreto Estadual nº 897, 

de 21 de setembro de 1976. No entanto, ao deixar de obter aprovação do projeto do Sistema 

Contra Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros, a unidade contraria ao estabelecido no 

Art. 88 daquela norma, a saber: 

“Art. 88 – Para construção de edificações de reunião de público e de instalação de 

estabelecimentos constantes do artigo anterior, de caráter transitório ou não, é 

obrigatória a apresentação de plantas ao Corpo de Bombeiros, para que sejam 

determinadas medidas preventivas contra Incêndio e Pânico. 

Parágrafo Ùnico – Somente com o Certificado de Aprovação fornecido pelo Corpo de 

Bombeiros, essas edificações ou estabelecimentos poderão receber o “Habite-se” de 

aceitação da obra ou o Alvará de funcionamento”.  

Além disso, resta evidenciada a inadimplência superior a 21 meses da unidade examinada para 

com a Notificação do Corpo de Bombeiros Militar Ofício SST 4029/2009 de 01/10/2009, que 

consignou o prazo de 30 dias para apresentação do referido projeto. Ou seja, o Hospital Federal 

Cardoso Fontes continua sem o Certificado de Aprovação emitido pelo CBMERJ, de modo que 

não se pode afirmar que o risco com esse tipo de sinistro deixou de ser considerado alto. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em síntese, o gestor alega que a possibilidade aventada de perda potencial do investimento teria 

sido afastada com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros do Estado 

do Rio de Janeiro – CBMERJ.  

Alega ainda que a legislação sobre o assunto somente exige a aprovação dos projetos no Corpo 

de Bombeiros, Anvisa e Prefeitura quando se trata de construção, ampliação ou reforma de 
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estabelecimento, não configurando o caso em questão, uma vez que se trata de obra de 

adequação. 

Com relação à ausência de termos formais necessários ao recebimento da obra (termos 

circunstanciados de entrega provisória e definitiva), informa que os testes elencados e 

mencionados na constatação da CGU foram novamente realizados pelo fiscal da obra na 

presença da equipe técnica, havendo registro técnico feito sob a forma de atestos. 

 

Análise do Controle Interno: 

Muito embora a unidade examinada afirme que a certificação do CBMERJ teria sido anexada 

aos autos, de fato esse documento não foi apresentado a essa Controladoria-Geral da União. Ou 

seja, persiste a carência de comprovação de que o objetivo do investimento foi atingido, com o 

atendimento dos requisitos técnicos e funcionais que visam a garantir a segurança das 

edificações.  

Por enquanto temos que, o Ofício nº SST 4029/2009 de 01/10/2009, do Corpo de Bombeiros, 

identificou, entre outros, a ausência de sistema de detecção e alarme, de chuveiros automáticos 

(sprinklers) e de Certificado de Aprovação emitido pelo CBMERJ. Com base nesta vistoria as 

instalações do Hospital foram consideradas de alto risco, tendo o HFCF, inclusive, sido 

notificado a apresentar, no prazo legal de 30 dias, o Projeto de Segurança Contra Incêndio e 

Pânico em caráter de adequação, “assim como as medidas e providências adotadas”.  

A apresentação do projeto no prazo supracitado não tinha outra razão que não a de permitir ao 

CBMERJ a análise do projeto proposto de forma a verificar se ele atendia às diversas normas 

existentes sobre cada um dos subsistemas a serem implantados/adequados. Em outras palavras, 

de posse dos projetos, o Corpo de Bombeiros poderia verificar se o número de hidrantes, de 

sprinklers, de sensores de fumaças, etc., atendia as normas pertinentes e, caso não atendessem, 

que fossem realizadas as alterações necessárias. 

 

Recomendação 001: 

Aprovar, previamente à realização dos procedimentos licitatórios, os projetos de obras nos 

Órgãos competentes, notadamente quanto às exigências da Resolução – RDC nº 50, de 21 de 

fevereiro de 2002 da Anvisa e às normas pertinentes do CBMERJ; 

Recomendação 002: 

Apresentar o Certificado de aprovação do projeto pelo CBMERJ; 

 

 

2.1.1.10.  CONSTATAÇÃO 

Ausência de Licença para execução da obra ou serviço de engenharia, emitida pela Anvisa, 

de acordo com a RDC 50 no Contrato 03/2010. 

 

Fato: 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA é responsável, dentre outras atribuições, 

por promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção 

e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos 

ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados.   

De acordo com a Resolução ANVISA RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, a qual dispõe 

sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos 
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físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, todos os projetos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde - EAS deverão obrigatoriamente ser elaborados em conformidade 

com as suas disposições. Neste sentido, o item 1.6 (Avaliação de projetos) da norma dispõe que: 

“Para a execução de qualquer obra nova, de reforma ou de ampliação de 

estabelecimento assistencial de saúde-EAS é exigida a avaliação do projeto físico em 

questão pela Vigilância Sanitária local (estadual ou municipal), que licenciará a sua 

execução, conforme o inciso II do art. 10 e art. 14 da Lei 6437/77 que configura as 

infrações à legislação sanitária federal, Lei 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde e 

Constituição Federal. 

A avaliação de projetos físicos de EAS exige a documentação denominada PBA – Projeto 

Básico de Arquitetura (representação gráfica + relatório técnico), conforme descrito no 

item1.2.2.1 e ART prevista no item 1.3 dessa Resolução. 

Quando do término da execução da obra e solicitação de licença de funcionamento do 

estabelecimento, as vigilâncias sanitárias estaduais ou municipais farão inspeção no 

local para verificar a conformidade do construído com o projeto aprovado 

anteriormente. A equipe de inspeção deve possuir necessariamente um profissional 

habilitado pelo sistema CREA/CONFEA. 

O proprietário deve manter arquivado em conjunto com o projeto aprovado pela 

vigilância sanitária as ARTs referentes aos projetos complementares de estruturas e 

instalações,quando couber, conforme previsto no item 1.3 dessa Resolução(...)1.6.2 – 

Procedimentos 

Para edificações novas, sejam estabelecimentos completos ou partes a serem ampliadas, 

é obrigatória a aplicação total desta norma e da legislação em vigor. 

Para obras de reforma e adequações, quando esgotadas todas as possibilidades sem que 

existam condições de cumprimento integral desta norma, devem-se privilegiar os fluxos 

de trabalho/material/paciente (quando houver), adotando-se a seguinte documentação 

complementar, que será analisada em conjunto com o projeto básico de arquitetura: 

1 - Planta baixa com leiaute dos equipamentos não portáteis (quando houver) e 

mobiliário principal, com as devidas dimensões consignadas ou representadas em 

escala; 

2 - Declaração do projetista e do responsável pelo EAS de que o projeto 

proposto atende parcialmente as normas vigentes para o desenvolvimento das 

atividades assistenciais e de apoio previstas, relacionando as ressalvas que não 

serão atendidas e o modo como estão sendo supridas no projeto em análise.(...) 

A direção do Estabelecimento de Saúde deverá encaminhar às vigilâncias sanitárias 

estaduais ou municipais, os projetos físicos referentes às modificações na estrutura 

física que impliquem mudanças de fluxos ou alteração substancial de leiaute ou 

incorporação de nova atividade, para que sejam avaliadas, segundo as normas 

vigentes. 

1.6.3. Obras Financiadas por Órgãos Públicos 

As obras a serem financiadas por órgãos públicos terão seus projetos físicos avaliados 

conforme as orientações contidas nas normas de financiamento destes órgãos, sem 

prejuízo dos definidos nesta Resolução, em especial do item 1.6.” (grifo nosso) 
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Diante do exposto, verifica-se a obrigatoriedade de aprovação dos projetos de reforma e 

ampliação dos EAS de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução RDC-50, sendo que 

seu descumprimento, de acordo com o Art. 5
o
, constitui infração à legislação sanitária federal, 

conforme dispõe o artigo 10, incisos II e III, da Lei n
o
 6.437/77, a seguir transcrito: 

“Art. 10. São infrações sanitárias:(...) 

II - construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos ou casas de saúde, clínicas em 

geral, casas de repouso, serviços ou unidades de saúde, estabelecimentos ou 

organizações afins, que se dediquem à promoção, proteção e recuperação da saúde, sem 

licença do órgão sanitário competente ou contrariando normas legais e regulamentares 

pertinentes: 

Pena - advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa.” (grifo nosso) 

Conjugando, portanto, o disposto no artigo 5
o
 e no item 1.6 da RDC-50, com o artigo 10, inciso 

II, da Lei n
o
 6.437/77, verifica-se que a falta de aprovação do projeto básico por parte do Órgão 

da vigilância sanitária local configura falha grave, podendo ensejar, em última instância, à 

interdição do Hospital. 

 

Manifestação da Unidade Examinada:: 

O gestor afirma, repetindo sua justificativa com relação à constatação 002, que de acordo com as 

normas pátrias vigentes aplicáveis ao caso em tela, não se vislumbra pela própria leitura dos 

artigos elencados, quaisquer possibilidade de se exigir autorização da ANVISA para a obra de 

adequação como a realizada pelo HFCF. 

 

Análise do Controle Interno: 

A elaboração / apresentação do projeto no prazo supracitado não tinha outra razão que não a de 

permitir aos Órgãos competentes a análise do projeto proposto de forma a verificar se ele atendia 

às diversas normas existentes sobre cada um dos subsistemas a serem implantados/adequados.  

Entender que o fato de o CBMERJ ter usado a palavra “adequação” eximiria o HFCF de aprovar 

os projetos nos órgãos competentes, simplesmente porque esta palavra não aparece nos 

normativos, é reduzir demasiadamente o alcance da norma. Não está se falando de uma simples 

correção de problemas detectados no sistema existente, mas da completa ausência de sistemas 

como os de detecção e alarme de incêndio, de chuveiros automáticos, bem como da falta de 

pressurização do sistema de bombas de combate a incêndio, além de áreas inteiras 

desguarnecidas de hidrantes.  

Não há que se falar em adequação de algo que ainda não existia. Estamos, nestes casos, diante de 

obra nova, não vistoriada e nem aprovada por nenhum órgão de fiscalização, razão pela qual o 

ofício supramencionado determina, inclusive mediante cumprimento em prazo legal estipulado, a 

apresentação do projeto de segurança contra incêndio. 

Ora, não é sustentável que uma obra de “adequação do sistema preventivo e de combate a 

incêndio”, para afastar uma situação de alto risco, com criação de infraestrutura inexistente não 

configure uma “reforma”. 

Ressalta-se que a palavra “reforma”, presente em todas as legislações citadas na justificativa do 

gestor, também abarca as outras situações apontadas no ofício do CBMERJ, uma vez que 

significa, entre outros, "pôr em bom estado, restaurar, consertar, reparar”. Conclui-se, portanto, 

pela necessidade de aprovação dos projetos supracitados, em momento anterior à licitação da 

obra, garantindo assim que eventuais ajustes que se façam necessários não provoquem 
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desperdício de recursos financeiros nem ponham em risco a integridade de pessoas e bens 

patrimoniais. 

 

Recomendação 001 

Aprovar, previamente à realização dos procedimentos licitatórios, os projetos de obras nos 

Órgãos competentes, notadamente quanto às exigências da Resolução – RDC nº 50, de 21 de 

fevereiro de 2002 da Anvisa e às normas pertinentes do CBMERJ; 

 

Recomendação 002 

Apresentar o Certificado de aprovação do projeto pelo Órgão de Vigilância Sanitária local; 

 

 

2.1.1.11.  CONSTATAÇÃO 

Execução de Contrato 03/2010 com Superfaturamento no Valor de R$ 1.080.428,93. 

 

Fato: 

Considerando a imprecisão do projeto básico, bem como as discrepâncias entre o projeto básico 

aprovado (vide folhas 17 a 19 do processo) e a planilha de custo anexada ao edital (vide folhas 

40 e 41 do processo) e consequentemente ao contrato, a equipe de fiscalização questionou a 

unidade examinada a fim de esclarecer qual escopo foi efetivamente fornecido. A esse respeito, a 

unidade examinada respondeu que: 

“O memorial descritivo e cadernos de encargos estão relacionados nas fls. 117 a 144 do 

processo. A descrição dos materiais está relacionada às fls. 69 a 70...”. 

Atenta-se que a planilha contendo a descrição dos itens efetivamente fornecidos (apostos nas 

folhas 145 e 146 do processo) também difere do escopo contratado, bem como do escopo do 

projeto básico aprovado. 

Com a finalidade de apurar a regularidade dos preços praticados, a equipe de fiscalização 

utilizou a descrição dos serviços efetivamente fornecidos e pagos.  

As comparações dos preços praticados com a referência do SINAPI – Sistema Nacional de 

Custos e Índices da Construção Civil ou cotados diretamente pelos fabricantes são apresentadas 

na tabela 1 a seguir:  

 

Tabela 1 – Comparação de preços do Contrato do Sistema Contra Incêndio e Pânico 

Item Descrição Quant. 

VALORES COM 

BDI=36,48% 

Referência com BDI utilizado 

pela Contratada. 
Sobrepreço Referência 

Vlr. Unit. 

Vlr. Total 

(R$)  

-A- 

Vlr. Unit. 
Vlr. Total (R$) 

-B- 
(A-B) 

CódigoSINA

PI / cotação 

1.1 

Tubo de aço 

galvanizado, sem 

conexões com 

costura 65mm 

(2.1/2") 

900 424,67 382.202,33 74,24 66.812,13 315.390,20 18948/  7 

1.3 Pontos de Soldas 900 125,89 113.303,52 74,07 66.664,34 46.639,18 20114/  4 

1.4 Registro Globo 34 253,15 8.607,24 0,00 0,00 8.607,24 10904 

1.6 
Sistema de fixação 

- Cantoneiras 
300 171,05 51.315,00 135,10 40.528,59 10.786,41 22723/  1 
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1.7 

Pintura de 

acabamento com 

base de zarcão 

900 18,06 16.256,59 9,96 8.960,46 7.296,13 
22886/1, 

22887/  1 

1.9 cmi- Escavação 4 95,79 383,15 25,03 18,29 364,86 22196/  1 

1.10 
Cmi Apiloamento 

de fundo de vala 
4 41,05 164,21 15,01 10,97 153,24 56758/  1 

1.18 
cmi Porta corta-

fogo 
1 2.107,34 2.107,34 1.335,56 1.335,56 771,78 22704/  1 

1.19 
Cmi Quadro 

Elétrico 
1 24.978,77 24.978,77 14.841,39 14.841,39 10.137,38 22668/  4 

1.20 
cmi  Bombas de 

Incêndio 
2 25.999,60 51.999,20 3.352,09 6.704,17 45.295,03 22964/  1 

1.21 
cmi Sistemas de 

Escorva 
1 7.936,72 7.936,72 0,00 0,00 7.936,72  

1.23 

Caixa de Hidrante 

completa com 

acessórios 

34 3.831,52 130.271,68 1.937,87 65.887,69 64.383,99 71221 

2.1 Eletrodutos 1.500 118,60 177.898,84 16,80 25.205,93 152.692,91 22782/  2 

2.5 

Pintura de 

acabamentos com 

base de zarcão 

1.500 9,03 13.547,16 3,21 4.817,45 8.729,71 
22886/  1, 

22887/  1 

2.6 Fiação 3.900 24,36 94.994,33 4,05 15.796,81 79.197,52 22946/  1 

2.7 
Painel de 

Detecção e Alarme 
2 24.357,52 48.715,04 2.468,59 4.937,19 43.777,85 Cotação 

3.1 Caixa de Inspeção 40 5.826,37 233.054,94 61,40 2.456,00 230.598,94 23028/  1 

3.2 
Cabos de cobre 

35mm2 
1.200 39,41 47.291,90 10,63 12.758,96 34.532,94 19524/ 10 

3.3 Isoladores Simples 600 24,63 14.778,72 21,13 12.676,86 2.101,86 22983/  1 

3.4 Eletroduto de PVC 40 33,66 1.346,51 16,37 654,64 691,86 19524/ 12 

3.5 Conectores 80 29,34 2.347,08 0,00 0,00 2.347,08  

3.6 
Hastes de 

Aterramento 
40 492,62 19.704,96 101,11 4.044,44 15.660,52 22985/  1 

TOTAL:       1.080.428,93   

 
Observações: 

- A data base dos valores de referência do SINAPI é de Dezembro/2009, quando foram realizadas as 

consultas de preços pela unidade examinada. 

Item 1.4 – Registro Globo – no caso da referência do SINAPI, o valor já está incluído no Item 1.23 - 

Caixa de Hidrante completa com acessórios; 

Item 1.19 – Quadro Elétrico - referência do SINAPI abrange a instalação de três bombas, ao invés de duas 

no caso fornecido; 

Item 1.21 – CMI - Sistema de Escorva – não há sistema de escorva na CMI – Casa de Máquinas contra 

Incêndio; 

Item 2.6 – Fiação – no caso da referência do SINAPI foi considerado fiação de seção 2,5 mm2; 

Item 2.7 – Painel de Detecção e Alarme – Comparação baseada em cotação com o fabricante; 

Item 3.5 – Conectores – no caso da referência do SINAPI, o valor já está incluído no Item 3.6 – Hastes de 

Aterramento; 

Itens 1.8, 1.11 a 1.17, 1.22, 2.2 a 2.4, 4.1, 5.1 e 6.1 no valor total de R$ 554.412,41 – Não foi possível 

identificar comparação consistente de valores. 
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Dessa forma, resta constatado um superfaturamento no valor de R$ 1.080.428,93.  

Ressalve-se que do valor total do contrato de R$2.050.000,00 foi possível a comparação de 

preços em relação aos itens que somaram R$ 1.495.587,59, o que representa uma amostra de 

73% do contrato.  

Observe-se que não foi possível identificar referências para comparações de custos consistentes 

no caso dos itens 4 – Elaboração e Análise de todas as Rotas de Fuga -, 5 – Análise de Risco - e 6 

– Elaboração de Plano de Emergência, Treinamento e Simulação de Emergência - no valor total 

de R$ 519.999,98 (com BDI). Contudo, devido à materialidade dos valores envolvidos, esta 

equipe de fiscalização entende que devem ser apresentadas as composições analíticas de cada um 

dos itens em comento para que seja possível fazer uma análise pormenorizada de cada um deles. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em síntese, o gestor alega que a licitação ocorreu no regime de empreitada por preço global e 

que, portanto, não caberia a este Órgão de controle analisar preços unitários, acrescentando que 

diversos serviços foram executados em condições de insalubridade e fora do horário normal de 

expediente, bem como em finais de semana. Informa que a equipe de auditoria utilizou planilha 

equivocada ao calcular o superfaturamento, pois utilizou uma planilha existente no processo (fls. 

145 a 146), quando deveria ter usado a proposta da empresa C.M. Couto (fls. 50 a 57), onde 

estaria transcrita a necessidade de se apurar todas as instalações do complexo hospitalar, bem 

como se projetar e executar o projeto de incêndio e pânico. Apresenta as planilhas com o 

detalhamento dos serviços de instalações e seus custos e informa que a expertise da empresa 

contratada foi de fundamental valia, pois no decorrer da execução do contrato o projeto foi sendo 

ajustado às necessidades do hospital. 

 

Análise do Controle Interno: 

A alegação da unidade examinada, segundo a qual sendo “a licitação por menor preço global, 

portanto não cabe compararmos preços unitariamente” conflita com a legislação pertinente, em 

especial com o Art. 109 da Lei nº 11.768 (Lei de Diretrizes Orçamentárias que trata da execução 

da Lei Orçamentária de 2009): 

“Art. 109.  O custo global de obras e serviços executados com recursos dos orçamentos 

da União será obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais ou 

menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado, na internet, pela 

Caixa Econômica Federal.  

 § 1
o
  Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, 

poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente 

aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, incorporando-se às 

composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos 

constantes do SINAPI.  

 § 2
o
  Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 

circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pela autoridade 

competente, poderão os respectivos custos unitários exceder o limite fixado no caput 

deste artigo, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.  

 § 3
o
  O órgão ou a entidade que aprovar tabela de custos unitários, nos termos do § 1

o
 

deste artigo, deverá divulgá-los pela internet e encaminhá-los à Caixa Econômica 

Federal.  
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 § 4
o
  (VETADO) 

 § 5
o
  Deverá constar do projeto básico a que se refere o art. 6

o
, inciso IX, da Lei n

o
 

8.666, de 1993, inclusive de suas eventuais alterações, a anotação de responsabilidade 

técnica e declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias, quanto à 

compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com os 

quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI.  

 § 6
o
  A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos 

custos unitários do SINAPI não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em 

decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária”. 

Conforme constatado (vide também Constatação nº 006 – Falta de Controle e Formalização de 

Alteração Contratual no Contrato 03/2010), há discrepâncias entre: o projeto básico aprovado 

(vide folhas 17 a 19 do processo); a planilha de custo anexada ao edital (vide folhas 40 e 41 do 

processo); a Proposta da empresa contratada CM Couto Sistemas Contra Incêndio - Anexo IV - 

Planilha de custo aberto; a descrição dos itens efetivamente fornecidos anexo do Memorial 

Descritivo apresentado pela contratada (apostos nas folhas 145 e 146 do processo) e a planilha 

apresentada pela unidade examinada no curso da fiscalização, mediante provocação. 

O fato em análise não se coaduna com reiterada jurisprudência do TCU – Tribunal de Contas da 

União, em especial com a Súmula nº 260 no que se refere a composição de preços unitários: 

“É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com 

indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, 

composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas.” 

Fundamento Legal  

- Lei n° 6.496/1977, arts. 1º e 2º;  

- Resolução CONFEA n° 425/1998, arts. 1º e 2º.  

- Lei n° 11.768/2008, art. 109, § 5º;  

 

Precedentes  

- Acórdão 2617/2008 – Plenário - Sessão de 19/11/2008, Ata nº 49/2008, Proc. 007.545/2008-7, 

in DOU de 21/11/2008.  

- Acórdão 1470/2008 – Plenário - Sessão de 30/07/2008, Ata nº 30/2008, Proc. 008.260/2008-1, 

in DOU de 01/08/2008.  

- Acórdão 1407/2008 – Plenário - Sessão de 23/07/2008, Ata nº 30/2008, Proc. 006.523/2008-5, 

in DOU de 25/07/2008.  

- Acórdão 611/2008 – Primeira Câmara - Sessão de 11/03/2008, Ata nº 6/2008, Proc. 

013.006/2006-0, in DOU de 14/03/2008.  

- Acórdão 291/2008 – Segunda Câmara - Sessão de 26/02/2008, Ata nº 4/2008, Proc. 

006.129/2004-4, in DOU de 27/02/2008.  

- Acórdão 2355/2007 – Plenário - Sessão de 07/11/2007, Ata nº 47/2007, Proc. 001.082/2007-8, 

in DOU de 09/11/2007.  

- Acórdão 2074/2007 – Plenário - Sessão de 03/10/2007, Ata nº 41/2007, Proc. 010.319/2005-3, 

in DOU de 05/10/2007.  

- Acórdão 1736/2006 – Plenário - Sessão de 20/09/2006, Ata nº 38/2006, Proc. 008.221/2006-7, 

in DOU de 22/09/2006.  

- Acórdão 838/2003 – Plenário - Sessão de 09/07/2003, Ata nº 26/2003, Proc. 004.416/2003-5, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Msg/VEP-614-08.htm
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in DOU de 23/07/2003.  

- Acórdão 67/2000 – Plenário - Sessão de 19/04/2000, Ata nº 14/2000, Proc. 

775.075/1998-1, in DOU de 04/05/2000...” 

Isso posto, não se vislumbra motivação plausível para que a equipe de fiscalização desconsidere 

a descrição dos itens efetivamente fornecidos anexo do Memorial Descritivo apresentado pela 

contratada (apostos nas folhas 145 e 146 do processo), como fonte de dados para comparação 

de preços unitários, em favor de uma planilha apresentada pela unidade examinada no curso da 

fiscalização, estranha ao processo autuado e desprovida de elementos tendentes a evidenciar o 

ateste de recebimento dos respectivos materiais. 

Cabe acrescentar alguns esclarecimentos sobre a Tabela 1 – Comparação de preços do Contrato 

do Sistema Contra Incêndio e Pânico: 

- Quanto aos valores unitários, foram acrescidos do BDI contratado por 36,48%. Ou seja, a 

equipe não “utilizou os preços cotados onde estavam inseridos os valores do projeto”, o que 

seria ilegal, conforme assevera a unidade examinada na página 28 de suas alegações; 

- A planilha apresentada pela unidade examinada no curso da fiscalização, bem como a 

consubstanciada na página 29 de suas alegações considera o mesmo BDI contratado, porém 

apenas em sua última linha; 

- O relatório do SINAPI – Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil – 

considerado foi o emitido em 24/08/2010, data de preço 12/2009 e com abrangência no Rio de 

Janeiro; 

Finalmente, com relação à planilha “que foi apresentada na solicitação de fiscalização” (nos 

termos das alegações da unidade examinada), atentamos que: 

- Considerando a legislação pertinente, na hipótese da unidade examinada conseguir 

comprovar que os quantitativos efetivamente fornecidos forem menores do que o considerado 

no cálculo do sobrepreço (a exemplo da tubulação item 1.1 – alegados 700 m ao invés de 900 

m), ao arrepio dos dados consubstanciados no respectivo processo de execução do Contrato nº 

03/2010, o respectivo valor converter-se-ia em pagamento indevido por material não 

fornecido, com idêntico potencial de dano ao erário.  

 

Recomendação 001: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, atentando para o fato de que a mediana 

do SINAPI é o limite para itens unitários, ainda que a licitação seja em regime de empreitada por 

preço global. 

Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 
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2.1.1.12.  CONSTATAÇÃO 

Pagamento por serviços não realizados no Contrato 03/2010, ocasionando um 

superfaturamento de R$51.250,00.  

 

Fato: 

De acordo com o Ofício nº 1906/11 GABDIR/HFCF/RJ, do Hospital Federal Cardoso Fontes, 

em resposta à Solicitação de Fiscalização nº 2011.12399/003 – Item 6 –  

 “(...) Quanto a não realização do serviço de simulação de emergência, apesar do 

atesto do fiscal do contrato quanto a sua não realização, o pagamento foi feito, haja 

vista o comprometimento da empresa em realizá-lo em data a ser definida por este 

Hospital, conforme carta de comprometimento em anexo. Cumpre informar que o 

referido serviço representa cerca de 10% do faturamento referente à Nota Fiscal nº 219. 

(...)” (grifo nosso). 

O valor total da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00000219 de 24/02/2011 é R$ 512.500,00, 

de modo que a unidade examinada antecipou pagamento de ao menos R$ 51.250,00 por serviço 

não realizado. 

Tal prática contraria o disposto na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e na Lei 

8.666/93, não se vislumbrando fundamento legal para que seja adotada pela Administração. 

Neste sentido, e a título exemplificativo, trazemos trecho  do Acórdão no 1.726/2008 – TCU – 

Plenário, o qual dispõe que: 

“9.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos antecipados aos contratados quando não 

houver a conjunção dos seguintes requisitos assinalados no Acórdão 1.442/2003 – 1a 

Câmara/: previsão no ato convocatório, da existência no processo licitatório de estudo 

fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida e 

estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem a Administração 

dos riscos inerentes à operação.” (grifo nosso). 

Cumpre mencionar também a obrigação imposta pelo artigo 40, inciso XIV, alínea d, da Lei no 

8.666/93, conforme transcrição abaixo: 

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 

repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de 

licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 

recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 

envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

(...) 

XIV – condições de pagamento, prevendo: 

(...) 

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por 

eventuais antecipações de pagamento;” (grifo nosso) 

Do exposto acima, verifica-se que a possibilidade de eventuais antecipações de pagamento, além 

da obrigatoriedade de constar no edital da licitação, deveria ser vinculada a uma compensação 

financeira na forma de desconto, pois desta maneira estaria demonstrada a economicidade para a 

Administração. 
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Em síntese, o gestor reconhece o pagamento antecipado, justificando que a prestação do serviço 

foi adiada em virtudes de outras obras necessárias e principalmente visando a incluir o setor de 

emergência no treinamento. Alega ainda que o fornecedor contratado se comprometeu a realizar 

o serviço através de um “documento formal”. Finalmente acrescenta que não houve dano ao 

erário porque a prestação do respectivo serviço seria concluída até o dia 21/12/2011. 

 

Análise do Controle Interno: 

As alegações não alteram a antecipação de pagamento, que é vedada por lei, conforme os já 

citados dispositivos.  

Inexiste na legislação a hipótese aventada de aceitação de um “documento formal”, notadamente 

uma carta em que um contratado se compromete à realização de um serviço, como garantia pela 

antecipação de pagamento. 

A posterior prestação do serviço não significa que não houve dano ao erário, considerando o 

valor do dinheiro no tempo decorrido entre o pagamento antecipado e a devida prestação do 

serviço. Ou seja, não consta que a administração tenha auferido um desconto financeiro ou 

compensação equivalente a essa vantagem conferida à empresa contratada.  

Em caso de adiamento justificado da prestação de um serviço, o correto seria reter o respectivo 

pagamento até o adimplemento da obrigação. 

Constatação mantida. Ressalta-se que, em se comprovando a devida conclusão da prestação do 

serviço (que deveria ocorrer em 21/12/2011), a consequência da falha teria o seu valor reduzido 

para o equivalente à correção monetária da mencionada quantia no período entre a antecipação 

do pagamento e o adimplemento da obrigação. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas; 

Recomendação 002: 

Abster-se de realizar pagamentos de serviços ainda não executados, quando a previsão de 

pagamento antecipado não estiver expressa no edital da licitação e os motivos que a justifiquem 

não estejam comprovados. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.1.13.  CONSTATAÇÃO 

Falta de Controle e Formalização de Alteração Contratual no Contrato 03/2010. 

 

Fato: 

Depreende-se da análise processual que o contrato sofreu substanciais alterações durante a 

execução, tanto em relação ao seu objeto quanto ao prazo de vigência. 

As discrepâncias entre os documentos abaixo relacionados evidenciam as alterações no objeto: 
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- Item7 do projeto básico aprovado – Relação de Equipamentos e Materiais para Execução 

dos Serviços; 

- Proposta da empresa contratada CM Couto Sistemas Contra Incêndio - Anexo IV - Planilha 

de custo aberto; 

- Descrição dos serviços fornecidos. 

 

Quanto ao prazo de vigência, o contrato assinado em 08/02/2010 estabelecia 4 meses, sendo que 

o Termo de Entrega de Serviço data de 18/01/2011 (com pendência para o adimplemento). Ou 

seja, o lapso de tempo para execução foi de 11 meses e 10 dias, muito superior aos 4 meses do 

contrato. 

No entanto, não consta do processo a formalização de qualquer aditivo contratual que suporte 

essas alterações. 

Tal prática contraria o disposto no Art. 65 da Lei nº 8.666/93: 

 “Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos:  

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos;  

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 

termos contratuais originários;  

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 

pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço”  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em suma, o gestor alega que a situação fática e peculiar do Hospital Federal Cardoso Fontes, no 

que tange a realização de obras vitais, somadas às situações de emergência, justifica a posição da 

administração. Alega que muitos atrasos e replanejamentos foram feitos em função de obras que 

deveriam ser realizadas dentro de um planejamento único, mas que por força de dotações 

orçamentárias foram deflagradas em momentos diferentes. Finalmente foca na justificativa da 

extrapolação do prazo contratual, passando a fundamentar a aplicabilidade de um tipo de 

contrato, que chamou de “contrato por escopo”, reconhecidamente inexistente na legislação, cujo 

prazo fixado é meramente referencial. 

 

Análise do Controle Interno: 

Atenta-se que, em suas justificativas, o gestor não faz menção às alterações do objeto contratual, 

mas tão somente às alterações de prazos contratuais. 
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A necessidade de formalização de alterações contratuais, além de ser um requisito legal, tem por 

objetivo viabilizar o controle da regularidade da aplicação dos recursos públicos, incluindo a 

garantia de sua economicidade, visando ao atingimento dos objetivos pretendidos. 

Exemplificando a falha, dentre as discrepâncias constatadas temos que, de acordo com o Projeto 

Básico Aprovado, seriam instaladas 200 caixas de inspeção do Sistema de Proteção de Descarga 

Atmosférica. No entanto, o Anexo IV do edital - Planilha de Custos e Formação de Preços – 

refere-se a 80 unidades. Por fim a descrição dos itens efetivamente fornecidos trata de 40 peças 

no valor de R$ 170.312,00. 

Assevera-se que, o fato de o regime de contratação ser o de preço global não significa que se 

possa alterar substancialmente o objeto ser qualquer ajuste contratual. 

Nesse sentido, com relação à falta de controle constatada, não bastasse a inobservância ao 

disposto no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, não se pode assegurar o atendimento ao estabelecido do 

Art. 109 da Lei nº 11.768 (Lei de Diretrizes Orçamentárias que trata da execução da Lei 

Orçamentária de 2009): 

“Art. 109.  O custo global de obras e serviços executados com recursos dos orçamentos da 

União será obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais ou menores que a 

mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica 

Federal.(...)  

 § 6
o
  A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos 

unitários do SINAPI não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em decorrência de 

aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária”. 

 

Recomendação 001: 

Abster-se de autorizar a execução de serviços não contratados sem prévia formalização de termo 

aditivo. A formalização do termo supracitado demanda prévia emissão de parecer técnico 

favorável quanto à necessidade dos serviços e adequação das quantidades e preços propostos. 

Recomendação 002: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.1.14.  CONSTATAÇÃO 

Restrição à competitividade pela definição inadequada do objeto licitado no Contrato 

11/2010. 
 

Fato: 

O objeto licitado no Pregão nº 16/2010 inclui em seu escopo itens de especialidades muito 

distintas, quais sejam: 

- o sistema abastecedor de energia elétrica; 

- sistema de água quente; 

- estação de tratamento de esgoto e rede de esgoto; 

- gases medicinais; 

- fachada principal do prédio da UPI. 
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Após análise do processo licitatório, verifica-se que não foi fundamentada a contratação desses 

serviços em conjunto. Trata-se de obras completamente distintas e sem interferência entre elas. 

Dessa forma, não se justifica a sua contratação em conjunto, posto que não há possibilidade de 

ganho de escala. 

O efeito do não parcelamento do objeto em especialidades distintas é o de afastar proponentes, 

restringindo a competitividade, o que provavelmente resulta em proposta mais vantajosa para a 

administração. 

O orçamento estimativo do Hospital foi de R$ 17.595.822,95 enquanto que a proposta vencedora 

foi no valor de R$ 17.424.330,16, o que representa um desconto de apenas 0,97%. 

Nesse caso, a obrigatoriedade de parcelamento decorre de determinação do parágrafo primeiro 

do artigo 23 da Lei 8.666/93, que estabelece: 

 “As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas 

parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 

licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 

ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala”.   

Assim, caso o edital tivesse previsto objeto parcelado por especialidades principais, a 

adjudicação poderia ser por itens, com vistas a propiciar a participação de um número maior de 

licitantes. Atenta-se que empresas aptas para fornecimento de itens ou unidades autônomos 

podem não contar com a capacidade, competência ou mesmo não ter interesse na execução da 

totalidade do multidisciplinar objeto.  

Dessa forma, o não parcelamento do objeto representou fator com potencial para afastar 

empresas interessadas na licitação. Havia condições técnicas para que a obra fosse parcelada em 

objetos de características semelhantes. Uma licitação que respeitasse o parcelamento obrigatório 

do objeto teria quesitos de habilitação menos restritivos (valor menor para capital social mínimo, 

menos tipos de serviços a serem comprovados no acervo técnico dos profissionais, etc.) e 

propiciaria uma efetiva competição. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em suma, o gestor alega que o parcelamento do objeto contratual por especialidades seria 

inviável para a Unidade, porque implicaria na instalação de diversos canteiros de obras por parte 

das diversas empresas contratadas. Alega ainda que foi avaliada a economicidade na definição do 

objeto licitado, tendo em vista a redução de custos com a permanência de uma única equipe 

administrativa e técnica. Além disso, alega que não houve manifestação em contrário por parte 

do Núcleo de Assessoramento Jurídico. Finalmente considerou a melhor possibilidade de 

acompanhamento por parte da equipe de fiscalização do objeto contratual como definido. 

 

Análise do Controle Interno: 

O principal aspecto da questão é o afastamento de potenciais licitantes, aqueles que seriam 

considerados capacitados para o fornecimento de apenas parte das diversas especialidades 

requisitadas. Ou seja, considerando as desconexas especialidades que integram o objeto licitado 

(sistema abastecedor de energia elétrica, sistema de água quente, estação de tratamento de esgoto 

e rede de esgoto, gases medicinais e fachada principal do prédio da UPI) resta evidenciado que 

um restrito número de empresas poderia atender cumulativamente a todos os requisitos 

estabelecidos no edital. 

Para maior clareza, reproduzimos parcialmente os referidos requisitos para qualificação técnica: 
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“SEÇÃO XI – DA HABILITAÇÃO 

60. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

60.1 Registro ou inscrição na Entidade Profissional Competente: Registro da empresa na 

entidade profissional competente (CREA) nas áreas de arquitetura, civil, elétrica, mecânica e 

segurança do trabalho. 

60.2 Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado devidamente registrado na entidade profissional competente 

(CREA/RJ), comprovando que o Licitante já executou serviço de características compatíveis 

com as do objeto da licitação, em Unidades Hospitalares, devidamente registrados na entidade 

profissional competente, acompanhados de cópia de Contrato, Empenho, Ordem de Serviço ou 

Nota Fiscal. 

60.3 Os atestados de capacidade técnica deverão conter os serviços considerados de maior 

relevância. A parcela de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação são: 

- Execução de serviços de engenharia civil com serviços de estrutura, alvenaria, esquadrias, 

revestimentos, pintura, etc.; 

- Fornecimento e montagem de cubículo de média tensão; 

- Fornecimento e montagem de quadro geral de baixa tensão; 

- Execução de rede elétrica de baixa tensão para distribuição elétrica compreendendo 

lançamento de leitos, cabos, e instalação de quadros; 

- Fornecimento e instalação de Grupo Gerador de Emergência; 

- Fornecimento e instalação de painel de sincronismo e comando automático; 

- Serviços de comissionamento para inspeção, testes e ensaios dos equipamentos em fábrica; 

- Execução e instalações especiais de gases medicinais compreendendo oxigênio, vácuo, ar 

comprimido e oxido nitroso; 

- Construção de Estação de Tratamento de Esgotos; 

- Construção de Subestação de no mínimo 1000kVA com fornecimento e instalação de 

transformadores a seco, classe 15kV. 

61.1 Os atestados ou certidões de aptidão deverão apresentar complexidade tecnológica 

operacional equivalente ou superior ao do objeto da Licitação, tendo sido realizadas em 

Unidades Hospitalares. 

61.2 Por se tratar da execução de serviços na Subestação do Hospital onde a falta de energia 

acarretará sérias consequências aos pacientes da Unidade, torna-se obrigatória a 

comprovação através de atestados, que tais serviços tenham sido executados sem paralisação 

das atividades hospitalares”. 

 

Agrava-se que, conforme justificativa do gestor para enquadramento da licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico, o objeto licitado foi considerado como sendo a “junção de vários serviços de 

engenharia sem que fossem considerados complexos”, ou seja, foram enquadrados como bens e 

serviços comuns.  

Ou seja, em se tratando de bens e serviços comuns, não se justifica a exigência de que uma 

empresa licitante, para ser considerada habilitada, deveria apresentar atestados, de 

“complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior”, de fornecimento de cada uma 

das parcelas mais relevantes do certame, conforme elencadas no item 60.3 do edital. 

Finalmente, atenta-se que não restou comprovada a inviabilidade técnico-econômica de 

parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor. De fato não consta do 
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processo evidências ou documento sobre semelhante estudo. Para tanto, a suposta redução de 

custos da empresa contratada, com a permanência de uma única equipe administrativa e técnica, 

deveria ser contraposta a renúncia da redução de custo que representaria, por exemplo, a 

aquisição dos principais equipamentos diretamente do fabricante. Essa última hipótese de 

redução de custo é admitida pela empresa contratada, em manifestação delegada pelo gestor, 

quanto as suas justificativas para a Constatação 010. 

Depreende-se que restou prejudicada a busca pela proposta mais vantajosa para a administração.  

 

Recomendação 001: 

Atentar para a possibilidade de parcelamento do objeto da licitação com o intuito de permitir a 

participação de um número maior de licitantes, justificando tecnicamente, quando não for 

possível realizar tal procedimento. 

Recomendação 002: 

Limitar-se a inserir, nos futuros editais de licitação, exigências de habilitação estritamente 

necessárias à garantia da perfeita execução do objeto contratado. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente; 

 

 

2.1.1.15.  CONSTATAÇÃO 

Ausência de diferenciação de taxas de BDI para itens desenvolvidos pela contratada e itens 

peculiares fornecidos por empresas especializadas no Contrato 11/2010, acarretando um 

sobrepreço de R$ 718.174,98. 

 

Fato: 

Identificamos a prática do pagamento pelo fornecimento de materiais e equipamentos que só 

podem ser fornecidos por empresa com especialidade própria e diversa da empresa contratada na 

licitação, de percentual significativo na obra, com incidência de taxa de Bonificação e Despesas 

Indiretas – BDI de mesmo percentual aplicável aos demais itens produzidos pela contratada.  

A situação majora os valores contratuais na medida em que se aplica a taxa de BDI com seu 

valor cheio por itens apenas adquiridos/intermediados perante terceiros. 

Essa prática contraria ao estabelecido pela Súmula nº 253 do TCU, de 31/03/2010, a saber: 

“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, 

nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos 

de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades 

próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra 

devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida 

em relação à taxa aplicável aos demais itens”. 

Com relação à materialidade da constatação, o BDI diferenciado deveria ter sido aplicado sobre 

o valor de R$ 4.103.857,00, ou 30% do custo total contratado. A tabela a seguir apresenta a 

relação de itens contratados que se enquadram na situação a que se refere à Súmula nº 253, ou 

seja, equipamentos produzidos por empresas especializadas.  
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Tabela 2 - equipamentos fornecidos por empresa com especialidade diversa daquela do executor da obra. 

ITEM DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

12.2.2.1 

Painel de Medição (PMED), blindado, dupla entrada, 

reversão automática, duas saídas, conforme 

especificações técnicas e desenho 01/03, fornecimento. 

Un 1,00 480.000,00 480.000,00 

12.2.3.1 

Painel de distribuição em média tensão (PDMT), 

blindado, compacto, isolamento a SF6, conforme 

especificações técnicas e desenho 02/03, fornecimento 

Un 1,00 256.120,00 256.120,00 

12.2.3.3 

Grupo Motor-Gerador Diesel, 450/405kVA-380/220V-

60Hz, equipado com tanque montado na base, USCA 

comando microprocessado para funcionamento em 

paralelo, proteção por disjuntor motorizado, sistema de 

diesel, exaustores e demais acessórios, incluindo o 

sistema de partida e paralelismo automático 

denominado "Usina Speed" da Maquigeral ou similar, 

que permite que os grupos partam em até 10 segundos, 

conforme especificações técnicas e desenho 02/03, 

fornecimento. 

Un 6,00 298.240,00 1.789.440,00 

12.2.3.4 

Painel de Transferência (PST), equipado com 

disjuntores de reversão Rede/Gerador extraíveis, 

abertos, unidades de proteçãos microprocessadas para 

os transformadores, conforme especificações técnicas e 

diagrama unifilar do desenho 02/03, fornecimento. 

Un 1,00 342.600,00 342.600,00 

12.2.3.5 

Painel de Sincronismo (PS), equipado com unidades de 

comando e controle microprocessadas, sistema de 

paralelismo com partida pré sincronizada, conforme 

especificações técnicas e diagrama unifilar do desenho 

02/03, fornecimento. 

Un 1,00 185.000,00 185.000,00 

12.2.3.6 

Painel de distribuição de energia (PGBT1), equipado 

com disjuntores gerais de 1400A, disjuntores de Link, 

disjuntores secundários, barramento de serviço, 

multimedidor microprocessado, protetores contra surto 

de tensão, e demais acessórios, conforme especificações 

técnicas e diagrama unifilar do desenho 02/03, 

fornecimento. 

Un 1,00 468.520,00 468.520,00 

12.2.3.7 

Painel de distribuição de energia (PGBT2), equipado 

com disjuntores gerais de 1400A, disjuntores de Link, 

disjuntores secundários, multimedidor 

microprocessado, protetores contra surto de tensão, e 

demais acessórios, conforme especificações técnicas e 

diagrama unifilar do desenho 02/03, fornecimento. 

Un 1,00 310.247,00 310.247,00 

12.2.4.2 QGBT220UPI,, fornecimento. Un 1,00 216.900,00 216.900,00 

12.2.4.3 QGBT380UPI, fornecimento. Un 1,00 31.560,00 31.560,00 

12.2.4.4 QGBTPEDIATRIA, fornecimento. Un 1,00 23.470,00 23.470,00 

 TOTAL    4.103.857,00 

 BDI 27,5%    1.128.560,68 

 TOTAL GERAL    5.232.417,68 

Fonte: - Carta proposta de preços da Tensor Empreendimentos Ltda. vencedora Pregão Eletrônico nº 16/2010. 

Não é cabível a administração aplicar de forma linear o percentual geral de BDI sobre todos os 

itens da planilha de preços, abarcando itens onde a contratada atua como mera intermediadora no 

fornecimento de equipamentos por terceiros, o que termina por onerar excessivamente a 

administração pública.  

Assim, em casos onde obras contratadas possuam parcela relevante demandando fornecimento 

de equipamento com natureza específica, executada por pessoas ou empresas de especialidade 

diversa daquela do executor da obra ou serviço, e onde é inviável o parcelamento da licitação, 
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usualmente tem sido empregado a aplicação de taxa de bonificação BDI reduzida em relação aos 

demais itens, com o parâmetro máximo aceitável de 10% pela intermediação/aquisição, 

conforme exemplo registrado no subitem 9.2.3 do Acórdão TCU n.º 2158/2008, a saber: 

“9.2.3. prever BDI diferenciado para os equipamentos complementares do cais (subitens 

3.3.1 a 3.3.4 e 4.3.1 a 4.3.4) de forma a adotar, exclusivamente para esses 

equipamentos, percentuais aceitáveis e compatíveis com o empreendimento, 

observando-se os parâmetros usualmente admitidos pela jurisprudência do TCU, a qual 

indica a aceitação de percentual máximo de 10% para a simples 

aquisição/intermediação perante terceiros, cabendo à própria Emap verificar, junto ao 

consórcio, a restrição desse percentual a apenas itens fornecidos por terceiros, caso se 

constate que os serviços inerentes a montagem ou instalação, indicados na composição 

do custo unitário, estejam a cargo do próprio consórcio, conforme ressalvado pelo 

relator”. 

O apontado completa-se pela própria obrigatoriedade de exposição e pela definição do BDI. A 

obrigatoriedade da previsão do percentual de BDI e o detalhamento de sua composição tanto nos 

orçamentos elaborados pela Administração quanto nas propostas apresentadas pelos licitantes 

para a contratação de obras e serviços de engenharia é previsão decorrente da alínea f, inciso IX 

do art 6º da Lei 8.666/93 e do § 2º, art 7º da mesma Lei. Com relação a definição o BDI, como 

está é uma taxa de Bonificação e Despesas Indiretas, não pode ser o mesmo percentual a incidir 

no custo de equipamentos e no custo dos serviços, tendo em vista a natureza heterogênea das 

despesas incluídas em cada grupo. 

Dessa forma, se aplicarmos o BDI máximo de 10% sobre os equipamentos que só podem ser 

fornecidos por empresa com especialidade própria e diversa da empresa contratada na licitação, a 

exemplo dos painéis elétricos e grupos motor-gerador constantes da planilha orçamentária da 

Tensor e relacionados na tabela de equipamentos a serem fornecidos por empresa com 

especialidade própria, acima, teremos um sobrepreço de R$ 718.174,98, conforme demonstrado 

na tabela abaixo. 

  
Tabela 3 - adequação do BDI para os itens de equipamentos fornecidos por empresa  

com especialidade diversa daquela do executor da obra. 

 
BDI 

(%) 

Valor c/ BDI 

(R$) 

Parcela de DBI 

(R$) 

Valor s/ BDI 

(R$) 

Itens revendidos contratados 27,50 5.232.417,68 1.128.560,68 4.103.857,00 

Itens revendidos recalculados 10,00 4.514.242,70 410.385,70 4.103.857,00 

Prejuízo potencial  718.174,98 718.174,98  
Fonte: - Carta proposta de preços da Tensor Empreendimentos Ltda. vencedora Pregão Eletrônico nº 16/2010; 

- Contrato nº 11/2010 firmado entre a Tensor Empreendimentos Ltda. e o Hospital Federal Cardoso Fontes. 

 

Observa-se, portanto, inserido na planilha contratada um sobrepreço de 

R$ 718.174,98(setecentos e dezoito mil cento e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) 

decorrente da adequação do BDI para os itens de equipamentos fornecidos por empresa com 

especialidade diversa daquela do executor da obra. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor delegou a manifestação para a empresa contratada, que por sua vez asseverou que 

cumpriu com exigência editalícia ao adotar um único BDI para toda a planilha orçamentária, de 

modo que nenhuma irregularidade lhe pode ser atribuída. Alega ainda que o percentual adotado 

está dentro dos limites aceitos pelo TCU. Finalmente justifica que coube a contratada a 
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instalação dos referidos equipamentos, e que se responsabiliza tecnicamente pelo objeto 

fornecido, prestando as devidas garantias. 

 

Análise do Controle Interno: 

Cabe esclarecer que a irregularidade constatada se atribui a unidade examinada, qual seja a 

administração do Hospital Federal Cardoso Fontes, e não a empresa contratada, que foi 

convocada pelo gestor a prestar as suas justificativas. 

Quanto ao mérito, atenta-se para a descrição dos itens apontados pela fiscalização, conforme 

“Tabela 2 - equipamentos fornecidos por empresa com especialidade diversa daquela do executor 

da obra”, cujo valor refere-se apenas ao FORNECIMENTO. Ou seja, o custo de serviço de 

instalação é cobrado separadamente, em outro item orçamentário, sobre o qual não se está 

contestando a incidência do BDI contratado. 

 No mais, entende-se que o tema está pacificado pela referida Súmula nº 253 do Tribunal de 

Contas da União. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas; 

Recomendação 002: 

Quando não for possível a realização de licitações em separado para fornecimento de 

equipamentos ou instalação de sistemas específicos por empresas especializadas, adotar taxa de 

BDI diferenciado; 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente; 

 

 

2.1.1.16.  CONSTATAÇÃO 

Antecipação de pagamento por serviços não realizados no Contrato 11/2010. 

 

Fato: 

Por meio da análise das planilhas de medições verificou-se que houve pagamento antecipado de 

serviços ainda não executados. Tal prática contraria o disposto na jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União e na Lei 8.666/93, não se vislumbrando fundamento legal para que seja adotada 

pela Administração. Neste sentido, e a título exemplificativo, trazemos trecho do Acórdão n
o
 

1.726/2008 – TCU – Plenário, o qual dispõe que: 

“9.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos antecipados aos contratados quando 

não houver a conjunção dos seguintes requisitos assinalados no Acórdão 

1.442/2003 – 1
a
 Câmara/: previsão no ato convocatório, da existência no 

processo licitatório de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e 

economicidade da medida e estabelecimento de garantias específicas e 

suficientes que resguardem a Administração dos riscos inerentes à operação.” 

(grifo nosso) 
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Cumpre mencionar também a obrigação imposta pelo artigo 40, inciso XIV, alínea d, da Lei n
o
 

8.666/93, conforme transcrição abaixo: 

 “Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o 

nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, 

dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início 

da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:(...) 

XIV – condições de pagamento, prevendo:(...) 

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, 

por eventuais antecipações de pagamento;” (grifo nosso) 

Do exposto acima, verifica-se que a possibilidade de eventuais antecipações de pagamento, além 

da obrigatoriedade de constar no edital da licitação, deveria ser vinculada a uma compensação 

financeira na forma de desconto, pois desta maneira estaria demonstrada a vantajosidade para a 

Administração. 

No caso específico do contrato da empresa Tensor Empreendimentos Ltda. foi identificado na 

quarta medição o pagamento antecipado de R$ 144.000,00 referente a 30% do Painel de 

Medição (PMED), item 12.2.2.1. Convém esclarecer que o painel de medição é um equipamento 

indivisível e o pagamento deveria ocorrer somente por ocasião da entrega na obra. A equipe de 

fiscalização verificou que tal painel não foi entregue na obra, de modo que o pagamento foi 

indevido. 

 

Manifestação da Unidade Examinada:  

O gestor reconhece a falha, porém se justifica pelo desconhecimento da especificação técnica do 

equipamento, bem como o fato de que a autorização para o pagamento antecipado baseou-se em 

ateste do fiscal do contrato. Finalmente conclui que não houve dolo tampouco prejuízo ao erário, 

considerando que o equipamento já se encontra devidamente fornecido e que a administração 

obteve em compensação, junto à contratada, um desconto no valor de R$ 2.674,85. 

 

Análise do Controle Interno: 

Não se aplica, uma vez que o gestor reconheceu a falha. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas; 

 

Recomendação 002: 

Abster-se de realizar pagamentos de serviços ainda não executados, quando a previsão de 

pagamento antecipado não estiver expressa no edital da licitação e os motivos que a justifiquem 

não estejam comprovados; 

 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação de eventuais recursos 

pagos indevidamente; 
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2.1.1.17. CONSTATAÇÃO 

Contratação de serviço sem previsão de quantidades na planilha orçamentária no Contrato 

11/2010. 

 

Fato: 

Verificou-se a utilização de unidade do tipo “conjunto”, ou seja, verba sem previsão de 

quantidades na planilha orçamentária do Pregão Eletrônico nº 16/2010.  A tabela a seguir 

apresenta a relação de itens cuja composição deveria ter sido quantificada.  

 
Tabela 4 – Itens orçamentários sem a devida composição quantitativa 

Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. 
Preço contratado 

(R$) 

12.2.3.14 Tratamento Acústico da sala dos Geradores conjunto 1,00 301.500,00 

12.2.3.16 Sistema de Combustível conjunto 1,00 69.850,00 

14.1 

Sistemas de gases medicinais especiais, compreendendo o 

fornecimento das centrais exceto a de oxigênio e ramais gerais de 

alimentação do prédio da UPI (oxigênio, vácuo, ar comprimido, 

óxido  nitroso) 

conjunto 

1,00 695.300,00 

14.2 

Serviços para a adequação da ETE – Estação de Tratamento de 

Esgoto, visando o atendimento da legislação em vigor e as novas 

necessidades de vazão para o tratamento de esgoto sanitário do 

hospital, incluindo ampliação e obras complementares, com 

retrofit na parte existente 

conjunto 

1,00 1.256.300,00 

14.3 

Sistema de aquecimento a gás para o Hospital Cardoso Fontes 

composto por reservatórios térmicos aquecidos pela recirculação 

de água através de aquecedores a gás, compreendendo 

reservatórios verticais, aquecedores de passagem, tubulações e 

acessórios, bombas de bronze, painel de comando, instalações 

elétricas e sistema de pressurização perfazendo um total de 

564.900 kcal/. 

conjunto 

1,00 421.730,00 

 

O fato ora relatado, por impossibilitar a mensuração do custo unitário dos serviços, constitui 

prática ilegal, indo de encontro ao disposto nos arts. 6º, IX, “f”, e 7º, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93, 

e em particular ao art. 7º, § 4º, dessa lei, abaixo transcrito: 

“§ 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais 

e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 

previsões reais do projeto básico ou executivo.” 

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União considera irregular a prática 

verificada no caso em comento, admitindo apenas a orçamentação por verba em situações onde 

não há como se definir unidades de medição, ou como aferir quantitativos de serviços/materiais, 

ou ainda quando o serviço é praticamente imensurável - Decisões nº 615/2001 e nº 822/2002, 

ambas do Plenário, e Acórdãos n.º 1.091/2007, nº 3.086/2008, nº 93/2009 e n.º 80/2010, todos do 

Plenário.  

No caso concreto em análise, os itens acima relacionados, cotados por meio de “conjunto” eram 

perfeitamente quantificáveis, sendo irregular, portanto, a mensuração por meio dessa sistemática. 

Cumpre-nos destacar a substancial materialidade da irregularidade constatada, com custo total de 

R$ 2.744.680,00. Ou seja, acrescido do BDI contratado por 27,5%, o preço total desses itens 

alcança R$ 3.499.467,00, representando 20% do preço global da obra. 

Desta forma, e conforme acima relatado, resta comprovada a ocorrência de prática ilegal no 

âmbito do contrato nº 11/2010 (Concorrência nº 16/2010), pela inclusão, na planilha 
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orçamentária e contratual, de cotações de serviços por meio de verba ou conjunto, os quais eram 

nitidamente passíveis de quantificação. Contudo, devido à materialidade dos valores envolvidos, 

esta equipe de fiscalização entende que devem ser apresentadas as composições analíticas de 

cada um dos itens em comento para que seja possível fazer uma análise pormenorizada de cada 

um deles. 

Manifestação da Unidade Examinada:  

O gestor esclarece que “... a mensuração detalhada dos itens consta do projeto básico, que traz 

em seu escopo as informações necessárias para a correta construção de planilha orçamentária 

pelas empresas licitantes...”. Além disso, em atendimento à solicitação da equipe de fiscalização, 

a unidade examinada apresenta o referido detalhamento possibilitando a sua análise. 

Análise do Controle Interno: 

O detalhamento dos itens, embora constantes do projeto básico, não foi contemplado pela 

planilha orçamentária do Pregão Eletrônico nº 16/2010. Por outro lado, conforme se depreende 

da própria justificativa apresentada, cada empresa construiu a sua planilha, orçamentária, a qual 

não era, obviamente, igual às planilhas das outras licitantes. Tal fato remete a outro problema 

ocorrido na licitação, qual seja a comparação de planilhas diferentes em uma mesma licitação e, 

portanto, a perda da isonomia no processo. Isso porque aquelas empresas que eventualmente 

tivessem um conhecimento mais aprofundado da obra teriam capacidade de elaborar uma 

planilha mais enxuta para os itens não quantificados na planilha do edital. 

Recomendação 001: 

Atentar para o cumprimento de todas as exigências de detalhamento do projeto básico dispostas 

na legislação pertinente, notadamente o art. 6º, inciso IX e suas alíneas da Lei 8.666/93; 

 

 

2.1.1.18. CONSTATAÇÃO 

Ocorrência de sobrepreço no valor de R$ 1.482.248,30 no Contrato 11/2010. 
 

Fato: 

Em verificação à planilha orçamentária do contrato nº 11/2010 firmado com a empresa Tensor 

Empreendimentos Ltda., constatou-se que foram apresentados preços unitários de serviços em 

valores superiores aos preços de mercado ou daqueles constantes do SINAPI – Sistema Nacional 

de Custos e Índices da Construção Civil. 

O art. 112 da Lei nº 12.017/2009, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da 

Lei Orçamentária de 2010, determina que os custos unitários de insumos ou serviços de obras 

executadas com recursos dos orçamentos da União não poderão ser superiores à mediana 

daqueles constantes do SINAPI. 

Foi realizada a análise de 31,9% do valor total previsto da planilha orçamentária para execução 

da obra.  Esta análise consistiu na comparação entre os valores contratados e os valores 

resultantes das composições de custos do SINAPI para o mês da proposta de preços da empresa, 

para a cidade do Rio de Janeiro. Para alguns serviços que não constavam na base do SINAPI, 

foram feitas coletas de preços junto a fornecedores locais, ao Informativo SBC, ao SCO – 

Sistema de Custo de Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro e sistemas de pregão eletrônico 

(Comprasnet e dos Estados de Minas Gerais e São Paulo).  

Foi verificado um sobrepreço no valor de R$ 1.482.248,30 (um milhão quatrocentos e oitenta e 

dois mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), conforme demonstrado na tabela a 

seguir apresentada. Cabe esclarecer que as quantidades apresentadas nesta tabela são as 

quantidades totais contratadas para cada serviço. 
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TABELA 05 – Sobrepreço em relação à planilha contratual  

Item Descrição 
Qtivos 

Totais 

Custo Contratado Custo referência Valor a maior Referência 

Unit (R$) 
Total (R$)  

-A- 
Unit (R$) 

Total (R$) 

 -B- 
(A-B) 

Código 
Sinapi/cotaç

ão 

2.2.1 AJUDANTE 4.400,00 8,30 36.520,00 8,06 35.464,00 1.056,00 6115 

2.2.10 MESTRE DE OBRA 4.400,00 27,50 121.000,00 25,50 112.200,00 8.800,00 4069 

2.2.13 SERVENTE (3) 6.600,00 8,30 54.780,00 8,06 53.196,00 1.584,00 6111 

2.2.16 
FERRAMENTAS 

MANUAIS 
10,00 5.500,00 55.000,00 1.328,30 13.283,00 41.717,00 71196 

2.2.8 
ENGENHEIRO OU 

ARQUITETO JUNIOR 
4.400,00 46,30 203.720,00 43,81 192.764,00 10.956,00 71120 

2.2.9 
ENGENHEIRO SENIOR 

(SUPERVISÃO) 
1.100,00 103,00 113.300,00 85,64 94.204,00 19.096,00 2708 

3.2.3 

proteção de fachada com 
tela de polipropileno fixada 
em estrutura de madeira com 
arame 

1.250,00 47,00 58.750,00 3,82 4.775,00 53.975,00 22398/  2 

4.5 

Aterro em mat. de 1ªcat., 
compact. manual em 
camadas de 20cm, de mat. 
apiloado, de jazidas ate 3km 

540,00 75,00 40.500,00 0,00 0,00 40.500,00 6339 

4.5 

Aterro em mat. de 1ªcat., 
compact. manual em 
camadas de 20cm, de mat. 
apiloado, jazida no local 

540,00 0,00 0,00 32,02 17.290,80 -17.290,80 6339 

8.5 

Estrutura metálica para 
cobertura em telhas 
metálicas. Fornecimento e 
montagem. 

595,00 135,00 80.325,00 99,68 59.309,60 21.015,40 21405/  3 

8.6 

Estrutura metálica 
(montagem) em aço especial 
resistente a corrosão (aço 
usi-sac ou similar) para 
pontes, viadutos e 
passarelas, incluindo 
fornecimento de materiais e 
de todos os serviços 
necessários, inclusive pintura 
protetora, exclusive o 
fornecimento do aço. 

16,00 7.650,00 122.400,00 7.120,00 113.920,00 8.480,00 21405/  3 

10.2.5 

Revestimento de painel de 
alumínio composto - acm. de 
4 mm de espessura, sendo 2 
chapas de alumínio de 0,5 
mm com núcleo rígido e 
pintura na cor a definir em 
termolacagem pvdf 
fluopolímero duroplástico e 
qualidade kynar 500 
(processo alucoat de pintur 
PINTUR 

577,00 585,00 337.545,00 250,00 144.250,00 193.295,00 Cotação 

11.1 

Cobertura termo-isolante, 
dupla, tipo sanduiche, 
trapezoidal, de aluminio 
0,43mm, para uso onde se 
requer conforto termico, 
dupla estanqueidade lateral, 
sem pintura, recheio de 
poliestireno expandido (EPS 
altura = 40mm) com 
retardante a chama e 
densidade conforme NBR-
11.752 da ABNT, largura util 
de 0,99m, comprimento ate 
12,00m, incluindo os 
acessorios para fixacao, 
altura total de 78,8mm, Facil 
& Rapido ou similar. 
Fornecimento e colocacao. 

1.043,25 120,00 125.190,00 114,44 119.389,53 5.800,47 SBC 

12.2.1.2 
Eletroduto de pvc rígido 

roscável 100 mm (4), 
fornecimento e instalação. 

1.587,00 58,00 92.046,00 50,90 80.778,30 11.267,70 22803/  9 
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12.2.1.25 

Cabo de cobre rigido, com 
isolamento termoplastico, 
compreendendo: preparo, 
corte e enfiacao em 
eletrodutos em bitola de 
120mm2. fornecimento e 
instalacao. 

1.330,00 50,00 66.500,00 41,64 55.381,20 11.118,80 22924/  8 

12.2.3.10 
Eletricista (inclusive 

encargos sociais). 
7.480,00 11,20 83.776,00 10,86 81.232,80 2.543,20 2436 

12.2.3.14 
Tratamento Acústico da 

sala dos Geradores 
1,00 301.500,00 301.500,00 163.301,80 163.301,80 138.198,20 

Composi- 
ção 

12.2.3.2 

Transformador a seco, 
trifásico, potência de 500 
Kva, primário 13,8kV, 
secundário 380/127V, 
conforme especificações 
técnicas e desenho 02/03, 
fornecimento.  

5,00 68.500,00 342.500,00 33.696,11 168.480,55 174.019,45 SCO 

12.2.3.3 

Grupo Motor-Gerador 
Diesel, 450/405kVA-
380/220V-60Hz, equipado 
com tanque montado na 
base, USCA comando 
microprocessado para 
funcionamento em 
paralelo, proteção por 
disjuntor motorizado, sistema 
de diesel, exaustores e 
demais acessórios, incluindo 
o sistema de partida e 
paralelismo automático 
denominado "Usina Speed" 
da Maquigeral ou similar, que 
permite que os grupos 
partam em até 10 
segundos,conforme especific
ações técnicas e desenho 
02/03,Fornec. 

6,00 298.240,00 1.789.440,00 240.000,00 1.440.000,00 349.440,00 Cotação 

12.2.3.8 

Transformador 220-
380/220V, seco, com caixa 
para ambiênte, trifásico, 
potência de 400 kVA, ligação 
Delta-Estrela c/neutro 
acessível, conforme 
especificações técnicas e 
desenho 02/03, fornecimento.  

1,00 65.843,00 65.843,00 33.696,11 33.696,11 32.146,89 SCO 

15.2.6 

Esquadria em módulos 
fixos e de abrir, tipo pele de 
vidro, sistema Structural 
Glazing em alumínio 
anodizado , com vidro verde 
de 8 mm 

180,00 800,00 144.000,00 550,18 99.032,40 44.967,60 SBC 

15.4.3 

Placa de policarbonato 
compacto cristal, em placas 
de (2,44*1,22*0,01)m. 
Fornecimento sem 
instalação. 

117,00 330,00 38.610,00 84,00 9.828,00 28.782,00 SBC 

16.2 
Pintura latex acrílica 

ambientes internos/externos, 
três demãos. 

3.573,00 15,00 53.595,00 11,19 39.981,87 13.613,13 22850/  1 

16.3 

Preparo de superfícil 
interna ou externa de 
revestimento liso, inclusive 
demão de impermeabilizante 
selador, com 2 demãos de 
massa acrílica e lixamentos 
necessários. 

1.390,00 23,00 31.970,00 11,90 16.541,00 15.429,00 71182 

        4.358.810,00   3.148.299,96 1.210.510,04   

  
Sobrepreço Total com BDI 

de 27,5% ou de 10%* 
  

  
    R$ 1.482.248,30   

* Uma vez que foi apontada na Constatação 009 a ausência de diferenciação de taxas de BDI para o item 

12.2.3.3 - Grupo Moto-Gerador Diesel 450/405 kVA - foi aplicado, nesta tabela, um BDI de 10% para 

este equipamento. 
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Observações: 

- Item 4.5 – Aterro em material de 1ª Categoria. Foi apurado em visita in loco que a 

procedência do material utilizado é local, e não de jazida a até 3 km de distância. Dessa 

forma, foi utilizado custo de referência SINAPI correspondente a jazida local; 

- Item 10.2.5 – Revestimento de painel de alumínio composto – ACM – Foi realizada cotação 

direta com fornecedor para efeito de comparação; 

- Item 12.2.3.3 - Grupo Moto-Gerador Diesel 450/405 kVA – A cotação utilizada refere-se a 

Pregão Eletrônico nº CG 018/2010, Processo nº SAP/GS 433/2010 do Governo do Estado de 

São Paulo, para um equipamento com carenagem para atenuação de ruído, o que não é o caso 

do equipamento contratado. Dessa forma, a comparação favorece a unidade examinada. A 

comparação foi mantida por falta de melhor referência; 

- Item 12.2.3.8 – Transformador 220 – 380/220 V, 400 kVA. Foi utilizada referência do SCO 

para um transformador de classe superior, sendo a potência de 500 kVA e a tensão 13,8 kV 

para 380/127. Dessa forma, a comparação favorece a unidade examinada. A comparação foi 

mantida por falta de melhor referência; 

- Item 12.2.3.14 – Tratamento Acústico da Sala de Geradores – Foi utilizada composição de 

preços coletados no sistema de Pregão Eletrônico do Governo do Estado de Minas Gerais (site 

www.compras.mg.gov.br), Processo de Compras nº 2391202 000356/2009.   

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor alega que o contrato em questão foi licitado em regime de empreitada por preço global, 

o qual se distingue da empreitada por preço unitário tão somente em função do regime de 

pagamento. Na primeira o contratante se compromete a pagar pelo valor total proposto pelo 

licitante para a execução integral do objeto do contrato, ainda que este possa ser dividido em 

partes. Já na empreitada por preço unitário o preço é cotado para cada parte do todo, 

comprometendo-se o Órgão a pagar a cada unidade efetivamente construída. Entende, portanto, 

que à CGU é defeso alterar para menor ou maior os valores do contrato. 

Continua o gestor tecendo comentários apartados por item, conforme disposto a seguir: 

 Itens 2.2.1, 2.2.3.10, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.13, 2.2.16: 

o Entende que os valores despendidos pela empresa com a mão de obra são próprios 

da sua política salarial e de valorização de seus empregados, não podendo outros 

valores, notadamente de tabelas de preços, servirem como parâmetro para 

apuração de sobrepreço; 

 Item 3.2.3 – Proteção de fachada com tela: 

o Entende que houve um equívoco na referência apresentada pela CGU, devido à 

considerável diferença de valor. Indica que o código correspondente para este 

item é o 73.804/001 (SINAPI); 

 Itens 8.5, 11.1, 12.2.1.2, 12.2.1.25 12.2.3.14, 15.4.3, 16.2 e 16.3 

o Os itens listados não apresentam diferença substancial entre os valores propostos 

e os valores referenciais da CGU. Apresenta tabela comparativa; 

 Item 10.2.5 – Revestimento de painel de alumínio 

o Entende que houve um equívoco no custo de referência apresentado pela CGU, 

devido à diferença considerável de valor. Informa que o preço proposto engloba o 

sistema completo; 

 Item 12.2.3.14 – Tratamento acústico 

o Informa que já apresentou a composição na justificativa da constatação 012; 

http://www.compras.mg.gov.br/
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 Itens 12.2.3.2 e 12.2.3.8 – Transformadores 

o Informa que os itens em questão contemplam, além do fornecimento do 

equipamento, frete, aluguel de palheteira para o transporte interno da obra, 

barramento complementar para conexão de cabos, além de diferencial de preço 

para aquisição de equipamento de primeira linha, com qualidade compatível à 

necessidade de um hospital; 

 Item 12.2.3.3 – Grupos geradores 

o Desconsidera o preço referencial apresentado pela CGU, tendo em vista a 

diferença de especificidade entre o solicitado no edital e o apresentado. 

 

Análise do Controle Interno: 

Quanto à possibilidade de análise dos preços unitários por esta CGU, tal fato já foi devidamente 

esclarecido quando da análise das justificativas da constatação 004. 

No que diz respeito aos demais itens, estes serão analisados separadamente, na mesma ordem 

apresentada na justificativa. 

 

 Itens 2.2.1, 2.2.3.10, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.13, 2.2.16: 

Discordando do alegado pela construtora, tabelas de limites para pagamento de mão de obra são 

aceitáveis sim no serviço público, como o teto para pagamento por serviços terceirizados, 

conforme IN STLI n.º 02/2008 do Ministério do Planejamento. Ocorre que a discussão em tela 

entra na seara de serviço especializado, qual sendo, o de gerenciamento de obras de construção 

civil. Porém, por primeiro, a administração do hospital quando da realização do processo de 

licitação, como regra da Lei 8.666/93 e do art. 109 da LDO 2009, deveria ater-se a observar os 

limites obrigatórios que constam da Tabela SINAPI, sendo que em hipótese de eventual 

descompasso, o procedimento é tratá-los com racional justificativa. Além disso, a parte do 

mencionado, os salários contratados em que pese estarem próximos aos limites da Tabela 

SINAPI, não podem, assim, sem justificativa, situar-se em níveis acima destes, sendo aceitável a 

apresentação dos custos pela empresa Tensor para verificação de eventual incompatibilidade. 

Contudo, no caso da mão de obra não se discute mérito ou qualificação de profissional, que por 

certo quanto maior for o gabarito destes na condução da obra, menor a possibilidade de 

ocorrerem defeitos na execução do empreendimento, mas sim o máximo que a Administração 

Pública Federal está autorizada a pagar. 

Ou seja, no tocante a mão de obra, em que pese a atribuição de valor ou limites parametrizando-a 

como mercadoria não seja de bom tom, existem sim limites para o seu pagamento, já que obras 

públicas são financiadas com escassos recursos, sendo que eventual política salarial da empresa 

que condicione a patamar fora deste limite, ou próximo, como o verificado, pode exigir 

adequação da obra ao que impõe a lei. Inclusive, caso a empreiteira discorde por completo dos 

valores limites da planilha SINAPI, é valido levantamento pelo diário de obra de todos os 

funcionários que ali trabalharem e o respectivo pagamento a estes até a 4º Medição, que foi o 

escopo da presente fiscalização. Porém, adianta-se que semelhante trabalho já foi feito, sendo 

que certificamos um pagamento de R$ 377.950,00, que se comparado com todos as folhas de 

ponto da obra e os salários que constaram do contrato, retorna um valor de R$186.383,33, 

conforme planilhas que anexamos. 

Porém, de todo o explanado, em verdade o apontamento inicial da constatação 013 é de 

pagamento por preços superiores aos permitidos por lei, onde devemos considerar dois tempos, 

um antes da contratação, onde a Administração do Hospital verifica os preços a serem licitados e 

contratados, tal como consta o comando do art. 19 da LDO 2009, e que de fato não foi feito, e 
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outro que se verifica durante a execução do contrato, no qual cabe à empreiteira pleitear eventual 

desequilíbrio econômico e financeiro decorrente de pagamentos por mão de obra, onde 

adiantamos que levantamento de profissionais relacionados na administração da obra conduz, em 

princípio, a pagamentos a maior, conforme exposto no parágrafo anterior. 

 

 Item 3.2.3 – Proteção de fachada com tela: 

Sobre o alegado, em verdade, o valor do metro quadrado do insumo tela fachadeira, em valores 

coletados na data de agosto de 2010 é próximo a R$ 1,50, onde por suposto a esse insumo cabe 

acrescentar mão de obra de colocação e outros custos inerentes. Porém, a composição 

apresentada pela empreiteira (o código SINAPI n.º 73.804/001), compreende a tela com 

preenchimento com quadro de madeira, o que não se aplica ao verificado na obra. Corrobora a 

racionalidade do argumento que cinquenta reais por metro quadrado para a composição é muito 

discrepante do custo do principal insumo que é a tela de proteção, que incluso, pode ser 

reutilizada. Ademais, o catálogo SCO, produzido pela FGV, que é adotado pelo município do RJ 

e a Tabela da SBC, que é de uso corrente por grandes construtoras, adotam respectivamente o 

custo de R$12,09 e de R$8,29, ficando muito longe do custo alegado pela empreiteira e 

convalidado pela Administração do hospital, qual sendo, de R$47,00. Em resumo, considerando 

as características do serviço executado na obra em questão e verificados por esta equipe de 

auditoria (tela fixada diretamente no andaime por meio de abraçadeira), o preço indicado no 

SINAPI de R$3,82 é coerente e deve ser observado, podendo, o que não é o caso, em situação de 

fachada sujeita a fortes ventos ou outra dificuldade peculiar para aplicação ensejar preço máximo 

admissível que transpasse o indicado no SINAPI, desde que logicamente justificado. 

 

 Itens 8.5, 11.1, 12.2.1.2, 12.2.1.25 12.2.3.14, 15.4.3, 16.2 e 16.3 

Com relação aos itens mencionados e à respectiva comparação dos preços contratados com 

outros preços, reproduzidos em tabela que segue o argumento, em que pese não existir uma 

diferença substancial entre os valores contratados e os referenciais da CGU, conforme exposto 

pelo gestor, tal raciocínio deve ser evitado, pois se conjugada esta pequena diferença, item a 

item, o custo do empreendimento ficaria R$ 1.482.248,30 mais barato, verba essa que poderia ser 

aplicada em outros investimentos do carente setor de saúde. 

 

 Item 10.2.5 – Revestimento de painel de alumínio 

Sobre a diferença entre os preços contratados e o paradigma encontrado pela equipe de 

fiscalização, R$585,00 frente à R$250,00 por metro quadrado, anotamos que o presente preço foi 

cotado a partir de fornecedor especializado, sendo que geralmente em ambientes concorrenciais 

como licitações, os preços tendem a ser mais vantajosos. O painel, composto por núcleo envolto 

externamente por lamina de alumínio, em que pese no mercado nacional estar disseminado 

apenas recentemente, possuiu inúmeros fornecedores, sendo que o preço tratado pela empresa 

Tensor está acima dos patamares encontrados no mercado. Em que pese as cotações efetuadas 

por esta Controladoria, entendemos que por ser este um serviço normalmente executado por 

empresa especializada (subcontratada da Tensor), não há impedimento para que ela comprove, 

por meio de documentos fiscais, os valores efetivamente praticados na obra em questão. 

 

 Itens 12.2.3.2 e 12.2.3.8 – Transformadores 

Frente à comparação de preços, onde o contratado está no patamar de R$ 68.500,00, contra o 

valor da tabela SCO de R$ 33.500,00, esclarecemos que o barramento correntemente já 

acompanha o transformador, o qual apresenta uma média de preço para equipamentos de 
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primeira linha próximos a R$ 28.000,00, sendo os demais valores restantes relacionados ao BDI 

da empresa. Em tempo, como este item não está contemplado na Tabela SINAPI, e sabendo que 

aplicamos a tabela de pesquisa de preços da Fundação Getúlio Vargas, qual sendo, a SCO, 

concluímos que o apontado é racional, sendo que eventual discrepância ligada a equipamento 

específico que a Tensor tenha adquirido, também é factível a apresentação de documento fiscal 

desta aquisição para contra argumentação. Lembramos também que a mão de obra de instalações 

elétricas faz parte de item específico da planilha orçamentária, abarcando inclusive o 

gerenciamento dos serviços por técnico eletrotécnico. 

 

 Item 12.2.3.3 – Grupos geradores 

Do apontado pela empresa Tensor, eventual especificidade de preço, ou preferência por marca, 

pode ser atribuída a sua peculiar administração. O que se discute é que para o mesmo item, com 

o fornecimento de partida rápida já incluída, foi verificado em pregão eletrônico a oferta por 

valor inferior. Acrescentamos que neste item serão adquiridos seis geradores, os quais podem sim 

ainda gerar efeito barganha na presente compra, ou seja, pode o preço ser adquirido com mais 

vantagem frente ao fornecedor do equipamento. Adicionalmente, verifica-se que a obra também 

tem previsão de aluguel de similar gerador, onde a empresa pode, por exemplo, adiantar a 

compra e ainda receber pelo aluguel do equipamento, situação que faticamente restou 

impossibilitada da equipe de fiscalização verificar. Assim, mantemos o ponto, sendo que cabe à 

empresa Tensor contra argumentar com a apresentação de documento fiscal de aquisição dos 

mesmos equipamentos, caso entenda que seu produto possuiu qualidades adicionais que 

justifiquem o sobre valor. Mas de pronto, adiantamos que a cotação realizada pela equipe de 

fiscalização levou em conta as especificidades discriminadas no edital da licitação. 

 

Recomendação 001: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, atentando para o fato de que a mediana 

do SINAPI é o limite para itens unitários, ainda que a licitação seja em regime de empreitada por 

preço global. 

Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 
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2.1.2. Programa: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA 

Ação: 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado: Produtos para a saúde e medicamentos oncológicos 

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento 

Agente Executor Local: HOSPITAL FEDERAL CARDOSO 

FONTES 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 39.039.106,20 

Ordem de Serviço: 201112118 

Forma de Transferência: Execução Direta 

 

 

2.1.2.1.  CONSTATAÇÃO  

Divergências entre o saldo de material informado no sistema de controle de estoque 

(Hospub) e o efetivamente existente no almoxarifado e na farmácia devido a deficiências no 

controle de estoque. 

 

Fato: 

O Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF utiliza, para controle de almoxarifado, o sistema 

HOSPUB, fornecido pelo Ministério da Saúde a unidades integrantes do SUS. O HFCF 

apresentou planilhas contendo dados extraídos desse sistema relativos a entradas e saídas de 

produtos e medicamentos no período de janeiro/2009 a julho/2011.  

A partir do levantamento de ordens bancárias emitidas pelo HFCF realizado no Sistema 

Integrado de Administração Financeira – SIAFI, foram verificadas diversas ocorrências de 

ordens bancárias sem a entrada de produto correspondente ter sido registrada no Hospub. Porém, 

muitos dos casos se relacionam com erros de digitação, mais de um CNPJ para o mesmo 

fornecedor e outros erros formais.  

Foram selecionadas as quatro maiores Ordens Bancárias cujos produtos não foram localizados 

no Hospub, mesmo após diversas tentativas de verificação de eventuais erros dos registros.  

 

OB Nome Favorecido Valor  Processo NF NE 

2009OB801637 RENAL-TEC 51.374,36 33407.007007/2009-85 64198 2009NE900982 

2009OB801328 RENAL-TEC 49.399,59 33407.005403/2009-78 63465 2009NE900707 

2010OB801332 NOVARTIS 43.244,81 33407007433/2010-52 165498 2010NE901098 

2009OB800846 RENAL-TEC 15.777,68 33407003092/2009-11 62350 2009NE900267 

TOTAL  159.796,44    

 

 

Por meio da Solicitação de Fiscalização - SF nº 001, a Unidade foi questionada quanto às 

divergências identificadas. O chefe da farmácia, em atendimento a SF nº 001, esclareceu: 
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a.2010OB801332 

“Infelizmente não foi possível encontrar registro de entrada da nota fiscal no HOSPUB, porém os 

itens da mesma foram registrados em fichas de prateleira dos seguintes medicamentos adquiridos: 

imatinibe 100mg (1200 comprimidos) e imatinibe 400mg (120 comprimidos). Sendo assim, segue 

abaixo o relatório para os pacientes que receberam os medicamentos supracitados, durante o 

período após a aquisição dos mesmos.”  (as tabelas foram apresentadas pelo gestor) 

 

b. 2009OB801637 

“Através da nota de empenho informada, encontramos no Serviço de Farmácia outra entrada da 

mesma empresa. Foram adquiridos 1398 bolsas de Solução para Diálise Peritoneal 1,5% 5000 mL, 

que por sua vez foram registradas no HOSPUB sob o número de registro 2009121551, do dia 

09/12/2009. Essa entrada foi no valor de R$ 70.473,18, correspondente à nota fiscal nº 64911 da 

empresa Renal-Tec.” 

 

c. 2009OB801328 

'No item “cadastro de empenhos” no HOSPUB, temos o lançamento do mesmo, porém sem 

quantidade e valor do item 139 (SOLUCAO P/DIALISE PERITONEAL 1,5% 5000ML (BOLSA).” 

 

d. 2009OB800846 

“No item 'cadastro de empenhos' no HOSPUB, temos o lançamento do mesmo, porém sem 

quantidade e valores dos itens 138 (SOLUCAO P/DIAL PERIT C/BOLSA 5L 4,25% (BOLSA)) e 139 

(SOLUCAO P/DIALISE PERITONEAL 1,5% 5000ML (BOLSA)).” 

 

Quanto à Ordem Bancária nº 2010OB801332, o gestor admite a falta de registro no sistema e 

apresenta as tabelas com uma relação de pacientes. Já em relação às demais ordens bancárias, 

somente se referiu ao registro do empenho no sistema, sem se manifestar sobre o controle de 

estoques. Sendo assim, mantém-se a situação de impossibilidade de verificação da entrada e da 

destinação de tais produtos, no HFCF, por meio do Hospub. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.006072/2012-23 e o Memorando nº 082/2012 DGHMS/RJ, de 09/03/2012, o gestor 

informou que: 

“Em relação à Ordem Bancária nº 2010OB801332, em favor da empresa Novartis 

Biociências S/A, como já alegado anteriormente, existem controles de prateleira para as 

aquisições dos referidos medicamentos sendo agora anexadas a esta resposta as seguintes 

comprovações fáticas:   

· Nota fiscal da Novartis nº 165498, fls. 01/02, com carimbo de atesto de recebimento, 

assinado pelo farmacêutico responsável;  

· Nota de empenho nº 2010NE901098, referente à esta aquisição;  

· Cópia das Fichas de Prateleira com a movimentação do produto, ou seja, entrada, saída 

e saldo, na data correspondente ao atesto da nota;  

· As cópias das prescrições médicas contendo o nome e o prontuário dos pacientes que 

receberam tais medicações.  ANEXO 21 
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Em relação ao penúltimo item, ressaltamos que as requisições de medicamentos pela 

Farmácia Externa à Central de Almoxarifado Farmacêutico passaram a ser regularmente 

realizadas via sistema Hospub a partir de julho de 2010, sendo criado ainda em 2012, um 

formulário interno onde são registradas todas as solicitações de reabastecimento do 

estoque da Farmácia Externa, como mais uma ferramenta de controle local.   

Com isso entendemos estar comprovando cabalmente o controle da destinação dos 

referidos medicamentos constantes da Ordem Bancária nº 2010OB801332, suprindo 

assim a carência de comprovação fática alegada na Constatação.   

Alega o auditor na Constatação que não houve por parte da chefia de farmácia uma 

manifestação sobre o controle de estoques o que inviabilizaria a verificação da entrada e 

da destinação dos produtos mencionados por meio do HOSPUB.   

Ocorre que, embora o controle dos insumos (soluções de grande volume) não tenha sido 

realizado como preconizado no caso dessas três Ordens Bancárias, 2009OB801637, 

2009OB801328 e 2009OB800846 não se pode falar em descontrole dos insumos, vez 

que, o mesmo pode ser exercido através do batimento entre as Folhas de Requisição de 

Insumos solicitados e o efetivamente adquirido pelas respectivas Notas Fiscais, levando 

em consideração os saldos pré e pósmovimentos.   

Desta forma, entendemos ter alcançado a explicação técnica e fundamentada dos erros 

verificados que, embora existentes, não têm o condão de demonstrar o descontrole na 

destinação dos medicamentos dentro da Unidade. Mesmo assim, para elucidar os fatos 

constatados e tornar transparente o real acontecido, determinamos a abertura de processo 

administrativo para apurar as não conformidades narradas.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Manifestação parcialmente acatada, pois apesar de o gestor ter apresentado uma relação de 

prescrições médicas e notas fiscais referentes à OB nº 2010OB801332, mantém-se a situação de 

registros imprecisos e não fidedignos no Hospub. Desse modo, as deficiências no controle do 

estoque por meio do Hospub restam configuradas. 

 

Recomendação 001: 

Estabelecer mecanismos de controle de estoque na farmácia e no almoxarifado, de modo que a 

utilização dos medicamentos e dos produtos para a saúde possa ser comprovada de maneira 

fidedigna, permitindo o seu rastreamento desde a aquisição até o destinatário final. 

 

 

2.1.2.2.  CONSTATAÇÃO 

Insuficiência de controles de movimentação de medicamentos e produtos para a saúde 

levando à impossibilidade de comprovação do usuário final, bem como à ocorrência de 

perdas, principalmente por expiração do prazo de validade, causando um prejuízo de R$ 

869.313,31. 

 

Fato: 

De posse dos controles de estoques extraídos do HOSPUB, constatamos as seguintes entradas e 

destinações, realizadas no período de 01/01/2009 a 08/07/2011. O campo “código de 

movimentação” se refere à codificação interna do sistema para identificar a unidade de origem 

(fornecedor) ou destino (requisitante) do produto.  
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a. Medicamentos: 

 Entradas: 

CODIGO DE MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO DO FORNECEDOR VALOR 

Sem numeração Sem descrição 2.281.107,41 

 

 Saídas: 

CODIGO DE MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO DO REQUISITANTE VALOR 

388 AJUSTE DE SAIDA 2.105.778,07  

396 SAIDA POR PERDAS 289.424,92  

 Total  2.395.202,99  

 

b. Produtos para a saúde: 

 Entradas: 

FORNECEDOR VALOR 

DIVERSOS 4.348.849,10 

INVENTÁRIO 2.125.936,60 

Total 6.474.785,70 

 

 Saídas: 

REQUISITANTE VALOR 

ALMOXARIFADO CENTRAL 4.933.056,76 

INVENTÁRIO 1.643.834,01 

Total 6.576.890,77 

 

A tabela aponta falta de descrição do fornecedor para a entrada de medicamentos no valor total 

de R$ 2.281.107,41 e o registro dos requisitantes como “ajustes de saídas' e “saídas por perdas” 

de medicamentos no valor total de R$ 2.395.202,99.  

Verifica-se, também, a classificação de fornecedores de produtos para a saúde, no valor total de  

R$ 6.474.785,70, como “Diversos” e “Inventário”, além de requisitantes discriminados como 

“Almoxarifado Central” e “Inventário”, correspondente a R$ 6.576.890,77. 

Por meio da Solicitação de Fiscalização - SF nº 001, a Unidade foi questionada sobre essa 

situação. A administração do Hospital alegou, com relação às saídas de medicamentos, o 

seguinte: 

“Em 2010, o Serviço de Farmácia passou por diversos inventários internos 

(principalmente no período entre os meses de setembro e dezembro), onde ajustou-se 

o estoque utilizando a modalidade “ajuste de saída” do Hospub”. 

“Em 2011, verificou-se a “baixa” por modalidade equivocada, algumas delas 

direcionadas a centros consumidores foram realizadas no código de movimentação 

errado. Após esta constatação agendamos treinamentos para os servidores envolvidos 

nas solicitações e inserções dentro do sistema. Alguns desses movimentos também são 

oriundos da aplicação de uma ferramenta chamada “acurácia de estoque”, que 

corresponde à diferença entre o estoque físico e a informação contábil de estoques. A 

acurácia de estoque é um indicador da qualidade e confiabilidade da informação 
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existente nos sistemas de controle, contábeis ou não, em relação à existência física 

dos itens controlados.” 

“Além disso, já havíamos identificado um problema interno crônico relacionado a 

ausência de “baixas” no sistema de gerenciamento de estoque HOSPUB, mesmo 

após dar baixa na ficha de prateleira. Esse erro já está sendo solucionado 

internamente com uma série de treinamentos com todos os colaboradores”. 

'A modalidade “saída por perdas” como o próprio nome já diz, elenca os itens que 

precisavam sair do estoque por conta de eventuais perdas por validade, quebra de 

embalagem primária, etc. Atualmente a farmácia está registrando a saída de todos os 

itens por validade para melhor acompanhamento das perdas”. 

Já no que tange à movimentação de insumos, o Chefe do Serviço de Compras esclareceu o 

seguinte: 

“As saídas por perda do material (validade vencida) são dadas automaticamente 

pelo sistema para o requisitante Almoxarifado Central, o tipo de movimentação é 

Perda, conforme exemplo anexo. 

 Perda Almoxarifado 

2009 263.864,10 4.113.770,05* 

2010 273.476,60 0 

2011 174.177,40 0 

    

*Em 2009 a chefia do almoxarifado dava saída para os setores com baixa para o 

almoxarifado. Acreditamos que foi erro por mudança no sistema e quando identificado foi 

corrigido passando a não haver mais este problema nos anos subsequentes. 

Os registros relativos às entradas de medicamentos no valor total de R$ 2.281.107,41 sem os 

correspondentes códigos de movimentação e descrição do fornecedor não foram justificados. 

O gestor reconhece que todas as saídas de medicamentos classificadas no código “396” 

decorreram de perdas, o que revela desperdício de R$ 289.424,92, de 2009 a 2011.  

Já os “ajustes de saída” revelam prática recorrente de registro impreciso do destino dos 

medicamentos, utilizando-se código genérico, inviável de rastrear, para diversos erros e 

inconsistências de quantitativos físicos ou ignorando o destino correto e adotando o “ajuste” 

como uma unidade fictícia para onde são “enviados” os medicamentos no sistema.  

Esse é um problema grave de gestão de estoques de farmácia, porque o Hospital é incapaz de 

informar, de maneira consolidada e gerencial qual o destino real ou a efetiva utilização dos 

produtos. Desvios, roubos, desaparecimentos ou quaisquer outras ocorrências irregulares podem 

ser mascaradas por esse tipo de lançamento de sistema, sem que haja condições objetivas para a 

fiscalização e controle. 

Com relação aos insumos, o Chefe do Serviço de Compras afirmou que as saídas para o 

“almoxarifado central”, em 2009, tiveram origem tanto em perdas quanto, principalmente, em 

registros indevidamente assim classificados, o que teria ocorrido por “erro por mudança de 

sistema”.  Em relação à perdas de produtos para a saúde (insumos), informou um montante de 

R$ 711.518,10 gerado diretamente pelo Hospub. Em sua manifestação (tópico Manifestação da 

Unidade Examinada:, a seguir), no entanto, informou que houve perdas no montante de R$ 

579.888,39. 

Nada foi justificado sobre os registros no código “Inventário”. 

Mesmo as falhas que um eventual mudança de sistema tenham ocasionado não eliminam os fatos 
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apontados e não diminuem a gravidade da situação encontrada.  

Tanto a farmácia quanto o almoxarifado revelam controles deficitários, demonstrando 

significativo montante de recursos sem comprovação de origem e/ou uso/destino, já que não 

foram apresentados dados que pudessem evidenciar para onde – e se – os medicamentos e 

insumos foram utilizados em benefício do Hospital.   

Sendo assim, considerando o montante de recursos relacionados às perdas ocorridas no período 

(R$ 289.424,92 em medicamentos e R$ 579.888,39 relativos a produtos para a saúde), verifica-

se o prejuízo de R$ 869.313,31. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.006072/2012-23 e o Memorando nº 082/2012 DGHMS/RJ, de 09/03/2012, o gestor 

informou que: 

a) “Em primeiro lugar faz-se importante atestar que, segundo informação técnica do Setor 

de Informática da Unidade/DATASUS, é impossível a emissão de qualquer relatório pelo 

HOSPUB, por Código de Insumo – módulo Farmácia ou Almoxarifado, com as 

características apresentadas pelos Auditores, ou seja, sem numeração do código de 

Movimentação e/ou sem Descrição do Fornecedor correspondente.  

Ressalte-se que o sistema HOSPUB já traz tabela parametrizada com os tipos de 

movimentações possíveis como, por exemplo, o ajuste de entrada – cód. 094, ou o 

cancelamento da nota fiscal cód. 140, não permitindo a criação e/ou utilização de códigos 

diferentes dos pré-formatados em cada versão do sistema ou mesmo espaços em branco 

sem informação. Reforçando então, temos a dizer que nenhuma movimentação pode ser 

realizada no HOSPUB sem a devida codificação.   

(...) Assim, entendemos que, diante do ora explicado, não há como justificar o valor 

apresentado na referida tabela, vez que existe a impossibilidade técnica da mesma ser 

gerada a partir da fonte citada (HOSPUB).”   

 

b) Medicamentos 

“Especificamente sobre o Ajuste de saída de medicamentos – código 388, cabe informar 

que este código é utilizado para realização de Inventários Periódicos, realização de 

Acurácia de Estoque (esta aplicada a partir de março/2011) e, eventualmente, para 

registro de determinadas saídas para consumo interno na nossa Unidade. Tanto no caso de 

inventários quanto no caso de acurácia, as movimentações de saída de medicamentos 

refletem as necessidades eventuais em casos de acertos pontuais no estoque dos itens 

avaliados.   

O valor encontrado nessa modalidade, R$ 2.105.778,07, representa 7,28% do total de 

saídas em todas as modalidades possíveis, durante o período avaliado, ou seja, 2 anos e 7 

meses (VALOR TOTAL DE SAÍDAS NO PERÍODO = 28.917.037,56).  

Este percentual encontra-se abaixo do esperado, levando-se em consideração que o 

Serviço passou por vários Inventários sem que tenham sido executados os acertos no 

sistema, sendo assim, este resultado torna-se compatível com a situação circunstancial e 

dentro dos parâmetros de ambiente hospitalar.   
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É importante ressaltar que a ausência de lançamentos, para eventuais acertos de 

Inventários nas gestões anteriores, levou a um acúmulo de lançamentos pendentes 

(AJUSTES), que foram realizados pela atual gestão no sentido de equacionar os 

desequilíbrios entre o estoque físico e aquele registrado em sistema.  

 Isto fez com que o resultado retratasse não apenas a realidade do período fiscalizado 

(01/01/2009 a 08/07/2011), mas sim o resultado do esforço da atual gestão em solucionar, 

de forma eficiente e definitiva, as discrepâncias encontradas ao assumir o HFCF desde 

fevereiro/2009. Desta forma, podemos observar diante do exposto, que restou à nossa 

gestão os índices referentes aos acertos acumulados ao longo de todas as gestões 

anteriores.   

Ao entender como desperdício as saídas de medicamentos pelo código 396 – SAÍDA 

POR PERDAS, o Auditor não levou em consideração que no caso de uma Unidade 

Hospitalar, o termo perda representa a privação de um estoque que se detinha por razões 

técnicas, tais como perda por validade, impossibilidade momentânea de trocas, etc. Dessa 

forma, ao não considerar esta peculiaridade inerente à rotina hospitalar no que diz 

respeito ao fluxo de saídas de medicamentos, o Auditor confundiu-se em sua análise 

passando a considerar como desperdício aquilo que se trata de perdas pertinentes a uma 

gestão de estoque de medicamentos em ambiente hospitalar.   

Há de se lembrar que toda compra de medicamentos traz consigo riscos à Unidade que a 

realiza, e que por conseguinte, estes riscos acompanham todo ciclo útil dos 

medicamentos, do recebimento até a utilização, passando pelo armazenamento. Desta 

forma, a previsão de aquisição que foi feita meses antes contabilizando uma demanda de 

consumo pode ser afetada drasticamente por circunstâncias adversas.   

Uma delas seria a diminuição de atendimentos a usuários (em unidades de internação 

clínico-cirúrgicas e ambulatoriais) ou, ainda, o fechamento de leitos, serviços e setores. 

Em nossa Unidade, durante o período fiscalizado, todas as hipóteses ocorreram 

influenciando na geração de uma demanda oscilante, o que por óbvio resultou em um 

saldo compatível com as circunstâncias vivenciadas no hospital no período em tela.   

(...) Alegam ainda os Auditores, sobre os AJUSTE DE SAÍDA realizados sob a 

modalidade do cód. 388, que, “... simplesmente ignorando o destino correto e adotando 

o ajuste como uma unidade fictícia para onde são „enviados‟ os medicamentos no 

sistema”. Tal conclusão não encontra amparo na realidade fática do HFCF no período 

auditado conforme documentação fartamente anexada, sendo facilmente encontrado o 

destino final dos medicamentos, através de várias outras ferramentas disponíveis na 

Unidade, quais sejam, fichas de controle e movimentação (fichas de prateleira) e outros 

documentos genéricos manuscritos.   

(...) O controle efetivo do destino dos medicamentos é feito dentro dos parâmetros 

razoáveis, havendo, por parte tanto da Direção do Hospital quanto por parte do Serviço 

de Farmácia, a preocupação e o empenho em minimizar os erros herdados de outras 

gestões, buscando a transparência e melhoria contínua dos processos. 

(...) A Unidade é capaz de informar integralmente o destino real e a efetiva utilização dos 

medicamentos em centros consumidores e de informar o destino real ou a efetiva 

utilização dos produtos para a saúde aqui estocados, principalmente após a implantação 

da requisição via sistema a partir de outubro/2010.  ”   
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c) Produtos para a saúde 

 

“No que refere às constatações do grupo “b. Produtos para a saúde”, informamos que 

em novembro/2008 houve a troca do sistema denominado “STOCK” para o sistema 

“HOSPUB” (...).  

A transferência do cadastro de materiais e seus respectivos saldos que constavam do 

sistema STOCK foram transferidos individualmente, pelos funcionários dos respectivos 

setores, por impossibilidade de comunicação entre os dois sistemas. Isso aconteceu entre 

os meses de novembro e dezembro/2008 (Informação DATASUS).   

Em Dezembro/2008, ou seja, concomitantemente com a troca dos sistemas, foram 

realizados os inventários da Farmácia e Almoxarifado. Nesse momento, observou-se 

vários entraves administrativos e de operacionalidade secundários à troca dos sistemas, 

obrigando a ajustes, os quais foram efetuados a partir de então.  A tradução desses ajustes 

pode ser evidenciada no próprio sistema HOSPUB logo em janeiro/2009, onde foram 

realizadas várias entradas e saídas.   

O sistema HOSPUB exige que no registro de entrada seja inserido um CNPJ referente ao 

fornecedor envolvido com o movimento. Ocorre que para o caso de ajuste de estoque a 

equipe do DATASUS criou em Janeiro/2009, um fornecedor fictício que passou a ser 

denominado “DIVERSOS”, com o código 99.999.999/9999-99, para substituir 

alternativamente o CNPJ, com o objetivo de permitir o aceite de entrada pelo sistema.  

Os lançamentos de entrada de produtos para a saúde tendo como denominação de 

fornecedor o termo “DIVERSOS”, no ano de 2009, com o valor de R$ 4.102.396,94, 

correspondem em sua maioria à implantação de saldos quando da transferência do 

sistema STOCK para o sistema HOSPUB e diversos ajustes de saldo referentes ao 

inventário realizado em Dezembro de 2008, lançados em Janeiro de 2009, com valor total 

de R$ 3.883.929,92.  

O valor de R$ 290.662,38, lançado nos meses de Fevereiro, Março, Maio, Junho e 

Julho/2009 dizem respeito aos ajustes de entradas, ainda, necessários para a 

complementação da implantação do sistema HOSPUB, assim como, eventuais trocas e 

devoluções internas de insumos, para regularizar os saldos de estoque no sistema 

HOSPUB.   

Os valores lançados ao longo dos anos de 2010 e 2011 representam ajustes de entrada no 

estoque que se fizeram necessários após o conhecimento das diferenças entre o estoque 

físico, a ficha de prateleira e o HOSPUB. Como existe a exigência que na entrada seja 

identificado um fornecedor, como já foi anteriormente explicado, utilizou-se o fornecedor 

“DIVERSOS” e o código 99.999.999/999-99.   

Em Janeiro/2010 ao se constatar que os Ajustes de Inventário ficariam mais 

adequadamente lançados, se fossem representados no campo fornecedor como 

“INVENTÁRIO”, que até então estavam sendo denominados como “DIVERSOS”, 

novamente a equipe do DATASUS achou por bem criar essa nova alternativa de 

lançamento de entrada, dessa vez com o código 88.888.888/8888-88, com o objetivo de 

permitir uma maior rastreabilidade para os lançamentos específicos de ajuste de 

inventário.   

(...) os lançamentos de entrada de produtos para a saúde com a denominação 

“INVENTÁRIO”, no valor de R$ 2.298.268,43 em 2010, correspondem ao somatório de 

entradas referentes aos acertos de saldo do inventário de 2009 realizado em Janeiro/2010 

(R$ 1.624.064,01), acrescido dos acertos mensais realizados em fevereiro, março e 
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novembro/2010 (R$ 271.383,22), além dos lançamentos de ajuste de inventário ocorridos 

em dezembro de 2010 (R$ 402.821,20) lançados no mesmo mês, justificando assim a 

ausência de lançamentos em Janeiro /2011.   

 

Como ocorre nas operações de entradas, o sistema HOSPUB exige que nos lançamentos 

de saídas seja inserido um código referente a um REQUISITANTE específico. Esse 

campo é obrigatório e normalmente representa um determinado setor do HFCF, que 

estaria requisitando algum material para o seu consumo.   

Ocorreu que, o ajuste de saída do estoque se deu com a utilização do código 002, que 

representa o REQUISITANTE “ALMOXARIFADO CENTRAL”. (...) O montante de R$ 

4.058.491,93, corresponde à implantação de saldos quando da transferência do sistema 

STOCK para o sistema HOSPUB lançados em Janeiro/2009, com o motivo Fornecimento 

a Setores Consumidores, código 310. 

O montante de R$ 174.974,30, refere-se às saídas ocorridas pelo mesmo motivo, código 

310, Fornecimento a Setores Consumidores ao longo do período entre fevereiro/2009 e 

julho/2011. Em geral este código é utilizado para as saídas de produtos, tendo como 

requisitante o Almoxarifado Central, código 002. Ocorre que este código também é 

utilizado em outras situações a saber: inexistência de código do setor requisitante ou nos 

casos temporários, que podem ser emergenciais, como aconteceu no período das 

epidemias de gripe H1N1 e DENGUE, bem como nos serviços que encontram-se em fase 

de implantação como aconteceu com o Serviço de Atendimento em Domicílio (SAD).  

(...) O montante de R$ 579.888,39, foi devido ao motivo SAÍDA POR PERDA, código 

396, que ocorreram ao longo dos meses de 2009, 2010 e 1º semestre de 2011, este código 

é utilizado para dar saída aos insumos vencidos, quebrados, com defeito, desativados por 

orientação da Vigilância Sanitária e considerados obsoletos em função de novas 

tecnologias. Este montante representa 2,14 % do total de entradas referentes aos insumos, 

durante o período avaliado (2 anos e sete meses). Este percentual encontra-se em um 

limite aceitável dentro dos padrões hospitalares.   

 

Análise do Controle Interno: 

O gestor argumenta que a impossibilidade de rastreamento de grande parte das saídas de 

medicamentos e produtos para a saúde no HFCF é de responsabilidade dos gestores anteriores do 

hospital. Contudo, não apresentou em sua manifestação informações que evidenciem as 

providências relativas à apuração de responsabilidade quanto à ausência de registro da 

destinação real desses produtos, que custaram cerca de R$ 8 milhões aos cofres públicos.   

Por sua vez, não há na documentação apresentada pelo HFCF a manifestação dos “gestores 

anteriores”, em cuja gestão teriam ocorrido grande parte das falhas no controle de entrada e saída 

dos produtos. 

Em relação à manifestação do gestor, tecemos as seguintes considerações: 

a) Quanto a afirmação do gestor de que seria impossível a emissão de relatório sem código 

de movimentação, cabe destacar que os dados analisados foram apresentados à equipe de 

fiscalização pelo próprio HFCF. 

b) Medicamentos 

O gestor argumenta que as saídas de medicamentos descritas no Hospub como “ajuste de 

saída” referem-se a movimentações que “refletem as necessidades eventuais em casos de 
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acertos pontuais”, no entanto, não se pode admitir que um ajuste no montante de R$ 

2.105.778,07 de recursos públicos seja considerado como eventual ou pontual, tanto é 

que esse valor corresponde a 7,28% do total de saídas de medicamentos. Além disso, ele 

considera que esse percentual encontra-se abaixo do esperado, e que é compatível com a 

situação circunstancial e dentro dos parâmetros de ambiente hospitalar.  Contudo, não 

traz evidências, estudos científicos ou referências de publicações especializadas que 

justifiquem tal afirmativa. 

Considerando que é comum a “troca de medicamentos” entre os Hospitais Federais do 

Rio de Janeiro e que o HFCF adquire grande parte de seus produtos por meio de atas de 

registro de preços, não é aceitável a saída de medicamentos por perdas, basicamente por 

perda por validade, no valor de R$ 289.424,92. Ou seja, o adequado gerenciamento do 

estoque permitiria a realização de compras de acordo com a demanda, bem como 

subsidiaria a identificação de futuras expirações da validade dos medicamentos, 

possibilitando o seu fornecimento a outros estabelecimentos de saúde e evitando seu 

desperdício.  

A equipe de fiscalização entende que não é possível eliminar completamente a perda por 

expiração de validade, entretanto, a perda de R$ 289.424,92 não é compatível com a boa 

qualidade do gasto público. Do mesmo modo, o gestor informa que o controle do destino 

dos medicamentos é feito dentro dos “parâmetros razoáveis”, contudo, caso os controles 

fossem adequados, seria possível rastrear imediatamente a destinação final dos 

medicamentos e apresentar ainda durante os trabalhos de campo da equipe de fiscalização 

toda a informação necessária. 

Se de fato a Unidade fosse “capaz de informar integralmente o destino real e a efetiva 

utilização dos medicamentos em centros consumidores”, não seriam encontrados registros 

imprecisos no Hospub, por meio dos quais é impossível identificar o destinatário final 

dos medicamentos e produtos. Se todos os dados relativos aos consumidores estivessem 

disponíveis, o HFCF os teria registrado no Hospub, ao invés de ter utilizado códigos 

indefinidos tais como “ajustes de saídas” e “inventário”.   

O controle somente por meio de fichas de prateleira não possibilita a controle gerencial 

do estoque, visto que seria necessária a consolidação dos dados contidos em tais 

documentos para se obter informações relativas, por exemplo, às unidades demandantes, 

à média de consumo mensal/anual e sua possível sazonalidade etc. 

Por fim, conforme já abordado anteriormente, a imprecisão de tais dados e a 

impossibilidade de comprovação de uso efetivo dos medicamentos no HFCF, seja qual 

for a gestão em que tais problemas ocorreram, não eximem os gestores do HFCF da 

apuração de responsabilidades. 

  

c) Produtos para a saúde 

A transferência de sistemas de informação não é razão para a inexistência de dados 

referentes à movimentação e à utilização dos produtos para a saúde, pois se no Hospub 

não é possível detalhar tais dados, eles estariam disponíveis, então, nas fichas de 

prateleiras e demais documentos de controle, conforme argumentado pelo gestor, ou 

poderiam ser consultados no sistema Stock. 

Do mesmo modo, se a documentação de controle de estoque fosse tão fidedigna como 

alegado pelo gestor, ela seria a fonte dos dados para a atualização adequada dos registros 

no Hospub, o que tornaria desnecessária a utilização de códigos imprecisos como os das 

saídas para “almoxarifado central e inventário”.  
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Verifica-se que no Relatório do Hospub “Saída insumo requisitante”, existem, entre 

outros, os requisitantes “Fornecimento a setores consumidores” e “Ajuste de saída”. No 

entanto, não encontramos justificativas para a existência de dois códigos distintos que não 

especificam o real destinatário do produto. Observa-se, pela manifestação do gestor, que 

o primeiro código é utilizado em um gama diversa de situações o que, novamente, 

impossibilita o rastreamento do produto. 

Em relação à “saída por perdas” no montante de R$ 579.888,39, verifica-se novamente 

um critério subjetivo da Unidade, que considera que “este percentual encontra-se em um 

limite aceitável dentro dos padrões hospitalares”.   

Assim como foi ponderado em relação a controle de medicamentos, é exatamente por não 

haver clareza quanto aos responsáveis pela ausência de registro do destinatário final dos 

produtos para a saúde que devem ser apuradas as responsabilidades em relação a tais 

falhas de gestão. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa às falhas, na gestão anterior e na gestão atual do HFCF, de registro de 

movimentação de medicamentos e produtos para a saúde no Hospub.  

Recomendação 002: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa ao dano ao erário devido à expiração da validade de medicamentos e 

produtos para a saúde. 

Recomendação 003: 

Estabelecer mecanismos de controle de estoque na farmácia e no almoxarifado, de modo que a 

utilização dos medicamentos e dos produtos para a saúde possa ser comprovada de maneira 

fidedigna, permitindo o seu rastreamento desde a aquisição até o destinatário final. 

 

 

2.1.2.3.  CONSTATAÇÃO 

Ausência de atendimento às normas de permutas de medicamentos e produtos para a saúde 

entre o HFCF e outras unidades de saúde da rede, o que restringe as possibilidades de 

rastreamento da movimentação desses produtos, bem como de comprovação de seu 

destinatário final.  

 

Fato: 

O Hospital Federal Cardoso Fontes recebe e fornece, frequentemente, medicamentos e produtos 

para a saúde para outros hospitais do Rio de Janeiro. Essa movimentação de produtos, no 

entanto, não vinha sendo registrada de maneira apropriada. O Hospital não disponibilizou os 

Termos de Permuta de Materiais ou documentos equivalentes, entre o HFCF e outros Hospitais, 

por meio dos quais deveriam ser registradas as trocas de produtos entre as instituições.  

Além disso, a Chefia de Suprimentos disponibilizou o Memorando Nº 64/DISULHJ/RJ, de 04 de 

maio de 2011, o qual solicita aos Setores de Farmácia e Almoxarifado viabilizar as trocas de 

insumos e medicamentos entre o HFCF e outras Unidades de Saúde através de encaminhamento 

de memorando ao Departamento de Suprimento e Logística - DISUL mediante assinatura de sua 

chefia ou dos superiores hierárquicos, denotando que não havia esse procedimento anteriormente 

e contrariando o estabelecido no subitem 6.3 da IN nº 205/1988. 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais IV - 77 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.006072/2012-23 e o Memorando nº 082/2012 DGHMS/RJ, de 09/03/2012, o gestor 

informou que: 

“Ao se posicionar sobre o controle de medicamentos e produtos para a saúde oriundos de 

troca entre as Unidades Hospitalares, os Auditores, em seu relatório, afirmaram que a “... 

movimentação de produtos... não vinha sendo registrada de maneira apropriada.” e 

ainda que “ inexistia a forma de controle preconizada na IN nº205/1988, subitem 6.3”, 

abaixo transcrito:  

IN nº205/1988 “Quando obtido através de doação, cessão ou permuta, o material será 

incluído em carga, a vista do respectivo termo ou processo.”  

Tal assertiva não pode ser considerada como verdadeira vez que, todas as permutas, 

doações, entradas e saídas no estoque do almoxarifado e da farmácia desta Unidade são 

realizadas através do Sistema Integrado de Informatização de Ambiente Hospitalar – 

HOSPUB e, portanto, de acordo com o preconizado na IN 205/1988, incluídos em carga.   

Além disto, os Auditores mencionam que não houve apresentação dos “Termos de 

Permuta de Materiais ou documentos equivalentes que comprovem a troca entre o 

HFCF e outros Hospitais”, entendendo que a referida documentação inexistia.   

Ocorre que, não foram disponibilizados aos Auditores os Termos de Permuta de Materiais 

pelo HFCF por não ser esse o tipo de documentação utilizada na Unidade para exercer o 

controle sobre as permutas de medicamentos e insumos entre o Hospital e outras 

Instituições.   

Como já esclarecido anteriormente, o controle sobre as permutas de medicamentos e 

insumos é exercido pelo sistema HOSPUB, o qual é alimentado sob modalidade titulada 

Nota de Entrada/Saída de Insumo - tipo movimento 043 - 

conserto/TROCA/devolução, que embora existente e disponível, não foi apresentada na 

ocasião, gerando assim esse entendimento no relatório apresentado, que não expressa à 

realidade fática da Unidade.   

A constatação é embasada ainda na existência de um memorando interno, de maio de 

2011, enviado pela Chefia do Departamento de Suprimentos e Logística para a Farmácia 

e Almoxarifado, setores subordinados a este Departamento, que diversamente do 

entendido pelos Auditores, não institui um procedimento novo, apenas confirma o já 

estabelecido, conforme atesta o seu próprio texto.  

Este memorando foi elaborado pela Chefia do Departamento de Suprimento e Logística 

que ao assumir o setor, com o intuito de ratificar os procedimentos já existentes e 

estabelecidos, de permuta de medicamentos e insumos, utilizou deste expediente interno 

para informar aos setores a ela subordinados a necessidade da manutenção do referido 

procedimento.   

Assim, entendemos ter sanado as dúvidas suscitadas, comprovando o controle formal e 

necessário exercido nas permutas de medicamentos e insumos entre nossa Unidade e as 

demais Instituições Hospitalares.” 
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Análise do Controle Interno: 

A ausência de registro das trocas de medicamentos e produtos para a saúde entre o HFCF e os 

demais estabelecimentos de saúde da rede é um problema importante, pois configura-se como 

falha no controle e no registro da origem e da destinação de tais produtos. 

Apesar de o gestor ter informado que tal controle é realizado por meio do Hospub, um 

cruzamento entre os dados de entrada e saída de produtos entre os seis hospitais federais objeto 

da presente fiscalização evidenciaram que as saídas registradas no HFCF para outro hospital 

federal não encontram a correspondente “entrada” na instituição de destino. Da mesma forma, a 

“entrada‟ de produtos no HFCF não corresponde às “saídas” registradas no estabelecimento que 

forneceu tal produto.  

Já em relação ao Memorando nº 64/DISULHJ/RJ, de 04/05/2011, manifestação do gestor não 

justifica a falha identificada, visto que, de fato, verifica-se que seu texto aborda as regras de 

solicitação de trocas como nova medida implementada pelo HFCF, conforme trecho do referido 

memorando transcrito a seguir: 

“Solicitamos que as trocas de insumos e medicamentos feitos entre o HFCF e outras 

Unidades de Saúde deverão ser realizadas através de encaminhamento de memorando 

ao DISUL, sendo a troca efetivada mediante assinatura da chefia deste departamento ou 

dos Superiores Hierárquicos. (...)” 

Diante do exposto, a manifestação do gestor não foi acatada. 

 

Recomendação 001: 

Estabelecer mecanismos de controle e de rastreabilidade das trocas de medicamentos e produtos 

para a saúde entre o Hospital Federal Cardoso Fontes e os demais hospitais da rede de saúde. 

 

 

2.1.2.4.  CONSTATAÇÃO 

Superfaturamento na aquisição de seringas para bomba de infusão, associado a montagem 

e direcionamento do processo licitatório para a empresa CONEXÃO, causando prejuízo de 

R$ 1.001.759,70 ao erário. 

 

Fato: 

Foram realizadas duas grandes licitações que abasteceram, com seringas para bomba de infusão 

(20ml e 50ml), o HFCF: o Pregão nº 90/2008, do INCL/RJ (UASG 250059) e o Pregão nº 

21/2010, do Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF.  

Verifica-se que existe mais de um código no SIASG referindo-se a seringas infusoras de 20ml e 

50ml. Com especificações absolutamente similares foram localizados os códigos 319066; 

333026; 377893; 377896 (20ml) e 319067; 355710; 377894 (50ml).  

Os códigos usados pelos Hospitais do Rio de Janeiro, porém, incluem o fornecimento, além da 

seringa, de um extensor de 1,20m. Contudo, foram encontrados códigos de material específicos 

(292333, 385640, 385642 e 388317) que descrevem exatamente esse mesmo extensor. Cabe 

ressaltar, no entanto, que a seringa e o extensor são produtos individualizados, conforme 

verificado em inspeção física no HFCF, que podem ser licitados separadamente, o que não 

justifica sua aquisição pelo HFCF como um único item no Pregão 21/2010. 
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A) SERINGA DESCARTÁVEL, 20 ML, BOMBA DE SERINGA COM EXTENSOR 120 

CM, ESTÉRIL (Código 333026) 

Com exatamente o mesmo código usado pelos Hospitais do Rio de Janeiro (333026), foram 

realizados 77 processos no Comprasnet, de 2009 a 2011. A Conexão vendeu, em média, a R$ 

26,83. No Pregão 21/2010 do HFCF, a seringa foi adjudicada à Conexão por R$25,00.    

 

Existem outras 35 compras referentes a produtos da marca Braun. Em 29 desses processos foram 

praticados preços unitários abaixo de R$ 4,00, com média de R$ 3,54. Em quase todos os casos 

foi realizada dispensa de licitação para a aquisição de quantidades muito menores que aquelas 

adjudicadas à Conexão. A única licitação do Rio de Janeiro em que a Braun se apresentou e 

venceu, foi no Hospital Universitário da UFF, praticando o patamar de preços extremamente 

mais baixo que o da Conexão. No entanto o fabricante não concorre nas outras licitações, apesar 

de as quantidades fornecidas serem muito mais vantajosas comercialmente. 

O próprio fabricante, o Laboratórios Braun, venceu o Pregão nº 290/2010 (Item 5) do Hospital 

da UFMA (UASG 154072), em 13/04/2011, ofertando o seu produto a R$ 3,90. Tal produto tem 

o registro no MS nº 10008530202, exatamente o mesmo que a Conexão informou nas licitações 

ora analisadas.  

Anteriormente, o mesmo Laboratório Braun havia vencido o Pregão nº 03/2010 (Item 10) da 

UASG 154072, com proposta de R$ 7,00/unidade. O Laboratório Braun ofertou o produto em 17 

compras registradas no Comprasnet, sendo 15 por dispensa de licitação, com média de preço 

unitário de R$ 4,59.  

A única outra empresa, além da Conexão, que praticou preços acima de R$ 20,00 foi a Pharos 

Hospitalar Ltda EPP, que venceu o Pregão nº 157/2010 (Item 6) do INTO/RJ (UASG 250057). 

Nessa licitação, a proposta 1, de R$ 0,80, foi recusada. Motivo: a Empresa descumpriu o subitem 

15.5 do Edital. A proposta 2, de R$ 1,00 foi recusada. Motivo: a empresa não enviou a 

documentação e amostras solicitadas. A proposta 3, de R$ 1,09, também foi recusada. Motivo: a 

empresa não enviou a documentação e amostra solicitadas. Em seguida a proposta da Pharos, de 

R$ 23,00, foi adjudicada, sem qualquer preocupação da Unidade com as discrepâncias absurdas 

nos preços das demais concorrentes e a vencedora.   

A Pharos teria sido uma das empresas que ofereceu orçamentos no Pregão nº 21/2010 do 

Hospital Federal Cardoso Fontes. No entanto, identificamos que o Sócio Administrador da 

Empresa Pharos é irmão do Sócio Administrador da empresa CONEXÃO e ex-funcionário da 

empresa B.Braun. 

Em resumo, quando envolvendo a mesma marca, o produto foi vendido, principalmente pela 

própria fabricante, com preços médios muito inferiores aos praticados pela distribuidora 

Conexão. Enquanto esta distribuidora vendia a R$ 26,83, na média, em grandes quantidades, a 

fabricante vendia a R$ 4,59, na média, em pequenas quantidades. 

Pode-se argumentar que a Braun praticava esses preços muito inferiores porque não vendia, em 

conjunto, o extensor de 1,20m, que a Conexão vendeu aos Hospitais fiscalizados. Pesquisamos, 

também, o preço médio de venda separadamente do extensor no Comprasnet. Nossa pesquisa 

abrangeu materiais cuja descrição é coincidente com as especificações do produto “Perfusor Set” 

da BRAUN: tubo PVC, 120 cm, para bomba de seringa, primer reduzido, fotoprotetor, conector 

“luer lock”. A Conexão vendeu o produto da marca Hartman para a FIOCRUZ, no Pregão nº 

41/2008, a R$ 5,98/unidade. Para o INTO/RJ, no Pregão nº 79/2009, vendeu o extensor da Braun 

a R$ 4,41.  

O preço médio praticado por outras empresas foi de R$ 1,47. O próprio fabricante venceu o 

Pregão nº 167/2009, do Governo do Estado do Ceará, ofertando o produto a R$ 1,83. No Pregão 
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nº 98/2010, da UFF/RJ (UASG 153057), o mesmo Laboratório Braun também vendeu o seu 

“Perfusor Set” a R$ 3,65.  

Assim, se tomarmos como referência a média de preço de venda da Seringa de 20ml pelo 

fabricante (R$ 4,59) e somarmos ao preço que ele cobrou do Governo do Ceará pelo extensor 

(R$ 1,83), temos um valor do conjunto seringa + extensor de R$ 6,42.  

Adotando esse valor como parâmetro de comparação, o total empenhado para a Conexão pelo 

HFCF, bem como as adesões ao Pregão n.º 21/2010 para aquisição desse conjunto provocou 

prejuízo estimado de R$ 489.851,70, conforme apresentado abaixo: 

 

Cod UEmit Emp Identif Compra 
Número 
Empenho 

Dia Emis 
Emp 

 Valor 
Empenhado  

 Valor 
Unit  

 Prejuizo  

HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 25005905000902008 2009900275 24/abr/09  105.750,00  
          

23,50  
   76.860,00  

HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 25005905000902008 2010900100 22/fev/10    39.950,00  
          

23,50  
   29.036,00  

HOSPITAL DA LAGOA 25010405000212010 2010902143 16/dez/10    11.625,00  
          

25,00  
     8.639,70  

HOSPITAL DA LAGOA 25010405000212010 2011800093 02/fev/11    75.000,00  
          

25,00  
   55.740,00  

HOSPITAL DA LAGOA 25010405000212010 2011800699 29/abr/11    75.000,00  
          

25,00  
   55.740,00  

HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 25010405000212010 2010901809 29/dez/10  125.000,00  
          

25,00  
   92.900,00  

HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 25010405000212010 2011800036 19/jan/11    52.500,00  
          

25,00  
   39.018,00  

HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 25010405000212010 2011800718 09/mai/11    52.500,00  
          

25,00  
   39.018,00  

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 25010405000212010 2011800572 12/abr/11    25.000,00  
          

25,00  
   18.580,00  

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 25010405000212010 2011800840 19/mai/11    25.000,00  
          

25,00  
   18.580,00  

INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA 
DA UFRJ 

25010405000212010 2011800091 15/mar/11    12.500,00  
          

25,00  
     9.290,00  

INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA 
DA UFRJ 

25010405000212010 2011800301 28/abr/11    62.500,00  
          

25,00  
   46.450,00  

TOTAL DO PREJUÍZO 
 489.851,70 

 

 

Esse prejuízo seria muito maior se considerássemos o preço que poderia ter sido pago se adotada 

outra marca de produto diferente da BRAUN, como outros órgãos federais fazem.  

 

B) SERINGA DESCARTÁVEL, 50 ML, BOMBA DE SERINGA COM EXTENSOR 120 

CM, (Código 355710) 

Da mesma forma que ocorreu nas licitações da seringa de 20ml, nas aquisições das seringas de 

50ml a Conexão se destaca, isoladamente, pelos altos preços registrados no Comprasnet. Ela e a 

Pharos são as únicas a vender esse produto acima de R$ 30,00. No Pregão 21/2010 do HFCF, a 

seringa de 50ml (MS-1.0085.30202) foi adjudicada à Conexão por R$39,80. 

Excetuando essas duas empresas, a média de preços é de R$ 4,94, envolvendo tanto a marca 

Braun como outras. Quando consideramos apenas os produtos da Braun, a média de preço é de 

R$ 5,30. Em 26/03/2010, o Laboratórios Braun venceu o Pregão nº 6/2010, Item 107 (MS-

1.0085.30202), da UASG 153057 - Hospital Universitário Antônio Pedro da UFF/RJ, cotando a 

R$ 3,56 a sua seringa perfusora 50ml.  

Da mesma forma que para a seringa de 20ml, devemos somar o preço do extensor, para compor o 

conjunto que a Conexão vendeu aos Hospitais fiscalizados. Para adotar um parâmetro mais 

conservador, optamos pela média de preços da seringa praticada pela Braun no período 
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analisado, R$ 5,35, somando R$ 1,83 do extensor, referência já descrita no item anterior. Isso 

perfaz R$ 7,18 o conjunto.  

Com esse patamar de comparação, dado o valor empenhado para a Conexão com base no Pregão 

nº 90/2008, do INC/RJ (UASG 250059), e no Pregão nº 21/2010, do Hospital Cardoso Fontes, 

encontramos R$ 511.908,00 de prejuízo, conforme apresentado a seguir:  

 

Cod UEmit Emp Identif Compra 
Número 
Empenho 

Dia Emis 
Emp 

 Valor 
Empenhado  

 Valor Unit   Prejuizo  

HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 25005905000902008 2009900275 24/abr/09  172.350,00   38,30   140.040,00  

HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 25010405000212010 2010901809 29/dez/10  199.000,00   39,80   163.100,00  

HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 25010405000212010 2011800036 19/jan/11  83.580,00   39,80   68.502,00  

HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 25010405000212010 2011800718 09/mai/11  83.580,00   39,80   68.502,00  

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 25010405000212010 2011800572 12/abr/11  19.900,00   39,80   16.310,00  

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 25010405000212010 2011800840 19/mai/11  19.900,00   39,80   16.310,00  

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 25010405000212010 2011800946 20/jun/11  19.900,00   39,80   16.310,00  

INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA 
DA UFRJ 

25010405000212010 2011800091 15/mar/11  3.980,00   39,80   3.262,00  

INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA 
DA UFRJ 

25010405000212010 2011800301 28/abr/11  23.880,00   39,80   19.572,00  

TOTAL DO PREJUÍZO      
  

511.908,00 

 

Em suma, considerando-se os empenhos para a aquisição dos produtos superfaturados (seringas 

de 20 e de 50ml + extensores), identifica-se um prejuízo de R$ 1.001.759,70. 

 

C) FORNECIMENTO ANTECIPADO DE SERINGAS AO HFCF E DIRECIONAMENTO 

DO PREGÃO N.º 21/2010 PARA A EMPRESA CONEXÃO: 

O Pregão n.º 21/2010 do Hospital Federal Cardoso Fontes visou ao fornecimento de seringas 

descartáveis de 20ml e 50ml para uso em bombas de infusão de seringa, incluindo extensor de 

120cm.   

Ocorre que os estoques desses materiais no HFCF, segundo os registros extraídos do Sistema de 

Gerenciamento Hospitalar - HOSPUB, se esgotaram em junho/2010. A seringa de 20ml (código 

Hospub “1753”) teve sua última saída em 22/06/2010. A seringa de 50ml (código Hospub 

“1757”), em 29/06/2010.  

Até então, era a empresa CONEXAO quem fornecia o produto para o HFCF, com base em 

adesão ao Pregão 90/2008 do Instituto Nacional do Cardiologia do Rio de Janeiro – INCL/RJ. O 

HFCF somente concluiu o seu processo licitatório (Pregão 21/2010) em 09/12/2010, com a 

primeira aquisição ocorrendo em 12/01/2011. Assim, a partir dessa data voltou a ocorrer 

movimentação dessas seringas no sistema de estoques do Hospital Federal Cardoso Fontes.  

Entretanto, pelos controles manuais obtidos no setor de pediatria do Hospital, não houve 

desabastecimento das seringas no segundo semestre de 2010, embora nenhuma aquisição tivesse 

sido realizada. Os funcionários do Almoxarifado do Hospital informaram que a “empresa 

fornecedora” fez “adiantamentos” para suprir o setor, entre julho e novembro de 2010, mas 

nenhum documento de controle formal de recebimento desses “adiantamentos” foi apresentado.  

Os documentos listados a seguir não apenas discriminam os produtos fornecidos, como também 

demonstram a ocorrência de entrega para posterior faturamento, aguardando emissão de 

empenho. Ou seja, as datas dos documentos de entrega das seringas evidenciam que o 

fornecimento desses produtos ocorreu antes do Pregão nº 21/2010. 
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Documento 

(Data ) 

Materiais Fornecidos Recebimentos 

Nome Código Lote Quant. Data 
Responsável 

(Matrícula) 

23/06/2010 
Seringa. de 20ml 

Seringa de 50ml 

8728615 

8728844F 

9L02048 

9G1482025 

300 

300 
23/06/10 Só consta a rubrica 

30/06/2010 
Seringa. de 20ml 8728615 

0A11048 

9L02048 

200 

100  Sem atesto 

Seringa de 50ml 8728844F 09L1182026 300 

21/07/2010 

Seringa. de 20ml 8728615 

CA11048 

SE18048 

SL02048 

200 

100 

100 Sem data de 

recebimento 
Mat.1728996 

Seringa de 50ml 8728844F 

C9G1482025 

C9D1582027 

C9A2382023 

200 

100 

100 

13/08/2010 
Seringa. de 20ml 

Seringa de 50ml 

8728615 

8728844F 

OA11048 

09D1582027 

500 

500 

 

Não está 

atestado o 

recebimento 15/09/2010 
Seringa. de 20ml 8728615 

OE10048 

OA11048 

9M14048 

500 

300 

200 

Seringa de 50ml 8728844F 41D2482028 1.000 

22/10/2010 
Seringa. de 20ml 

Seringa de 50ml 

8728615 

8728844F 

OE10048 

10D2482028 

500 

500 

Sem data de 

recebimento 

Só consta  

a rubrica  

10/11/2010 

Seringa. de 20ml 8728615 
9M14048 

9L02048 

400 

100 Sem data de 

recebimento 

Só consta 

a rubrica 
Seringa de 50ml 8728844F 

10D248078 

O9L1182026 

400 

100 

19/11/2010 

Seringa. de 20ml 8728615 9M14048 500 

Sem data de 

recebimento 
Mat.1728996 

Seringa de 50ml 8728844F 

09G1482025 

09L1182026 

09A2382023 

300 

100 

100 

03/12/2010 
Seringa de 20ml 

Seringa de 50ml 

8728615 

8728844F 

9M14048 

09L1182026 

500 

500 
06/12/10 Mat.13750 

07/12/2010 

Seringa de 20ml 8728615 

9M14048 

9F15048 

9L02048 

200 

200 

100 
07/12/10 Mat.13750 

Seringa de 50ml 8728844F 

10A0882025 

09L1182026 

10D2482028 

300 

100 

100 

TOTAL 10.000  
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Outras observações reforçam a irregularidade apontada, quais sejam: 

O Memorando nº 1213/ALMOX, datado de 08/12/2010, informa que os adiantamentos das 

seringas feitos pela empresa CONEXÃO foram autorizados pela Chefia do Departamento de 

Suprimentos e Logística e pela Coordenação Administrativa do Hospital.  

Não foram atestadas no controle de estoques a entrada de 3.600 seringas, (1.800 de 20ml e 1.800 

de 50ml), tidas como entregues nas datas de 13/08, 15/09 e 30/06/2010. Também não consta a 

identificação do recebedor dos produtos nos documentos referentes às entregas dos dias 23/06, 

22/10 e 10/11/2010 (1.300 unidades de cada). 

Os funcionários que atestaram os recebimentos das seringas, em adiantamento, não são os 

mesmos que atestaram a nota fiscal emitida em janeiro de 2011. Além disso, as cópias das Folhas 

de Requisições de Insumos (FRI) disponibilizadas pelo Setor de Suprimento do Hospital revelam 

que houve distribuição de seringas de 20ml e 50ml para o setor de Pediatria no período de 

08/07/2010 a 11/01/2011. 

Ficou configurada, portanto, a continuidade do abastecimento de seringas pela empresa 

CONEXÃO para o HFCF no segundo semestre de 2010, mesmo sem existir qualquer contrato, 

empenho ou formalização para esse fornecimento. Foram fornecidas 10.000 seringas no período, 

conforme tabela acima, gerando um passivo financeiro significativo, da ordem de R$ 

300.000,00, considerando R$ 25,00 a unidade de seringa 20ml e R$ 35,00 a de 50ml.  

Fica evidente que a CONEXAO vinha “adiantando” o material, ciente de que receberia o 

pagamento por ele quando fosse realizada a licitação. Para isso, obviamente, ela precisava vencer 

a disputa. E assim ocorreu.  

Entre 20 e 22/07/2010, o HFCF promoveu pesquisa de preços no mercado para estimar o valor 

de referência que adotaria na licitação. Consultou apenas o próprio fabricante (Braun), a empresa 

Pharos Hospitalar Ltda e a Conexão. As propostas apresentam características semelhantes que 

indicam a possibilidade de terem sido elaboradas pela mesma pessoa. Além disso, identificamos  

que o Sócio Administrador da Empresa Pharos é irmão do Sócio Administrador da empresa 

CONEXÃO e ex-funcionário da empresa B.Braun. 

O resultado dessa pesquisa foi um preço de referência muito similar ao que já vinha sendo 

praticado pela Conexão. Nenhuma consulta foi realizada em outras atas de registro de preço, o 

que, se tivesse ocorrido, revelaria a enorme diferença entre aquela referência adotada e os valores 

licitados e contratados em outros órgãos.  

Mesmo com essa distorção no preço estimado, o HFCF conduziu a licitação, que teve a 

participação de apenas outras duas empresas, Good-Fix 2002 e Ciclo Saúde, ambas 

desclassificadas por motivos pouco usuais. A primeira não honrou sua proposta e a segunda errou 

a cotação, oferecendo seringa de 20ml em vez de 50ml. Com isso, restou habilitada e vencedora 

a Empresa Conexão, que não deu um único lance no certame.  

Concluída a licitação, a CONEXAO pôde, enfim, emitir as Notas Fiscais dos produtos que já 

havia fornecido. A primeira fatura, de 12/01/2011, de R$ 324.000,00, cobriu exatamente as 

10.000 unidades de seringa adiantadas nos seis meses anteriores.  

Tanto foi assim que, de acordo com os registros do HOSPUB, em 17/01/2011 foram recebidas as 

10.000 unidades e nessa mesma data foi realizada a baixa de 9.900 unidades. Ressalte-se que 

esse material é distribuído exclusivamente para o Setor de Pediatria e este não possui local de 

estocagem que suporte tais quantitativos, assim como também não há qualquer documentação 

que comprove o recebimento desse quantitativo nessa única data, sendo, portanto, lançamentos 

de ajuste para justificar as entradas e saídas informais, ocorridas ao longo do semestre anterior. 

Quem atestou essas notas foram os servidores mat. 1728824 e mat. 0640681.  

Foram faturados e pagos, com base no Pregão 21/2010, R$ 596.160,00, conforme tabela abaixo: 
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Item 
Processo Nota Fiscal Ordem Bancária Atestação 

Nº Data Nº Data Qtd. Valor R$ Nº Data Data Assinatura 

1 

33407.000444/2011-92 

Seringa 20ml 
13/01/11 

194 12/01/11 5000 125.000,00 800132 01/02/11 13/01/11 EFC, mat. 1728824 

Seringa 50ml 5000 199.000,00 

2 

33407.000837/2011-04 

Seringa 20ml 
27/01/11 

231 26/01/11 2100 52.500,00 800178 08/02/11 27/01/11 EFC, mat. 1728824 

Seringa 50ml 2100 83.580,00 

3 

33407.004103/2011-96 

Seringa 20ml 
26/01/11 

597 11/05/11 2100 52.500,00 800742 24/05/11 12/05/11 MAR – Chefe do 

Almoxarifado, 

mat.0640681 
Seringa 50ml 2100 83.580,00 

TOTAL 18.400 596.160,00 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.006072/2012-23 e o Memorando nº 082/2012 DGHMS/RJ, de 09/03/2012, o gestor 

informou que: 

a) “Inicialmente torna-se imperioso esclarecer qual o real objeto do Pregão Eletrônico nº 

21/2010, vez que houve um erro material na descrição do objeto do referido Pregão, qual 

seja, o de constar nos autos do procedimento licitatório a descrição de ”aquisição de 

seringas a serem utilizadas na Clínica de Pediatria deste hospital”, onde na realidade 

deveria constar “aquisição de seringas perfusoras, perfusores e o comodato de bombas 

perfusoras, a serem utilizadas na Clínica de Pediatria deste hospital”. Desta forma as 

seringas são insumos utilizados nas bombas perfusoras, que também são objetos deste 

pregão, juntamente com os perfusores. 

(...) Esclarecemos que seringas infusoras de 20 ml e 50 ml são insumos que se referem a 

seringas para uso manual, já a seringas perfusoras de 20 ml e 50 ml que é a designação 

real para o produto e objeto de nossa aquisição, refere-se a seringas para uso em 

equipamento de perfusão, o qual é um aparelho eletrônico, utilizado para garantir 

precisão em pequenos volumes e principalmente em cuidados a recém natos e crianças de 

baixo peso. 

(...) Tratando sobre o perfusor e o extensor, estes insumos não são análogos. O produto 

utilizado em bombas de seringa denomina-se perfusor, que é um produto feito com 

material diferenciado, mais resistente, com diâmetro interno menor que os tubos 

extensores normais, visando garantir que a pressão exercida pelo equipamento não 

ocasione o vazamento ou rompimento deste tubo e que a quantidade de medicação para 

preenchê-lo seja pequena, reduzindo assim, o uso excessivo e inadequado das medicações 

utilizadas.”   

b) “ No procedimento licitatório instruído por esta unidade hospitalar, ocorreu uma falha, 

não percebida pela Administração e nem pelos licitantes que em nenhum momento do 

processo ou da prestação do serviço, objeto do pregão, questionaram o erro. Assim, 

visualizamos que embora não constasse o empréstimo das bombas perfusoras em 

comodato no objeto do Pregão, todos (licitantes e HFCF) estavam cientes do seu real 
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objeto, qual seja, o comodato das bombas perfusoras e os insumos nele incluídos. 

Após a assinatura da Ata de Registro de Preços a empresa Conexão ratificou o seu 

compromisso, quando continuou atendendo nas mesmas condições anteriores, pois no 

preço que foi cotado estava incluído o comodato das bombas, que foi o mesmo praticado 

na licitação do INCL (Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras). Dessa forma, 

fica evidenciado que o erro material cometido não resultou em qualquer empecilho à 

prestação do serviço, objeto do pregão.” 

c) “Com relação às licitações efetuadas por outros Órgãos com valores bem inferiores aos 

que foram realizadas por esta Unidade Hospitalar e o INCL, após efetuarmos consulta ao 

Sistema Comprasnet para verificarmos o objeto do edital do órgão que foi comparado, 

constatamos que os objetos não são similares.  

Os itens licitados pelo Hospital Universitário do Maranhão - UFMA (UASG 154072), 

Pregões 03 e 290 ambos de 2010, objetivam apenas adquirir seringas descartáveis, sem 

todo o complexo que engloba a aquisição de seringas, como o perfusor e as bombas em 

comodato, que foi o real objeto de nosso processo licitatório.   

A análise técnica comparativa realizada provavelmente motivada pelo erro no objeto do 

pregão, gerou uma comparação distorcida, afastada da realidade fática por não guardar as 

devidas proporções entre um produto simples (seringa para uso normal) e um produto 

complexo (seringa para uso em bomba) com valor agregado ao comodato de 

equipamentos.” 

d) “Contudo, estes dois insumos, quais sejam: seringa perfusora e perfusor, são objetos de 

licitação em conjunto, associados com o comodato das bombas perfusoras específicas. 

Com o intuito de garantir a compatibilidade desses insumos com o equipamento, bomba 

perfusora, foi realizado um único procedimento licitatório, pois caso licitados em 

separado, poderia gerar uma incompatibilidade que inviabilizaria o seu uso. 

Tem-se ainda o fato de que os produtos similares não atenderiam às exigências de normas 

técnicas dos órgãos responsáveis, não permitindo assim seu uso em conjunto, 

ocasionando desvios de qualidade, como alteração de precisão da perfusão.”  

e) “No que tange ao fornecimento antecipado de seringas ao Hospital Federal Cardoso 

Fontes - HFCF devemos levar em consideração a ordem cronológica dos fatos. 

Esta Unidade Hospitalar concretizou uma adesão junto ao Instituto Nacional de 

Cardiologia de Laranjeiras – INCL, onde previa o fornecimento dos insumos e a cessão 

dos equipamentos em comodato. O HFCF utilizou-se de todo o quantitativo possível 

previsto na Ata de Registro de Preços e com o intuito de dar continuidade a este tipo de 

contratação, elaborou um processo licitatório, aberto em 19/07/2010, que veio a se 

concretizar somente em dezembro de 2010.   

(...) Após a utilização de todo o quantitativo disponível dos insumos existente em seus 

estoques, o hospital deparou-se com uma situação complexa, onde existiam dois 

interesses distintos: a utilização das seringas perfusoras, que levariam a uma solicitação 

de mais insumos à empresa antes da conclusão do processo licitatório, que se 

materializou com o “adiantamento” do referido e necessário insumo ou colocar em risco 

a vida das crianças internadas nesta unidade hospitalar.   

Desta forma aproveitando-se a existência dos equipamentos já existentes na Unidade 

(bombas perfusoras), ali alocadas em função do contrato de comodato pelo pregão 

anterior e, em razão da grande necessidade de seu uso no setor pediátrico desse hospital, 
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o Vice-Diretor Administrativo, juntamente com a Chefia do Setor de Suprimentos e 

Logística, entendendo como necessidade urgente e incontestável manter uma quantidade 

compatível com a demanda assistencial do referido insumo no estoque da Unidade, 

autorizaram o adiantamento, conforme documentação por eles assinada, o que foi trazido 

na constatação apresentada ao HFCF pelos Srs. Auditores.   

Conforme informação constante na própria constatação deve se levar em consideração 

ainda, que a empresa B Braun não fornece para o Rio de Janeiro, sendo a empresa 

Conexão a única credenciada por aquele fabricante para representá-la junto às Unidades 

do Município do Rio de Janeiro.   

Assim, ao ponderar-se entre os dois interesses distintos envolvidos na questão, a Unidade 

optou pelo direito à vida de nossos pacientes infantis, vez que existia a necessidade 

premente de utilização do equipamento, constituindo a inexistência dos insumos em 

estoque um risco atual e iminente. Dessa forma, não havia conduta diversa a ser adotada 

naquele momento, e, uma vez adotada a decisão pelo adiantamento, evitou-se o sacrifício 

de um direito fundamental alheio, que não era razoável sacrificar.   

Ressaltamos ainda que as seringas que foram fornecidas eram insumos compatíveis com 

as bombas instaladas no Setor de Pediatria desta Unidade pela empresa Conexão (Adesão 

INCL), sendo as únicas que possibilitariam dar continuidade a prestação do serviço 

público de saúde na qualidade que os casos exigiam e, foram adiantadas apenas as 

quantidades suficientes para não paralisar o serviço, evitando assim, o risco de morte aos 

pacientes.   

Este adiantamento deu-se ao fato de que os equipamentos instalados nesta Unidade eram 

da marca B Braun, onde só poderiam ser utilizados insumos da mesma marca, conforme 

indicação no manual do usuário do produto e caso estes dispositivos fossem 

desconsiderados, não haveria a garantia da precisão na infusão, perdendo-se, assim, a 

garantia do equipamento.  

 

f) “Ocorre que a empresa ao participar do pregão para nova contratação com o mesmo 

objeto, sagrou-se vencedora, sendo então proposto, o desconto dos valores devidos em 

razão dos adiantamentos dos insumos já fornecidos ao hospital, do montante permitido 

pela nova ata, evitando assim, o pagamento por reconhecimento de dívida. Cabível 

ressaltar, com ênfase, que em momento algum foi garantida à empresa que ela se sagraria 

vencedora no procedimento licitatório.” 

 

Análise do Controle Interno: 

As razões pelas quais a manifestação do gestor não foi acatada estão expostas a seguir: 

a) Inicialmente, chama a atenção, o fato de o HFCF ter usado, no termo de referência do 

edital, o termo “seringa perfusora”, que é a denominação usada pelo fabricante 

Laboratórios BBraun para seus produtos e não é um termo genérico para a designação 

das seringas para utilização em bombas de seringa. Da mesma forma, “perfusores” são os 

extensores fabricados pela B Braun, visto que, a própria empresa, em seu endereço 

eletrônico, descreve tal produto da seguinte maneira: “Perfusor Set - extensores para 

administração de soluções parenterais em bombas de seringas”.  

Se até mesmo a B Braun usa o termo extensor para identificar o tubo transparente em 

polietileno utilizado como extensor para perfusão em bombas de seringa, não é 

http://www.bbraun.com.br/cps/rde/xchg/cw-bbraun-pt-br/hs.xsl/?id=00020741690000000547&prid=PRID00000528


 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais IV - 87 

 

esperado que o HFCF insista em utilizar os termos seringa perfusora (e não seringa de 

bomba ou seringa para uso em bomba etc.), perfusor (e não extensor para perfusão) e 

bomba perfusora (e não bomba de seringa), o que pode direcionar a licitação para a 

aquisição de produtos da marca B Braun. 

Não é cabível a afirmação do gestor, que diferencia uma seringa infusora de uma 

perfusora considerando que a primeira é para uso manual enquanto a segunda é usada em 

bombas. No endereço eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, 

que é o órgão regulador responsável pelo registro dos produtos para a saúde, verifica-se 

que na página referente ao registro de produtos, a consulta pelos termos “perfusora” ou 

“seringa perfusora” tem como resultado somente as seringas da marca B. Braun.   

Além disso, nessas consultas, não foram encontrados produtos sob a categoria de “bomba 

perfusora”, mas sim, classificados como “bomba de seringa”, “bomba para infusão por 

seringa” ou suas variações, o que resulta em inúmeros produtos registrados na Agência. 

Portanto, no edital da licitação e em seu termo de referência o termo adequado é “bomba 

de seringa”, “bomba para infusão por seringa”, e não “bomba perfusora”, para que tal 

especificação do produto não leve à desclassificação inapropriada dos licitantes. 

A própria empresa Conexão, em sua proposta no Pregão 21/2010, informa como marca da 

seringa: “seringa perfusora”, demonstrando que, de fato, a seringa perfusora é a seringa 

da marca BBruan para uso em bomba de seringa. 

 

b) É necessário observar que, apesar de oficialmente as empresas não terem sido solicitadas 

a cotar o valor das seringas associado ao comodato das bombas, o que também não foi 

explicitado no edital da licitação, tanto as empresas que apresentaram cotação quanto a 

vencedora do certame não questionaram tal situação, apesar de ela trazer, com certeza, 

importante impacto no custo do fornecimento dos produtos.  

Nenhum licitante, ao oferecer um produto com preços compatíveis com os de mercado, 

iria aceitar a inclusão do comodato das bombas à venda das seringas sem qualquer 

questionamento. Isso evidencia que a empresa foi informada quanto ao comodato por 

outros meios que não os oficiais (solicitação de cotação de preços e edital da licitação) 

e/ou que, como seu preço estava muito superior aos do mercado, ela poderia aceitar a 

inclusão do comodato para não correr o risco do cancelamento do pregão. 

 

c) O gestor concorda que a seringa licitada pelo Hospital Universitário do Maranhão – 

UFMA é a mesma que a adquirida pelo HFCF, mas pondera que naquele hospital não foi 

adquirido o extensor. De fato, conforme já descrito anteriormente, a UFMA licitou a 

seringa de 20 ml para bomba de infusão sem a inclusão do extensor. É exatamente por 

esta razão que a equipe de fiscalização, ao calcular o prejuízo ocasionado pelo 

superfaturamento dos produtos nos Pregões nº 90/2008 do INCL e nº 21/2010 do HFCF, 

utilizou o somatório do valor médio da seringa de 20ml (R$4,59) e do valor do extensor 

(R$1,83), o que totalizou R$ 6,42 pelo conjunto. Se for utilizado como referência o valor 

da seringa pago pela UFMA (R$ 3,90), esse conjunto custaria R$5,73.  

Ou seja, qualquer dos dois parâmetros de comparação evidencia a enorme discrepância 

entre os preços praticados pela Conexão (R$25,00), pagos pelo HFCF, e os preços de 

mercado (R$5,73 e 6,42) para os mesmos produtos.  

Ressalta-se, ainda, que não há qualquer registro formal quanto à efetivação do comodato, 
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visto que, conforme ratificado pelo gestor, ele não foi previsto nem na cotação de preços 

nem no edital, embora seja nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a 

Administração (Art. 60 da Lei nº 8666/93). Apesar disso, por intermédio do Ofício n.º 

01003/12 GABDIR/HFCF/RJ, de 19/04/2012, o Diretor Geral do HFCF encaminhou o 

documento DISUL, de 18/04/2012, do Chefe da Divisão de Suprimento e Logística, 

informando que foram disponibilizadas em comodato, em 13/04/2009, 29 unidades de 

bombas infusoras de seringa da marca BBraun e modelo Perfusor Compact.  

Considerando que o próprio Laboratórios BBraun vendeu essa mesma bomba de seringa 

(modelo Perfusor Compact) para o Hospital da UFBA/BA (Pregão nº 38/2010, item 12), 

por R$ 2.900,00 a unidade em ata de registro de preço vigente até 18/10/2011, verifica-se 

que se o HFCF tivesse adquirido as 29 bombas desembolsaria R$ 84.100,00. Portanto, o 

comodato das bombas não justifica o superfaturamento apurado de R$ 1.001.759,70, o 

qual seria suficiente para a aquisição de 345 bombas de infusão de seringa da BBraun. 

 

d) O gestor argumenta que existe a necessidade de compatibilização entre a seringa, o 

extensor e a bomba da mesma marca e que, por esta razão, tais produtos foram licitados 

em conjunto. Contudo, tal afirmativa não é verdadeira, uma vez que a própria empresa 

Conexão fornece, em outro hospital, o extensor da marca Hartmann para ser usado em 

conjunto com a seringa e a bomba de infusão da marca BBraun.  

Além disso, no endereço eletrônico da conceituada empresa Becton, Dickinson and 

Company – BD, está disponibilizada uma relação da compatibilidade entre as seringas 

fabricadas pela empresa e as bombas de seringa de diversas marcas, entre elas as da 

BBraun (www.bd.com/resource.aspx?IDX=15544). Ou seja, as seringas da BD podem 

ser utilizadas nas bombas de seringa da BBraun. Desse modo, demonstra-se que não é 

necessário que a seringa e o extensor utilizados em uma bomba de seringa da BBraun 

sejam também desta marca. Portanto, não há argumentos plausíveis para o HFCF tenha 

vinculado a seringa e o extensor como um único item na licitação, bem como não há 

necessidade de uso da seringa, extensor e bomba da mesma marca. 

Já as “exigências de normas técnicas dos órgãos responsáveis” não foram apresentadas 

pelo gestor em sua manifestação, o que impossibilita a verificação quanto a sua 

veracidade. 

 

e) O gestor admite que a empresa Conexão forneceu os produtos antecipadamente, 

chegando, inclusive, a usar o temo adiantamento, o que demonstra que era do 

conhecimento dos envolvidos que posteriormente esse processo se concluiria com a 

Conexão como vencedora da licitação. Ou seja, a empresa adiantou o fornecimento dos 

produtos até que pudesse receber por eles quando se vencesse o certame. 

Não é aceitável o argumento quanto à importância do atendimento às crianças para a 

realização de adiantamento de fornecimento pela Conexão, pois essa situação, causada 

pela ausência de planejamento da Unidade para a aquisição de produto tão fundamental 

para a assistência aos pacientes, poderia ter sido contornada com o planejamento 

adequado da compra. A conduta adotada pelos responsáveis pelo Pregão 21/2010 

ocasionou o superfaturamento na aquisição dos produtos com dano ao erário. Caso o 

processo fosse conduzido adequadamente e os produtos adquiridos a preço de mercado, 

seria possível atender muito mais pacientes, valorizando, desta forma, o direito à vida 

alegado pelo gestor.  
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f) Os argumentos apresentados pelo gestor não esclarecem porque uma empresa aceitaria o 

fornecimento de produtos no valor de cerca de R$300.000,00 sem ter qualquer 

documento que formalizasse tal situação. Além disso, verifica-se que apesar de o 

fornecimento ter ocorrido a partir de junho/2010, a empresa somente emitiu as notas 

fiscais da venda em janeiro/2011, o que não condiz com os argumentos apresentados pelo 

gestor para descaracterizar a entrega antecipada dos produtos. 

As principais evidências da ocorrência de montagem e direcionamento do Pregão 21/2010 do 

HFCF, que levaram ao superfaturamento na aquisição das seringas, em síntese, são: 

1) Apresentação de cotações de preços similares por empresas que possuem vínculos 

pessoais e comerciais.,  

2) Cálculo da estimativa de preços somente com base nas propostas das empresas e com a 

obtenção de valores muito superiores aos de mercado; 

3) Aquisição de dois produtos que são individualizáveis em um mesmo item da licitação; 

4) Ausência de lances da empresa Conexão no pregão, o que evidencia que não havia 

necessidade de a empresa competir pelo melhor preço; 

5) Ausência de lances das demais empresas “concorrentes”. As demais licitantes ofertaram 

somente um lance para cada tipo de seringa, sem, de fato, competirem entre si; 

6) Ausência de qualquer referência no processo quanto ao comodato da bomba;  

7) Fornecimento antecipado dos produtos pela empresa Conexão ao HFCF sem a 

formalização de tal situação e sem o devido recebimento do pagamento pelo 

fornecimento; 

8) Divergências entre as datas de recebimento das seringas e as datas de atesto das notas 

fiscais; 

9) Os funcionários que atestaram os recebimentos das seringas, em adiantamento, não são 

os mesmos que atestaram a nota fiscal emitida em janeiro de 2011; 

10) Aquisição, pelo HFCF, de produtos com preços significativamente superiores aos 

praticados no mercado. 

Descrevemos a seguir outro fato que corrobora com essas evidências de montagem e 

direcionamento. Em 06/12/2011, a CGU enviou ofício à empresa Conexão, solicitando confirmar 

a sua participação na cotação de preços realizada pelo HFCF (Ofício n.º 

37.008/2011/NAC2/CGU-Rio de Janeiro/CGU-PR). Em resposta, o Sócio-Gerente da 

CONEXÃO solicitou, em 12/12/2011, dilação de prazo para informar se havia realizado a 

cotação, a fim de que fosse igualado o prazo dado pelo HFCF à empresa para apresentar 

justificativas técnicas referentes às constatações consignadas pela CGU.  Em anexo, encaminhou 

cópia do Ofício n.º 3047/11 GABDIR/HFCF/RJ, de 08/1/2011, do Coordenador de 

Administração e Recursos Humanos do HFCF, o qual enviou cópia integral da Constatação n.º 

005 do Informativo da CGU resultante dos trabalhos de fiscalização no HFCF, encaminhado 

àquela unidade hospitalar para manifestação (a Constatação n.º 005 do Informativo da CGU 

referente ao HFCF corresponde à Constatação 004 deste Relatório de Fiscalização).  

Causa estranheza, no entanto, o fato de o hospital solicitar que as justificativas técnicas para a 

contratação por ele realizada sejam apresentadas pela empresa contratada, enviando, inclusive, 
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cópia de registro de constatação decorrente de fiscalização da CGU. Tal conduta é mais uma 

evidência do direcionamento da licitação à empresa CONEXÃO, pois demonstra que o HFCF 

não possui argumentos para a definição das especificações que constaram do Pregão n.º 21/2010. 

Finalmente, ressalta-se que, apesar de a empresa Good-Fix 2002 Comercial Ltda (CNPJ: 

04.967.256/0001-23) ter vencido inicialmente a fase lances no pregão, ela não apresentou sua 

proposta para que a Administração desse seguimento ao processo de contratação. Contudo, em 

consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, sua situação é a de “Nada 

Consta”, ou seja, não foram tomadas as providências, pelo HFCF, para cumprimento das sanções 

previstas no Art. 7º da Lei 10.520, de 17/07/2002, transcrito a seguir: 

“Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, 

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 

art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.” 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa às aquisições com o superfaturamento apontado. 

Recomendação 002: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que por omissão não adotaram as medidas cabíveis para aplicar sanções à empresa que, 

embora classificada em primeiro lugar na fase de lances, não apresentou sua proposta, o que a 

levou à desclassificação. 

Recomendação 003: 

Aplicar as sanções previstas no Art. 7º da Lei 10.520/2002 às empresas que, embora classificadas 

em primeiro lugar na fase de lances, deixaram de entregar a documentação exigida para o 

certame e/ou que não mantiveram sua proposta. 

Recomendação 004:  

Adotar as providências para o ressarcimento ao erário de valores pagos acima dos preços 

praticados no mercado. 

Recomendação 005: 

Nas próximas licitações, além da cotação de preços com empresas sediadas no Estado do Rio de 

Janeiro, realizar pesquisas dos preços praticados em hospitais da rede pública e privada, realizar 

cotação com empresas de outros estados e com os fabricantes dos produtos/medicamentos, bem 

como utilizar outros mecanismos de busca de preços, incluindo o Sistema 

COMPRASNET/SIASG e o SIASG na versão Data Warehouse.  
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2.1.3. Programa: ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE 

SAUDE 

Ação: 10302122062170629 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e de 

educação continuada. 

Agente Executor Local: 250104 - Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF 

Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

R$ 5.255.920,75 

Ordem de Serviço: 201111799 

Forma de Transferência: Execução Direta 

ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 
  

 

2.1.3.1.  CONSTATAÇÃO: 

Ausência de parâmetros para calcular a participação da empresa contratada no rateio das 

despesas com manutenção, conservação e vigilância do hospital, no que tange ao Contrato 

nº 03/2008 firmado com a Denjud Refeições Ltda. 
 

Fato: 

O Contrato n° 03/2008, de 14.02.2008, decorrente do Pregão Eletrônico nº 126/2007, firmado 

com a empresa Denjud Refeições Ltda., tem como objeto a contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços continuados de alimentação para o Hospital de Jacarepaguá, 

compreendendo o preparo, fornecimento e distribuição de refeições e dietas, englobando as áreas 

de produção normal e dietética, lactária e nutrição enteral, com cessão de uso das instalações e 

equipamentos. O valor total do contrato foi de R$ 5.255.920,75, sendo R$ 437.933,39 mensais. 

Após análise do Edital do Pregão em tela, bem como dos processos de pagamentos, foi 

constatado que é cobrado da empresa o percentual de 0,5% sobre as contas de água e luz para 

ressarcimentos dessas despesas, a título de rateio dessas despesas, em obediência ao art. 13, 

inciso VII, do Decreto nº 3.725/2001. 

Cabe ressaltar que no Parecer TCB/NAJ/CGU/AGU nº 3.408/2007, emitido pelo Núcleo de 

Assessoramento Jurídico no Rio de Janeiro, foi feita ressalva sobre a valoração utilizada pela 

Administração para se cobrar o percentual citado anteriormente, que é utilizado para ressarcir o 

hospital com as despesas de água e luz. 

Frise-se, ainda, que no processo não foram encontrados os parâmetros utilizados pela 

Administração para se chegar ao percentual de 0,5%, citado anteriormente. 

Importante mencionar que o percentual a ser cobrado da empresa contratada para ressarcimento 

não é uma faculdade da Administração. O art. 13, inciso VII, do Decreto nº 3.725/2001 

determina que a participação da cessionária será proporcional no rateio das despesas com 

manutenção, conservação e vigilância do prédio. Assim, por meio do dispositivo legal a 

participação no rateio da empresa contratada não se limita apenas às despesas com manutenção 

(água e luz), da maneira que está em vigor, essa participação tem que incidir também sobre as 

despesas com a conservação e vigilância do hospital.   
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 30.036/2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

No que se refere à constatação em comento, a Direção Geral do Hospital Federal Cardoso Fontes 

encaminhou, por meio do documento GABDIR/HFCF/RJ s/ número de, de 30.9.2011, a seguinte 

resposta:  

“Após análise do processo de n° 25001.020864/2007-43, o qual não foi instruído nesta 

Unidade Hospitalar, passamos a expor:  

Não cabe a empresa contratada o rateio nas despesas referentes à manutenção, 

conservação e vigilância desta Unidade Hospitalar, pois a área disponibilizada pela 

contratante para a prestação dos serviços em tela é de total responsabilidade da empresa 

contratada, cabendo a mesma arcar com todos os custos operacionais, conforme 

previsão contratual na cláusula décima (obrigações da contratada) e em suas sub 

cláusulas 10°, 11°, 12°, 13°. (anexo A1). 

No que se refere aos parâmetros utilizados pela Administração para se chegar ao 

percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), ressaltamos que foi exarado pela 

AGU o Parecer TC B/N A J/C J U/AG U de n° 3.408/2007 (anexo A2) onde foi feita uma 

ressalva, justificada pela Assessoria Administrativa e de Controle Processual (AACP) 

do Departamento de Gestão Hospitalar, pela senhora [....], a qual transcrevemos: 

"Quanto aos percentuais de despesas ressarcidas, como consumo de gás, energia 

elétrica e água (0,5% para cada item), esclarecemos que existe uma Câmara Técnica, 

composta pelas equipes técnicas de nutrição e infra-estrutura, onde estuda-se a 

possibilidade de instalar medidores próprios para controle de consumo pela empresa 
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contratada. Desta forma, ate que o mesmo seja concluído, incluímos esse percentual 

aplicados aos processos na rede hospitalar federal a aproximadamente 30 (trinta) 

anos. "(anexo A3). 

Apenas para efeito ilustrativo, informamos que o fornecimento de gás para a execução 

dos serviços objeto do referido contrato é exclusivo, além de estar tramitando nesta 

Unidade Hospitalar processo licitatório, onde há previsão de partida independente para 

aferição de luz, água e gás.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação apresentada informa que a ressalva exarada no Parecer da AGU sobre os 

parâmetros da Administração foram justificadas pela AACP do Departamento de Gestão 

Hospitalar. No entanto, a prática de percentual por 30 anos na rede hospitalar federal não 

caracteriza a adequação dos rateios, demonstrando, inclusive, que não houve novos estudos para 

reavaliação ao longo dos anos. 

 

Recomendação 001: 

Estabelecer critério objetivo de rateio, com base na estimativa de consumo mensal de energia 

elétrica, água e gás do HFCF, até que sejam instalados medidores independentes para o 

fornecimento desses serviços. 

 

 

2.1.3.2. CONSTATAÇÃO 

Autorização de refeição, oriundo do contrato com a empresa Denjud, a servidores que já 

recebem auxílio alimentação e para funcionários de empresas terceirizadas sem amparo 

legal. 

 

Fato: 

Analisando o livro de controle de entrada das pessoas autorizadas pela Administração a 

realizarem refeições no restaurante no mês de junho/2011, bem como os documentos adquiridos 

junto ao fiscal do contrato, foi constatado que servidores do hospital e funcionários de empresas 

terceirizadas realizam as suas refeições de forma gratuita no próprio hospital, aproveitando-se 

das refeições disponibilizadas por intermédio do Contrato nº 03/2008. Salienta-se que os 

servidores do hospital recebem o auxílio alimentação em pecúnia.  

Com base nessas constatações, encaminhamos a Solicitação de Auditoria nº 201105334/005, de 

28.06.2011, ao Diretor Geral do Hospital, solicitando a relação das pessoas autorizadas pelo 

Gabinete e pela Chefe de Nutrição a realizarem as refeições custeadas pelo hospital. 

Em resposta à SA, por meio do Ofício nº 1554/11 GABDIR/HFCF/RJ, de 29.06.2011, foi 

encaminhada uma relação contendo o nome de 38 (trinta e oito) pessoas autorizadas pelo 

Gabinete a realizarem refeições custeadas pelo hospital no âmbito do Contrato nº 03/2008, bem 

como a informação de que esta concessão foi cancelada a partir da data citada do Ofício.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 30.036/2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 
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“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

No que se refere à constatação em comento, a Direção Geral do Hospital Federal Cardoso Fontes 

encaminhou, por meio do documento GABDIR/HFCF/RJ s/ número de, de 30.9.2011, a seguinte 

resposta:  

“Conforme informado anteriormente em resposta à solicitação da Auditoria n° 

2011.05334/007, reafirmamos as considerações apresentadas naquela oportunidade. 

Tais considerações embasavam a decisão de compensar e viabilizar a dedicação de 

alguns profissionais que se dispunham a colaborar com a Administração quanto ao 

déficit no quantitativo mínimo necessário ao funcionamento em setores específicos 

diante da imensa dificuldade do Departamento de Recursos Humanos em conseguir 

fixar e alocar funcionários nestes setores. Isto porque, tais setores demandavam esforço 

redobrado dos funcionários quer pela ausência de quantitativo e até mesmo pela 

necessidade de cumprimento de jornada de trabalho além da normal. 

Sendo impossível na administração pública o reconhecimento de horas extras ou mesmo 

a instituição de folgas compensatórias, optou-se por esta forma de compensação no 

intuito de possibilitar o funcionamento destes setores. Ressalte-se que, os servidores 

mais recentemente contratados por força das disposições editalícias do concurso 

admissional recusavam-se, e continuam se recusando, peremptoriamente a desenvolver 

determinadas tarefas como lhes é possibilitado por força legal e, ainda ressaltando que 

tais benesses concedidas a estes funcionários tinham por fim e objetivo precípuo a 

fixação dos funcionários e o objetivo final de dar o melhor andamento e resultado nas 

demandas de serviços e não a mera concessão de benefícios aleatoriamente. 

Informando que foi providenciado o cancelamento dos mesmos benefícios através do 

memorando n° 149/2011, datado de 30/06/2011, em atendimento ao questionamento 

elaborado pelo parecer desta nobre Controladoria, entendemos ter normalizado a 

situação questionada, (anexo A4).” 
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Análise do Controle Interno: 

A manifestação apresentada informa que foram cancelados os benefícios. Quanto às 

justificativas para as autorizações de refeições em comento, foram informadas carências de 

pessoal que devem ser tratadas junto ao Ministério da Saúde, uma vez que podem impactar 

outras atividades do HFCF. 

 

Recomendação 001: 

Aprimorar os controles relativos ao fornecimento de refeições, evitando assim a concessão a 

servidores que já recebem o benefício do auxílio alimentação, e de pessoas não autorizadas, 

evitando assim o impacto nas despesas com o contrato de alimentação. 

 

 

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Ação: 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250104 - HOSPITAL FEDERAL CARDOSO 

FONTES - HFCF 

Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

R$ 1.286.400,00 

Ordem de Serviço: 201111800 

Forma de Transferência: Execução Direta  

LAVANDERIA HOSPITALAR 
 

 

 

2.1.3.3. CONSTATAÇÃO   

Pesagem de roupa suja e roupa limpa realizada por funcionários terceirizados. 

 

Fato: 

A Unidade realizou o Pregão Eletrônico nº 06/2010, com o objetivo de contratar empresa 

especializada para prestação de serviços continuados de lavanderia técnica de roupas hospitalares 

processadas. Da análise da licitação, constatou-se que a empresa Quality Clean Ltda, apesar de 

ter apresentado a menor proposta, foi desclassificada por estar com o SICAF vencido, com isso a 

empresa Brasil Sul Indústria e Comércio Ltda, CNPJ nº 40.197.840/0001-00, tornou-se a 

vencedora do certame. O Contrato foi assinado em 21.10.2010 sob o número 08/2010 entre essa 

empresa e o Hospital, no valor mensal estimado de R$ 107.200,00, com vigência inicial de 12 

meses, podendo ser prorrogado em até 60 meses. Vale acrescentar que a estimativa de KG de 

roupa lavada por mês é de 40.000, com preço de R$ 2,68 por KG de roupa lavada. 

No que tange aos controles de pesagem das roupas do hospital, incluindo as roupas dos 

pacientes, dos residentes etc, que servem de base para os pagamentos mensais do contrato, 
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mediante inspeção física no local de retirada de roupa suja e no de entrada de roupa limpa, 

verificou-se que o controle da pesagem das roupas é realizado por funcionários das empresas 

terceirizadas Brasil Sul Indústria e Comércio Ltda e  Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e 

Construções Ltda.  

No caso da retirada das roupas sujas, os responsáveis pela pesagem são os próprios funcionários 

da empresa contratada para prestar os serviços de lavanderia, Brasil Sul Indústria e Comércio 

Ltda. 

No período de segunda a sexta, durante as inspeções físicas, foi também verificado que a 

pesagem da roupa limpa, que serve como parâmetro para os pagamentos contratuais, na maioria 

das vezes estava sendo realizada pela responsável pelo serviço de rouparia que é funcionária 

terceirizada da empresa Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda, que presta 

serviços de apoio administrativo não relacionados ao serviço de lavanderia técnica hospitalar, 

evidenciando o desvio de função da terceirizada. Ainda, com relação ao período de segunda a 

sexta, com base em entrevistas realizadas com funcionários da empresa contratada, constatou-se 

que, eventualmente, os próprios funcionários da empresa contratada efetuam a pesagem das 

roupas limpas. 

Quanto aos finais de semana e feriados, o HFCF informou que “... a pesagem fica sob supervisão 

dos funcionários federais do transporte.”. Ocorre que, com base em entrevistas realizadas com 

funcionários terceirizados da empresa contratada, verificou-se que a pesagem, muitas vezes, fica 

a cargo deles próprios, refutando a alegação do hospital.  

Salientamos que não foi possível checar os controles de pesagem da roupa limpa no período 

anterior a dezembro de 2010, pelas razões a seguir expostas. Sobre o assunto, solicitamos por 

intermédio da Solicitação de Auditoria nº 2011.05334/005 os controles de pesagem da roupa suja 

que sai do HFCF e vai para a lavanderia contratada e da roupa limpa que chega da lavanderia 

para o HFCF, relativos ao período de janeiro/2009 a junho/2011, contudo somente nos foram 

apresentados controles relativos à roupa limpa a partir de dezembro de 2010, e à roupa suja a 

partir de junho/2010. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 30.036/2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR, de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751, de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nºs 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-
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Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Geral do HFCF, por intermédio de 

documento sem número GABDIR/HFCF/RJ, de 30/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Justificativas e providências: 

Como já nos manifestamos anteriormente nos relatórios preliminares, a utilização de 

mão de obra terceirizada nesta Unidade justifica-se pelo fato das características do 

quadro funcional insuficiente, bem como pela existência de terceirizados 

comprometidos com o hospital que colaboram administrativamente com a gestão, como 

foi o caso da funcionária que se refere à constatação. 

Ressalte-se que essa funcionária terceirizada, trabalha nesta Unidade por largo 

período de tempo, tendo por isso adquirido confiança para o desempenho da atividade 

em questão com eficiência. 

Reforçando o anteriormente informado em relação ao corpo funcional disponível na 

Unidade com capacitação e interesse em assumir cargos de chefia sem uma gratificação 

condizente com a responsabilidade inerente ao cargo e, com a finalidade precípua de 

manter a operacionalidade do setor fomos levados a optar pela forma acima descrita. 

Cabe ainda informar que como providências no sentido de sanar as constatações 

apresentadas foi relocado um servidor de carreira, que anteriormente já executara tal 

função, ou seja, exercer a chefia da rouparia, passando o mesmo, a acumular neste 

momento, as responsabilidades referentes ao controle deste setor e dos outros setores 

anteriormente a ele subordinados, (portaria, guarda de pertences, necrotério e serviço de 

maqueiros).” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do HFCF corrobora a situação identificada pela equipe da CGU. O fato de a 

funcionária terceirizada trabalhar no HFCF por largo período de tempo não a credencia para 

realizar atividades típicas da fiscalização de contrato, bem como caracteriza desvio de função. 

Ademais, as funções de pesagem e conferência de roupas quando realizadas por funcionários 

terceirizados evidencia falha de controle interno administrativo da UJ em relação a tarefas que 

tem impacto direto no valor faturado pela prestadora de serviço de lavanderia hospitalar. 

Quanto à carência de pessoal, não foram informadas as providências específicas adotadas pelo 

hospital junto ao Ministério da Saúde para a solução do problema. 

 

Recomendação 001: 

Elaborar levantamento sobre a força de trabalho disponível e a necessária para que o HFCF 

desempenhe suas atividades, promovendo gestões junto ao Ministério da Saúde para a adequação 

de seu quadro próprio. 
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2.1.3.4. CONSTATAÇÃO 

Existência de controles de pesagem precários e em desconformidade com o termo de 

referência do Edital do Pregão 06/2010. 

 

Fato: 

Foi verificado que o controle da pesagem, tanto da roupa suja quanto da roupa limpa, é realizado 

por meio de livros, nos quais é registrado o peso diário de roupa limpa que chega da lavanderia 

para o HFCF e o peso da roupa suja que sai do HFCF e vai para a lavanderia. Para o controle da 

pesagem da roupa suja são utilizados dois livros denominados “Roupa Suja Dia” e “Roupa Suja 

Noite”. Já o registro de pesagem da roupa limpa é efetuado em um livro denominado “Peso 

Roupa Limpa”. 

Quanto aos registros constantes desses livros, cabe salientar que em nenhum deles existe a 

informação legível de quem realizou a pesagem e efetuou o registro no livro. No caso do livro de 

registro de roupas limpas, somente consta registrada a informação do dia da pesagem e do 

quantitativo de quilos pesados naquele dia. Já nos livros relativos ao controle da roupa suja, além 

das mesmas informações existentes no livro de roupa limpa, consta também o registro da placa 

do veículo da empresa que pegou a roupa no Hospital, a data e hora de chegada e saída desse 

veículo, o quantitativo de sacos nos quais as roupas sujas foram acondicionadas e a rubrica do 

responsável por essas informações.  

A medição do serviço por KG, base da emissão da fatura da empresa, é feita tendo por referência 

o registro de roupas limpas, o que denota a fragilidade nos controles da Unidade, visto que, 

conforme verificado e descrito acima, o controle de registro das roupas limpas é menos apurado 

em comparação com o controle de registro de roupas sujas.  

Ademais, essa forma de controle utilizada pelo hospital está em desacordo com o estabelecido no 

Termo de Referência do Pregão nº 06/2010, senão vejamos:  

a) Controle da roupa suja: 

- “Pesar a roupa usada e emitir documento assinado pelo funcionário da Contratada e pelo 

funcionário da Contratante. Uma via ficará com a Contratante e a outra irá com a 

Contratada.” (item 4.9 do Termo de Referência); 

- “Toda a roupa suja será encaminhada para lavagem após pesagem. A contratante, 

através da Chefia da Seção de Rouparia procederá, mediante dados, controle diário do 

quantitativo de roupas recolhidas e distribuídas através de formulários.” (item 4.22 do 

Termo de Referência);  

 

b) Controle da Roupa Limpa 

- “Pesar os volumes de roupa limpa (unidade de medida o quilograma) na presença de 

ambas as partes (representante do HFCF e da empresa contratada BRASIL SUL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) e seus conteúdos conferidos, com emissão de 

recibo com cópias para as partes as quais deverão assinar imediatamente após sua 

emissão.” (item 4.19 do Termo de Referência); 

Além disso, é estabelecido no item 6.17 do Termo de Referência que é responsabilidade da 

contratada “Fornecer balança digital aferida com sistema de etiquetagem, contendo (peso, data, 

hora, Hospital) para área de roupa limpa e fornecer balança comum, para área de roupa suja, 

bem como realizar aferição semestral pelos órgãos competentes (IPEN / INMETRO) das 

balanças em uso.”. No entanto, pudemos constatar que a balança utilizada para pesagem da 
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roupa limpa, apesar de ser digital, não atende aos outros requisitos estabelecidos no termo de 

referência. 

Diante do exposto, conclui-se que a forma de controle utilizada pelo HFCF é inadequada e não 

atende ao estabelecido no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 06/2010, além de gerar 

consequências no cálculo da pesagem que serve de pagamento à empresa contratada. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Geral do HFCF, por intermédio de 

documento sem número GABDIR/HFCF/RJ, de 30/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Justificativas e providências: 

Em atendimento a constatação apresentada, que segundo seu relatório denotava a 

precariedade no controle da pesagem de roupas nessa unidade, cumpre-nos informar que 

as mesmas foram completamente sanadas de forma a atender as especificações do 

Termo de Referência contido no Edital equacionando assim as não conformidades 

atribuídas ao setor. 

Não mais são utilizados livros para o controle de pesagens. No caso da roupa suja são 

emitidos formulários em 2 (duas) vias devidamente preenchidos e assinados pelos 

representantes da Unidade e da empresa Brasil Sul. Uma via fica na Unidade e a outra é 

remetida à empresa. Nestes formulários são anotadas todas as informações pertinentes 

(Anexo B1). 

A balança de roupa suja foi trocada por balança digital com selo do INMETRO, sem 

emissão de etiqueta, enquanto a roupa limpa é pesada em balança digital com emissão 

de etiqueta adesiva, contendo hora, data e peso, ambas fornecidas pela Empresa, 

também em conformidade com o edital, (anexo B2). 

A pesagem é feita por pacote e a etiqueta é colada no formulário que contém data, 

identificação da pesagem especificando se é a 1
a
, 2

a
, ou 3

a
 entrega do dia, nome dos 

funcionários presentes (federal e representante da empresa) com as devidas assinaturas 

(legíveis) e número da matrícula. A empresa recebe no dia seguinte a cópia destes 

formulários com as respectivas etiquetas. 

De acordo com a exposição acima, o controle da pesagem de roupa limpa está sendo 

efetuado na presença dos representantes das partes, e o conteúdo dos pacotes estão 

sendo conferidos, analisados quanto à limpeza, quantificados e separados para 

distribuição. Desta forma, cremos ter adequado o controle da pesagem de roupa limpa. 

Cabe ressaltar que a roupa distribuída na Unidade é controlada sobre o numero do 

quantitativo circulante com o auxilio de planilhas de distribuição aos setores (anexo 

B3), sendo importante lembrar que a roupa recolhida não pode ser quantificada por 

unidade devido às regras estabelecidas pela ANVISA (RDC 50, de 21/02/2002), as 

quais não permitem a manipulação da roupa suja.” 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas corroboram a constatação da equipe de auditoria e informa as 

providências adotadas pelo HFCF para saneamento das falhas. Com base nas informações 

apresentadas, entendemos que foram adotadas medidas que aprimoram os controles primários 

relativos ao controle da execução do contrato de lavanderia hospitalar, cabendo ao gestor 
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formalizar esses procedimentos estabelecendo as atribuições e responsabilidades de cada agente 

no processo. 

 

Recomendação 001: 

Elaborar normativo interno para a formalização dos procedimentos de controle estabelecidos 

para verificação da execução do contrato de lavanderia hospitalar, estabelecendo, ainda, as 

atribuições e responsabilidades dos servidores do HFCF envolvidos no processo. 

 

 

2.1.3.5.  CONSTATAÇÃO   

Indício de superfaturamento nos pagamentos realizados nos meses de janeiro a maio de 

2011, em razão de irregularidades na pesagem de roupas limpas, com prejuízo potencial 

estimado em R$ 195.090,60, de janeiro a maio/2011. 

 

Fato: 

Analisando os dados de pesagem relativos ao período de janeiro/2011 a maio/2011, constantes 

dos livros nos quais são registradas, diariamente, as pesagens de roupa suja e roupa limpa, foi 

verificado que a média diária de KG de roupa suja que sai do Hospital Cardoso Fontes para ser 

lavada nas instalações da empresa contratada é inferior média diária de roupa limpa que dá 

entrada no HFCF, conforme demonstrado no quadro a seguir:  

 
Quadro de Pesagem (em KG) – Jan a Maio/2011 

Mês 

Média Diária 

Roupa Suja 

(a) 

Média Diária 

Roupa Limpa 

(b) 

Diferença 

diária 

(b) - (a) 

Diferença ao longo 

do Mês 

(c) 

(1) Possível 

superfaturamento em 

R$ 

 (c) x 2,68 

jan/11 964 1.490 526 16.306 43.700,08 

fev/11 1.029 1.525 496 13.888 37.219,84 

mar/11 960 1.348 388 12.028 32.235,04 

abr/11 1.034 1.554 520 15.600 41.808,00 

mai/11 1.032 1.515 483 14.973 40.127,64 

TOTAL 72.795 195.090,60 
(1) considerando o Valor por Kg 2,68 

 

Ressalte-se que o próprio termo de referência do Pregão Eletrônico n° 06/2010 prevê que o 

quantitativo de roupa limpa pesada poderia ser inferior em até 15% em relação ao quantitativo de 

roupa suja que sai do HFCF, e não o contrário. Isso demonstra que a Unidade esperava que o 

quantitativo de roupa limpa distribuída deveria ser igual ao quantitativo de roupa suja coletada 

no dia anterior, com uma pequena margem de erro de 15% a maior no peso da roupa suja. 

Entretanto, durante o período analisado, houve uma divergência considerável entre as pesagens 

de roupas sujas e limpas, denotando que as pesagens de roupa limpa podem ter sido 

superestimadas. 

 

Diante do exposto, há possibilidade de ter ocorrido pagamento contratual com possível 

superfaturamento do valor estimado de R$ 195.090,60, nos meses de janeiro/2011 a maio/2011.  
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Geral do HFCF, por intermédio de 

documento sem número GABDIR/HFCF/RJ, de 30/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

Justificativas e providências: 

Em referência a menção do superfaturamento relacionado aos meses de janeiro a maio 

de 2011, temos a esclarecer o que se segue: 

Não é razoável comparar a saída de roupa suja do dia anterior com a entrada de roupa 

limpa, pois a empresa, em certas situações, não devolve o mesmo lote que saiu. 

Algumas vezes chegam a Unidade, quantitativos que tiveram origem em lotes com 

tempos diferentes de saída, por isso o controle é efetuado através do quantitativo de 

roupa circulante na ocasião. 

Em referência a "margem de erro" de até 15% a maior na roupa suja, devemos 

esclarecer que não é "margem de erro" e sim por "sujidade", ou seja, a roupa que 

porventura estiver molhada terá maior peso, sendo esse percentual inclusive uma das 

formas e margens de segurança adotadas para evitar a possibilidade de supressão de 

peças por parte da contratada. 

Embasados em fatos que passaremos a elencar, pretendemos ratificar que a falha se deu 

na pesagem de roupa suja e não na de roupa limpa, sendo esta a que se utiliza para o 

cálculo do pagamento do faturamento, bem como através de comparativos entre o 

quantitativo de roupa limpa e a produtividade da unidade. Demonstrar que a 

divergência, se houve, é menor do que a estimada no parecer exarado. 

Para maior compreensão faz-se necessário discorrer sobre eventos que ocorreram em 

nossa unidade como, por exemplo, a carência de médicos e a execução de obras 

necessárias a reestruturação do HFCF que levaram a uma redução na nossa 

produtividade assistencial. 

A demanda por médicos agravou-se em função de aposentadorias e demissões 

espontâneas ocorridas principalmente nos contratos temporários da União, culminando 

esta situação com o fechamento da Emergência Pediátrica após seu funcionamento 

irregular e insuficiente conforme demonstram os indicadores abaixo. (Números 

oferecidos pelo Setor de Estatística da Unidade.) 

 

Numero de Atendimentos na Emergência Pediátrica (2011) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

2027 1937 2466 3085 1576 1331 623 50 

Taxa de Ocupação da Pediatria (leitos) (2011) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

68,6 79,9 76,9 86,1 68,1 48,8 49,4 33,7 

Taxa de Ocupação do CTI Pediátrico (leitos) (2011) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

82,5 78,6 88,9 96,7 88,7 91,3 83,7 66,1 
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Obs: Considerando a presença obrigatória de um acompanhante por criança 

ressalte-se que não somente as crianças recebem enxoval hospitalar, pois que os 

acompanhantes também se utilizam deste serviço, recebendo um kit diário composto 

por dois lençóis, fronha, colcha, toalha de banho, e eventualmente avental e 

cobertor. 

 

A obra de execução de uma nova Emergência para Adultos nos forçou a adaptação de 

um espaço para este fim. No entanto, em um espaço adaptado, sem a possibilidade de 

oferecer o conforto devido e necessário aos pacientes e com o numero de profissionais 

longe do ideal, foi natural e espontânea a queda do numero de atendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. As emergências são importantes portas de entrada da Unidade.Some-se aos 

fatos acima descritos, o notório reduzido número de anestesistas que também 

acarreta redução da produtividade em algumas clinicas cirúrgicas. 

 

 

 

 

 

 Obs: Elencadas acima apenas algumas especialidades. 

 

Assim, após estas considerações sobre as peculiaridades do período no HFCF 

passamos discorrer e edificar nosso raciocínio sobre a relação entre a produtividade 

assistencial e o quantitativo da lavagem de roupas: 

Observamos que a CGU considerou para efeito de cálculo o quantitativo de roupa 

limpa igual ao de roupa suja. 

Após o saneamento das não conformidades apontadas pela CGU, a partir de 12 de 

julho as novas balanças começaram a ser utilizadas e chegamos aos seguintes 

valores: 

  

Numero de Atendimentos na Emergência para Adultos (2011) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

1623 965 940 1718 1066 1063 980 901 

 

Taxa de Ocupação Hospitalar (leitos) (2011) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

80,6 81,2 78,1 83,5 80,4 77,7 76,7 74,8 

Numero de Cirurgias Emergenciais (2011) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

72 64 58 61 59 55 46 49 
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CONTROLE DE PESAGEM DE ROUPAS 

MÊS Total Roupa Limpa 

Jun/11 34.234,41 

Jul/11 31.975,84 

Ago/11 29.753,60 

 

• Assim temos que a tabela evidência um decréscimo na lavagem de roupas nos 

meses de junho, julho e agosto, acompanhando a redução do atendimento. 

 

• Ademais, importa informar que no período auditado foi efetuada lavagem para 

retirada de goma de roupa nova existente em estoque e das adquiridas (anexo B4) no 

período o que por óbvio configura-se em um aumento pontual no serviço que deve ser 

levado em consideração. 

 

Por toda argumentação exposta, torna-se evidente e clara a conclusão que se em agosto 

lavamos 29.753,60 Kg de roupa com o atendimento reduzido, não seria possível termos 

lavado quantitativo semelhante nos meses em que o Hospital esteve com maior 

produtividade, conforme sinalizado pela CGU, quando iguala o quantitativo de roupa 

limpa ao de suja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, após fornecer as informações das peculiaridades que envolveram o período em 

tela, tecer nosso entendimento sobre o equívoco com a aludida projeção e com a 

anexação dos documentos elencados, entendemos ter demonstrado nossa posição. 

No mais, em relação às providencias sugeridas, cabe informar que: 

• O controle da retirada de roupa suja e a chegada da roupa limpa (pesagem) passou a 

ser efetuado, a qualquer momento que ocorra, inclusive finais de semana, na presença 

de funcionário federal e representante da empresa Brasil Sul. 

• A anotação é efetuada em formulários devidamente preenchidos e assinados por 

ambas as partes com mecanismos de identificação dos servidores que assinam, (anexo 

B1 e B2). 

• Passamos a contar com a colaboração dos funcionários federais lotados na Portaria, 

Peso considerado pela 

CGU: 

Peso com as novas Ações: 

Janeiro =  29884 Kg Junho = 34234 Kg 

Fevereiro = 28812 Kg Julho = 31975 Kg 

Março = 29760 Kg Agosto = 29753 Kg 

Abril = 31 020 Kg  

Maio = 31992 Kg  
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que se deslocam no momento da chegada do veículo da empresa, para efetuar a 

pesagem "in loco". 

• A título de esclarecimento, o veículo aguarda até que o funcionário esteja 

presente. Informamos que a colaboração informal dos funcionários do transporte foi 

substituída pela determinação da participação dos funcionários da portaria na 

fiscalização das pesagens. 

• Ressaltando ainda o nosso valor de contrato, ou seja, R$ 2,68/Kg de roupa 

lavada, como referência de menor valor contratado entre as Unidades. 

Entendemos assim ter cumprido as solicitações e explicitado nosso posicionamento 

em relação a todos os pontos elencados em sua constatação.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em que pese a manifestação da Unidade Jurisdicionada, bem como as informações apresentadas 

sobre as providências adotadas a partir da constatação da CGU, cabe registrar que o comparativo 

entre roupas sujas e limpas não teve por base o movimento de saída de roupa suja do dia anterior 

com a entrada de roupa limpa, mas a divergência identificada nos meses de janeiro a maio de 

2011, a qual se manteve entre 12.028 e 16.306 kg/mês, quantitativo demasiadamente elevado 

para se tratar de situações pontuais. Cabe ressaltar, conforme item específico do presente 

relatório, que o controle de pesagem era em grande parte realizado por terceirizados, não tendo o 

HFCF elementos de convicção que permitam assegurar que o quantitativo de kg/mês faturado 

reflete adequadamente o serviço prestado. 

Quanto ao percentual de 15% de margem no peso da roupa suja, em função do grau de 

“sujidade”, cabe registrar que se a equipe da CGU considerasse a redução de 15% referente à 

“sujidade” a divergência entre a roupa entregue para lavagem e a roupa limpa entregue seria 

ainda bastante relevante, denotando um cenário que indica pesagens acima da realidade com 

possíveis superfaturamentos nos pagamentos.  

Diante do exposto, mantemos o entendimento da constatação. 

 

Recomendação 001: 

Aprofundar os exames para confirmação do superfaturamento e, caso se confirme a 

irregularidade, apurar a responsabilidade de quem deu causa ao superfaturamento. 

 Recomendação 002: 

Efetuar criterioso levantamento das pesagens realizadas no âmbito do Contrato n.º 08/2010, 

aperfeiçoando os controles internos.  
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Ação: 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA 

SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos usuários, em 

diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do desenvolvimento de 

atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250104 - Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF 

Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

R$ 5.379.900,00 

Ordem de Serviço: 201111801 

Forma de Transferência: Execução Direta 

LIMPEZA HOSPITALAR 
  

 

2.1.3.6. CONSTATAÇÃO:  

Não disponibilização pela contratada de auxiliar de almoxarifado em regime de plantão 

12x36, gerando pagamentos sem a contraprestação de serviços no valor de R$ 17.102,90, no 

período de janeiro a maio de 2011, no âmbito do Contrato nº 07/2009.  

 

Fato: 

O Contrato n° 07/2009, firmado em 1.9.2009 com a empresa Excellence RH Serviços Ltda, 

CNPJ: 00.297.506/0001-04, tem como objeto a prestação de serviços de limpeza técnica em 

ambiente hospitalar, conservação de bens móveis e imóveis, conservação e manutenção de áreas 

verdes, tais como: corte de grama, roçada, capina, extirpação de ervas daninhas, manutenção de 

jardins e jardineiras; disponibilizando mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, 

materiais, insumos e equipamentos. O valor total do contrato foi de R$ 5.379.900,00, sendo R$ 

448.325,00 mensais. 

Realizou-se vistoria in loco no almoxarifado do material de limpeza e foi verificado que seu 

controle está sob a responsabilidade de uma auxiliar de serviços gerais, com jornada de trabalho 

de 8 horas, que controla o almoxarifado das 07:00 às 17:00 horas. Por meio de entrevistas, 

constatou-se que essa terceirizada é a responsável por receber, conferir, guardar, bem como 

distribuir todo o material de limpeza. 

Ressalte-se, entretanto, que a empresa vencedora da licitação incluiu, em sua proposta, na 

planilha de custo e formação de preços, o posto de Auxiliar de Almoxarifado para a realização da 

tarefa de controle do almoxarifado, sendo 1 (um) com regime de plantão 12x36 diurno e outro 

com regime de plantão 12x36 noturno, criando um custo adicional de R$ 3.420,58, que foi 

diluído nas despesas operacionais e administrativas das planilhas do posto de Auxiliar de 

Serviços Gerais. Dessa maneira, em vez de ser disponibilizado um terceirizado, como auxiliar de 

almoxarifado, para prestar serviço na área do almoxarifado, utiliza-se a mão-de-obra da auxiliar 

de serviços gerais. 
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Abaixo segue a tabela contendo os valores do posto de Auxiliar de Almoxarifado: 

Posto Valor Mensal 

(R$) 

Valor Anual 

(R$) 

Auxiliar de Almoxarifado 12x36 diurno 1.629,33 19.551,96 

Auxiliar de Almoxarifado 12x36 noturno 1.791,25 21.495,00 

TOTAL 3.420,58 41.046,96 
                  Fonte: planilha de custo e formação de preço. 

Com isso, o valor total pago indevidamente para os serviços de auxiliar de almoxarifado, sem  a 

prestação desse serviço, no período de janeiro a junho de 2011 foi de R$ 17.102,90, conforme 

demonstrado na tabela abaixo: 

 

Posto Valor Mensal Total 

(R$) 

Valor Total - janeiro a maio/2011 

(R$) 

Auxiliar de Almoxarifado 12x36 

diurno e noturno 

3.420,58 17.102,90 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFCF, por intermédio do 

Memorando s/nº GABDIR/HFCF/RJ, de 30/09/2011, encaminhou sua manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 
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“Conforme posicionamento da contratada apresentado, em resposta ao 

questionamento a ela dirigido, quanto às constatações apresentadas pela CGU, o posto 

de auxiliar de almoxarifado sempre foi atendido conforme as especificações do 

contrato, ocorre que, em 03 de maio do corrente, o profissional ocupante do cargo, 

fora desligado da empresa, sendo substituído por um auxiliar de serviços gerais, que 

estava integrado ao serviço e, sempre demonstrou comprometimento no desempenho 

da função. Ante a necessidade de substituição imediata e por falha administrativa da 

contratada, não se procedeu à devida alteração na função do profissional, somente 

tendo sido providenciado em julho próximo passado. 

Pelas afirmativas acima narradas, esta Administração informa que, procederemos aos 

trâmites administrativos para que se de encaminhamento à devida apuração de valores 

correspondentes, com a consequente glosa, considerando ainda a situação de vacância 

do auxiliar de serviços gerais, visto que não resta claro, a indicação de substituto do 

profissional ascendido, (anexo D1).” 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral demonstram falha na fiscalização 

contratual, bem como na formalização do contrato, uma vez que a referida substituição não está 

consignada no processo. 

 

Recomendação 001: 

Consignar em relatório de fiscalização as alterações ocorridas na prestação de serviço que 

tenham impacto na execução contratual. 

Recomendação 002: 

Providenciar a glosa de valores pagos indevidamente à contratada, referentes aos postos de 

Auxiliar de Almoxarifado 12x36 diurno e noturno não disponibilizados à Unidade. 

Recomendação 003: 

Apurar a responsabilidade dos agentes que por omissão na fiscalização da execução contratual 

contribuíram para a irregularidade. 

 

 

2.1.3.7.  CONSTATAÇÃO 

Disponibilização pela contratada de um quantitativo de prestadores de serviços menor do 

que o estipulado no contrato, gerando pagamentos sem a contraprestação de serviços no 

valor de R$ 254.810,87, no período de março a junho de 2011.  

 

Fato: 

Em análise ao livro de ponto dos funcionários da empresa Excellence RH Serviços Ltda, 

constatamos que, diariamente, o número de empregados presentes no hospital e que assinam a 

folha de ponto é menor do que o previsto na proposta da empresa vencedora da licitação. O 

número diário de funcionários em dias úteis previsto no contrato é de 88 (oitenta e oito), sendo 

24 (vinte e quatro) auxiliares de serviços gerais com 8 horas de atividade, 58 (cinquenta e oito) 

auxiliares de serviços gerais plantonista (12x36) diurno, 2 (dois) encarregados plantonista 

(12x36) diurno, 1 (um) jardineiro de 8 horas, 2 (dois) operadores de roçadeira de 8 horas e 1 

(um) auxiliar de almoxarifado em regime de plantão (12x36) diurno. No entanto, a média de 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais IV - 108 

 

assinaturas diárias no livro de ponto para o mês de junho de 2011 foi de 64 funcionários 

terceirizados. 

Corrobora com a constatação o fato de que o fiscal do contrato e o preposto da empresa 

confirmaram que as assinaturas contidas no livro de ponto dos funcionários no quantitativo de 64 

correspondem exatamente ao número de funcionários que efetivamente prestam serviço ao 

hospital. Informamos também que, analisando os processos de pagamento de 2011, não houve 

glosas nas faturas com relação a esses funcionários que não prestaram serviços ao hospital. 

Além disso, para os meses de março a junho de 2011, foi efetuada contagem de todas as 

assinaturas constantes do livro de ponto dos funcionários da empresa contratada, sendo 

constatado que em nenhum desses meses foi atingido o número de funcionários previsto no 

contrato.  

O valor total pago indevidamente para o período de março a junho de 2011 foi de R$ 

254.810,87, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 
A B C D E F 

MÊS QUANTIDADE 

PREVISTA NO 

CONTRATO 

QUANTIDADE  

TERCEIRIZADOS   

DIFERENÇA ENTRE 

QUANTITATIVO 

PREVISTO E O 

EFETIVO; D= (B-C) 

VALOR 

MENSAL DO 

POSTO R$  

VALOR PAGO A 

MAIS 

INDEVIDAMENTE; 

F= (D x E) 

Março/2011 88 56 32 2.381,41 76.205,12 

Abril/2011 88 62 26 2.381,41 61.916,66 

Maio/2011 88 63 25 2.381,41 59.535,25 

Junho/2011 88 64 24 2.381,41 57.153,84 

TOTAL     254.810,87 

  

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 
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que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFCF, por intermédio do 

Memorando s/nº GABDIR/HFCF/RJ, de 30/09/2011, encaminhou sua manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Preliminarmente, cumpre-nos informar que, durante o período de janeiro a julho de 

2011, ocorreram várias glosas nas notas fiscais apresentadas, referentes às faltas de 

funcionários não cobertas, o que se verifica pela planilha que apresentamos no anexo 

D2. 

A alegação de quantitativo inferior é equivocada, razão pela qual alguns pontos 

merecem destaque, ao considerarmos que o controle da frequência dos funcionários é 

realizado através de cartão de ponto, contudo há a existência de um livro, previsto para 

maior controle das frequências, visto que assim fica dificultado que um marque ponto 

por outro, facilitando o melhor acompanhamento pelo fiscal do contrato, destaca-se 

que tal providência é prevista em edital. 

Para que se proceda à reposição do funcionário faltoso, o substituto é encaminhado 

por guia de encaminhamento, que é entregue ao preposto da contratada aqui na 

Unidade, o mesmo não assina no livro de controle de presenças, que é exclusivo para 

os funcionários lotados no Hospital, em vista deste fato, as assinaturas em livro nem 

sempre coincidem com as marcações dos cartões de frequência, daí que pode ter 

havido distorção quando da realização da auditoria neste Hospital, (anexo D1).” 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo Diretor Geral demonstram falha no controle interno do 

HFCF, uma vez que há cartão de ponto para os funcionários da contratada com a exigência de 

assinatura em livro de controle de ponto e estes dois controles não trazem a mesma informação. 

Com relação à alegação de que os funcionários substitutos não assinavam o livro de controle de 

frequência, não deve prosperar, tendo em vista que em vistoria in loco realizada constatou-se que 

todos os funcionários (até os funcionários substitutos) assinavam o livro/registro de controle 

frequência.    

 

Recomendação 001: 

Providenciar a glosa dos valores referentes aos postos de trabalho não disponibilizados pela 

empresa contratada. 

Recomendação 002: 

Adotar providências para que os contratos de limpeza sejam adequadamente fiscalizados, 

incluindo a verificação da jornada de trabalho dos terceirizados e quantitativo de postos de 

trabalho previstos no instrumento contratual, nos termos da IN SLTI nº 02/2008 e seu anexo IV, 

Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão 

de Obra. 

Recomendação 003: 

Apurar a responsabilidade dos agentes que por omissão na fiscalização da execução contratual 

contribuíram para a irregularidade. 
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2.1.3.8.  CONSTATAÇÃO:  

Sobrepreço na contratação de serviços de limpeza técnica em ambiente hospitalar por meio 

do Contrato nº 07/2009, celebrado com a empresa Excellence RH Serviços Ltda, com 

prejuízo de R$ 1.574.732,12, nos pagamentos realizados entre setembro/2009 a maio/2011. 

 

Fato: 

Analisando a proposta da empresa vencedora, foi verificado que os valores ofertados por m² 

extrapolaram os limites estabelecidos na Portaria MPOG/SLTInº 02/2009, no que se refere a área 

comum do prédio, excluindo-se as áreas críticas e semicríticas do hospital, conforme 

demonstrado na tabela abaixo: 

 

UF 

ÁREA DE PISOS 
ESQUADRIA 

EXTERNA 

FACHADA 

ENVIDRAÇADA 

INTERNA EXTERNA 
FACE 

INTERNA/EXTERNA 

FACE 

 EXTERNA 

RJ* 2,60 
1,30 

0,61 
0,14 

RJ** 4,14 
2,07 

0,98 
0,21 

RJ*** 4,04 
2,02 

0,95 
0,19 

* - valores máximos permitidos para o Estado do Rio de Janeiro, publicados na Portaria nº 02, de 

8.4.2009, da Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

** - valores da proposta vencedora – período 2009. 

*** - valores da proposta vencedora (excluindo técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do 

trabalho e almoxarife). 

 

Registre-se também que, em 31.8.2010, foi celebrado o 1º termo aditivo ao Contrato nº 07/2009, 

cujo objeto é a prorrogação por mais 12(doze) meses, bem como a repactuação do valor 

contratual, retroativo a 1.8.2010. Após a repactuação, os valores por m² também ficaram acima 

dos limites permitidos na Portaria MPOG/SLTINº 34, de 7 de dezembro 2010, conforme 

demonstrado na tabela a seguir: 
 

VALORES APÓS A REPACTUAÇÃO 

UF 

ÁREA DE PISOS 
ESQUADRIA 

 EXTERNA 

FACHADA 

ENVIDRAÇADA 

INTERNA EXTERNA 
FACE 

INTERNA/EXTERNA 

FACE 

 EXTERNA 

* 3,06 
1,53 

0,7 
0,18 

** 4,53 
2,26 

1,06 
0,23 

*** 4,42 
2,21 

1,03 
0,22 

 * valores máximos permitidos para o Estado do Rio de Janeiro, publicados na Portaria nº 37 , de 7.12.2010 da SLTI do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

** valores repactuados 

*** valores repactuados (excluindo técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e almoxarife). 

 

Diante dos dados apresentados acima, constatou-se que o sobrepreço praticado no Contrato nº 

07/2009 ocasionou um prejuízo para a Administração Pública, no período de 1.9.2009 a 

31.7.2010, de R$ 843.606,72, e para o período de 1.8.2010 a 31.5.2011, um prejuízo no valor de 

R$ 731.125,40, totalizando R$ 1.574.732,12, conforme planilhas a seguir: 
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VALORES PAGOS ANTES DA REPACTUAÇÃO – período 1.9.2009 a 31.7.2010 
A B C D E 

Tipo de Área Valor Mensal Pago no 

Contrato 07/2009 

Valor Mensal Máximo 

a ser pago de acordo 

com a Portaria nº  02 de 

08/04/2009 

Diferença entre o Valor 

Mensal Pago e o 

máximo que poderia 

ser pago; D= (B-C) 

Valor Pago a mais 

indevidamente  

E= (D X 11 Meses) 

ÁREA INTERNA 99.683,34 62.115,04 37.568,30 413.251,30 

ÁREA EXTERNA 102.302,52 64.006,80 38.295,72 421.252,92 

ESQUADRIAS 

EXTERNA 

1.960,00 1.220,00 740,00 8.140,00 

FACHADA 

ENVIDRAÇADA 

262,50 175,00 87,50 962,50 

TOTAL 204.208,36 127.516,84 76.691,52 843.606,72 

 

VALORES PAGOS APÓS A REPACTUAÇÃO – período 1.8.2010 a 31.5.2011 

A B C D E 

Tipo de Área Valor Mensal Pago 

Após Repactuação do 

Contrato 07/2009 

Valor Mensal Máximo 

a ser pago de Acordo 

com a Portaria nº  02 de 

08/04/2009 

Diferença entre o Valor 

Mensal Pago e o 

máximo que poderia 

ser pago; D= (B-C) 

Valor Pago a mais 

indevidamente  

E= (D X 10 Meses) 

ÁREA INTERNA 109.060,37 73.104,61 35.955,76 359.557,60 

ÁREA EXTERNA 111.705,36 75.331,08 36.374,28 363.742,80 

ESQUADRIAS 

EXTERNA 

2.120,00 1.400,00 720,00 7.200,00 

FACHADA 

ENVIDRAÇADA 

287,50 225,00 62,50 625,00 

TOTAL 223.173,23 150.060,69 73.112,54 731.125,40 

 

Ressalte-se que para calcular o valor por m² foram subtraídos, da planilha de custo e formação de 

preços de mão-de-obra, apresentada para a repactuação, os custos com os profissionais “Técnico 

de Segurança, Enfermeiro do Trabalho e Almoxarife”, tendo em vista que os custos desses 

profissionais estavam diluídos nas planilhas dos Auxiliares de Serviços Gerais e Encarregados 

no campo das Despesas Operacionais e Administrativas. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 
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com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFCF, por intermédio do 

Memorando s/nº GABDIR/HFCF/RJ, de 30/09/2011, encaminhou sua manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Relatada a existência de sobrepreço na contratação de serviços de limpeza 

apresentando como base de sua alegação uma tabela de preços referenciais que se aplica 

a limpeza de prédios públicos de maneira geral. Tal tabela, no entanto, é inaplicável ao 

caso em tela, já que se trata de limpeza em prédio público com necessidades 

excepcionais, ou seja, unidade hospitalar. Assim sendo fica evidente que ao se partir de 

uma premissa equivocada, só se pode chegar a um resultado irreal. Assim é o nosso 

entendimento que rebate de maneira concisa e indubitável todo o raciocínio 

desenvolvido a partir do erro inicial. 

Assim, transcrevemos o citado art. 2° da Portaria n.° 02/2009, mantido em sua íntegra 

pela Portaria n° 34/2010 pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

preceitua que: 

"Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as condições 

ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na execução do 

serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação. Existindo tais 

condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de modo que o seu 

valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido. Entretanto, descontando-

se o adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor limite estabelecido, sob 

pena de desclassificação." 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo Diretor Geral demonstram que a Administração equivocou-

se na formalização do edital e suas planilhas de formação de preços, uma vez que, diante das 

necessidades excepcionais mencionadas pelo Gestor, deveria estar consignado no processo e no 

edital todas as especificidades da prestação dos serviços de limpeza hospitalar, a fim de dar 

transparência necessária para que os licitantes pudessem ofertar o preço justo e a Administração 

contratar a proposta mais vantajosa. Entretanto, as necessidades excepcionais não ficaram 

comprovadas no processo, o que acabou ensejando o prejuízo apurado. 

 

Recomendação 001: 

Providenciar o ressarcimento ao erário dos valores pagos à contratada em montante superior ao 

limite estabelecido na Portaria MPOG/SLTINº 34, de 7 de dezembro 2010, para serviços de 

limpeza. 
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Recomendação 002: 

Fazer constar dos editais dos futuros processos para contratação de serviços de limpeza as 

necessidades excepcionais, devidamente fundamentadas, a fim de dar transparência necessária 

para que os licitantes possam competir em igualdade de condições. 

Recomendação 003: 

Apurar as responsabilidades dos agentes que deram causa a contratação com valores acima dos 

limites estabelecidos na Portaria MPOG/SLTINº 34, de 7 de dezembro 2010. 

Recomendação 004: 

Adotar providências para o ressarcimento ao erário dos valores pagos acima dos preços de 

mercado. 

 

Ação: 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250104 - Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF 

Montante de Recursos 

Financeiros Aplicados:  

R$ 6.169.084,02 

Ordem de Serviço: 201111802 

Forma de Transferência: Execução Direta 

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

  

 

2.1.3.9.  CONSTATAÇÃO 

Contratação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de equipamento de vigilância 

eletrônica em conjunto com serviços continuados de vigilância desarmada, em desacordo 

com a IN MPOG nº 03/2009, que alterou a IN MPOG nº 02/2008, e a Súmula TCU nº 247, 

de 10.11.2004, culminando em restrição à competitividade do certame.  

 

Fato: 

Trata-se do Pregão Eletrônico nº 12/2009 (Processo nº 33407.004034/2009-04), cuja publicação 

do Aviso de Licitação no DOU se deu no dia 25.11.2009, que teve por objeto a contratação de 

empresa especializada para a prestação de Serviço de Vigilância Patrimonial Desarmada e 

Segurança Eletrônica, nas dependências do complexo do Hospital Federal Cardoso Fontes – 

HFCF. 

 

O Pregão teve como vencedora a empresa Hopevig Vigilância e Segurança LTDA - CNPJ 

05.014.372/0001-90, tendo sido assinado o Contrato n° 01/2010, de 04.01.2010, firmado entre o 

Hospital Federal Cardoso Fontes e a mencionada empresa, no valor anual de R$ 4.112.722,68 e 

valor mensal de R$ 342.726,89, sendo R$ 286.751,13, relativo ao Serviço de Vigilância 
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Patrimonial Desarmada e R$ 55.975,76 relativo à Segurança Eletrônica, no prazo de vigência 

inicial de 12 meses.  

Em análise ao Termo de Referência (anexo I do Pregão nº 12/2009) e à Planilha de Estimativa de 

Custos e Formação de Preço (apêndice 2 do Anexo IV), foi verificado que  os serviços de 

vigilância armada/desarmada foram licitados em conjunto com serviços de instalação, 

manutenção e aluguel de equipamentos eletrônicos de vigilância, o que é vedado pela IN 

MPOG/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, in verbis: 

“Art. 51-B – É vedada: (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 

2009) 

I - a licitação para a contratação de serviços de instalação, manutenção ou aluguel 

de equipamentos de vigilância eletrônica em conjunto com serviços contínuos de 

vigilância armada/desarmada ou de monitoramento eletrônico; ou(Incluído pela 

Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)” 

O objeto do Pregão Eletrônico nº 12/2009 era perfeitamente divisível em dois itens, sendo um 

para vigilância Armada / Desarmada e o outro para contratação de serviços de instalação, 

manutenção ou aluguel de equipamentos. No entanto o HFCF adotou, como critério de 

julgamento, o menor preço global resultante da soma dos dois serviços. Assim, a Unidade 

restringiu o caráter competitivo do certame, uma vez que as empresas que fornecem apenas os 

equipamentos de vigilância eletrônica, cuja área de atuação não inclui locação de mão-de-obra, 

não puderam participaram do pregão.  

Além disso, é exigido que as empresas fornecedoras de equipamentos de vigilância eletrônica 

sejam registradas no CREA, sendo este um requisito obrigatório de habilitação da licitante, 

entretanto, este requisito não é exigível às empresas que atuam na área de locação de mão-de-

obra, a exemplo da vigilância Armada / Desarmada. 

 

Também pode ser mencionada afronta à Súmula nº 247 do TCU, dado que não haveria prejuízo 

para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala se houvesse sido realizada a 

licitação em separado, tendo em vista que a divisão do objeto propiciaria a ampla participação de 

licitantes que, embora não dispusessem de capacidade para a execução, fornecimento ou 

aquisição da totalidade do objeto, pudessem fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.  

A respeito do assunto, o Tribunal de Contas da União - TCU se pronunciou, mediante o Acórdão 

n° 1.753/2008 – Plenário determinando à MPOG/SLTI alterações sobre o tema no normativo de 

terceirização, em atendimento às orientações da Egrégia Corte de Contas, a Secretaria de 

Logística  e Tecnologia da Informação incluiu, por intermédio da Instrução Normativa - IN nº 3, 

de 16 de outubro de 2009, alterando a IN nº 02/2008,  vedação no sentido de licitar serviços de 

instalação, manutenção ou aluguel de equipamentos de vigilância eletrônica em conjunto com 

serviços contínuos de vigilância armada/desarmada ou de monitoramento eletrônico (art. 51 B da 

IN MPOG/SLTI nº 02/2008). 

Considerando que a licitação dos 2 (dois) serviços distintos em um só item foi concebida quando  

da solicitação e do encaminhamento do Termo de Referência, conclui-se que o elaborador do 

projeto técnico da contratação deu causa à realização indevida de licitação conjunta de serviços 

contínuos de vigilância com serviços de instalação, manutenção ou aluguel de equipamentos.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos do Informativo, a Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, 
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contendo os esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos Hospitais Federais, juntamente com 

as respostas dos funcionários e dirigentes dos Hospitais Federais. No que se refere à constatação 

em comento, a Direção Geral do Hospital Federal Cardoso Fontes encaminhou, por meio do 

GABDIR/HFCF/RJ s/ número de, de 30.9.2011, a seguinte resposta:  

“Quanto à situação verificada pelos ilustres auditores quando da sua análise 

relativamente à licitação em conjunto da vigilância desarmada com os serviços de 

instalação, manutenção e aluguel de equipamentos eletrônicos de vigilância, 

apresentamos a seguir nossas considerações e fundamentações. 

Preliminarmente, a elaboração do Termo de Referência e a consequente construção do 

Edital em setembro do ano de 2009 se dera com obediência a norma legal vigente, bem 

como a IN/MPOG N° 02 de 30/04/2008 e fora devidamente encaminhado ao órgão de 

consultoria jurídica em 22/09/2009, retornado daquela Especializada através de parecer 

circunstanciado, em 07/10/2009 (anexo E1), com o posicionamento favorável ao 

enquadramento da licitação in casu, como do tipo de Menor Preço Global, "como o que 

melhor se coaduna com o objeto pretendido, garantido à Administração a possibilidade 

de obtenção da proposta mais vantajosa" (grifo nosso).  

Salientamos que não foi mencionada, em momento algum, a impossibilidade de licitar 

em conjunto: vigilância eletrônica e segurança desarmada.  

Considerando o curto espaço de tempo entre as datas de trâmite interno, emissão de 

parecer da CJU e a publicação do edital, na cronologia que se segue: 

Aprovação do TR - 20/08/2009 

Elaboração do edital - 04/09/2009 

Encaminhamento ao CJU - 22/09/2009 

Parecer CJU - 07/10/2009 

Retorno a Unidade - 09/10/2009 

Publicação da IN3- 16/10/2009 

Publicação do Edital -22/10/2009 

 

Ressalta-se que em 04/11/2009 houve a determinação do TCU, para que procedêssemos 

a suspensão do processo em atendimento a uma medida cautelar, que em momento 

algum fazia referências ao que neste momento identifica-se como restrição a 

competitividade, e a orientação do Egrégio Tribunal foi atendida tempestivamente.  

Calçamos nossas ações na legislação, sempre orientados por posicionamentos da 

Consultoria Jurídica da União, órgão de competência exclusiva para emissão de parecer 

jurídico e de onde são emanadas orientações de saneamentos, que para o caso em tela, 

somente quando da análise para prorrogação do contrato em questão é que houve a 

orientação da solução da não conformidade, através do parecer n° 

6646/2010/ESM/NAJ/RJ/CGU/AGU exarado pela Advogada da União, em que se 

posiciona de forma favorável à manutenção do referido contrato por até 12 meses para 

que a Administração conclua a regularização através de licitação.  

Em cumprimento às orientações, fora de imediato determinando a abertura de 2 

processos, distintos, de segurança desarmada (proc. N° 33407.005721/2011-53) e 

vigilância eletrônica (proc. n° 33407.005722/2011-06), os quais encontram-se em 

trâmite, com pleno atendimento da normativa legal, conforme orientação jurídica. 
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Insta esclarecer que o Termo de Referência, construído pelo Chefe da Segurança e 

confirmado pelo Coordenador de Administração e Recursos Humanos, compõe a peça 

editalícia e foi devidamente aprovado pelo Diretor Geral da Unidade, bem como 

avaliada sem restrições pela Consultoria Jurídica em 07/10/2009, atendendo aos 

preceitos legais vigentes constantes na Instrução Normativa n° 2/2008, posteriormente 

alterada pela Instrução Normativa n° 3/2009. 

A afirmativa de total comprometimento da equipe por onde tramitou este processo, 

quer do órgão de origem, quer do órgão de análise é válida e assertiva, visto que a 

ausência de dolo segue-se inclusive quando observarmos que tampouco a praça se 

manifestou com qualquer ato impugnatório alegando cerceamento a competitividade 

do certame. 

Ademais devemos ponderar que, a rescisão do presente contrato implicaria em 

providências necessárias, por contratação emergencial, acarretando em demasia 

prejuízo ao erário, visto a necessidade de compensação do investimento da empresa a 

ser contratado pelo curto período de tempo (máximo de 6 meses). 

Por todo exposto, resta-nos considerar s.m.j. que seguimos as orientações dentro do 

maior interesse em observar a equidade para com os interessados em contratar com a 

Administração Pública, ressaltando que a preservação do atual contrato prende-se tão 

somente ao atendimento das necessidades da manutenção da segurança desta Unidade, 

como bem descreve a CJU quando afirma "...Em virtude da dimensão do nosocômio e 

do grande fluxo de pessoas que por lá transitam, tem-se que a prestação do serviço não 

deve ser interrompida, razão pela qual se recomenda a prorrogação por apenas mais 

um período de doze meses..." 

Em busca da melhor providência, a partir das considerações apresentadas pelo Srs., 

Auditores da CGU e, para nos resguardar na garantia de um posicionamento jurídico, 

que nos ampare na decisão a ser adotada, procedemos nesse momento, uma nova 

consulta a CJU - Consultoria Jurídica da União, que, oportunamente, apresentou 

posicionamento corroborando com a manifestação anterior daquela Consultoria, bem 

como nos assegura o melhor caminho a seguir na busca da recondução à situação de 

legalidade, o que já se providencia (anexo E2).” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em seus esclarecimentos, a Unidade apontou que não houve descumprimento à legislação 

pertinente, uma vez que a IN MPOG/SLTI nº 03/2009, de 15.10.2009, que incluiu diversos 

dispositivos legais à IN MPOG/SLTI nº 02/2008, de 30.4.2008, dentre eles o art. 51-B em 

comento, não se encontrava publicado quando deflagrado o Pregão Eletrônico nº 12/2009.  

Entretanto, em que pese o art. 51-B não estar vigente à época do referido pregão, vale ressaltar 

que as Instruções Normativas nºs 02/2008 e 03/2009 foram elaboradas pela Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento em consonância com a 

Súmula TCU nº 247, de 23.11.2004, que por sua vez, foi aprovada e publicada com base no art. 

4º da Lei nº 8.443/1992, na própria Lei nº 8.666/1993, na Súmula TCU nº 222/1995 e em outros 

precedentes da Corte de Contas, tais como: Decisões TCU nºs 393/1994, 201/1999, 744/1997, 

143/1997, 503/1999, e Acórdãos TCU nºs 108/1995 e 236/2002, todos do plenário do tribunal.  

Como exemplo, também podemos citar os Acórdãos nºs 1.753/2008-TCU-Plenário e 

2.532/2008-TCU-Plenário, onde o TCU concluiu que os serviços de instalação, manutenção ou 

aluguel de equipamentos de vigilância eletrônica – por consistirem em serviços de engenharia 

(instalação, manutenção e inspeção técnica) ou de comércio (locação) – não devem ser licitados 
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em conjunto com serviços contínuos de vigilância armada/desarmada ou de monitoramento 

eletrônico, consoante prescrição da Súmula TCU nº 247/2004.  

De acordo com o Acórdão nº 1.753/2008-TCU-Plenário, “a atividade de instalação de 

equipamentos de segurança eletrônica é serviço de engenharia. Sua execução requer a presença 

de um profissional (engenheiro) registrado no CREA e carece de projeto específico, também 

executado por um engenheiro”, em cumprimento ao art. 5º da Resolução nº 1.010/2005 do 

CREA, que lista como atividade profissional de engenheiro a execução de instalação, montagem, 

operação, reparo ou manutenção.  

Com efeito, se faz necessário, como requisito de qualificação técnica do Pregão Eletrônico nº 

12/2009, que a empresa de vigilância eletrônica esteja registrada no CREA e possua em seu 

quadro de funcionários engenheiro detentor de atestado de responsabilidade técnica pela 

execução de serviço de instalação de equipamentos de vigilância eletrônica. Esses requisitos de 

qualificação técnica não têm como ser cumpridos por todas as empresas do ramo de vigilância 

armada e desarmada, estando, assim, contribuindo para restringir à competitividade.  

A Unidade também tentou afastar a restrição à competitividade justificando que, muito embora o 

termo de referência tenha sido elaborado apenas pelo Chefe de Segurança do Hospital, à época, a 

referida peça documental foi submetida à análise da Consultoria Jurídica da União (em 

7.10.2009), do Coordenador de Administração e Recursos Humanos e do Diretor Geral da 

Unidade, e até mesmo por parte do TCU, em medida cautelar que suspendeu o certame em 

4.11.2009, não tendo sido apontadas as falhas apontadas pela CGU.  

Entretanto, o posicionamento dessas instâncias acerca da legalidade do prosseguimento do 

certame do Pregão Eletrônico nº 12/2009 não justifica o fato de que a inclusão dos equipamentos 

de vigilância eletrônica inibiu a ampla participação de empresas de terceirização de vigilância 

armada e desarmada, uma vez que a quantidade de fornecedores que poderiam participar do 

certame ficou reduzida somente àquelas empresas que prestam os dois serviços 

concomitantemente e que se encontram registradas no CREA, uma vez que estes eram requisitos 

obrigatórios.  

Nesse sentido, vale apontar que a própria Consultoria Jurídica da União, em pareceres 

posteriores (Ex.: Parecer n° 6646/2010/ESM/NAJ/RJ/CGU/AGU), após dar vistas novamente ao 

processo para análise de eventual prorrogação do Contrato nº 01/2010, reavaliou seus pareceres 

inicialmente exarados em 7.10.2009, e acabou por recomendar à Unidade Hospitalar que 

regularizasse a situação de ilegalidade da contratação dos serviços em comento, uma vez que os 

dois serviços (Vigilância Desarmada e Eletrônica) estavam consignados no objeto de um mesmo 

contrato.  

 

Recomendação 001: 

Abster-se de prorrogar o Contrato nº 01/2010, tendo em vista que o objeto vai de encontro ao 

inciso I do art. 51-B da IN/SLTI MPOG Nº 02/2008, atualizada em 16.10.2009, que veda a 

licitação em conjunto da vigilância desarmada com vigilância eletrônica.  

Recomendação 002: 

Promova novas licitações em separado para os serviços de vigilância armada e vigilância 

eletrônica, de acordo com a IN MPOG/SLTI nº 02/2008 e a Súmula 247/2004 do TCU. 
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2.1.3.10. CONSTATAÇÃO 

Contratação de serviços de instalação, manutenção e aluguel de equipamentos de vigilância 

eletrônica em valores acima dos preços de mercado, com prejuízos de R$ 341.096,40, no 

período de janeiro/2010 a junho/2011.  

 

Fato: 

Conforme verificado nos autos, desde o início da vigência do Contrato nº 01/2010 

(Janeiro/2010),  o HFCF paga à empresa Hopevig Vigilância e Segurança Ltda (CNPJ 

05.014.372/0001-90), vencedora do Pregão Eletrônico nº 12/2009, o valor anual de R$ 

4.112.722,68 e mensal de R$ 342.726,89, sendo R$ 286.751,13, relativo ao Serviço de 

Vigilância Patrimonial Desarmada e R$ 55.975,76 relativo à Segurança Eletrônica, no prazo de 

vigência inicial de 12 meses. 

De modo a verificar a compatibilidade do valor pago de locação dos equipamentos eletrônicos 

com os preços praticados no mercado, solicitamos cotação de preços de aluguel, no mês de 

Julho/2011, à empresa de mesmo ramo, sediada em Belo Horizonte no Estado de Minas Gerais. 

Na tabela a seguir, consta um comparativo entre o valor mensal pago pelo HFCF somente com 

os equipamentos e excluindo as despesas administrativas, lucro, tributos e o valor cotado com a 

empresa consultada no que concerne aos equipamentos. Os valores obtidos revelaram um 

sobrepreço no contrato de R$ 472.149,12 anuais, com um prejuízo nos pagamentos realizados de  

janeiro/2010 a junho/2011 de R$ 18.949,80 mensais, totalizando nesse período R$ 341.096,40, 

conforme demonstrado a seguir:  

 

Tabela 1                                                                                                  (em reais) 
1 – Equipamentos – Segurança Eletrônica Valor Mensal 

Contratado pelo 

HFCF 

(a) 

Cotação CGU  

(b) 

Diferença 

(a) – (b) 

49 Câmeras digitais/analógicas KODO ou similar ccd 520 

linhas infra-vermelho, lux 1/3 
13.800,00 7.350,00 6.450,00 

2 Câmeras SPEED DOME VSD 1000 26 X KODO OU 

SIMILAR 
5.000,00 1.000,00 4.000,00 

51 Lentes KODO ou similar auto iris vermelho olho de peixe 2.289,80 2.550,00 -260,20 

4 DUAL QUAD DE 16 CANAIS 640,00 200,00 440,00 

51 Caixas de Proteção standar em alumínio com suporte média 

210 mm 
140,00 510,00 -370,00 

4 DVR INTELBRAS STANDE ALONE DE 480 FLAMER 4.300,00 1.200,00 3.100,00 

4 NO BREAK 1,5 KVA 780,00 800,00 -20,00 

3 TVs FULL HD 32” 3.500 900,00 2.600,00 

4 Fontes de 12 VDC 20 AMP seco 180,00 120,00 60,00 

SUBTOTAL 30.629,80 14.630,00 15.999,80 

2 – Infraestrutura de instalação - Mão de obra de 

instalação com fornecimentos de insumos necessários 
4.950,00 2.000,00 2.950,00 

TOTAL 35.579,80 16.630,00 18.949,80 

 

Subsidiando a pesquisa de mercado, foi efetuada consulta ao CADTERC - Cadastro de Serviços 

Terceirizados de São Paulo - Janeiro/2010, tendo sido verificado que os preços de mercado, na 

praça de São Paulo, se assemelham aos valores cotados pela empresa de Minas Gerais, conforme 

tabela a seguir:  
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Tabela 2 -  Câmeras (*)                                                                (em reais) 

Locação e manutenção de Câmeras Maior Preço 

total 

CADTERC 

(b) 

 

Preço mensal 

contratado  

(Contrato 01/2010) 

(c) 

Diferença 

(d)**=  

(c) – (b) 

49 Câmeras Digitais/Analógicas KODO ou similar 

ccd 520 linhas Infravermelho, lux 1/3 (locação e 

manutenção) 

 

 

8.175,16 

 

 

13.800,00 

 

 

5.624,84 

 

2 Câmeras SPEED DOME VSD 1000 26 X KODO 

OU SIMILAR (locação e manutenção) 

 

664,98 

 

5.000,00 

 

4.335,02 

TOTAL 9.959,86 

CADTERC Jan/2010 - Preços mensais em reais 

 (*) O CADTERC relaciona preços de referência de câmeras de diversas especificações técnicas, sendo assim, 

no quadro acima constam o  maior preço encontrado para cada tipo de equipamento dentre aqueles 

relacionados no CADTERC.  

(**) A coluna (d) trata da diferença entre o preço contratado e o maior preço previsto no CADTERC (jan/2010) 

 

Tabela 3 – Sala de Monitoramento 

Locação e Manutenção de sala de 

Monitoramento 

 

Qtde. Preço 

unitário – 

CADTERC 

(a) 

Preço total 

CADTERC 

(b) 

Preço mensal 

contratado 

(Contrato 

01/2010) 

(c) 

Diferença 

(d)*= (c) – 

(b) 

DUAL QUAID DE 16 CANAIS + DVR 

INTELBRAS STAND ALONE DE 480 

FLAMER 

(33 -DVR Stand Alone 16 Canais vídeo 

e 16 de áudio com: mouse para 

operação, gravador de CD/DVD, HD de 

750Gb expansível até 3Tb e software de 

monitoramento totalmente em 

português) 

 

4 276,40 1.105,60 4.940,00 
(1)

 3.834,40 

Fontes de 12 VDC 20 AMP seco + NO 

BREAK 1,5 KVA 

(Gabinete e No-break – conjunto básico 

- de instal. para util. com DVR ou NVR) 

4 176,93 707,72 960,00 
(2)

 252,28 

TOTAL 4.086,68 

(1)  DUAL QUAID: 640,00 e DVR: 4.300,00 

(2) Fontes de 12 VDC: 180,00 e NO BREAK: 780,00 

(*) Diferença entre o preço contratado e o previsto no CADTERC (jan/2010) 

 

Não foram encontrados no CADTERC os seguintes itens: 

Lente KODO ou similar auto iris vermelho olho de peixe 

Caixa de Proteção standar em alumínio com suporte média 210 mm 

TV FULL HD 32” 
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A propósito, nas fls. 219 a 222 dos autos, consta o pedido de impugnação do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 10/2009 (este pregão posteriormente foi anulado em 25/11/2009, visto que, 

decisão cautelar do TCU o suspendia. Após modificação solicitada pelo TCU, deu-se início ao 

Pregão Eletrônico nº 12/2009 em 25/11/2009), elaborado pela empresa PREMIER 

SEGURANÇA ELETRÔNICA, PRODUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (CNPJ n° 

05.814.441/0001-40), datado de 30/10/2009, cuja alegação do pedido da impugnação é de o 

HFCF estar licitando serviços de segurança eletrônica e vigilância patrimonial desarmada em 

lote único. Citamos inclusive trecho do pedido de impugnação do edital: 

“A licitação dos serviços de vigilância patrimonial desarmada e segurança eletrônica 

num só lote, acaba por cercear o direito das empresas de segurança eletrônica de 

participarem do certame, uma vez que mesmo possuindo notória capacidade técnica e 

operacional, como é o caso da ora impugnante, não vislumbram possibilidade de 

sagrarem-se vencedoras da disputa licitatória, tendo em vista que não prestam serviços 

de vigilância patrimonial desarmada. Isso acaba por frustrar a competitividade entre 

as empresas no certame, reduzindo o número de empresas participantes da disputa, 

privando assim a Comissão Permanente de Licitações do Hospital de Jacarepaguá de 

obter, com uma disputa mais acirrada, propostas mais vantajosas.”. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos do Informativo, a Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, 

contendo os esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos Hospitais Federais, juntamente com 

as respostas dos funcionários e dirigentes dos Hospitais Federais. Em resposta a Direção Geral 

do Hospital Federal Cardoso Fontes encaminhou, por meio do GABDIR/HFCF/RJ s/ número de, 

de 30.9.2011, o seguinte esclarecimento:  

“Quanto ao sobrepreço anunciado pelos respeitáveis auditores da CGU, cumpre-nos 

afirmar que a pesquisa de mercado realizada para balizar o processo licitatório 

restringiu-se ao Rio de Janeiro, praça esta com características próprias e que 

notadamente demonstrou interesse na participação do certame. Considerar preços 

praticados em outras praças, de improvável participação no certame, visto que, 

provavelmente, não teriam condições de executar o objeto do contrato, pois para fazê-

lo, tornaria ainda mais oneroso considerando a necessidade de deslocamento de pessoal, 

bem como a ausência de instalações de infraestrutura local, tornando pouco viável esta 

possibilidade. 

Constata-se ainda que na modalidade Pregão Eletrônico há a livre participação sem 

divulgação de valores, portanto descabido considerar que houve sobrepreço, vez que 

fora apresentada pesquisa junto a 4 empresas especializadas, voltando a afirmar, da 

praça do Rio de Janeiro. 

Não tem, esta Administração, como aferir quanto à matéria, visto tratar-se de 

equipamentos específicos que atendam ao Termo de Referência contido no Edital. 

Apesar do posicionamento dos auditores, entende esta Administração que ante as 

ocorrências havidas neste Hospital, conforme relatório, é de considerável importância a 

manutenção do serviço, como assim, também entende a Consultoria Jurídica da União, 

conforme parecer, no anexo E2. 

Quando da instrução do procedimento licitatório, que deu origem ao contrato n° 

001/2010, na fase interna, foi realizada pesquisa de preços, a fim de se ter estimativa 

global para fins de instrução processual, considerando a contratação em objeto, 

conforme planilha abaixo: 
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EMPRESAS JF TIGER PROSEG LICITADO 

Valor Global 38.320,00 44.260,00 41.306,40 35.579,80 

 

Em análise comparativa dos preços de cotação com os da Contratada, observamos que 

os da vencedora são inferiores aos cotados. Neste sentido, entendemos não ter havido 

sobrepreço, já que os valores estimados estão superiores aos licitados.  

Em que pese a pesquisa efetuada pelos ilustres analistas através das tabelas 1 e 2 do 

respectivo relatório, verificamos ter havido, a nosso ver, alguns enganos no que diz 

respeito aos preços no quadro ilustrativo apresentado, como a seguir demonstrado e com 

a referida comprovação no anexo E3: 

1) 49 Câmeras digitais 

orçadas por R$ 7.350,00, através de pesquisa feita pela Internet (anexo E3), 

encontramos o valor correspondente a R$11.269,57; 

 

2) 02 câmeras SPEED DOME 

orçadas em R$ 1.000,00, da mesma forma através de pesquisa realizada pela Internet 

(anexo E3), obtivemos o valor c/ desconto de R$ 4.914,00; 

 

3) 04 DVR INTELBRAS STANDE 

orçadas em R$ 1.200,00, igualmente através de pesquisa realizada pela Internet (anexo 

E3), obtivemos o valor unitário c/ desconto de R$ 1.380,32, totalizando o valor R$ 

5.521,28; 

 

4)  03 TVs FULL HD 32" 

orçadas por R$ 900,00 (novecentos reais), ressaltamos não haver possibilidade do preço 

da cotação da CGU estar compatível com o mercado, ou seja, não conseguimos 

encontrar, em nenhuma pesquisa realizada, uma TV nessa configuração a R$ 300,00.  

 

Outro ponto que merece atenção é o de que a comparação de itens desta natureza devem 

obedecer rigorosamente às informações como marca/modelo, bem como devemos estar 

atentos à data em que os preços são pesquisados, sob pena de prejudicar o estudo. 

Itens que envolvam questões de tecnologia, como é o caso, possuem uma variação de 

preço bastante acentuada no decorrer do tempo, ou seja, produtos que em determinado 

momento são lançamento, passado 1 mês, ou até menos, tem seus preços reduzidos 

consideravelmente.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em sua resposta, a Unidade tentou desqualificar cotações realizadas em outras praças, que não a 

praça do Rio de Janeiro, localidade onde ocorreu o Pregão Eletrônico nº 12/2009, alegando que 

isto tornaria o contrato oneroso, em virtude de provável deslocamento de funcionários 
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terceirizados até as dependências do hospital, o que inviabilizaria a contratação de empresas fora 

do Rio de Janeiro. Entretanto, a afirmação da Unidade é equivocada, uma vez que é uma prática 

comum do mercado a participação e adjudicação de empresas de terceirização situadas em outras 

localidades nas licitações do setor público, não sendo possível descartar a hipótese de 

contratação de empresas sediadas em outros estados, a exemplo de São Paulo (CADTERC), 

como afirma o Gestor.  

Além disso, o fato dos preços contratados pelo HFI se situarem bem acima do patamar de preços 

divulgados em estudo técnico realizado na praça de São Paulo, que pratica notadamente preços 

similares aos do mercado do Rio de Janeiro, é um indicativo de que os preços contratados estão 

incompatíveis com o mercado nacional, indo de encontro ao inc. II do art. 48 da Lei nº 

8.666/1993 c/c o art. 15, inc. XII, alínea “b”, da IN MPOG/SLTI nº 02/2008. Nesse contexto, o 

Tribunal de Contas da União – TCU tem preconizado o uso do CADTERC como parâmetro 

oficial na verificação de compatibilidade de preços para as contratações serviços continuados, a 

exemplo dos Acórdãos nºs 3.070/2010, 3.072/2010, 3.362/2010, 361/2011 e 1.789/2011 todos do 

Plenário do TCU.  

A alínea “b” do inc. XII do art. 15 da IN MPOG/SLTI nº 02/2008 diz que o projeto básico da 

contratação deve conter o custo estimado da contratação, o valor máximo global e mensal, 

definido por meio de fundamentada pesquisa de preços no mercado em contratações similares; 

ou ainda por meio de adoção de valores constantes dos indicadores setoriais, tabelas de 

fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes, se for o caso. 

Logo, à luz desse dispositivo legal, a Unidade poderia se utilizar de parâmetros de conveniência 

e oportunidade para lançar mão de quaisquer mecanismos disponíveis, a exemplo do 

CADTERC, objetivando determinar um preço referencial para a contratação que fosse 

compatível com o mercado nacional.  

Ao contrário do que afirma o Gestor, o parecer da Consultoria Jurídica da União levanta apenas 

aspectos jurídicos relacionados com os requisitos legais para a contratação ensejada, estando fora 

de sua competência, devidamente sinalizada em seus pareceres, a verificação da economicidade 

dos preços praticados, portanto, não há que se falar em ausência de irregularidades relacionadas 

com o preço contratado, conforme alega a Unidade, baseando-se pura e simplesmente na análise 

de conformidade legal realizada por essa instância de controle.  

Com relação ao argumento do Hospital de que os preços de referência da “Cotação CGU” não 

pode ser utilizada como parâmetro de comparação, uma vez que foram obtidos em praça diversa 

(Belo Horizonte, Minas Gerais) do Pregão Eletrônico nº 12/2009 (Rio de Janeiro), vale lembrar 

que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (LICITAÇÕES & CONTRATOS – 

Orientações e Jurisprudência do TCU – 4ª Edição) posiciona-se no sentido de que o mercado a 

ser considerado nas pesquisas mercadológicas dos pregões federais é o mercado nacional, a 

saber: “Deve a estimativa ser elaborada com base nos preços colhidos em empresas do ramo 

pertinente ao objeto licitado, correntes no mercado onde será realizada a licitação, que pode ser 

local, regional ou nacional. Sempre que possível, devem ser verificados os preços fixados por 

órgão oficial competente, sistema de registro de preços ou vigentes em outros orgãos.”.  

E ainda: “Abrangência da modalidade escolhida define, em princípio, a praça ou o mercado a 

ser pesquisado, que poderá ser municipal, estadual, nacional ou internacional. Exemplo: 

concorrência, tomada de preços e pregão abrangem o mercado ou praça nacional; o convite, o 

local.”. A licitação, portanto, na modalidade de pregão, no estudo do TCU, se enquadra no 

conceito de que o mercado considerado na pesquisa de preços é sempre o nacional. Com efeito, 

ainda de acordo com a Egrégia Corte de Contas, não se deve descartar preços de referência 

coletados em unidades hospitalares de outros estados.  
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Quanto ao engano apontado pela Unidade nessa “Cotação CGU”, vale mencionar que a pesquisa 

de preço constante do documento de resposta apresentada pela Unidade consigna valores para a 

“aquisição” e não locação dos equipamentos, enquanto que os preços apurados pela CGU, na 

praça de Belo Horizonte (MG), mencionam a locação mensal dos mesmos, assim como foi 

considerado no Contrato nº 01/2010, que também prevê a locação dos equipamentos de 

vigilância eletrônica e sua aquisição.  

A Unidade também defende que é descabido considerar que houve sobrepreço, vez que fora 

apresentada pesquisa junto a 4(quatro) empresas especializadas da praça do Rio de Janeiro, 

combinado com o fato de que o preço contratado foi inferior ao preço anteriormente cotado para 

o pregão, quando comparados o preço contratado e o estimado. Contudo, há um equívoco na 

avaliação do Gestor do hospital, visto que é fato que os preços obtidos ao final do pregão são 

sempre inferiores aos cotados em virtude da competitividade entre os licitantes, o que invalida o 

argumento apresentado de que não poderia haver sobrepreço nessas condições, podendo sim 

existir sobrepreço nos casos em que o preço adjudicado é superior ao praticado no mercado 

nacional.  

O argumento apresentado de que a pesquisa mercadológica se balizou em cotações de empresas 

sediadas somente na praça do Rio de Janeiro, na realidade, demonstra que essa pesquisa foi, a 

princípio, inadequada, uma vez que, em se tratando de licitação federal, a exemplo do Pregão 

Eletrônico nº 12/2009, o mercado a ser verificado é o nacional e não o local, de acordo com o 

entendimento do TCU demonstrado nos parágrafos anteriores. Ademais, para resguardar o 

princípio da economicidade na licitação em questão, conforme exposto nos parágrafos anteriores, 

de maneira a incrementar a pesquisa mercadológica, a Unidade tinha discricionariedade de 

consultar preço em outros hospitais federais, inclusive, aqueles situados em outras praças.  

 

Recomendação 001: 

Apurar a responsabilidade dos agentes que deram causa à contratação por preço manifestamente 

superior ao praticado no mercado nacional.  

Recomendação 002: 

Nas próximas licitações a serem realizadas pela Unidade, além da cotação de preços usualmente 

realizada com empresas do ramo sediadas no Estado do Rio de Janeiro, utilize outros 

mecanismos de busca de preços, tais como o COMPRASNET, o cadastro de materiais e serviços 

do SIASG (CATSERV CATMAT), instituições governamentais oficiais de pesquisa (IBGE, FGV, 

etc.) e/ou busca por preços praticados em outros hospitais da esfera federal, estadual e municipal, 

localizados em outros estados federativos. 

Recomendação 003: 

Providenciar o ressarcimento de valores pagos acima dos preços de mercado para o serviço de 

locação de câmeras. 
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2.1.3.11. CONSTATAÇÃO 

Disponibilização de quantitativo de vigilantes menor do que o previsto no Contrato n° 

01/2010, com prejuízo estimado de R$ 1.119.605,70, de janeiro/2010 a junho/2011. 

 

Fato: 

O Contrato nº 01/2010, firmado entre o Hospital Federal Cardoso Fontes e a empresa Hopevig 

Vigilância e Segurança Ltda, prevê o seguinte quantitativo de postos e vigilantes:  

 

Cargo Tipo de Serviço Qtd de Postos 
Qtd de Vigilantes 

por posto 
Total de vigilantes 

Vigilante 12 X 36 Diurno 35 2 70 

Vigilante 12 X 36 Noturno 29 2 58 

Vigilante Garagista 12 X 36 Diurno 1 2 2 

Supervisor 12 X 36 Diurno 1 2 2 

Supervisor 12 X 36 Noturno 1 2 2 

Total de Vigilantes 67  134 

 

De modo a verificarmos a conformidade da execução contratual no que tange a disponibilização 

do quantitativo de vigilantes, realizamos, nos dias 28 e 29.06.2011, visitas aos locais dos postos 

para contagem dos funcionários. Cabe salientar que as visitas aos postos de vigilância foram 

sempre acompanhadas pelo fiscal do contrato ou por funcionário da empresa contratada. 

 

Na tabela a seguir apresentamos os resultados da contagem realizada:  

 

Tipo de Posto 

Quantidade de Vigilantes, incluindo Supervisor e Garagista 

28/06/11 29/06/11 

Contrato Contados Diferença Contrato Contados Diferença 

12 x 36 diurno 37 30 -7 37 32 * -5 

12 x 36 noturno 30 22 -8 30 29 ** -1 

44 horas 0 4 4 0 4 *** 4 

Total  67 56 -11 67 65 -2 
(*) Nove dos vigilantes estiveram no plantão do dia 28/06/2011. 

 (**) Cinco dos vigilantes estiveram ou no plantão do dia 28/06/2011 ou no plantão diurno do dia 29/06/2011. 

(***) Todos os quatro vigilantes trabalharam no turno do dia 28/06/2011.  

 

Diante do exposto, constatamos que o quantitativo de vigilantes encontrados nos dias 28 e 

29.06.2011 foi menor do que o estabelecido contratualmente. Conforme previsto no contrato, 

deveriam ter sido localizados, na inspeção in loco, 134 vigilantes diferentes; no entanto foram 

encontrados somente 103 vigilantes distintos. A razão desse fato pode-se atribuir à previsão 

contratual somente para postos de vigilantes trabalhando em regime de plantão 12 x 36 diurno ou 

noturno, todavia, detectou-se vigilantes que fazem 44 horas semanais em sua jornada de 

trabalho.  

Os registros existentes no livro de ocorrências da empresa Hopevig Vigilância e Segurança Ltda 

corroboram o número de 103 terceirizados encontrados na contagem dos vigilantes realizada por 

esta equipe, uma vez que nesse documento são registrados, diariamente e por plantão (diurno ou 

noturno), os nomes dos vigilantes que trabalharam no HFCF.  

Saliente-se que a contratada se utiliza de dois livros de ocorrências distintos, sendo que em um 

deles os registros são feitos considerando que todos os vigilantes são plantonistas 12x36, diurno 

ou noturno, ou seja, o livro está alinhado à previsão contratual. Já no outro livro, registra-se 
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como se deu de fato a execução contratual em determinado dia do mês, sendo este o livro 

utilizado para análise da equipe. Até a data de 30.06.2011, ocasião em que o livro foi solicitado 

pela equipe de auditoria, foram registradas ocorrências referentes ao período compreendido entre 

o plantão noturno do dia 27.05.2011 e o plantão diurno do dia 30.06.2011.  

A tabela a seguir relaciona a média diária da quantidade de postos existentes no HFCF no mês de 

junho/2011. Para cálculo da média, foi somada a quantidade de nomes existentes no plantão 

diurno ou noturno de cada dia (excluída a quantidade de nomes cuja informação do campo 

rubrica estava sem assinatura, informando férias, licença, falta ou SEDE) e dividiu-se esse total 

obtido pela quantidade de dias do mês de junho/2011, considerando ser dia da semana (segunda 

a sexta) ou sábado, domingo e feriado. 

 

PERÍODO 
MÉDIA POR TIPO DE SERVIÇO NO MES DE JUNHO/2011 

12 X 36 DIURNO 44 HORAS 12 X 36 NOTURNO 

Segunda a Sexta 24,71 11 21,95 

Sábado, Domingo e Feriado 

(23/06) 
23,11 0 22 

 

Como se observa na tabela, os registros existentes no livro de ocorrências, além de confirmarem 

a quantidade de vigilantes menor do que o previsto no contrato, demonstram que a quantidade de 

vigilantes em postos de 44 horas, no mês de junho/2011, foi maior do que a observada pela 

equipe de auditoria nos dias da contagem dos vigilantes. 

Diante do exposto, verificamos que, para o período diurno de segunda a sexta, a grande diferença 

não está no quantitativo de postos, mas sim no tipo de serviço por posto: a previsão contratual é 

de 37 postos 12 X 36 diurno, quantidade compatível com a média de 36 postos calculada para o 

mês de junho/11, somando-se os plantonistas 12 X 36 diurno com os postos de jornada de 44 

horas. 

Ocorre que, para cada Posto 12 X 36, seja diurno ou noturno, há necessidade de dois vigilantes, 

enquanto que, para o Posto 44 horas, basta apenas um vigilante. Para o Posto 12 X 36 diurno 

paga-se R$ 4.371,20, que é o valor do contrato após a repactuação, entretanto, para o Posto 44 

horas paga-se R$ 2.284,59, que é o valor máximo previsto na Portaria MPOG/SLTInº 22, de 

11.10.2010, acarretando em um custo menor e vantagens financeiras para a empresa contratada, 

em detrimento à Administração. 

No tocante ao período diurno, relativo aos finais de semana e feriados, foi verificado que existe 

diferença no quantitativo de postos: enquanto a previsão contratual é de 37 Postos 12 X 36 

diurno, a quantidade média de Postos 12 X 36 diurno calculada, no mês de junho, foi de 23, ou 

seja, 14 a menos do que o previsto. 

Já para o período noturno, foi verificada de fato uma diferença no quantitativo de postos: 

enquanto o contrato prevê a locação de 30 Postos 12 X 36 noturno, a quantidade média de Postos 

12 X 36 noturno calculada, no mês de junho, foi de 22, ou seja, 8 a menos do que o previsto. 

A diferença, em termos financeiros, entre o que está previsto no contrato e o que foi executado 

no mês de junho/2011, de acordo com os registros do livro de ocorrências da empresa, é de R$ 

65.592,39 conforme demonstrado na tabela a seguir: 
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VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (janeiro/11 a junho/11) 

CARGO 
Tipo de 

Serviço 

QTD Postos 
Valor por 

Posto 

(c) 

Valor Total 

Contratual 

(a) 

Executada em 

Junho/11 

(b) 

Contratual 

d=(a x c) 

Executada em 

Junho/11 

e=(b x c) 

Diferença 

f=(e - d) 

Vigilante 12 x 36 

Diurno 

35 23 4.371,20 152.992,00 100.537,60 -52.454,40 

Vigilante 44 Horas 0 11 2.284,59 (*) 0 25.130,49 25.130,49 

Vigilante 12 x 36 

Noturno 

29 21 4.783,56 138.723,24 100.454,76 -38.268,48 

Vigilante 

Garagista 

12 x 36 

diurno 

1 1 4366,04 4.366,04 4.366,04 0 

Supervisor 12 x 36 

diurno 

1 1 6.916,89 6.916,89 6.916,89 0 

Supervisor 12 x 36 

Noturno 

1 1 7.772,70 7.772,70 7.772,70 0 

Valor Mensal     310.770,87 245.178,48 -65.592,39 

Valor de 

janeiro/11 a 

junho/11 

    

1.864.625,22 1.471.070,88 -393.554,34 

(*) Como na licitação não houve cotação para POSTOS 44 HORAS, adotamos o valor máximo previsto na PORTARIA Nº 22, 

DE 11 DE OUTUBRO DE 2010 da SLTI do MPOG, vigente à época da repactuação do Pregão Eletrônico n° 12/2009. 

 

Considerando a possibilidade de que o fato identificado no mês de junho/11 tenha se repetido ao 

longo da execução contratual (execução menor do que a previsão contratual), que teve seu início 

em 04.1.2010, e considerando que os pagamentos efetuados pelo HFCF à empresa Hopevig 

Vigilância e Segurança Ltda foram sempre no valor integral previsto no contrato, o prejuízo no 

período entre janeiro/2010 e junho/11 chegaria a R$ 1.119.605,70, sendo R$ 393.554,34 no 

período de janeiro/2011 a junho/2011 conforme demonstrado na tabela anterior e R$ 726.051,36 

no ano de 2010 conforme demonstrado na tabela a seguir:  

 
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (janeiro/10 a dezembro/10) 

CARGO 
Tipo de 

Serviço 

QTD Postos 
Valor por 

Posto 

(c) 

Valor Total 

Contratual 

(a) 

Executada em 

Junho/11 

(b) 

Contratual 

d=(a x c) 

Executada em 

Junho/11 

e=(b x c) 

Diferença 

f=(e - d) 

Vigilante 12 x 36 

Diurno 

35 23 4.029,75 141.041,25 92.684,25 -48.357,00 

Vigilante 44 Horas 0 11 2.110,00 (*) 0 23.210,00 23.210,00 

Vigilante 12 x 36 

Noturno 

29 21 4.419,66 128.170,14 92.812,86 -35.357,28 

Vigilante 

Garagista 

12 x 36 

diurno 

1 1 4.019,53 4.019,53 4.019,53 0 

Supervisor 12 x 36 

diurno 

1 1 6.357,44 6.357,44 6.357,44 0 

Supervisor 12 x 36 

Noturno 

1 1 7.162,77 7.162,77 7.162,77 0 

Valor Mensal     286.751,13 226.246,85 -60.504,28 

Valor Anual     3.441.013,56 2.714.962,20 -726.051,36 

(*) Como na licitação não houve cotação para POSTOS 44 HORAS, adotamos o valor máximo previsto na 

PORTARIA Nº 04, DE 18 DE MAIO DE 2009 da SLTI do MPOG, vigente à época do Pregão Eletrônico n° 

12/2009. 

Por fim, cabe salientar que as GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência 

Social constantes dos processos de pagamento indicam que a execução do Contrato n° 01/2010 foi 

sempre menor do que o previsto, de 134 funcionários.  
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De acordo com o Manual da GFIP para SEFIP 8.4 (aprovado pela IN RFB n° 880, de 16/10/2008 – 

vigência a partir de 17/10/2008), em seu Capítulo II (Informações Cadastrais) item 3, “O cedente de mão-

de-obra e o prestador de serviços (inclusive a cooperativa de trabalho) devem relacionar os 

trabalhadores e outros dados de forma distinta, por tomador, informando o CNPJ/CEI, a 

razão/denominação social e o endereço do tomador de serviço/contratante.”, ou seja, a GFIP, 

apresentada, mensalmente, pela empresa Hopevig Vigilância e Segurança Ltda, no que concerne ao 

tomador de serviço/contratante HFCF, deveria relacionar, pelo menos, 134 trabalhadores, no entanto, esse 

número foi sempre menor ao longo da execução contratual conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 

 

 
 

PROCESSO 

 

Período do pagamento Quantidade de Trabalhadores GFIP (*) 

33407.001000/2010-93 jan/10 75 

33407.001513/2010-02 fev/10 106 

33407.002881/2010-60 mar/10 106 

33407.003381/2010-45 abr/10 109 

33407.003938/2010-48 mai/10 110 

33407.005146/2010-16 jun/10 110 

33407.006067/2010-14 jul/10 111 

33407.006905/2010-50 ago/10 111 

33407.007972/2010-91 set/10 111 

33407.009090/2010-61 out/10 118 

33407.009856/2010-15 nov/10 116 

33407.000081/2011-95 dez/10 119 

33407.001308/2011-10 jan/11 124 

33407.001961/2011-89 fev/11 122 

33407.002876/2011-38 mar/11 121 

33407.003974/2011-92 abr/11 122 
 (*) No processo de pagamento consta a GFIP relativa ao mês de pagamento anterior. Por exemplo, no 

pagamento do mês de fevereiro/2010, consta a relação dos trabalhadores vinculados a execução 

contratual no mês de janeiro/2010. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos do Informativo, a Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, 

contendo os esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos Hospitais Federais, juntamente com 

as respostas dos funcionários e dirigentes dos Hospitais Federais. Em resposta a Direção Geral 

do Hospital Federal Cardoso Fontes encaminhou, por meio do GABDIR/HFCF/RJ s/ número de, 

de 30.9.2011, o seguinte esclarecimento:  

“Inicialmente cabe esclarecer e fundamentar que, a amostragem utilizada, quais sejam, 

as duas visitas realizadas nos dias 28 e 29 de junho de 2011, de acordo com nosso 

entendimento e salvo melhor juízo, não pode ser considerada expressiva a ponto de 

servir como afirmação categórica da existência de vigilantes a menor do que o previsto 

contratualmente conforme a assertiva firmada em sua constatação. 

Isto porque, as informações colhidas pelos analistas do contrato quando das visitas 

locais aos postos para contagem dos vigilantes não levaram em consideração fatores 

como os retornos por conta das faltas, férias e licenças médicas (anexo E5) que, se 

contabilizadas, denotariam a falta de apenas 08(oito) vigilantes. 

Para maior esclarecimento de nossa fundamentação, discriminaremos abaixo a 

distribuição dos referidos funcionários: 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais IV - 128 

 

• 01 (uma) supervisora - 12 x 36 horas /diurno, lotada no serviço 

administrativo do Setor de Vigilância, que equivale ao quantitativo de 02 (dois) 

vigilantes. 

• 01 (uma) Telefonista - 12 x 36 horas/diurno, lotada no Setor de 

Telefonia desta U.J., que equivale ao quantitativo de 02(dois) 

vigilantes. 

Obs: A situação visualizada ocorreu face necessidade de serviço, sendo que, no 

momento da auditoria houve a oportunidade de sanar esta impropriedade legítima, 

através de vaga no contrato da empresa de prestação de serviços administrativos 

(Rufollo). 

• Em relação a ausência constatada dos 04 (quatro) vigilantes restantes, estas, como 

já anteriormente afirmado, advém de fatores como férias e licenças médicas, ou seja, 

situações pontuais, que pela especificidade da função exercida e peculiaridade do 

serviço, não foram repostas tempestivamente. 

Obs: Foi solicitado à empresa através de ofício o esclarecimento da divergência 

constatada, permitindo assim, a apresentação de razões e justificativas se houverem, 

para que possam inclusive exercer seu contraditório em relação as glosas de fatura que 

serão feitas, como de praxe nesses casos.  

É de fundamental importância ressaltar que a impropriedade apontada pelos analistas 

no acompanhamento do contrato no que tange a mudança de alguns postos de 12 x 36 

horas para diaristas de 44 horas semanais, deu-se a título de experiência com 

finalidade de adequação a um novo plano de segurança a ser implementado na unidade 

e, que a situação observada pelos analistas, foi corrigida de imediato adequando-se ao 

plantão ao contrato vigente. 

Destaque-se que esta alteração foi fruto de uma experiência programada e acertada 

verbalmente entre a Direção Administrativa e a Empresa contratada, visto que, 

entendeu-se a necessidade de colocar em prática real o que se discutira em tese 

durante a elaboração do novo plano de segurança a ser implementado na unidade, com 

intuito de permitir a adequação perfeita das alocações dos funcionários nos postos da 

unidade com suas peculiaridades. 

Por oportuno, afirmamos que tal experiência atendeu totalmente as expectativas 

dirimindo dúvidas ainda existentes em nosso planejamento e ainda que estas alterações 

já constam do edital para licitação hora em andamento.” 

 

Análise do Controle Interno: 

As divergências verificadas nos quantitativos de postos de trabalho, constatadas pela equipe da 

CGU, encontram-se devidamente evidenciadas, não só no resultado das inspeções realizadas nos 

dias 28 e 29 de junho de 2011, como também em outras peças documentais inseridas nos autos, 

tais como as Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, 

que demonstraram quantitativos de terceirizados incompatíveis com o previsto, bem como no 

próprio livro de ocorrências disponibilizado pelo fiscal do contrato.  

Com relação à constatação dos 11 postos de trabalho em regime de 44 horas semanais que não se 

encontravam previstos no contrato, onde a Unidade justificou que se tratava de uma experiência 

controlada no sentido de verificar a adequação a um novo plano de segurança, tal justificativa 

não procede. Considerando que os auditores realizaram as inspeções sempre acompanhadas pelo 

fiscal do contrato ou por um funcionário da empresa contratada, é de se estranhar o fato de que, 

na ocasião, os auditores não foram informados que os postos de trabalho estavam sendo 
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temporariamente redistribuídos em virtude de um novo planejamento de segurança, considerando 

a relevância e a pertinência dessa informação.  

Com relação à transformação de postos 12x36 diurno/noturno em 44 horas, vale ressaltar que as 

planilhas de custo e formação de preço desses dois postos contêm diferenças no salário a ser 

pago ao terceirizado, nos benefícios, provisões, nas contribuições sociais e previdenciárias, além 

dos tributos que incidem sobre o total do posto de trabalho. Com efeito, a transformação de 

postos 12x36 em 44 horas semanais implica em diversos ajustes nos custos e no faturamento da 

empresa, e amplia o risco da ocorrência de dificuldades relacionadas com o cálculo de glosas e 

com eventuais disputas trabalhistas, considerando que os vigilantes em questão recebem salário 

calculado com base em um regime de trabalho (12x36), embora tenham trabalhado em outro 

regime (44 horas semanais). Essa situação irregular enseja multas à contratada, que podem ser 

revertidas em um prejuízo para a Administração, visto que foi o hospital que, a princípio, deu 

causa à irregularidade quando redistribuiu os postos, conforme constatado.  

Além disso, a redistribuição de postos de trabalho de vigilância de maneira incompatível com o 

previsto no contrato, resultando em uma quantidade menor de homens/hora (H/H) disponíveis ao 

hospital, caracteriza-se como pagamento sem a devida contraprestação de serviços por parte da 

contratada, que é vedada pelo art. 65, inc. II, alínea “c”, da Lei nº 8.666/1993, e como 

enriquecimento ilícito da empresa contratada. Portanto, experiências, a exemplo da justificada 

pelo Gestor, devem ser previamente acordadas com a empresa contratada e planejadas 

adequadamente, em virtude de todas as questões envolvidas com essa redistribuição dos postos.  

Embora a equipe da CGU tenha apurado apenas o prejuízo potencial na execução do Contrato nº 

01/2010, as divergências verificadas pela equipe de auditoria entre o quantitativo de Postos de 

Trabalho 12x36 previstos no contrato e o quantitativo disponibilizado pela empresa serviram 

também para evidenciar fragilidades no gerenciamento do contrato em questão que, se não forem 

devidamente esclarecidas pela Unidade, poderão ensejar prejuízos de fato para a Administração, 

pelos motivos expostos nos parágrafos anteriores.  

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente, sem a 

contraprestação dos serviços estipulados no contrato.  

Recomendação 002: 

Realizar os ajustes necessários no quantitativo e na distribuição dos postos de trabalho do 

Serviço de vigilância desarmada, no âmbito do Contrato nº 01/2010, de maneira a compatibilizar 

a quantidade de Postos de Trabalho 12x36 diurno e noturno prevista no termo de referência com 

a quantidade de postos efetivamente disponível ao hospital. 

Recomendação 003: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa à irregularidade que gerou um prejuízo potencial 

de R$ 1.119.605,70, haja vista a caracterização do pagamento sem a devida contraprestação. 
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2.1.3.12. CONSTATAÇÃO 

Indícios de que o quantitativo de postos de vigilantes está acima das necessidades do 

Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF. 

 

Fato: 

Desde 14.6.2006, a empresa Hopevig Vigilância e Segurança Ltda presta serviços de vigilância 

desarmada e segurança eletrônica para o HFCF.  

No período entre 14.6.2006 e 03.1.2010, os serviços foram executados sob o amparo do Contrato 

nº 100/2006 sub-rogado pelo Instituto Nacional do Câncer – INCA ao HFCF.  

O valor pago, em dezembro/2009, pelo HFCF à empresa foi de R$ 135.958,56. Nesse período, 

além de câmeras de vigilância estava previsto a quantidade aproximada de 72 vigilantes 

divididos em Postos de 44 Horas, 12 X 36 diurno e 12 X 36 noturno. 

Em 04.1.2010, a prestação dos serviços de vigilância passou a ser respaldada pelo Contrato nº 

01/2010 firmado em decorrência do Pregão Eletrônico nº 12/2009 realizado pelo próprio HFCF. 

O valor mensal desse contrato, em janeiro/2011, foi de R$ 342.726,89, sendo R$ 286.751,13 de 

vigilância desarmada e outros R$ 55.975,76 relativos à segurança eletrônica. 

O quantitativo de vigilantes no HFCF que, em dezembro/2009, era de 72, passou a ser de 134 em 

janeiro/2010, ou seja, houve um aumento de 86% na demanda por postos de vigilância, sem 

justificativa técnica aparente. No processo 33407.004034/2009-04, relativo ao Pregão Eletrônico 

nº 12/2009, não consta justificativa para tal aumento do quantitativo de vigilantes. 

O quantitativo atual de postos e o tipo de cada posto previsto no Contrato nº 01/2010 é o 

seguinte: 

 

CARGO TIPO DE 

SERVIÇO 

QTD DE 

POSTOS 

QTD DE VIGILANTES 

POR POSTO 

TOTAL DE 

VIGILIANTES 

Vigilante 12 X 36 Diurno 35 2 70 

Vigilante 12 X 36 Noturno 29 2 58 

Vigilante Garagista 12 X 36 Diurno 1 2 2 

Supervisor 12 X 36 Diurno 1 2 2 

Supervisor 12 X 36 Noturno 1 2 2 

Total 67  134 

 

Não obstante, a inexistência no processo de estudos/justificativas para o aumento de 86% no 

quantitativo de vigilantes, observamos, com base nos registros existentes no livro de ocorrências 

da empresa, que a média diária de postos de vigilância existentes no Hospital no mês de 

junho/2011 indica a possibilidade de readequação tanto do quantitativo de postos de vigilância 

quanto do tipo de escala de trabalho desses postos (12 X 36 diurno ou noturno ou 44 horas 

diurna). A readequação verificada demonstra que as estimativas iniciais do escopo do serviço 

possivelmente estavam superestimadas.  

Conforme descrito em item específico deste relatório, a quantidade média de postos no mês de 

junho/2011 foi a seguinte: 

 

PERÍODO 
MÉDIA POR TIPO DE SERVIÇO NO MES DE JUNHO/2011 

12 X 36 DIURNO 44 HORAS DIURNA 12 X 36 NOTURNO 

Segunda a Sexta 24,71 11 21,95 

Sábado, Domingo e 

Feriado (23/06) 
23,11 0 22 
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Ao compararmos as duas tabelas, verificamos que houve uma transferência de postos 12 x 36 

diurno para postos 44 horas diurno. No contrato está prevista a quantidade de 37 postos diurnos, 

incluindo supervisor, vigilante e vigilante garagista, todos do tipo de escala 12 x 36. No entanto, 

apesar de a média diária executada no mês de junho/2011 ter sido de 36 postos diurnos, ou seja, 

quase igual à prevista no contrato, 25 postos foram de escala de trabalho 12 x 36 e os outros 11 

foram de escala de trabalho 44 horas. 

Ressaltamos que não licitar postos de 44 horas diurnos foi inadequado. Sabe-se que o fluxo de 

pessoas no HFCF é maior durante os dias da semana do que nos finais de semana, visto que os 

atendimentos das clínicas ambulatoriais são realizados somente no período de segunda a sexta, 

de 07:00 às 17:00 horas, portanto era de se esperar que a necessidade de vigilantes nesse período 

fosse maior do que a necessidade nos finais de semana. 

 

Ainda quanto aos postos diurnos, com base na tabela relativa ao quantitativo médio de postos de 

vigilância existentes no mês de junho/2011, percebemos que, nos dias da semana (segunda a 

sexta) a média de postos 12 x 36 diurno foi de 25 e nos finais de semana de 23, o que diverge da 

previsão contratual de 37 postos. 

Quanto aos postos noturnos, cuja previsão contratual é de 30, incluindo supervisor e vigilante, 

todos do tipo de escala 12 x 36, percebemos, com base nos registros do livro de ocorrências da 

empresa, relativos ao mês de junho/2011, que existe possibilidade de redução para 22 postos, que 

foi o quantitativo médio executado no mês de junho/2011. 

Diante do exposto e considerando que o quantitativo de postos executados no mês de junho/2011 

tenha sido suficiente para atender a necessidade do HFCF, o quadro de vigilantes para o HFCF 

seria o seguinte: 

 

CARGO 
TIPO DE 

SERVIÇO 

QTD DE POSTOS 
QTD DE VIGILANTES 

POR POSTO 
TOTAL DE VIGILIANTES 

Contratual  Readequação Contratual Readequação Contratual Readequação 

Vigilante 12 X 36 Diurno 35 23 2 2 70 46 

Vigilante 12 X 36 Noturno 29 21 2 2 58 42 

Vigilante 44 horas Diurno 0 11 0 1 0 11 

Vigilante 

Garagista 
12 X 36 Diurno 1 1 2 2 2 2 

Supervisor 12 X 36 Diurno 1 1 2 2 2 2 

Supervisor 12 X 36 Noturno 1 1 2 2 2 2 

Total de Vigilantes 67 58   134 105 

 

A economia mensal com a readequação do quadro de vigilantes do HFCF seria de R$ 65.592,39. 

Anualmente, a economia seria de R$ 787.108,68 conforme demonstrado na tabela a seguir:  

 

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (após repactuação de preços) 

CARGO 
Tipo de 

Serviço 

QTD Postos 
Valor por 

Posto 

(c) 

Valor Total 

Contratual 

(a) 

Executada em 

Junho/11 

(b) 

Contratual 

d=(a x c) 

Executada 

em Junho/11 

e=(b x c) 

Diferença 

f=(e - d) 

Vigilante 12 x 36 

Diurno 

35 23 4.371,20 152.992,00 100.537,60 -52.454,40 

Vigilante 44 Horas 

Diurno 

0 11 2.284,59 

(*) 

0 25.130,49 25.130,49 
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Vigilante 12 x 36 

Noturno 

29 21 4.783,56 138.723,24 100.454,76 -38.268,48 

Vigilante 

Garagista 

12 x 36 

diurno 

1 1 4366,04 4.366,04 4.366,04 0 

Supervisor 12 x 36 

diurno 

1 1 6.916,89 6.916,89 6.916,89 0 

Supervisor 12 x 36 

Noturno 

1 1 7.772,70 7.772,70 7.772,70 0 

Valor Mensal     310.770,87 245.178,48 -65.592,39 

Valor anual     3.729.250,44 2.942.141,76 -787.108,68 
(*) Como na licitação não houve cotação para POSTOS 44 HORAS, adotamos o valor máximo previsto na PORTARIA Nº 22, 

DE 11 DE OUTUBRO DE 2010 da SLTI do MPOG, vigente à época da repactuação do Pregão Eletrônico n° 12/2009. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Com o objetivo de manifestar-se sobre os pontos do Informativo, a Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde encaminhou à CGU o Ofício MS/SE/GAB nº 3.751, de 25.11.2011, 

contendo os esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos Hospitais Federais, juntamente com 

as respostas dos funcionários e dirigentes dos Hospitais Federais. Em resposta a Direção Geral 

do Hospital Federal Cardoso Fontes encaminhou, por meio do GABDIR/HFCF/RJ s/ número de, 

de 30.9.2011, o seguinte esclarecimento:  

“Como acima solicitado pela CGU, segue abaixo os motivos pelos quais foram 

readequados o quantitativo de postos relativamente aos existentes no período entre 

14/06/2006 e 03/01/2010, objeto do processo n° 25410.001052/2005-15 originário do 

INCA, aberto no ano de 2005, a nosso ver, sem o conhecimento físico desta Unidade 

Hospitalar. 

Ressaltamos na oportunidade que o citado processo originário do INCA fora requisitado 

pelos ilustres auditores, e dele tomado ciência, e ao que tudo indica não levaram em 

consideração a localização geográfica do Hospital e as características físicas do mesmo. 

Explicitaremos a seguir 02 (duas) tabelas; a primeira elaborada em 2005 pelo Chefe do 

Serviço de Compras do INCA quando da elaboração do Termo de Referência, e a 

segunda que deu origem ao contrato atual elaborada em 2009, a qual passaremos a 

discorrer sobre os postos criados. 

 
Exercício de 2005 

 

LOCAIS 

44 Horas 

Semanais 

12  x  36 

Diurno 
12  x 36 

Noturno 

Rádio 

Portaria Principal 01 01 01 01 

Emergência 01 01 01 01 

Pátio 00 01 00 01 

Caldeira 00 01 01 01 

Almoxarifado 00 01 01 01 

Monitoração 00 01 01 01 

Pediatria 00 02 01 01 

Portaria da ADM 00 01 00 01 
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Pronto Atendimento 00 01 01 01 

Garagem 00 01 01 01 

Ronda 00 01 01 01 

Farmácia Externa 00 01 01 01 

Roleta 00 01 01 01 

Ambulatório 00 01 01 01 

Gabinete 00 01 01 01 

TOTAL 02 16 13 15 

 

Cumpre salientar que através de Termo Aditivo n° 05/2008, firmado em 11/09/2008, 

fls. 664/665, fora acrescido de 24,54% (vinte e quatro vírgula cinquenta e quatro por 

cento) para a inclusão de 03 (três) postos 12x36 (diurno) e 03 (três) postos 12x36 

(noturno), totalizando 72 (setenta e dois) vigilantes e mais a instalação de 11 câmeras 

de vigilância.  

São diversos os fatores que justificaram o aumento de quantitativo, os quais apesar já 

terem sido relacionados anteriormente, fazemos questão de ratificar (anexo E4): 

• A localização do Hospital às margens da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, em plena 

mata atlântica, sem construções próximas, o que contribui notoriamente para a 

ocorrência de delitos; 

• Roubo de 10 (dez) computadores e 10 (dez) monitores provenientes do DGH, com 

guardas rendidos e funcionários feitos reféns. Fato ocorrido em 06 de fevereiro de 2006, 

conforme Registro de Ocorrência Policial; 

• Saída do Posto do Banco do Brasil, em razão de 03 (três) assaltos, sendo o último 

com a troca de tiros e vitimas. Fato ocorrido anteriormente a 2006; 

• Tentativa de roubo em 02 (dois) caixas eletrônicos. Fato ocorrido anteriormente a 

2006; 

• Furto em veículo no estacionamento do Hospital, conforme Registro de Ocorrência 

Policial. 

• Tentativas de furto na Farmácia e Almoxarifado. Fatos ocorridos anteriormente e 

durante o ano de 2008. 

• Vandalismo nos banheiros, com depredação de instalações e furto de louças e 

metais, fatos ocorridos em 2006, 2007 e 2008; 

• Roubo de cabos de cobre do pára-raios e do sistema de refrigeração do CTI.  

Fatos geradores que motivaram nova readequação de postos de vigilância nesta 

Unidade, como a seguir explicitado, e que deram origem a presente contratação. 
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Exercício de 2009 

LOCAIS 12x36 Diurno 12x36 Noturno Rádio 

Portaria Principal 02 02 02 

Emergência 02 02 02 

Pátio 01 00 01 

Caldeira 02 02 02 

Monitoração 01 01 01 

Pediatria 01 02 02 

Portaria da ADM 02 02 02 

Pronto Atendimento 02 - 02 

Garagem 03 02 03 

Garagem Manobrista 01 - - 

Ronda 01 01 01 

Farmácia Interna 01 - 01 

Roleta 02 02 02 

Ambulatório 03 01 03 

Gabinete 02 02 02 

Corredor Ext. GAB 01 01 01 

Brigada de Incêndio 02 02 02 

Portão 5 01 01 01 

Saída de Resíduos 01 01 01 

Fundo Prédio ADM 01 01 01 

Centro de Estudos 02 02 02 

Corredor Laboratório 01 01 01 

Corredor Raio X 01 01 01 

Supervisão 01 01 01 

TOTAL 37 30 35 
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POSTOS CRIADOS 

LOCAIS 12X36 Diurno 12X36 Noturno Rádio 

1.Garagem Manobrista 01 - - 

2. Farmácia Interna 01 - 01 

3. Corredor Ext. GAB 01 01 01 

4. Brigada de Incêndio 02 02 02 

5. Portão 5 01 01 01 

6. Saída de Resíduos 01 01 01 

7. Fundo Prédio ADM 01 01 01 

8. Centro de Estudos 02 02 02 

9.Corredor laboratório 01 01 01 

10. Corredor RaioX 01 01 01 

11. Supervisão 01 01 01 

 

A criação de novos postos de vigilância ocorreu em decorrência da demanda já existente 

pelo dimensionamento incorreto efetuado anteriormente (2005). Informamos abaixo a 

justificativa da criação de cada do posto:  

 

• Garagem Manobrista - Partiu da necessidade de estacionamento em quantitativo 

maior de veículos e triagem da entrada dos mesmos. 

 

Farmácia Interna - Durante este período foi criado um novo espaço para a Farmácia 

Interna. O posto atualmente cobre a entrada e saída da Farmácia Interna e o 

Almoxarifado, situados lado a lado, proporcionando um controle sobre a possibilidade de 

furto. 

Corredor Externo ao Gabinete - Em consequência da arquitetura do edifício, 

representantes e pacientes, trocavam o acesso destinado ao público e adentravam pelo 

acesso de funcionários, perturbando o andamento do trabalho nos setores administrativos, 

sem serem anunciados. 

Brigada de Incêndio - Posto de apoio aos brigadistas e controle em incidentes que por 

ventura ocorrerem.  

Portão 5 - Saída do fluxo de veículos da Unidade. Anteriormente o portão ficava aberto 

permitindo a entrada de pessoas sem que houvesse controle. 

Depósito de Lixo (resíduos) - Controle do portão e fiscalização para não permitir que se 

estacione, evitando manobras na autoestrada nos períodos das diversas coletas. 

Fundo do Prédio da Administração - Fachada posterior do Prédio denominado 

Administrativo, que possui 2 andares. No pavimento térreo se encontram os acessos ao 

depósito de materiais patrimoniados, novos e usados, marcenaria e parte do 

almoxarifado, perícia médica, refeitório e vestiário de terceirizados e subestação elétrica. 
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Este prédio encontra-se situado em local ermo, distante dos outros; necessitando de 

Vigilância evitando furtos e arrombamentos. 

Novo Centro de Estudos - Fachada lateral direita do Prédio Administrativo, já descrito 

anteriormente, tendo acesso direto ao 2
o
 pavimento, através de caminho íngreme em 

terreno de mata. Este posto além, do controle de entrada, efetua a Segurança de todo o 

pavimento, incluindo Centro de Estudos, Auditório, e Setor de Infraestrutura e 

Departamento de Recursos Humanos. 

Corredor do Laboratório - Posto que efetua o controle da circulação de pacientes no 

Laboratório, fiscaliza a organização de filas e distribuição de senhas para a manutenção 

da ordem. 

Corredor da Sala do RX - Posto que efetua o controle de acesso ao Serviço de Imagem, 

composto por Tomografia, Raio-X, Densitometria, Mamografia, e Ultrassonografia. 

Supervisão - Necessidade de um Supervisor responsável pelo turno, 

 

Observações: 

O Posto denominado Pronto Atendimento recebeu esta denominação pela existência do 

pronto atendimento, hoje extinto. Atualmente este edifício abriga parte do ambulatório, 

fisioterapia, ouvidoria, comunicação social, serviço de assistência domiciliar, SISREG - 

Sistema de Regulação de Consultas, secretaria da segurança e alojamento dos médicos 

residentes, continuando o posto necessário e ativo.  

 

O Posto Almoxarifado existente anteriormente foi substituído pela nomenclatura 

Farmácia Interna. 

 
VIGILANTES ACRESCIDOS NOS POSTOS JÁ EXISTENTES 

 

LOCAIS 

 

12X36 

Diurno 

 

12X36 

Noturno 

 

 

Rádio 

Portaria Principal 01 01 01 

Emergência 01 01 01 

Caldeira 01 01 01 

Pediatria -(01) 01 01 

Portaria da ADM 01 01 01 

Garagem 02 01 02 

Farmácia Externa 01 - 01 

Roleta 01 01 01 

Ambulatório 02 - 01 

Gabinete 01 01 01 
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Justificativa do acréscimo de vigilantes especificados no quadro acima: 

Garagem - O acréscimo do quantitativo foi efetuado em decorrência da ativação do 

balcão no hall de acesso a garagem, garantindo a passagem exclusiva de funcionários. 

Portaria Principal - Acréscimo de plantonista com retirada de diarista mediante 

necessidade de serviço. Mantendo a supervisão até o acesso da autoestrada garantindo a 

segurança dos que por ali circulam até o ponto de ônibus. 

Emergência - Acréscimo necessário para garantia da ordem. 

Caldeira - Acréscimo necessário abrangendo a fiscalização de toda a parte posterior do 

Prédio da Internação e descida da rampa de acesso à Pediatria e compartimentos onde 

situam-se as caldeiras e todos os geradores, proporcionando segurança também aos 

setores necrotério, rouparia, engenharia clinica e acesso ao refeitório. 

Portaria da Administração - Acréscimo necessário, abrangendo além da Portaria 

Principal o controle de uma grande área de estacionamento circundada por mata. 

Roleta - Acréscimo em consequência da identificação de visitantes. Posto importante 

para garantir a segurança dos pacientes internados. Local de grande circulação. 

Ambulatório - Acréscimo necessário para garantir um vigilante por andar. Fiscalizando 

rampas, banheiros, elevadores e corredores de acesso aos consultórios. 

Gabinete - Acréscimo necessário ao controle de acesso a Direção Geral, Vice-Direções 

e outros setores da administração, encaminhando visitantes ao setor desejado, evitando 

equívocos. 

Desta maneira, considerando a localização geográfica do Hospital e tendo em vista os 

acontecimentos acima relacionados, entendemos a época que foi necessária implantação 

de uma Vigilância mais ostensiva, através da criação de novos postos, com o 

consequente acréscimo de vigilantes. 

Estas modificações foram promovidas a fim de permitir maior segurança para a 

população e para os servidores, preservando a integridade dos mesmos, bem como 

proteger o patrimônio público, já que a estrutura de segurança contratada anteriormente 

não era suficiente para atender às necessidades locais. 

Após a implantação da atual estrutura de segurança, as ocorrências delituosas 

reduziram consideravelmente, permitindo maior tranquilidade aos pacientes e aos 

servidores. 

Por oportuno, encaminhamos o plano de segurança realizado pela Empresa Contratada, 

no qual são identificadas as localizações do efetivo, bem como relacionados os locais 

críticos na Unidade. 

Considerando as constatações proferidas pelos Senhores Auditores, entende esta 

Administração que, mesmo tendo aprovado o Termo de Referencia, elaborado pela área 

técnica deste Hospital, e que integrou o edital, a decisão corretiva para este fato é a 

contratação de um profissional técnico, que venha dar melhor definição da real 

necessidade na identificação dos postos, quantitativo de efetivo, além da definição da 

carga horária a ser cumprida em cada posto, não podendo deixar de considerar as 

características físicas da área em que está localizado este nosocômio, ou seja, 

120.000m
2
 de terreno e mais de 20m

2
 de área, construído e dividido em 7 prédios.“.  
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Análise do Controle Interno: 

Em sua resposta, a Unidade apresentou justificativas técnicas plausíveis para o aumento do 

escopo do serviço contratado ocorrido entre 2006 (Contrato nº 100/2006 firmado pelo INCA) e 

2009 (Contrato nº 01/2010 firmado com o Hospital Federal Cardoso Fontes, por intermédio do 

Pregão Eletrônico nº 12/2009), no entanto, no que se refere especificamente ao escopo do 

Contrato nº 01/2010, que previa a contratação de 67 postos de trabalho, não foram apresentados 

esclarecimentos adicionais acerca da divergência constatada pela equipe de auditoria entre a 

quantidade de postos de trabalho verificada in loco durante a inspeção realizada no mês de 

Junho/2011 (aprox. 57 postos durante a semana, e 45 nos finais de semana), que também foi 

confirmada pela análise do livro de ocorrências da empresa contratada, e a quantidade de postos 

de trabalho prevista no contrato.  

 

Recomendação 001: 

Realizar os ajustes necessários no quantitativo e na distribuição dos postos de trabalho do 

Serviço de vigilância desarmada, no âmbito do Contrato nº 01/2010, de maneira a compatibilizar 

a quantidade de Postos de Trabalho 12x36 diurno e noturno prevista no termo de referência com 

a quantidade de postos efetivamente disponível ao hospital. 

 

 

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 10302122062170629 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO MINISTERIO 

DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e de 

educação continuada. 

Agente Executor Local: 250104 - Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF 

Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

R$ 9.825.554,38 

Ordem de Serviço: 201111803 

Forma de Transferência: Execução Direta 

APOIO ADMINISTRATIVO 
 
 

 

2.1.3.13. CONSTATAÇÃO 

Ausência de controles de fiscalização da execução do contrato no âmbito do Contrato nº 

190/2005 firmado entre o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO e a 

empresa RUFOLO, cujos terceirizados prestam serviços no Hospital Federal Cardoso 

Fontes.  
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Fato: 

A Empresa Rufolo – Empresa de Serviços Técnicos e Construções LTDA presta serviços de 

apoio administrativo aos hospitais de Ipanema, Lagoa, Andaraí e Cardoso Fontes por meio do 

Contrato nº 190/2005, firmado pelo INTO, cujas despesas realizadas (regime de competência) 

nos exercícios de 2009 e 2010 totalizaram, respectivamente, R$ 20,7 milhões e R$ 18,5 milhões 

e foram integralmente custeadas pelo Instituto. 

Em verificação aos controles exercidos pela Unidade na execução contratual do Hospital Federal 

Cardoso Fontes, foi possível observar que não há documentos com atestos do fiscal de que os 

serviços foram prestados pela empresa. Também não detectamos livros ou outros registros de 

controles do número de terceirizados, assim como a questão sobre as faltas e substituições dos 

terceirizados. A ausência desses documentos não fornece suporte ao fiscal de contrato sobre a 

adequação da prestação do serviço contratado e descumpre o determinado pelos art. 31 a 35 da 

IN MPOG/SLTI nº 02/2008.  

  

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Geral do HFCF, por intermédio de 

documento sem número GABDIR/HFCF/RJ, de 30/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Trata-se de contrato de prestação de serviços continuados diversos firmados por outra 

unidade, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO contemplando o 
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Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF, dentro dos estritos parâmetros legais das 

normas administrativas vigentes a época, possibilitando o suprimento da necessidade de 

mão de obra administrativa. 

Por sua peculiaridade, já que envolve profissionais de diversas qualificações, alocados 

em uma gama diversificada de setores, o referido contrato exigiu da gestão do HFCF, 

adequação do ato fiscalizatório do mesmo, para observância estrita dos princípios 

norteadores da moralidade, probidade, adequação e dentre outros. 

Assim, verifica-se que ao HFCF coube a tarefa de exercer o acompanhamento da 

execução do contrato de forma também peculiar, para que a fiscalização pretendida e 

obrigatória fosse exercida de forma mais eficiente, eficaz e diligente no fiel 

cumprimento do serviço contratado. 

Para tanto, foram adequados formas de controle de presença dos funcionários 

prestadores de serviço em suas diversas alocações, sendo determinado um funcionário 

federal, chefe do setor, onde houvesse a prestação de serviços contratados junto à 

empresa. 

Estes controles de frequência e qualidade da prestação de serviços, sempre, por rotina 

instituída para tanto, foram criados pela gestão do HFCF de forma a possibilitar à 

empresa, que é a responsável final pela frequência dos funcionários aqui alocados, as 

providencias adequadas quando necessárias, em relação às faltas, atrasos e inadequações 

ao serviço. 

Demonstra-se ser notória a diligencia da gestão do HFCF ao instituir em função das 

diversas peculiaridades da forma de fiscalização deste contrato ao criar em parceria com 

a empresa a figura do "ferista stand by", que diversamente do estipulado 

contratualmente na cláusula 09, item m, é substituído, quando necessário, 

imediatamente e não no prazo contratual estipulado de até uma hora. 

Fica evidente a observância aos artigos citados em seu parecer (IN SLTI/MP n° 

02/2008) e a agilidade da gestão na adequação dos procedimentos para dar fiel 

cumprimento ao estabelecido legalmente permitindo a eficiência e monitoramento do 

nível de qualidade dos serviços. 

Desta forma, contrapondo as constatações apresentadas informamos que o controle dos 

serviços prestados é feito nesta Unidade com a manutenção diária de um preposto da 

empresa, que em conjunto com os chefes de setores, anteriormente mencionados, 

realizam o controle das folhas de presença diárias. 

Cabe informar que, por descuido, não fora apresentado a tempo, a planilha contendo 

todos os itens solicitados. Enviamos aquela época relação com nome, matrícula, lotação, 

carga horária, turno de trabalho dos plantonistas e data de admissão dos mesmos, que 

nesta oportunidade, complementamos com a relação dos servidores chefes dos serviços 

responsáveis pela fiscalização desses funcionários terceirizados. 

Desta forma, entendemos ter esclarecido todas as constatações apresentadas de maneira 

coesa, transparente e coerente, colocando-nos à disposição para quaisquer outros 

esclarecimentos que entenderem necessários.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do Diretor Geral do HFCF não apresenta justificativas para a ausência de 

designação formal dos responsáveis pela fiscalização do contrato no Hospital. A inconsistência 

das informações e a ausência de esclarecimentos durante os trabalhos de campo da equipe de 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais IV - 141 

 

fiscalização evidenciam a deficiência de atuação da fiscalização contratual. A fragilidade de 

controle da execução contratual no HFCF não permite que o fiscal de contrato tenha elementos 

suficientes para atestar a adequada prestação do serviço contratado, como, por exemplo, ter 

convicção de que todos os terceirizados cumprem adequadamente suas jornadas de trabalho, não 

sendo observado o integral cumprimento dos art. 31 a 35 da IN MPOG/SLTI nº 02/2008.  

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para que os contratos de apoio administrativo sejam adequadamente 

fiscalizados, incluindo a verificação da jornada de trabalho dos terceirizados, do fornecimento de 

itens previstos no instrumento contratual, nos termos da IN MPOG/SLTInº 02/2008 e seu anexo 

IV, Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação Exclusiva de 

Mão de Obra. 
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ANEXO V- HOSPITAL DE BONSUCESSO 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório apresenta os resultados dos trabalhos de fiscalização desenvolvidos por esta CGU 

no Hospital Federal de Bonsucesso. Os trabalhos foram desenvolvidos em 4 etapas, conforme 

apresentado na tabela abaixo: 

 
Etapa Período do trabalho 

de Fiscalização 

Período de exame Cooperação 

Técnica do 

DENASUS 

1ª - Serviços Continuados de lavanderia 

hospitalar, alimentação hospitalar, 

vigilância, limpeza e apoio 

administrativo 

13/06 a 08/07/2011 janeiro de 2009 a 

junho de 2011 

não 

2ª - Aquisição de materiais hospitalares 

e de medicamentos 

11/07 a 05/08/2011 janeiro de 2009 a 

junho de 2011 

sim 

3ª - Despesas relativas à locação de 

equipamentos 

08/08 a 31/08/2011 janeiro de 2009 a 

julho de 2011 

sim 

4ª - Execução de serviços e obras de 

engenharia 

08/08 a 31/08/2011 abril de 2010 a 

agosto de 2011       

sim 

 

Os trabalhos desenvolvidos observaram as seguintes orientações: 

 Análise, por meio de amostra não probabilística, de processos licitatórios referentes à 

contratação de empresas para prestação de serviços continuados e fornecimentos de 

materiais, de locação e manutenção de equipamentos médicos-hospitalares e execução de 

obras; 

 Análise da ocorrência de superfaturamento, sobrepreço e pagamentos sem 

contraprestação de bens e serviços; 

 Análise dos processos de pagamentos referentes às empresas, por meio de amostragem 

não probabilística; 

 Inspeções físicas para verificação da existência e funcionamento dos equipamentos 

locados, incluindo a utilização de insumos relacionados aos contratos de locação, bem 

como a verificação da prestação dos serviços continuados; 

 Visitas aos locais de armazenagem dos materiais estocados para uso; 

 Visitas aos locais de execução das obras e serviços de engenharia; e 

 Análise dos processos de pagamentos, medições e projetos de engenharia. 
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2. DAS SITUAÇÕES VERIFICADAS 

 

A seguir apresentamos as constatações relacionadas às situações que foram examinadas, 

agrupadas por Programa/Ação, e vinculadas aos respectivos órgãos superiores. 

 

2.1. MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

2.1.1. Programa:  APOIO ADMINISTRATIVO 

Ação: 10122075020000001 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Objeto Examinado: Execução de serviços e obras no Hospital Federal de Bonsucesso por meio dos 
Pregões Eletrônicos n° 14/2010, 64/2010, 102/2010 e 108/2010. 

Agente Executor Local: HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 43.902.341,20 

Ordem de Serviço: 201112401 

Forma de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão 

 

 

2.1.1.1.  INFORMAÇÃO 

Dados das obras objeto de exame.  

 

Fato: 

No âmbito do presente trabalho de fiscalização, foram objeto de exame quatro obras de 

engenharia, cujos dados principais são apresentados abaixo: 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 108/2010 - Processo: 33374.007587/2010-79 - Serviço de 

readequação física do centro cirúrgico, enfermaria da clínica cirúrgica e ortopedia. 

O processo em questão objetivou a contratação de empresa especializada para a elaboração do 

projeto executivo e a execução de serviços de reforma, ampliação e adequação do espaço físico 

do centro cirúrgico, da enfermaria da clínica cirúrgica e da ortopedia. A modalidade aplicada foi 

o pregão eletrônico e o critério de julgamento foi o menor preço global, com valor estimado para 

contratação de R$11.940.547,60. 

Os exames compreenderam a análise do processo licitatório e seus respectivos pagamentos, 

medições parciais, projetos de engenharia, indagações escritas e orais realizadas com os 

servidores e visitas aos locais de execução das obras e serviços de engenharia. 

O valor estimado pela Administração para o contrato foi obtido a partir de uma solicitação de 

envio de proposta feita pela divisão de engenharia do HGB às seguintes empresas: 

 Midas Engenharia Ltda; 

 Damiani Engenharia Ltda; 

 Vento Sul engenharia Ltda; 

Com base na proposta de menor valor apresentado (da empresa Midas Engenharia Ltda), a 

Divisão de Engenharia do HGB estimou o valor do contrato em R$11.940.547,60. 
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Participaram do pregão as empresas: 

a) Midas Engenharia Ltda – CNPJ: 35.767.995/0001-03; 

b) Trial Construtora Ltda – CNPJ: 00.068.095/0001-85; 

c) MTH - Projetos, construções e reformas Ltda – CNPJ: 10.924.139/0001-85; 

d) Tensor Empreendimentos Ltda – CNPJ: 28.129.807/0001-48; 

e) IBEG Engenharia e construções Ltda- CNPJ: 33.607.565/0001-90; 

f) Engeum Geologia e engenharia Ltda – CNPJ: 02.756.729/0001-18; 

g) Trade Building engenharia e Serviços Ltda – CNPJ: 03.232.447/0001-84; 

O licitante adjudicado foi a empresa Midas Engenharia Ltda, CNPJ: 35.767.995/0001-03, e o 

lance vencedor foi de R$11.924.371,20, com BDI de 27, 5%, originando o contrato nº 30/2010, 

em 16/11/2010. 

Foram designados como fiscais da obra os seguintes servidores: 

 - Matrícula 1572550, fiscal. 

 - Matrícula: 0652215, assistente de fiscalização. 

 - Matrícula 43962, colaboradora. 

Até a data da realização dos trabalhos de fiscalização pela CGU, já haviam sido realizadas três 

medições, as quais resultaram em pagamentos no valor total de R$779.545,58. 

Cumpre ressaltar que, apesar de o contrato ter sido assinado em 16/11/2010 e a ordem de serviço 

ter sido emitida no mesmo dia, somente em 11/03/2011 foi liberada uma das três áreas para 

início da execução das obras. Por conseguinte, no dia 05/07/2011 a empresa Midas Engenharia 

apresentou carta com solicitação de prorrogação do prazo contratual por um período de seis 

meses, o qual, após análise da Divisão de Engenharia do HGB, resultou na assinatura do 

primeiro termo aditivo ao contrato, no dia 13/07/2011. Desta forma, o prazo para execução do 

referido contrato foi prorrogado por seis meses, vigorando então até o dia 14/01/2012. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 64/2010 - Processo: 33374.004911/2010-05 - Serviços de reforma 

das fachadas, com remanejamento de instalações elétricas, ar condicionado, exaustão 

mecânica, telefonia, lógica, hidro-sanitária e cobertura dos prédios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e igreja. 

Por meio do Memorando n.º 83/DIENG/HGB de 23/03/2010, o Diretor da Divisão de 

Engenharia do HGB, nomeado através da Portaria da Diretora Geral desta unidade hospitalar 

MS/HGB/nº 257/07 de 27/07/2007, solicitou a abertura de processo para contratação de empresa 

especializada de engenharia para execução de serviços de reforma das fachadas, com 

remanejamento de instalações elétricas, ar condicionado, exaustão mecânica, telefonia, lógica, 

hidro-sanitária e cobertura dos prédios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Igreja do Hospital Geral de Bonsucesso. 

O Diretor da Divisão de Engenharia apresentou justificativa e o Termo de Referência para 

contratação de serviço, alegando que o objetivo principal era a melhoria do layout externo 

através da recomposição da alvenaria, das empenas e da execução de nova pintura em todos os 

prédios, além disso, outro serviço a ser executado seria a substituição das coberturas dos blocos 

componentes dessa unidade hospitalar, que apresentavam graves problemas estruturais e de 

infiltração em diversos pontos, o que impossibilitava o pleno uso dos prédios. 

O valor estimado para o contrato foi obtido a partir de uma solicitação de envio de proposta feita 

pela divisão de engenharia do HGB às seguintes empresas: 
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 Nova Rio Serviços Gerais Ltda; 

 RBJ – Planejamento e Incorporções Ltda; 

 Crater Construções Ltda; 

A Consultoria-Geral da União, através do Núcleo de Assessoramento Jurídico no Rio de Janeiro 

emitiu a Nota nº 1299/2010HTLP/NAJ-RJ/CGU/AGU de 22/04/2010, a respeito da análise da 

minuta edital, Termos de Referências e demais anexos do Pregão Eletrônico realizado pelo HGB 

para contratação de empresa especializada para executar serviços de reforma e reestruturação das 

instalações do HFB/MS, à luz da intelecção da lei nº 8.666/93 e do Decreto nº 5.450/05 e 

eventual aplicação da Súmula nº 247 e do Acórdão nº 1937/2003 plenário, ambos do TCU. 

Destacamos o parágrafo final dessa Nota, in verbis  ”(…) Analisando, então, os instrumentos sob 

exame e atendidas as proposições da presente manifestação, bem como escoimadas as falhas 

apontadas, abstraídas as questões de cunho técnico, financeiro e de mérito administrativo do 

ato, que, por sua vez, refogem ao crivo deste NAJ/RJ, cumpre indicar sua jurisdicidade à luz da 

legislação incidente, a saber: Lei nº 8.666/93, no que cabe, Lei nº 10.520/2002, bem como 

Decreto nº 5.450/05 e demais normas pertinentes, indicando o seguimento administrativo do 

presente procedimento.” 

Conforme a conclusão da Nota do NAJ-RJ, transcrita acima, percebe-se claramente que a análise 

e conclusão foi exclusivamente sob o ponto de vista jurídico, abstendo-se essa a dados de cunho 

técnico, financeiro e de mérito administrativo, assim sendo, a responsabilidade, especificamente, 

informações e dados técnicos de projetos e de serviços a serem executados são  de 

responsabilidade da Divisão de Engenharia do HGB. 

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada pela Portaria HGB de 16 de março de 2010, 

assinada pela Diretora Geral do HGB. 

O Pregão Eletrônico n.º 64/2010, referente ao Processo nº 33374.004911/2010-05,  aconteceu em 

02/06/2010, de acordo com o Ato de Realização do Pregão Eletrônico, tendo como vencedora do 

certame a empresa Trial Construtora Ltda, CNPJ 00.068.095/0001-85, com o melhor lance de R$ 

14.378.610,00, sendo o valor renegociado  de R$ 14.305.000,00, conforme Termo de 

Adjudicação do Pregão Eletrônico. 

O Ato Homologatório do resultado do Pregão Eletrônico nº 64/2010 foi assinado pela Diretora 

Geral do HFB, em 14/06/2010, em favor da Trial Construtora Ltda, publicado no Diário Oficial 

da União – DOU, em 17/05/2010. 

O Contrato nº 22/2010, referente ao Pregão Eletrônico nº 64/2010, foi firmado entre o Hospital 

Geral de Bonsucesso e a empresa Trial Construtora Ltda, CNPJ 00.068.095/0001-85, em 

01/10/2010, tendo como objeto a execução de serviços de reforma das fachadas (com 

remanejamento de instalações elétricas, hidro-sanitárias, ar condicionado, exaustão mecânica, 

telefonia, lógica e substituição de janelas) e cobertura dos prédios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Igreja do 

Hospital Federal de Bonsucesso, no valor de R$ 14.305.000,00, vigência de 01/10/2010 a 

29/03/2011. 

A Portaria HGB de 14/10/2010 designou o servidor de matrícula SIAPE nº 0634764, fiscal do 

Contrato nº 22/2010. 

O Termo de Autorização Para o Início de Obras e Serviço foi assinado pelo fiscal do Contrato em 

01/10/2010.  

O 1º Termo Aditivo do Contrato nº 22/2010, cujo objeto foi a prorrogação da vigência para o 

período 29/03 a 28/09/2011, foi assinado em 28/03/2011. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 14/2010 - Processo: 33374.016923/2009-31 - Serviços de Reforma 

do Sistema Abastecedor de Energia Elétrica do Hospital Federal de Bonsucesso. 

Trata-se de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reforma do 

sistema abastecedor de energia elétrica e aumento de carga para os prédios do Hospital Federal 

de Bonsucesso no Rio de Janeiro. Os serviços compreendem basicamente a readequação da 

subestação com a realocação dos transformadores e grupos geradores, substituição dos painéis de 

distribuição e painéis gerais dos prédios e substituição dos ramais alimentadores. 

Para contratação de empresa para a execução da obra foi realizado Pregão Eletrônico nº 14/2010. 

O orçamento estimativo do Hospital para execução da obra foi de R$ 8.229.979,00. Sete 

empresas participaram do certame, sagrando-se vencedora a empresa Tensor Empreendimentos 

Ltda. com lance final de R$ 8.085.000,00, adjudicado e homologado em 18.06.2010, do qual 

resultou o Contrato nº 19/2010, assinado em 01.09.2010 com valor de R$ 8.085.000,00. Em 

27.05.2011 foi firmado Termo Aditivo prorrogando o prazo da obra até 31.12.2011. 

Para responder como fiscal do contrato foi designado o servidor de matrícula Siape nº 0652215, 

e como assistentes de fiscalização, o colaborador de matrícula nº 01043976, e o servidor de 

matrícula nº 1733060, Portaria HFB de 14 de outubro de 2010. 

Até o dia da fiscalização da obra, 18/08/2011, o Hospital Federal de Bonsucesso havia efetuado 

sete pagamentos à empresa Tensor, no total de R$ 2.954.964,71, o que corresponde à 36,55% do 

valor do contrato. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 102/2010 - Processo: 33374.006270/2010-15 - Serviço de reforma 

e adequações técnicas internas incluindo mudança de lay-out dos 1º, 2º , 3º e 4º andares do 

prédio ambulatorial. 

O processo em questão objetivou a contratação de empresa especializada para a execução de 

serviços de adequação interna incluindo a mudança de lay-out dos 1º, 2º, 3º e 4º andares do 

prédio ambulatorial do Hospital Federal de Bonsucesso. A modalidade aplicada foi o pregão 

eletrônico e o critério de julgamento foi o menor preço global, com valor estimado de aquisição 

de R$ 9.582.898,98. 

Os exames compreenderam a análise do processo licitatório e seus respectivos pagamentos, 

medições parciais, projetos de engenharia, indagações escritas e orais realizadas com os 

servidores e visitas aos locais de execução das obras e serviços de engenharia. 

O valor estimado para o contrato foi obtido a partir de uma solicitação de envio de proposta feita 

pela divisão de engenharia do HGB às seguintes empresas: 

 C M Couto – Sistemas Contra Incêndio Ltda; 

 Construtora IPR Ltda; 

 JWL – Arquitetura e Construções; 

Com base na proposta de menor valor apresentado (da empresa JWL – Arquitetura e 

Construções), a Divisão de Engenharia do HGB estimou o valor do contrato em 

R$ 9.582.898,98. 

Participaram do pregão as empresas: 

a) MTH - Projetos, construções e reformas Ltda – CNPJ 10.924.139/0001-85; 

b) Trial Construtora Ltda – CNPJ 00.068.095/0001-85; 

c) W A Siqueira Engenharia – CNPJ 27.500.404/0001-09; 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 7 

 

d) Navele Empreendimentos e serviços – CNPJ 29.762.861/0001-99; 

e) Rufolo Empresa de serviços técnicos e construções Ltda – CNPJ 42.219.998/0001-60; 

f) Globotec Construtora Indústria e Comércio de estruturas – CNPJ 04.189.727/0001-10; 

g) Tensor Empreendimentos Ltda – CNPJ 28.129.807/0001-48; 

h) Midas Engenharia Ltda – CNPJ 35.767.995/0001-03; 

O licitante adjudicado foi a empresa MTH - Projetos, construções e reformas Ltda, CNPJ: 

10.924.139/0001-85, e o lance vencedor foi de R$9.587.970,00, com BDI de 27, 5%, originando 

o contrato nº 021/2010, em 27/09/2010. 

Foi designado como fiscal da obra o servidor de matrícula SIAPE nº 0634764. 

Até a data da realização dos trabalhos de fiscalização pela CGU, já haviam sido medidas e pagas 

duas medições no valor total de R$2.357.100,00. 

O contrato nº 021/2010, assinado em 13/09/2010, previa um prazo de 260 dias para a execução 

dos serviços, contados a partir da publicação no Diário Oficial da União (o que aconteceu em 

27/09/2010). Em vistoria à obra verificou-se, no entanto que ela encontra-se paralisada desde 

dezembro de 2010, tendo sido executado apenas o 4º pavimento. Cumpre ressaltar, no entanto 

que, apesar de praticamente pronto desde dezembro de 2010 (conforme fotos 5, 6 e 7 deste 

relatório), este pavimento não foi liberado para utilização devido à falta de interligação à rede de 

TI do Hospital (segundo informações do Sr. Sérgio, representante da empresa MTH na obra). 

 

 

2.1.1.2.  CONSTATAÇÃO  

Falta de planejamento e de priorização das obras a serem executadas no Hospital Federal 

de Bonsucesso (HFB). 

Fato: 

O Hospital Federal de Bonsucesso-HFB, inaugurado em janeiro de 1948, possui mais de 42 mil 

m² de área construída, distribuídos em seis prédios de quatro a sete pavimentos, além de outras 

cinco construções menores (depósito, garagem, igreja, posto bancário e projeto acolhida). 

Evidentemente que um empreendimento de tamanhas proporções e já em uso há tanto tempo, 

necessita constantemente de manutenção, não apenas em seus equipamentos, mas também na 

estrutura de cada um de seus prédios. Por outro lado, os avanços tecnológicos na área médico-

hospitalar demandam a substituição de antigos equipamentos por máquinas modernas e, por 

conseguinte, novas instalações, tanto em termos físicos (arquitetônicos), quanto de instalações 

específicas (ex. ar condicionado, exaustão mecânica e gases medicinais). 

Para o atendimento dessas demandas torna-se essencial a elaboração de um planejamento 

integrado, o qual deve levar em consideração as necessidades específicas de cada um dos setores 

do hospital, bem como a capacidade de colocar em prática esse planejamento, seja pela 

disponibilização das áreas que serão objeto de reformas e ampliações, seja pela capacidade 

financeira para sua execução. No caso específico do HFB deve-se levar em consideração que as 

obras devem ser executadas com o hospital em funcionamento.  

Por todas estas questões apontadas torna-se evidente que este planejamento integrado deve não 

apenas apresentar as intervenções necessárias, mas também, e principalmente diante da 

impossibilidade de executá-las concomitantemente, apresentar uma lista de obras prioritárias, 

levando em consideração a urgência para sua execução e a possibilidade física e financeira para 

sua implementação. 
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Neste sentido, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) editou a Resolução – RDC 

nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, a qual constitui-se em um regulamento técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde (EAS). A seguir é transcrito o trecho da resolução que trata sobre as 

etapas do projeto. 

 “1.2. ETAPAS DE PROJETO 

Os projetos para a construção, complementação, reforma ou ampliação de uma 

edificação ou conjunto de edificações serão desenvolvidos, basicamente, em três 

etapas: estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo. 

O desenvolvimento consecutivo dessas etapas terá, como ponto de partida, o 

programa de necessidades (físico-funcional) do EAS onde deverão estar definidas as 

características dos ambientes necessários ao desenvolvimento das atividades previstas 

na edificação.” (grifo nosso) 

A seguir são apresentados os conceitos abordados na definição acima, transcritos da própria 

resolução supracitada. 

“1.1.1. Programa de Necessidades 

Conjunto de características e condições necessárias ao desenvolvimento das atividades 

dos usuários da edificação que, adequadamente consideradas, definem e originam a 

proposição para o empreendimento a ser realizado. Deve conter a listagem de todos os 

ambientes necessários ao desenvolvimento dessas atividades. 

1.1.2. Estudo Preliminar 

Estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica a partir dos dados levantados no 

Programa de Necessidades, bem como de eventuais condicionantes do contratante. 

1.1.3. Projeto Básico 

Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para caracterizar os 

serviços e obras, elaborado com base no Estudo Preliminar, e que apresente o 

detalhamento necessário para a definição e quantificação dos materiais, equipamentos 

e serviços relativos ao empreendimento. 

1.1.4. Projeto Executivo 

Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para realização do 

empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e 

detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e 

obras.” 

Das definições apresentadas acima verifica-se que o ponto inicial para a realização de obras de 

construção/reforma em EAS‟s é a definição do programa de necessidades. E não poderia ser 

diferente, pois apenas com a noção exata daquilo que é necessário executar, de maneira global, é 

que podemos iniciar a primeira etapa, a qual corresponde ao estudo preliminar. O programa de 

necessidade torna-se mais importante ainda quando se trata de um grande hospital, composto de 

diversos prédios e com uma estrutura completamente deteriorada, tanto em termos de obras civis 

quanto de equipamentos. É o caso típico do Hospital Federal de Bonsucesso. 

O HFB realmente necessita de intervenções e estas têm sido realizadas, porém, como será 

demonstrado a seguir, sem nenhum planejamento, sem que tenham sido elencadas obras 

prioritárias e com descaso no uso dos recursos públicos.  

 Falta de planejamento integrado 
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O planejamento integrado pressupõe o conhecimento das necessidades do hospital como um 

todo, bem como da legislação geral (ex. Lei n
o
 8.666/93) e específica (ex. Resolução Anvisa 

RDC n
o
 50) para a área hospitalar. Cita-se como exemplo o caso do sistema de detecção e alarme 

de incêndio, o qual, segundo a RDC n
o
 50 é obrigatório para EAS‟s com mais de três pavimentos 

(incluindo o subsolo) e áreas construídas maiores que 2.000 m², o que se encaixa perfeitamente 

no caso do HFB. No entanto, a análise dos contratos demonstrou que nenhum deles prevê o 

fornecimento e instalação do supracitado sistema. São obras em execução, algumas em estágio 

avançado, como é o caso da reforma do 4
o
 pavimento do ambulatório, executada pela empresa 

MTH, que já está pronta. Esses setores necessariamente passarão por novas intervenções, 

demandando o isolamento das áreas e recursos públicos para quebra e recomposição de forro de 

gesso, bem como eventuais reposicionamentos de luminárias, dutos de ar condicionado, 

instalações elétricas. Destaque-se que não se pode falar em limitação orçamentária uma vez que 

itens não essenciais e de alto custo foram contemplados no orçamento, ou mesmo inseridos 

durante a execução contratual a exemplo da troca do piso em granilite por granito.   

Outro ponto relacionado diretamente à falta de planejamento se refere à assinatura de contratos e 

emissão de ordens de serviço sem que as áreas que passarão por reforma estejam liberadas para o 

início dos trabalhos. É o caso do contrato com a empresa Midas Engenharia, cujo contrato e a 

ordem de serviço foram assinados em 16/11/2010 e com prazo de execução de oito meses. 

Conforme memorando n
o
 189/DIENG/HFB, de 05/07/2011, somente em 11/03/2011, quatro 

meses após a emissão da ordem de serviço, é que foi liberada a primeira das três áreas a serem 

reformadas neste contrato, o que levou à assinatura do 1
o
 Termo Aditivo ao contrato, em 

13/07/2011, prorrogando-o por seis meses a sua vigência. Convém ressaltar que durante os 

trabalhos de campo desta equipe de fiscalização, ainda não haviam sido liberadas as outras duas 

áreas previstas na reforma.  

Neste mesmo prédio estão sendo realizados serviços semelhantes de reforma/readequação por 

outras duas empresas diferentes, além da reforma da fachada, a qual está sendo executada pela 

empresa Trial Construtora Ltda, a saber: 

 Engeum – Geologia e Engenharia Ltda: Contrato n
o 

20/2010 para execução dos 

serviços de reforma e readequação física do setor de broncoesofagolaringologia e cirurgia 

de cabeça e pescoço – 5
o
 pavimento; 

 Midas Engenharia Ltda: Contrato n
o 

108/2010 para serviço de adequação interna, 

incluindo mudança de lay-out da clínica cirúrgica A, ortopedia e centro cirúrgico do 

prédio central do HFB – 3
 o
 e 4

o
 pavimentos; 

 Globotec – Construtora, indústria e comércio de estruturas metálicas Ltda: Contrato 

n
o 

27/2010 para execução dos serviços de reforma e readequação física do setor  de 

emergência do HFB – Térreo; 

 Outro fato que demonstra a falta de planejamento da Divisão de Engenharia do HFB se 

refere ao pagamento de R$94.718,16 pela execução do canteiro de obras, o que equivale à 69% 

do valor total previsto para este item. Verificou-se em campo, no entanto, que não havia canteiro 

de obras no local. Quando questionado sobre o assunto o fiscal do contrato explicou que o 

canteiro teve que ser desmontado, logo após sua execução, para abrir frente de obra para a 

empresa Globotec, a qual já estava parada havia certo tempo. Verificou-se que atualmente o 

“canteiro de obras” da empresa Midas ocupa duas salas do ambiente que está sendo por ela 

reformado. Ora, se já estava previsto que a empresa Globotec realizaria obras no local onde foi 

montado o canteiro de obras da empresa Midas, uma vez que seu contrato é anterior ao da 

própria empresa Midas, deveria o fiscal do contrato providenciar outro espaço para montagem do 

canteiro de obras, impedindo, assim, que R$ 94.718,16 fossem gastos desnecessariamente. 
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Tais fatos demonstram claramente a falta de zelo com que são tratados os recursos públicos pela 

Divisão de Engenharia do HFB, acarretando, além do prejuízo social referente à falta de 

disponibilização da área reformada à população, um prejuízo financeiro, em apenas um item 

específico analisado, de R$ 94.718,16. 

 Falta de priorização no uso dos recursos públicos para execução das obras 

De 2008 até o início do presente trabalho, o HFB celebrou contratos para execução de obras de 

reforma e ampliação de aproximadamente trinta milhões de reais, sendo que foram pagos, neste 

mesmo período, o equivalente à doze milhões de reais (Fonte: SIAFI). 

Durante os trabalhos de campo desta equipe de auditoria verificou-se, no entanto, que a situação 

de grande parte das instalações do hospital ainda é precária. As vistorias às obras demonstraram, 

entre outras, a situação alarmante do sistema abastecedor de energia do hospital, obras prontas e 

não entregues à população, bem como a falta de zelo com o recurso público. Tais situações serão 

descritas a seguir. 

O caso da subestação de energia é emblemático, pois a situação encontrada representa risco 

altíssimo ao funcionamento do hospital. Foram encontrados disjuntores instalados diretamente na 

parede, sem a proteção adequada dos gabinetes metálicos e oferecendo risco de choques elétricos 

(foto 01), cabeamento apresentando sinais de corrosão (foto 02), além de cabeamento suportado 

por pedaço de madeira (foto 03), situação esta que segundo o ex-servidor, SIAPE nº 01043976, 

eletrotécnico responsável pela operação e manutenção da subestação, já dura cinco anos. 

Verificou-se, inclusive, um ponto das instalações com eletrodutos e cabeamento deteriorados por 

infiltração e com perigo real de curto circuito (foto 04). Não se sabe que circuito é alimentado 

por estes condutores, de forma que esta situação somente será conhecida quando houver 

efetivamente o curto e a área atingida ficar sem energia. 

Ressalta-se que existe atualmente em vigor um contrato para reforma do sistema abastecedor de 

energia do HFB, assinado em 01/09/2010 e com prazo de execução de oito meses. Contudo, 

conforme consta do processo 33374.016923/2009-31, em 06/05/2011 a empresa Tensor 

empreendimentos Ltda, por meio da carta n
o
 089/2011, solicitou a prorrogação do contrato 

alegando dificuldades para levantamento das cargas elétricas para o desenvolvimento do projeto 

executivo, bem como a falta de cobertura orçamentária do contrato, fato este que a impediria de 

fechar os processos de compra dos equipamentos necessários à continuidade da obra. A 

solicitação foi atendida por meio do 1
o
 termo aditivo ao contrato, assinado em 27/05/2011, 

prorrogando por mais sete meses a sua vigência. 

Fato é que, doze meses após a assinatura do contrato, e levando em consideração a condição 

precária do sistema abastecedor de energia do HFB, o único serviço efetivamente executado 

pela empresa foi o de instalação de 220 metros de leito para cabos, o que corresponde a 
menos de 1% do valor do contrato. 

 

  
Disjuntores fora do quadro elétrico Corrosão de cabos e suportes 
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Suporte da rede elétrica Infraestrutura e cabos corroídos 

 

 

Se de um lado temos o total descaso com o sistema elétrico que alimenta todo o hospital, do 

outro lado temos uma obra praticamente acabada, desde dezembro de 2010, faltando apenas a 

interligação à rede de telemática do hospital. Estamos falando, neste caso, do 4
o
 pavimento do 

ambulatório, obra executada pela empresa MTH – Projetos, construções e reformas Ltda (fotos 

5, 6 e 7). O descaso, neste caso, é com a população usuária e com os próprios servidores do setor 

de oftalmologia do hospital, os quais têm de dividir o espaço com o pessoal do 2
o
 pavimento do 

ambulatório. 

 

  
Obra do 4

o
 pavimento do ambulatório Obra do 4

o
 pavimento do ambulatório 

 

 
Casa de máquinas de ar condicionado do 4

o
 pavimento do 

ambulatório 

 

Não bastassem as situações apontadas anteriormente, esta equipe de auditoria verificou outras 

situações que demonstram que os recursos que faltam em obras prioritárias como as comentadas 

acima, sobram para o pagamento de serviços questionáveis. Estamos falando neste caso do 

contrato n
o
 22/2010, assinado com a empresa Trial Construtora Ltda e que prevê a reforma das 

fachadas, com remanejamento de instalações elétricas, ar condicionado, exaustão mecânica, 

telefonia, lógica, hidro-sanitária e cobertura dos prédios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e igreja. Quando da 

análise deste contrato dois itens chamaram a atenção da equipe de auditoria: fornecimento e 

instalação de janelas e o item referente a proteção de fachada com tela de propileno. 
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No primeiro caso, fornecimento e instalação de janelas, analisou-se um contrato em que o HFB 

adquiria aproximadamente 1.370 janela de vidro duplo de 1,45 x 1,05 mts, a um preço 

aproximado de R$ 5.121,17 cada janela. Constatou-se, ao final dos trabalhos de campo, que as 

justificativas apresentadas pela administração do hospital para tal aquisição não foram 

convincentes. Além disso foi detectada uma qualidade de execução muito abaixo do aceitável, 

acompanhado de um sobrepreço demonstrado em item específico deste relatório. 

O item referente a proteção de fachada com tela de propileno chamou atenção não apenas pelo 

valor do item em si (R$532.952,29), mas também por apresentar um sobrepreço elevado (a ser 

tratado em item específico). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor afirma que a priorização das obras foi fruto de decisões tomadas em conjunto levando-

se em consideração as áreas mais críticas do HFB, tendo sido consideradas ainda as 

reivindicações de investimentos feitas por órgãos representativos da sociedade, bem como do 

corpo clínico do hospital. Com relação aos diversos apontamentos específicos da constatação o 

gestor alegou que: 

 O projeto de prevenção e combate a incêndio seria objeto de processo específico para todo o 

complexo hospitalar do HFB, contemplando todas as suas instalações. Segundo justificado, o 

referido projeto será devidamente aprovado junto ao CBMERJ e objeto de contratação para a 

execução das instalações, motivo pelo qual as obras ora em andamento não contemplam a 

rede de prevenção e combate a incêndio; 

 O sistema de bombeamento para o sistema de prevenção e combate a incêndio do prédio 6 

será objeto de dimensionamento por meio de projeto específico para todo o HFB e, portanto, 

sua execução neste momento certamente levaria a gastos desnecessários no futuro; 

 A rede de prevenção e combate a incêndio do 4º andar do prédio 6 estaria executada e 

testada, sendo que sua interligação à rede do HFB ocorreria futuramente, sem a necessidade 

de obras civis complementares; 

 preparará a rede de prevenção a incêndio visando futuro aproveitamento quando da execução 

dos serviços específicos da mesma; 

 A demora na liberação das áreas ocorreu pelo fato de o hospital possuir um setor de 

emergência com funcionamento 24 horas e atendimentos de alta complexidade. Assim sendo, 

causar o menor prejuízo possível na rotina de atendimento médico;  

 Com relação à impropriedade apontada de emissão de ordens de serviço sem a respectiva 

liberação das áreas objeto da execução dos serviços contratados, esta não mais se repetiria. 

Segundo o documento encaminhado a Divisão de Engenharia do HFB assumiu o 

compromisso de adotar um melhor planejamento, em conjunto com os demais setores do 

hospital; 

 O canteiro de obras que foi executado e posteriormente desmontado será refeito sem ônus 

para o HFB e para o erário, uma vez que o material será integralmente reaproveitado; 

 O atraso dos serviços executados pela empresa Tensor Empreendimentos Ltda. se devia, em 

parte, a não liberação das áreas e, em maior parte, a não liberação de recursos orçamentários; 

 Acredita não ter havido descaso em relação ao 4º pavimento do prédio do ambulatório tendo 

em vista que em nenhum momento houve paralisação no atendimento médico prestado aos 

usuários do HFB; 
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 Com relação à opção pelas janelas de vidro duplo nos prédios 1 e 2, informa que a decisão 

foi tomada para atender a proibição da Vigilância Sanitária que em visita às dependências do 

HFB proibiu o uso de persianas internas nas enfermarias, além de considerar o padrão de 

esquadria já existente nos dois prédios e que não seriam substituídas. 

 

Análise do Controle Interno: 

A análise das justificativas apresentadas também será feita por tópicos: 

 No que diz respeito ao projeto e execução do sistema de prevenção e combate a incêndio, a 

própria justificativa apresentada indica que as diversas obras contratadas e em execução, à 

exceção do 4º andar do prédio 6, não contemplam tal sistema. Isso significa que, em algum 

momento futuro o projeto completo será elaborado, licitado e executado, demandando novas 

intervenções em áreas recém-reformadas, resultando em desperdício de recursos e de espaço 

para atendimento dos usuários do hospital. Ressalta-se, também, que essas áreas atualmente 

em obra serão entregues para uso sem a devida proteção à vida de pessoas e do patrimônio. 

Verifica-se que, mesmo na única área que contemplou, durante a reforma, o sistema de 

combate a incêndio (4º andar do prédio 6), tal sistema não está em funcionamento, pois 

faltam os equipamentos de pressurização da tubulação; 

 A alegação de que o hospital possui atendimento de emergência 24 horas não pode ser usada 

como justificativa para o atraso na liberação das áreas para reforma, uma vez que não 

constitui fato novo, sendo de pleno conhecimento da Divisão de Engenharia, a qual deveria, 

em seu planejamento, ter levado essa situação em consideração; 

 A análise quanto ao canteiro de obras faz parte da análise da justificativa da constatação 008; 

 O relatório desta Controladoria apontou a situação precária do sistema abastecedor de energia 

elétrica do HFB, bem como o fato de haver um contrato para sua reforma e que, apesar de 

transcorrido quase 1 ano de sua assinatura, apresentava percentual de execução quase nulo 

(1%). Apesar das justificativas de problemas orçamentários/financeiros, verificou-se que 

foram pagos antecipadamente, quase R$1.870.000,00, equivalendo a aproximadamente 23% 

do valor total do contrato, o que vai de encontro, portanto, com a afirmação de que o 

problema maior enfrentado pelo HFB foi o de falta de recursos; 

 Em que pese a manutenção do número de atendimentos, verificou-se in loco a precariedade 

das acomodações disponibilizadas aos usuários e servidores do HFB no 2º pavimento do 

ambulatório, consequência do deslocamento dos atendimentos do 4º pavimento que, 

conforme demonstrado já estava praticamente pronto há pelo menos 10 meses; 

 Quando questionada sobre a escolha das janelas com vidro duplo e persiana interna, a equipe 

da Divisão de Engenharia apresentou diversas justificativas, entre elas a de manutenção do 

padrão existente, a impossibilidade de utilização de persiana interna e a redução no nível de 

ruído na enfermaria. Conforme já apontado no relatório, a quantidade reduzidas de janelas 

com vidro duplo já instaladas no prédio, a existência de outras opções substancialmente mais 

baratas (janela com persiana integrada externamente) e a confirmação de que as janelas 

fornecidas no contrato não possuíam nenhum tipo de tratamento anti-ruído, demonstram o 

descaso com que foi tratado o assunto, não apenas no que diz respeito à questão financeira, 

mas também quanto à fiscalização do contrato, a qual recebeu e pagou, por um objeto de 

baixa qualidade. 
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Recomendação 001: 

Efetuar, anteriormente às futuras contratações, o planejamento detalhado das intervenções a 

serem realizadas, inclusive com a participação de servidores dos outros departamentos do 

hospital, com o intuito de antecipar e minimizar os problemas verificados por esta equipe de 

auditoria. 

 

 

2.1.1.3. CONSTATAÇÃO  

Descumprimento dos requisitos mínimos exigidos pela legislação para a elaboração de 

Projetos Básicos. 

 

Fato: 

De maneira geral, os contratos para obras de reforma e adequação atualmente em execução no 

HFB não cumprem os requisitos mínimos exigidos por lei no que diz respeito à documentação 

necessária para caracterizar um projeto básico. Neste sentido, a análise dos projetos básicos 

licitados deve iniciar pela definição legal de projeto básico.  

A Lei de Licitações e Contratos ratificou o que já era pacífico no exercício da engenharia no 

inciso IX do artigo 6º e suas respectivas alíneas: 

“Art. 6
o
  Para os fins desta Lei, considera-se: 

(...) 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 

identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 

elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 

resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 

execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 

competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a 

sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros 

dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos propriamente avaliados;” 
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Já para o projeto executivo, o legislador ordinário dedicou apenas um inciso, o X do art. 6º:  

“X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT;” 

 

Certamente não foi por acaso que o legislador privilegiou o projeto básico na Lei de Licitações e 

Contratos. Dois anos antes da promulgação da Lei 8.666/93, o Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CONFEA, editou a Resolução Nº 361, de 10 de dezembro de 1991, 

que dispõe sobre a conceituação de projeto básico. O artigo 1º da resolução trouxe a definição do 

CONFEA para projeto básico: 

“Art. 1º - O Projeto Básico é o conjunto de elementos que define a obra, o serviço ou o 

complexo de obras e serviços que compõem o empreendimento, de tal modo que suas 

características básicas e desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, 

possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de execução.” 

O artigo 3º da Resolução nº 361 esclareceu a todo meio técnico as principais características de 

um projeto básico: 

“Art. 3º - As principais características de um Projeto Básico são: 

a) desenvolvimento da alternativa escolhida como sendo viável, técnica, econômica e 

ambientalmente, e que atenda aos critérios de conveniência de seu proprietário e da 

sociedade; 

b) fornecer uma visão global da obra e identificar seus elementos constituintes de 

forma precisa; 

c) especificar o desempenho esperado da obra; 

d) adotar soluções técnicas, quer para conjunto, quer para suas partes, devendo ser 

suportadas por memórias de cálculo e de acordo com critérios de projeto pré-

estabelecidos de modo a evitar e/ou minimizar reformulações e/ou ajustes acentuados, 

durante sua fase de execução; 

e) identificar e especificar, sem omissões, os tipos de serviços a executar, os materiais e 

equipamentos a incorporar à obra; 

f) definir as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos com precisão 

compatível com o tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo 

global da obra com precisão de mais ou menos 15% (quinze por cento); 

g) fornecer subsídios suficientes para a montagem do plano de gestão da obra; 

h) considerar, para uma boa execução, métodos construtivos compatíveis e adequados 

ao porte da obra; 

i) detalhar os programas ambientais, compativelmente com o porte da obra, de modo a 

assegurar sua implantação de forma harmônica com os interesses regionais. 

Além disso, a resolução do CONFEA determina que o conjunto da obra e cada uma de suas 

partes sejam descritas no projeto com precisão e clareza (§1º do artigo 4º) e determina quem 

deve se submeter às suas prescrições (Art. 6º).   

“Art. 4º - O responsável técnico pelo órgão ou empresa pública ou privada, contratante 

da obra ou serviço, definirá, obedecendo às conceituações contidas nesta Resolução, os 

tipos de Projeto Básico que estão presentes em cada empreendimento objeto de 

licitação ou contratação. 
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§ 1º - O nível de detalhamento dos elementos construtivos de cada tipo de Projeto 

Básico, tais como desenhos, memórias descritivas, normas de medições e pagamento, 

cronograma físico, financeiro, planilhas de quantidades e orçamentos, plano gerencial 

e, quando cabível, especificações técnicas de equipamentos a serem incorporados à 

obra, devem ser tais que informem e descrevam com clareza, precisão e concisão o 

conjunto da obra e cada uma de suas partes. 

 ... 

Art. 6º - As normas e conceituações constantes desta Resolução deverão ser aplicadas 

na contratação das obras e serviços da administração direta e indireta, das empresas 

de economia mista e fundações dos Governos Federal, Estadual e Municipal, assim 

como das obras e serviços realizados mediante a utilização de empréstimos ou 

incentivo fiscal aplicados por banco ou agência financeira oficiais e os executados 

para fins de cumprimento de concessão de serviços públicos de qualquer esfera 

governamental.” 

Cabe observar a preocupação do CONFEA, cuja atribuição é orientar as atividades de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia e afins, no sentido do desenvolvimento do exercício das 

profissões da área tecnológica, em benefício da sociedade, nas atividades exercidas no território 

brasileiro, com o nível de detalhamento requerido pelo projeto básico e com o entendimento de 

suas principais características, preocupação essa legítima e incorporada pelo legislador ordinário 

na Lei de Licitações e Contratos. 

O projeto básico deve identificar todos os elementos constitutivos da obra com clareza, tais como 

os elementos constituintes dos sistemas de ar condicionado e exaustão mecânica, gases 

medicinais, quadros elétricos, entre outros. 

As soluções técnicas globais e localizadas devem ser suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do 

projeto executivo e de realização das obras e montagem. A inobservância deste quesito tem dado 

causa a prejuízos estampados na forma de aditivos que ocorrem e são aprovados pela 

administração, na maioria absoluta das vezes, não pela ocorrência de fatos supervenientes, mas 

pela fragilidade dos projetos utilizados.  

O projeto deve proporcionar ainda informações que possibilitem o estudo e a dedução de 

métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra. É 

necessário que fique clara a técnica construtiva a ser adotada para que seja possível prever os 

equipamentos adequados, dimensionar estruturas de apoio, prever os rendimentos e a duração de 

cada etapa, montar o histograma de utilização de equipamentos e mão-de-obra. Caso haja 

superalocação de recursos é preciso prever mais equipamentos, mais mão-de-obra, ou ajustar o 

cronograma. Vale lembrar que o cronograma físico está atrelado ao cronograma financeiro e este 

determinará o cronograma de desembolso, no caso dos financiamentos. 

Outro aspecto a ser destacado é o fato de que a falta da correta caracterização da obra pode 

provocar a necessidade de celebração de aditivos contratuais e consequente incremento de seu 

custo. 

 Ressalta-se também, como consequência negativa da baixa qualidade do projeto básico licitado, 

a utilização recorrente das chamadas rerratificações. Neste sentido, ao longo do período de 

execução da obra alguns itens constantes da planilha orçamentária são retirados e o valor 

contratado referente a eles entra como crédito para inclusão de serviços não licitados. Tal 

procedimento constitui verdadeira burla ao procedimento licitatório, uma vez que a inclusão de 

itens não contratados por meio de procedimento licitatório fere o princípio constitucional da 

isonomia, bem como não garante a seleção da proposta mais vantajosa. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 108/2010 - Processo: 33374.007587/2010-79 - Serviço de 

readequação física do centro cirúrgico, enfermaria da clínica cirúrgica e ortopedia. 

O projeto básico apresentado no pregão eletrônico 108/2010 era composto basicamente do termo 

de referência, o qual apresentava descrições superficiais da obra, e de algumas plantas baixas de 

arquitetura. Não foram apresentados documentos referentes aos sistemas de ar condicionado, 

exaustão mecânica, sonorização, elétrica, aquecimento solar, gases medicinais. Da mesma forma, 

não há no processo nenhum documento com a memória de cálculo que justifique os quantitativos 

apresentados na planilha orçamentária. Apenas para se ter uma ideia, os sistemas listados acima 

correspondem a praticamente 50% do valor do contrato. Ressalta-se, também, que os próprios 

serviços referentes às obras civis também não foram devidamente especificados. 

  No caso do contrato com a empresa Midas Engenharia, o resultado prático da falta de um 

projeto básico conforme exige a legislação está consubstanciado, por exemplo, na forma de 

um sobrepreço expressivo no sistema de exaustão mecânica. A falta de especificação desse 

sistema levou a um sobrepreço de 995% em cada unidade do sistema de exaustão do centro 

cirúrgico e de 3.213% em cada unidade do sistema de exaustão dos banheiros e câmara 

escura. Destaca-se que estes dois itens representam 10% do valor total do contrato 

(R$1.203.100,20), ou seja, são bastante representativos. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 64/2010 - Processo: 33374.004911/2010-05 - Serviços de reforma 

das fachadas, com remanejamento de instalações elétricas, ar condicionado, exaustão 

mecânica, telefonia, lógica, hidro-sanitária e cobertura dos prédios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e igreja. 

A Divisão de Engenharia do Hospital Federal de Bonsucesso elaborou o Termo de Referência do 

Pregão Eletrônico n.º 64/2010 que posteriormente deu origem ao contrato nº22/2010, firmado 

com a empresa Trial Construtora Ltda, visando contratação de empresa especializada de 

engenharia para execução de serviços de reforma das fachadas, com remanejamento de 

instalações elétricas, ar condicionado, exaustão mecânica, telefonia, lógica, hidro-sanitária e 

cobertura dos prédios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Igreja no Hospital Federal de Bonsucesso. 

Por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201112401/002, datada de 09/08/2011, requisitou-se 

junto ao HFB todos os projetos elaborados para as obras em comento, que subsidiaram a 

administração pública na fase de levantamento dos custos estimados das obras e posteriormente 

permitiram as empresas licitantes apresentarem suas propostas. Os projetos disponibilizados pela 

Divisão de Engenharia sem as respectivas memórias de cálculo não apresentam detalhamento, 

minimamente suficiente, apresentando com clareza e precisão numérica o objeto licitado. 

Do valor de R$ 14.305.000,00 previsto no Contrato nº 22/2010, verificou-se que o item 3.4 

referente aos serviços de execução de esquadrias corresponde à 56,27 % do valor contratado, 

R$8.049.676,57. 

Dentre os tipos de esquadrias previstos inicialmente, ressalte-se que foi previsto a execução de 

2.090 m² de esquadrias de alumínio com vidro duplo de 3 mm e persianas internas medindo 1,05 

m x 1,45 m nos prédios 1 e 2. O valor unitário, em m² incluindo as despesas indiretas (BDI), 

desta esquadria é de R$ 3.369,19 totalizando R$ 7.041.601,88, ou seja 49,22% do valor total do 

Contrato. Os custos estimados das janelas especiais com vidro duplo e micro persiana realizado 

pelo hospital foram obtidos por meio de solicitação de orçamento à empresas de engenharia civil, 

ou seja, não especializadas na execução de serviços de fornecimento e instalação de tais 

esquadrias. 

Em função da relevância financeira das esquadrias de vidro duplo com persiana interna dentro do 

escopo do objeto do aludido contrato, a escolha por este tipo de esquadria, deveria ser precedida 
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de estudo de viabilidade técnica, englobando alternativas ao modelo escolhido de forma a 

caracterizar que a opção feita pelo elaborador do projeto representou a melhor solução, 

considerando os aspectos financeiro, técnico e custos de manutenção. Além disso, os custos 

estimados destas esquadrias deveriam ter sido obtidos junto a empresas especializadas, 

permitindo à administração do HFB lograr vantagens face à especialização do fornecedor como 

possíveis ganhos de escala. Cabe ressaltar que não se encontram anexadas ao Processo n.º 

33374.004911/2010-05, informações acerca dos procedimentos de limpeza, conservação e 

manutenção de tais esquadrias. 

Do exposto acima, verifica-se que, o Termo de Referência e Projetos do Pregão Eletrônico n.º 

64/2010, foram elaborados de forma inadequada, constituindo-se, portanto, em elementos 

imprecisos e insuficientes para a caracterização e precificação do objeto contratado. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em síntese o gestor acredita que atendeu ao que está previsto em lei para os projetos básicos, 

uma vez que não houve impugnação dos editais publicados e entende que os projetos executivos 

serão o verdadeiro norte das obras. Atribui a falta de documentação técnica adequada em seus 

arquivos à impossibilidade de sondagens técnicas adequadas devido ao funcionamento da 

unidade e alega que a simultaneidade das licitações e o pouco tempo para preparação das 

mesmas ocasionou a existência de itens repetidos em processos diferenciados, os quais serão 

corrigidos em rerratificações oportunas. Por fim, compromete-se a dedicar uma maior atenção 

aos projetos e documentos que subsidiarão futuras contratações. 

 

Análise do Controle Interno: 

No que diz respeito aos projetos básicos, não há que se falar que atendiam aos requisitos 

previstos em lei, uma vez que sequer existiam projetos de instalações (ar condicionado, gases 

medicinais, sonorização, etc) nos processos analisados. Neste sentido, coube às empresas 

contratadas a elaboração dos projetos executivos sem que houvesse uma definição precisa dos 

serviços contratados (objeto do projeto básico). A consequência direta desta carência de projetos 

foi o deslocamento da competência para definição dos serviços a serem realizados 

(especificações, soluções técnicas, etc) da Administração do hospital para a empresa contratada. 

De fato a Administração abriu mão do seu poder/dever de definir com precisão as soluções 

técnicas que melhor atendessem o interesse público, resguardando a economicidade. Desse modo 

não causou surpresa à CGU o número significativo de rerratificações verificadas nos processos 

analisados. 

 

Recomendação 001: 

Atentar para o cumprimento de todas as exigências de detalhamento do projeto básico dispostas 

na legislação pertinente, notadamente o art. 6º, inciso IX e suas alíneas da Lei 8.666/93; 
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2.1.1.4. CONSTATAÇÃO  

Ausência de aprovação dos projetos para as obras de reforma e ampliação do HFB pelos 

Órgãos competentes de fiscalização. 

 

Fato: 

Por meio das Solicitações de Fiscalização - SF‟s de números 201112401/002 e 201112401/012 

solicitou-se que fosse apresentada a documentação referente à análise e aprovação dos projetos 

de reforma/ampliação do HFB por parte dos Órgãos fiscalizadores, em especial a Agência de 

Vigilância Sanitária local e o Corpo de Bombeiros. Até o momento, no entanto, nenhum 

documento foi apresentado à CGU. 

Ressalta-se que de acordo com a Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, a qual 

dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, todos os projetos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde-EAS deverão obrigatoriamente ser elaborados em 

conformidade com as suas disposições. Neste sentido, o item 1.6 (Avaliação de projetos) da 

norma dispõe que: 

“Para a execução de qualquer obra nova, de reforma ou de ampliação de 

estabelecimento assistencial de saúde-EAS é exigida a avaliação do projeto físico em 

questão pela Vigilância Sanitária local (estadual ou municipal), que licenciará a sua 

execução, conforme o inciso II do art. 10 e art. 14 da Lei 6437/77 que configura as 

infrações à legislação sanitária federal, Lei 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde e 

Constituição Federal. 

A avaliação de projetos físicos de EAS exige a documentação denominada PBA – 

Projeto Básico de Arquitetura (representação gráfica + relatório técnico), conforme 

descrito no item1.2.2.1 e ART prevista no item 1.3 dessa Resolução. 

Quando do término da execução da obra e solicitação de licença de funcionamento 

do estabelecimento, as vigilâncias sanitárias estaduais ou municipais farão inspeção 

no local para verificar a conformidade do construído com o projeto aprovado 

anteriormente. A equipe de inspeção deve possuir necessariamente um profissional 

habilitado pelo sistema CREA/CONFEA. 

O proprietário deve manter arquivado em conjunto com o projeto aprovado pela 

vigilância sanitária, as ARTs referentes aos projetos complementares de estruturas e 

instalações, quando couber, conforme previsto no item 1.3 dessa Resolução. 

(...) 

1.6.2 – Procedimentos 

Para edificações novas, sejam estabelecimentos completos ou partes a serem 

ampliadas, é obrigatória a aplicação total desta norma e da legislação em vigor. 

Para obras de reforma e adequações, quando esgotadas todas as possibilidades sem 

que existam condições de cumprimento integral desta norma, devem-se privilegiar os 

fluxos de trabalho/material/paciente (quando houver), adotando-se a seguinte 

documentação complementar, que será analisada em conjunto com o projeto básico 

de arquitetura: 

1 - Planta baixa com leiaute dos equipamentos não portáteis (quando houver) e 

mobiliário principal, com as devidas dimensões consignadas ou representadas em 

escala; 
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2 - Declaração do projetista e do responsável pelo EAS de que o projeto proposto 

atende parcialmente as normas vigentes para o desenvolvimento das atividades 

assistenciais e de apoio previstas, relacionando as ressalvas que não serão atendidas e 

o modo como estão sendo supridas no projeto em análise. 

(...) 

A direção do Estabelecimento de Saúde deverá encaminhar às vigilâncias sanitárias 

estaduais ou municipais, os projetos físicos referentes às modificações na estrutura 

física que impliquem mudanças de fluxos ou alteração substancial de leiaute ou 

incorporação de nova atividade, para que sejam avaliadas, segundo as normas 

vigentes. 

 

1.6.3. Obras Financiadas por Órgãos Públicos 

As obras a serem financiadas por órgãos públicos terão seus projetos físicos avaliados 

conforme as orientações contidas nas normas de financiamento destes órgãos, sem 

prejuízo dos definidos nesta Resolução, em especial do item 1.6.” (grifo nosso) 

Diante do exposto verifica-se a obrigatoriedade de aprovação dos projetos de reforma e 

ampliação dos EAS de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução RDC-50, sendo que 

seu descumprimento, de acordo com o Art. 5
o
 da citada resolução, constitui infração à legislação 

sanitária federal, conforme dispõe o artigo 10, incisos II e III, da Lei n
o
 6.437/77, a seguir 

transcrito: 

“Art. 10. São infrações sanitárias: 

(...) 

II - construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos ou casas de saúde, clínicas 

em geral, casas de repouso, serviços ou unidades de saúde, estabelecimentos ou 

organizações afins, que se dediquem à promoção, proteção e recuperação da saúde, 

sem licença do órgão sanitário competente ou contrariando normas legais e 

regulamentares pertinentes: 

Pena - advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa.” (grifo nosso) 

Conjugando, portanto, o disposto no artigo 5
o
 e no item 1.6 da RDC-50, com o artigo 10, inciso 

II, da Lei n
o
 6.437/77, verifica-se que a falta de aprovação do projeto básico de arquitetura por 

parte do Órgão da vigilância sanitária local configura falha grave, podendo ensejar, em última 

instância, a interdição do Hospital. 

É oportuno destacar a importância da licença a ser emitida previamente ao início das obras, uma 

vez que a agência constata a adequação das instalações aos preceitos legais e critérios funcionais 

relacionados à vigilância sanitária. A não observância prévia dos normativos previstos pode 

resultar na necessidade de adequações das instalações e equipamentos, o que acarretará custos 

adicionais à gestão com possibilidade do comprometimento de uma eventual economia obtida 

com o processo licitatório. Outra possibilidade é a necessidade de nova interrupção dos serviços 

prestados à sociedade em função da necessidade de adequação das instalações aos padrões 

exigidos em norma.  

No que diz respeito às instalações de proteção contra incêndio, a RDC-50 é clara, em seu item 8 

(Condições de segurança contra incêndio), ao dispor que os sistemas de detecção e alarme devem 

ser utilizados nos EAS que tenham mais de três pavimentos (incluindo subsolo) e uma área 

construída maior que 2000 m². Além dessa determinação, deve ser seguida a normatização do 

Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, em especial os decretos Estaduais n
o
 897/76 e 

35.671/2004. 
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Durante os trabalhos de campo verificou-se que os contratos de reforma e ampliação em 

execução no HFB, em especial os executados pelas empresas Midas Engenharia Ltda (contrato 

nº30/2010), Engeum geologia e engenharia Ltda (contrato nº 65/2010), MTH – Projetos, 

construções e reformas Ltda (contrato nº21/2010) e Globotec – Construtora, indústria e comércio 

de estruturas Ltda (contrato nº 25/2010), não contemplam sistemas de detecção e alarme de 

incêndio. Além disso, apenas o contrato da empresa MTH contempla a execução de rede de 

sprinklers e, mesmo assim, sem o fornecimento do sistema de bombeamento. Ou seja, a obra 

executada pela empresa MTH não garante a proteção de pessoas e do patrimônio, uma vez que a 

parte central do sistema, que são as bombas de pressurização, não está contemplada no contrato. 

Verifica-se, portanto, que as obras em execução por estas três empresas não atendem às normas 

relativas às condições de segurança contra incêndio. 

Por todo o exposto constata-se que uma eventual vistoria do Corpo de Bombeiros ou da 

Vigilância Sanitária poderá acarretar até uma interdição do hospital, com consequências 

negativas, tanto sociais quanto financeiras, exigindo novas obras (custos financeiros) e 

desativações de áreas (custo social) há pouco reformadas. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor respondeu que as aprovações nos órgãos competentes seriam de competência do setor 

de infraestrutura do DGH à época e se comprometeu a encaminhar os projetos para análise da 

ANVISA/RJ, assim como de todos os projetos futuros. 

 

Análise do Controle Interno: 

Conforme já mencionado na análise das justificativas da constatação 003, as obras foram 

licitadas sem que houvesse projeto básico de instalações (ar condicionado, gases medicinais, 

sonorização, etc). Ressalta-se que as obras foram contratadas sem que fizesse parte do objeto o 

sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, contrariando a resolução ANVISA – RDC 

nº 50. 

Convém ressaltar que, ainda que a aprovação dos projetos estivesse à cargo do Setor de 

Infraestrutura do Departamento de Gestão Hospitalar, caberia à Divisão de Engenharia do HFB, 

no mínimo, se certificar que os projetos pelos quais ela estaria responsável durante toda a 

condução do processo (desde o processo licitatório até a conclusão das obras) tinham sido 

aprovados pelos órgãos competentes.  

A contratação de obras sem que atendam os requisitos impostos pela legislação, como, por 

exemplo, a falta do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, levará a prejuízos 

sociais e financeiros, uma vez que os novos espaços não serão liberados para uso pelos órgãos 

competentes, bem como demandarão novas intervenções (novas obras em espaços recém-

finalizados). 

 

Recomendação 001: 

Aprovar, previamente à realização dos procedimentos licitatórios, os projetos de obras nos 

Órgãos competentes, notadamente quanto às exigências da Resolução – RDC nº 50, de 21 de 

fevereiro de 2002 da Anvisa e às normas pertinentes do CBMERJ. 
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2.1.1.5. CONSTATAÇÃO  

Incompatibilidade entre a modalidade de licitação empregada e as exigências de 

habilitação previstas no edital do Pregão Eletrônico nº 108/2010, Contrato nº 30/2010.  

 

Fato: 

A análise processual e dos projetos de engenharia evidenciou a utilização de Pregão Eletrônico 

para contratação de obra de reforma e ampliação das instalações do Hospital (serviço de 

readequação física do centro cirúrgico, enfermaria da clínica cirúrgica e ortopedia do Hospital 

Federal de Bonsucesso) previstas no edital do Pregão Eletrônico nº 108/2010 que deu origem ao 

contrato nº 30/2010 e teve como vencedora a empresa Midas Engenharia Ltda. Ocorre que a 

modalidade pregão é aplicável à aquisição/contratação de serviços comuns, conforme preceitua o 

§ único, do art.1º, da Lei nº10.520/2002: 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na 

modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 

artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. (grifo nosso) 

A questão em pauta já tinha sido levantada pela Advocacia-Geral da União, por meio da Nota n° 

2.823/2010/FT/NAJ-RJ/CGU/AGU, de 13/07/2010, transcrita a seguir: 

“13. Ressalte-se, assim, que a Administração deverá atestar que as obras e serviços de 

engenharia ora licitados podem ser classificados como comuns e sem grandes 

complexidades de especificações e execução, e que podem se enquadrar na definição 

apresentada pelo art.1
o
, da Lei n° 10.520/2002. 

14. Por outro lado, caso se conclua que o objeto da contratação não se coaduna com a 

descrição do citado art.1
o
, deverá ser acostada aos autos minuta de modalidade de 

concorrência, juntamente com a justificativa técnica apta a embasar tal opção, 

retornando a minuta do edital para novo pronunciamento deste Núcleo.” 

Como resposta à Nota da AGU, o chefe da Divisão de Engenharia do HFB apresentou a seguinte 

justificativa: 

“Os serviços a serem contratados, cuja execução se dará em área hospitalar, 

apresentam relativo grau de complexidade, o que não impede que a modalidade de 

pregão eletrônico seja adotada. 

Tal opção está em consonância com o propugnado pelo próprio TCU – Tribunal de 

Contas da União, o qual está utilizando e admitindo a modalidade de pregão eletrônico 

para a contratação de obras e serviços de engenharia que possam ser definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais de mercado, caso da contratação pretendida.” 

A análise do edital da licitação, no entanto, demonstra que, contrariamente ao argumentado pelo 

chefe da Divisão de Engenharia do HFB, os serviços e equipamentos a serem executados não 

podem ser considerados de natureza comum, aja vista a necessidade de comprovação, por parte 

das empresas interessadas em participar do processo, das seguintes exigências contidas na seção 

XV do referido edital: 

“SEÇÃO XV – DA HABILITAÇÃO  

51. Registro da empresa na entidade profissional competente (CREA) nas áreas de civil, 

eletrônica, telecomunicações, mecânica e segurança do trabalho. 
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52. Registro da empresa no GEM (Gerencia de Instalações Mecânicas), para instalações de 

sistemas de ar condicionado central. 

53. Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado devidamente registrado na entidade profissional competente 

(CREA/RJ), comprovando que o Licitante já executou serviço de características compatíveis 

com as do objeto da licitação, devidamente registrados na entidade profissional competente, 

acompanhados de cópia de Empenho, Ordem de Serviço ou Nota Fiscal. 

53.1 Os atestados de capacidade técnica deverão conter em destaque: data de 

início e términos dos serviços , local de execução , nome do contratante e da 

pessoa jurídica contratada , nome(s) do(s) responsável(s) técnico(s), seu titulo 

profissional e número de registro no CREA ou CONFEA , especificações e 

demais dados técnicos com informações detalhadas sobre o quantitativo 

executados. 

53.2 Os Atestados ou certidões de aptidão deverão apresentar complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior ao do objeto da Licitação. 

54. Comprovação de Capacitação Técnico Profissional. 

54.1 A Comprovação relativa à capacidade técnico profissional deverá conter os 

seguintes serviços, considerados de maior relevância: 

54.1.1 Execução de adequação civil, de instalações eletrônicas, 

telecomunicações e mecânicas em área de risco hospitalar para adequação das 

mesmas as normas da RDC-50 da ANVISA; 

54.1.2 Execução de adequação com ampliação sendo executada com o local em 

pleno funcionamento durante as mesmas; 

54.1.3 Execução de instalações especiais de gases medicinais em área de risco 

hospitalar e sala limpa, compatíveis com as características dos serviços a serem 

executados e com as instalações existentes; 

54.1.4 Execução de instalações mecânicas de ar condicionado em área de risco 

hospitalar com sala limpa classe 100, compatíveis com as características dos 

serviços a serem executados e com as instalações existentes; 

54.1.5 Execução de sistema de aquecimento solar; 

54.1.6 Execução de reforço estrutural com manta de fibro carbono aderida com 

adesivo epóxi; 

54.1.7 Execução de sistema IT médico; 

54.1.8 Execução de revestimento com placas de Alucobond; 

54.1.9 Execução de revestimento de paredes com lençol de chumbo; 

54.1.10 Execução de piso vinílico em manta com junta soldada e aterramento 

radiológico; 

54.1.11 Instalação de sistema ininterrupto de energia – No-Break.”  

A própria análise das exigências de habilitação contidas no edital demonstra que a obra de 

engenharia em questão demanda empresa especializada, com históricos de serviços realizados 

especificamente na área hospitalar. Tal empresa será responsável, também pela elaboração do 

projeto executivo do empreendimento, devendo cumprir, obrigatoriamente, todas as normas 

regulamentares relativas a este tipo de obra, em especial a Resolução – RDC nº 50 (Anvisa) e 

normativos do Corpo de Bombeiros. Ressalta-se ainda o fato de a obra ter que ser executada com 

o Hospital em funcionamento, o que demanda uma especialização ainda maior por parte da 

empresa contratada quando da execução dos serviços. 

Concluímos, portanto, segundo as manifestações e fundamentos expostos, que houve uma clara 
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contradição entre a escolha da modalidade de licitação e a inclusão das exigências de habilitação 

no edital, pois, ou o objeto a ser licitado é um bem ou serviço comum, com especificações usuais 

de mercado e que, portanto, não exigiria nenhuma complexidade para a sua execução (o que 

demandaria poucas exigências para a habilitação das empresas), ou o objeto é complexo a ponto 

de serem feitas diversas exigências para habilitação das empresas dispostas a executá-lo, 

devendo, portanto, ter sido escolhida outra modalidade de licitação. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor entende que a opção pela modalidade de pregão eletrônico para esta contratação 

justificou-se pela expectativa de obtenção de preços e condições mais vantajosas para a unidade, 

bem como dar mais agilidade ao processo licitatório, face ao grande número de licitações 

efetuadas simultaneamente. Ressalta ainda o risco de perda dos recursos, informando que não 

houve prejuízo aos procedimentos licitatórios nem cerceamento à participação de qualquer 

licitante, uma vez que não houve impugnação ao edital nem à modalidade adotada. 

 

Análise do Controle Interno: 

Primeiramente deve-se esclarecer que o relatório da Controladoria-Geral da União não condenou 

a utilização da modalidade pregão eletrônico na contratação de obras e serviços de engenharia, 

mas tão somente apontou a incompatibilidade entre a utilização de uma modalidade aplicada na 

aquisição de bens e serviços comuns e as exigências de habilitação previstas no edital. Ora, se a 

obra ou serviço pode ser considerada comum, não apresentando grandes complexidades de 

especificação e execução, não haveria a necessidade de comprovação das exigências para 

habilitação das empresas listadas na constatação. O cerne da constatação, qual seja, a 

incompatibilidade entre o tipo de licitação e a exigências para habilitação, não foi analisado pelo 

gestor em sua manifestação. Entendemos, portanto, que a justificativa apresentada deveria focar 

a pertinência das exigências para habilitação das empresas adotadas no certame realizado, fato 

que não ocorreu. 

 

Recomendação 001: 

Limitar-se a inserir, nos futuros editais de licitação, exigências de habilitação estritamente. 

 

 

2.1.1.6.  CONSTATAÇÃO  

Celebração do Contrato nº 30/2010 com sobrepreço de R$ 4.589.948,01. 

Fato: 

Tomando-se por referência a planilha orçamentária da contratada Midas Engenharia Ltda, 

apresentada na proposta do Pregão Eletrônico 108/2010, para a execução das obras e serviços do 

pregão n.º 108/2010, procedeu-se a análise dos preços unitários dos serviços contratados, em 

comparação àqueles previstos no SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil), mantido pela Caixa Econômica Federal. Foram, subsidiariamente, utilizadas 

as seguintes fontes de consulta de preços para obras e serviços de engenharia: 

 a) EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro; 

 b) SISCOB – Sistema de Acompanhamento de obras e Serviços; 

 c) Pesquisas de mercado. 
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Entre os itens onde foi constatado o sobrepreço, merecem destaque aqueles referentes ao 

fornecimento e instalação de janelas e ao sistema de climatização / exaustão mecânica, os quais 

serão tratados detalhadamente. 

A seguir é apresentada a tabela com os referenciais de preço da CGU e com o total do sobrepreço 

apontado. Conforme relatado anteriormente, a análise efetuada contemplou uma amostra de 

R$7.697.573,42, o que equivale a 64% do valor total do contrato (R$11.924.371,20), para a qual 

se apurou um preço de mercado de R$3.170.625,41, indicando um sobrepreço de 

R$4.589.948,01 (148%).  

 

Tabela demonstrando Sobrepreço apurado. 

 
 

 

ITEM SERVIÇO UN. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO  

R$

PREÇO TOTAL       

R$

PREÇO 

UNITÁRIO  

R$

PREÇO TOTAL       

R$
SOBREPREÇO R$

14.2 Sistema central de cond. Ar áreas cirurgicas Tr 180,00 15.070,50 2.712.690,00 6.790,34 1.222.261,20 1.490.428,80

14.3 Sistema de exaustão mecanica para salas cirurgicas un 17,00 63.507,75 1.079.631,75
5.801,91 98.632,47 980.999,28

6.18
Piso vinilico em panos continuos com junta soldada completo inclusive

tratamento com resina na linha hospitalar
m² 1.485,00 585,25 869.096,99

132,80 197.213,94 671.883,05

11.8 Foco cirurgico duplo un 15,00 24.225,00 363.375,00
18.481,13 277.216,88 86.158,13

6.17 Revestimento em laminado melaminico texturizado esp. 1,3mm paredes m² 3.416,00 82,26 281.010,41
65,84 224.912,86 56.097,55

1.2.2 Engenheiro ou Arquiteto Junior H 3.520,00 58,98 207.614,88
55,21 194.330,40 13.284,48

12.27 Janela com perfil de aluminio especial reforçado un 32,00 6.266,37 200.523,84 0,00
0,00 200.523,84

12.26 Fornecimento e colocação de janelas duplas com persianas un 50,00 3.825,00 191.250,00 0,00
0,00 191.250,00

1.2.1 Engenheiro Senior ( Supervisão) H 1.320,00 131,10 173.046,06
0,00 0,00 173.046,06

14.1 Unidade self de 15 a 20 Tr's com caixa de filtragem un 4,00 41.820,00 167.280,00
30.185,88 120.743,52 46.536,48

11.19 Sistema initerruptor de energia 50Kva trifásico 220/127V baixo FP auton. un 1,00 157.462,50 157.462,50
95.053,10 95.053,10 62.409,40

14.6 Duto em chapa galvanizada com isolamento térmico m 491,00 302,18 148.367,93
229,79 112.826,89 35.541,04

2.2
Ensacamento e transporte de escombros em sacos plasticos desde um

pavimento elevado até o térreo utilizando escada do prédio
m³ 919,00 147,26 135.334,24

24,65 22.649,44 112.684,79

14.4 sistema de exaustão mecanica para banheiros e camara escura un 7,00 17.638,35 123.468,45
532,34 3.726,38 119.742,07

1.2.6 Mestre de Obra H 3.520,00 34,87 122.746,80
32,47 114.309,36 8.437,44

16.1
Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira com revestimento em

laminado melaminico texturizado
m² 89,60 1.132,20 101.445,12

111,97 10.032,56 91.412,56

1.2.9 Segurança do trabalho mês 8,00 10.277,14 82.217,10
3.840,67 30.725,36 51.491,74

7.1
Impermeabilização com manta asfaltica de 3mm protegida com filme de

aluminio gofrado espessura 0,8mm incluso emulsão asfaltica
m² 1.027,00 63,00 64.698,69

39,37 40.435,04 24.263,65

6.2 Emboço interno no traço 1:2:9 cim. Areia e saibro sobre chapisco 1:3 m² 2.313,00 26,85 62.107,52
25,04 57.919,83 4.187,69

12.29 Janela em aluminio anodizado fosco tipo maxim ar m² 90,00 679,97 61.197,32
0,00 0,00 61.197,32

2.6
Aluguel de andaime suspenso leve para pintura com 3m de extensão, cabos

com 45m, tela de proteção e plataforma
unxmes 128,00 446,25 57.120,00

673,20 21.542,40 35.577,60

8,18
Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas eletroduto Pvc rigido de

3/4" 12m de fio 2,5mm² caixas conexões luvas curvas interruptor e placa
un 357,00 159,38 56.896,88

140,39 50.119,32 6.777,56

6.5 Piso cimentado liso desempenado traço 1:3 cimento e areia e=3cm m² 1.153,00 39,92 46.028,05
29,75 34.296,85 11.731,20

1.1.1
Barracão para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento

de 4mm, incluso piso em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)
m² 120,00 373,69 44.842,77

316,85 38.022,03 6.820,74

3.4
Laje pré moldada beta 16 para sobrecarga de 3,5Kn/m² e vão de 5,20m

inclusive capeamento de 4cm esp. Concreto fck=15mpa
m² 365,00 114,57 41.818,60

103,72 37.858,26 3.960,34

5.9
Divisória 35mm painel com vidro miolo vermiculita revestida com chapa

laminada com montantes em aluminio anodizado natural incl. Portas
m² 95,00 342,61 32.547,50

294,16 27.944,75 4.602,75

12.6 Porta comp. De 120x210x3cm marco de 7x3cm porta revestida un 34,00 890,22 30.267,40
661,19 22.480,55 7.786,85

2.4
Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante

com caçamba de 4m³ incluindo descarga mecanica
m³ 1.443,00 20,94 30.209,93

12,62 18.214,27 11.995,66

5.1
Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm em 1/2 vez, assentado

em argamassa traço 1:8 (cimento e areia)
m² 459,00 59,62 27.365,12

41,18 18.902,77 8.462,35

2.3
Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 15 Km/h em

caminhão basculante capacidade util de 8T
TxKm 16.390,00 1,58 25.912,59

0,93 15.254,99 10.657,60

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 7.697.573,42 3.107.625,41

4.589.948,01R$          

LICITADO REFERENCIAL CGU

TOTAL GERAL DO SOBREPREÇO ENCONTRADO NO CONTRATO 108/2010 (MIDAS ENGENHARIA LTDA)

Mês de Referência: Março 2010



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 26 

 

A seguir segue a explicação detalhada de alguns itens descritos na tabela acima. 

Itens 12.26, 12.27 e 12.29 – Fornecimento e instalação de janelas em alumínio no valor total de 

R$452.971,16.  

Conforme informado pelo engenheiro fiscal do contrato estes itens, apesar de terem sido 

contratados junto à Midas Engenharia (Pregão Eletrônico 108/2010), não serão fornecidos e 

instalados, pois todas as janelas a serem fornecidas e instaladas no HFB estão contempladas no 

contrato nº 22/2010 com a empresa Trial Construtora Ltda. Deve-se ressaltar, no entanto, que 

estes itens deverão ser glosados do contrato da Midas Engenharia. Todavia, o valor 

correspondente não pode virar crédito que permita a inclusão de itens não contratados (na 

forma de rerratificação). Ou seja, considerando que o valor inicialmente contratado foi de 

R$11.924.371,20, o valor total dos novos serviços autorizados não pode ultrapassar R$ 

5.962.185,60, que corresponde a 50% do valor inicialmente contratado (reforma – art. 65 §1º, 

Lei 8666/93).  

Cabe ressaltar, no entanto, que a inclusão de itens novos, não previstos no contrato original, deve 

ser precedida de justificativa técnica que apresente as razões pelas quais estes itens não foram 

previstos no projeto licitado, bem como a sua real necessidade. Em outras palavras, não é 

possível utilizar o instituto das rerratificações para alterar o objeto contratado por motivo de 

eventuais deficiências no projeto básico, prática esta bastante empregada pela Divisão de 

Engenharia do HFB. 

 

Item 14.1 – Unidade Self de 15 a 20 TR‟s com caixa de filtragem e pressão estática especial 

(classe 10.000) – Valor Unitário = R$41.820,00 e valor total de R$167.280,00 

Inicialmente deve-se ressaltar que a planilha orçamentária prevê o fornecimento e instalação de 

unidade de climatização do tipo self contained, enquanto que a unidade adquirida pela empresa 

contratada é do tipo Splitão (equipamento Hitachi da linha Split utopia). Ressalta-se que não foi 

encontrada no processo nenhuma solicitação de alteração do tipo de equipamento a ser fornecido 

e tampouco autorização da fiscalização para esse procedimento. Por outro lado, verificou-se que 

existem variações de preço da ordem de 17% entre unidades self contained e unidades splitão, 

sendo as primeiras mais caras (dados obtidos da ata de registro de preços do Banco do Brasil, 

Pregão Eletrônico 2009/01930(7421)). 

Com base no modelo dos equipamentos adquiridos pela empresa Midas Engenharia, fornecido 

pelo arquiteto residente da empresa Midas, foi realizada cotação no mercado no sentido de 

avaliar o preço adequado para fornecimento e instalação dos equipamentos. O resultado obtido é 

apresentado na composição de preços mostrada a seguir: 

 

Assim sendo, o preço final de referência de cada unidade de Splitão será de R$30.185,88. 

Portanto, o sobrepreço apurado neste item será de 4 x (41.820,00 -30.185,88) = R$46.536,48. 
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Item 14.2 – Sistema central para condicionamento de ar para áreas com risco cirúrgico e o 

restante do centro cirúrgico, completo com 180 toneladas de refrigeração – Valor Unitário = 

R$15.070,50/TR e Valor Total = R$2.712.690,00 

Inicialmente cumpre ressaltar que o projeto básico para este item se resume ao que foi descrito 

no termo de referência, cujo texto será transcrito a seguir: 

“3. Centro cirúrgico – solução adotada 

(...) 

- O sistema de refrigeração será reformulado permitindo uma refrigeração adequada e 

controle de captação de ar equilibrado e de sistema de ar negativo com sistema central 

de condicionamento de ar para áreas com risco cirúrgico (classe 100) e o restante do 

centro cirúrgico, completo com 180 toneladas de refrigeração (sendo dois chillers de 90 

TR‟s, um novo e retrofit do outro existente no local)...” 

Verifica-se, portanto que, além da inexistência de um projeto básico (não há que se falar nem em 

estudo preliminar) para o sistema de climatização, requisito obrigatório para a licitação e já 

discutido em outra constatação, a Divisão de Engenharia do HFB misturou, em um mesmo item 

da planilha orçamentária, e consequentemente, com o mesmo valor unitário, o fornecimento de 

um sistema novo de 90 TR‟s e o reparo e modernização de um sistema antigo (retrofit), também 

de 90 TR‟s. Ora, se era para considerar que o retrofit de um sistema custaria o mesmo valor da 

compra de um sistema novo, não há dúvidas de que a solução adotada contraria o senso comum, 

pois com o mesmo valor seria possível instalar um sistema completamente novo de 180 TR‟s.  

A questão demanda, então, uma análise técnica e financeira de qual seria a melhor solução para o 

Hospital: Substituir o sistema existente por outro completamente novo de 180 TR‟s ou realizar 

pesquisa de mercado para verificação do preço adequado para o retrofit do sistema antigo, 

dividindo o item original em dois e repactuando o valor contratado. A questão vai mais além, 

uma vez que seria possível fazer uma instalação de água gelada única para atender a maior parte, 

senão todos os ambientes do hospital. Porém, e mais uma vez diante da completa falta de um 

planejamento integrado para o HFB, a Divisão de Engenharia prefere pensar o sistema de forma 

compartimentada, com um sistema individualizado por contrato. 

Independente desta análise técnica, e levando em consideração a falta de um projeto básico 

detalhando os equipamentos e serviços a serem fornecidos, a questão da análise do preço 

adequado do sistema recai na verificação do custo por tonelada de refrigeração (TR) instalada. 

Neste sentido, foram efetuadas pesquisas em obras com instalações de ar condicionado central 

com o intuito de se chegar a um valor de referência. O resultado deste trabalho é demonstrado na 

tabela a seguir, onde são apresentados os preços (já com BDI incluído) por TR para três 

instalações de ar condicionado central com chiller a água, bem como o referencial de preços 

apresentado em artigo do dono da empresa Oswaldo Bueno Engenharia e Representações Ltda e 

participante das comissões Técnicas da ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar 

Condicionado, Ventilação e Aquecimento). 
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Tabela 1- Comparativo de valores por TR 

DESCRIÇÃO CAPACIDADE (TR) VALOR TOTAL VALOR POR TR

Sistema de ar condicionado para o

Estádio do Maracanã (água gelada)
954 9.405.130,90R$ 9.858,63

Sistema de ar condicionadocentral para o

Hospital dos servidores do Estado Pregão

64/2010

975 6.620.585,61R$ 6.790,34

Institutode pesquisas Jardim BotânicoRio

de Janeiro TP 004/2010
120 801.293,11R$ 6.677,44

Artigo do Sr. Oswaldo Bueno, publicado

no site consultoria e análise

(http://www.consultoriaeanalise.com/2009

/03/sistema-de-ar-condicionado-vrv.html)

- - 6.000,00

 
 

 

Inicialmente deve-se destacar que o sistema de ar condicionado do Estádio de Maracanã atende 

às exigências de certificação LEED, principalmente no que diz respeito à eficiência energética 

dos equipamentos, além de as unidades resfriadoras possuírem recuperador de calor (heat 

recovery) e trocador de placas, o que representa um incremento no preço. Por esta razão, o valor 

calculado por TR supera substancialmente os demais, não podendo ser usado como paradigma de 

comparação, embora comprove a falta de razoabilidade do preço contratado pelo HFB 

(R$15.070,50/TR). 

Destaca-se que o sistema de ar condicionado central para o Hospital dos Servidores também 

contempla as salas do centro cirúrgico e, portanto, os equipamentos que atendem esta área 

também devem cumprir todas as exigências normativas, da mesma forma que aqueles a serem 

fornecidos para o Hospital Federal de Bonsucesso (conforme Termo de referência anexo ao 

edital da licitação do Hospital Federal dos Servidores do Estado). Vale ressaltar que o valor por 

TR apresentado na tabela 1 para o Hospital dos Servidores foi obtido excluindo da planilha 

orçamentária os valores referentes ao sistema de exaustão e a rede de dutos, uma vez que estes 

itens foram considerados separadamente na planilha do HFB. 

Por esta razão, e levando em consideração critérios de similaridade de objeto e segurança, será 

adotado como valor de referência para o HFB o valor por TR utilizado no Hospital dos 

Servidores (R$6.790,34/TR), maior valor encontrado. 

Ressaltamos, no entanto, que a utilização deste valor de referência tem por objetivo a 

determinação de um eventual sobrepreço no contrato em questão, devendo a Divisão de 

Engenharia do Hospital, no menor prazo possível, realizar o estudo técnico/econômico 

supracitado, com o intuito de determinar qual é a melhor opção para o HFB (com relação ao 

retrofit), bem como o valor adequado de mercado para fornecimento e instalação deste sistema. 

Assim sendo, torna-se imprescindível que o Fiscal do contrato atue formalmente junto à empresa 

Midas engenharia Ltda, no sentido de impedir que esta proceda à compra dos equipamentos. Vale 

ressaltar que durante as vistorias à obra verificou-se que a área do centro cirúrgico, local que será 

atendido por esta instalação de climatização, ainda não foi liberada para o início das obras e nem 

há previsão de quando será. Portanto, o sobrepreço apurado para este item é de R$(15.070,50-

6790,34)/TR x 180 TR  = R$1.490.428,80. 
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Item 14.3 – Sistema de exaustão mecânica para as salas cirúrgicas, anatomia e expurgo (pressão 

negativa) – 17 unidades – Valor Unitário = R$63.507,75 e Valor Total = R$1.079.631,75 

No caso do sistema de exaustão das salas do centro cirúrgico, contratado por um valor de 

R$1.079.631,75, cabe ressaltar que não havia no processo de licitação nenhuma informação 

sobre o que compunha cada uma das 17 unidades da planilha orçamentária. Diante desta 

completa falta de informação sobre o sistema, solicitou-se, por meio da SF número 

201112401/003 (item 5), que a divisão de engenharia do HFB apresentasse o projeto do sistema 

contratado e a composição de preço unitário deste item. Após três reiterações (SF‟s números 

201112401/004, 201112401/006, 201112401/011) a empresa Midas, e posteriormente a Divisão 

de Engenharia do HFB, apresentou a seguinte descrição do sistema: 

“O sistema de exaustão mecânica para sala cirúrgica, anatomia e expurgo, compreende 

um total de dezessete pontos e cada conjunto é composto de 02 exaustores centrífugos, 

caixa de filtragem especial estanque.”  

A primeira questão que se coloca é que a divisão de engenharia do HFB não sabe o que contratou 

a um preço de R$1.079.631,75, pois quando questionada a respeito, apenas repassou a resposta 

dada pela empresa contratada. A própria resposta da empresa também não esclarece os aspectos 

técnicos do que se propõe fornecer, tais como vazão de ar, pressão estática, tipo de filtragem, etc. 

São dados básicos e necessários para a definição e correta orçamentação do sistema.  

Diante dos fatos apresentados esta equipe de auditoria, no intuito de estimar o valor de cada 

unidade a ser fornecida para que se proceda à verificação de existência de sobrepreço, realizou o 

cálculo de um sistema de exaustão, tomando por base as normas para este tipo de instalação em 

estabelecimentos hospitalares (ABNT NBR 7256 – Norma Brasileira para Tratamento de ar em 

estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) – Requisitos para projeto e execução das 

instalações), bem como as dimensões médias das salas cirúrgicas do HFB (área média de 30 m² 

por sala, obtida da planta baixa do 5
o
 pav do centro cirúrgico). De posse desses dados elaborou-

se a composição de preço para cada unidade do sistema de exaustão para as salas cirúrgicas, a 

qual é apresentada a seguir.  

Cabe ressaltar que este é um valor estimativo e que o valor correto deverá ser apurado quando da 

apresentação do projeto executivo do sistema de exaustão para as salas do centro cirúrgico. 

 

 

Portanto, o sobrepreço apurado para este item é de R$(63.507,75-5.801,91)/Un x 17 Un = 

980.999,28. 
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Item 14.4 – Sistema de exaustão mecânica para os banheiros e câmara escura – 07 unidades – 

Valor Unitário = R$17.638,35 e Valor Total = R$123.468,45 

Da mesma forma que no sistema de exaustão para as salas cirúrgicas, não havia nenhuma 

descrição do sistema a ser fornecido na documentação apresentada na licitação. Desta maneira 

solicitou-se, por meio da SF número 201112401/003 (item 5), que a divisão de engenharia do 

HFB apresentasse a composição de preço unitário deste item. Após três reiterações (SF‟s 

números 201112401/004, 201112401/006, 201112401/011) a empresa Midas apresentou a 

seguinte descrição do sistema: 

“2 – O sistema de exaustão mecânica para banheiro e câmara escura e outros, 

compreende um total de dezoito pontos. Cada conjunto é composto de 01 exaustor tipo 

ventokit e duto flexível.” 

De posse desta informação, bem como da informação sobre a vazão de ar dos exaustores (obtida 

a partir do documento apresentado como projeto executivo do sistema de ar condicionado da 

enfermaria clínica cirúrgica A – 126 m³/h), foi possível selecionar o modelo de exaustor ventokit 

a ser utilizado, bem como o duto flexível e a grade de ventilação. A partir destes dados elaborou-

se a composição de preço unitário para fornecimento e instalação de cada unidade, a qual é 

apresentada abaixo: 

 

 

Portanto, o sobrepreço apurado para este item é de R$(17.638,35-532,34)/Un x 17 Un = 

R$119.742,07. 

 

Item 14.6 – Duto em chapa galvanizada com isolamento térmico de 25 mm de lã de vidro – 491 

metros – Valor Unitário = R$302,18 e Valor Total = R$148.367,93 

Conforme já descrito quando da análise do item 14.2, o sistema de ar condicionado foi licitado 

sem que houvesse um projeto básico que permitisse quantificar e definir, com o grau de precisão 

adequado, os equipamentos e serviços a serem contratados. No caso dos dutos em chapa 

galvanizada, existe um problema adicional detectado no contrato, pois a unidade que aparece na 

planilha é o metro linear, unidade esta inadequada, pois os ramais dos dutos apresentam seções 

transversais variáveis ao longo de cada trecho. Ou seja, a quantidade de material e mão de obra a 

ser utilizada varia conforme a secção do duto, tornando impreciso qualquer pagamento a ser 

efetuado utilizando como base esta unidade. A prática usual de mercado é o pagamento por Kg 

de duto instalado, variável esta que independe da seção do duto, tornando, portanto, mais preciso 

e adequado o processo de pagamento. Neste sentido convém destacar que o contrato para 

execução da obra de reforma no 5º pavimento do mesmo bloco, proveniente do pregão 65/2010, 

executado pela empresa Engeum Geologia e Engenharia Ltda, prevê a execução da rede de dutos 

com pagamento por Kg de duto instalado. 
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Cabe ressaltar que a prática de quantificação e pagamento da rede de dutos em metros lineares 

também está sendo empregada em outro contrato no HFB, com a empresa MTH - Projetos, 

construções e reformas Ltda. A diferença, no entanto, está no preço cobrado no metro linear de 

duto, que no caso do contrato da MTH é de R$99,65, enquanto que no caso do contrato da 

empresa Midas é de R$302,18. Diante de tamanha divergência nos preços de serviços idênticos 

foi emitida a solicitação de Fiscalização n
o 

201112401/005 solicitando esclarecimentos. A 

resposta ao questionamento foi dada pela Divisão de Engenharia do HFB, a qual repassou a 

resposta da empresa Midas, transcrita abaixo: 

“O sistema de dutos a ser usado nas obras, são especiais, cem por cento estanques, 

para evitar contaminação dos ambientes, inclusive entreforro. A diferença do custo do 

metro está relacionada diretamente à condição acima, acrescentando-se ainda, que as 

altas vazões exigidas para estes ambientes, determinam a necessidade de dutos com 

seções maiores, determinando a utilização de chapas com peso específico maior, de 

acordo com a norma agregando ainda custos diferenciados para suportação dos 

mesmos. Todas as definições estão estabelecidas na NBR 7256.” 

De acordo com a justificativa apresentada, a demanda por maiores vazões de ar na área do centro 

cirúrgico implicaria em dutos com chapas de maior espessura. Desta forma, para verificação do 

valor adequado a ser pago, torna-se necessário fazer uma separação entre os dutos a serem 

executados na área do centro cirúrgico e aqueles das áreas da enfermaria clínica cirúrgica A e da 

ortopedia, os quais seriam semelhantes àqueles do contrato da MTH. Devido à falta de projeto 

básico/executivo destas áreas, será feita a estimativa da quantidade de dutos a partir da área em 

m² destes ambientes.  

Desta forma, e considerando que a enfermaria e a ortopedia apresentam área total de 818 m² e 

que o centro cirúrgico apresenta área de 1485 m² (dados repassados pela Divisão de engenharia 

do HFB), estima-se que dos 491 metros de duto quantificados na planilha, 174 metros 

correspondem à enfermaria e ortopedia e 316 metros ao centro cirúrgico. Assim sendo, para 

efeito de estimativa de eventual sobrepreço, consideraremos como referência de preço para os 

174 metros de dutos da enfermaria e ortopedia, o valor do contrato com a empresa MTH 

(R$99,65/metro). 

Para os dutos a serem fornecidos e instalados na área do centro cirúrgico foi realizada pesquisa 

de mercado e verificou-se que o preço apresentado encontra-se dentro dos padrões de mercado 

quando considerados dutos tipo TDC executados especificamente para ambiente de centro 

cirúrgico. Ou seja, o preço contratado, apesar da falta de especificações do projeto básico, deve 

ser considerado para fornecimento de duto tipo TDC (dutos que utilizam processo mecanizado 

de fabricação, com juntas flangeadas), pois somente este garante a estanqueidade necessária em 

um ambiente de centro cirúrgico. Cabe à fiscalização, portanto, exigir que seja fornecido este 

tipo de duto, não aceitando os dutos fabricados na obra e unidos por chaveta. Além disso, deve 

ser exigido que seja feito o teste de estanqueidade quando da conclusão dos dutos, de forma a 

demonstrar que o duto entregue atende às necessidades. 

Para efeito de verificação de sobrepreço calculou-se o valor do metro linear do duto levando em 

consideração a média ponderada dos dois valores (V médio = (99,65*174+302,18*316)/491) = 

R$229,79/mt). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor afirma que todos os itens constantes das planilhas de serviço auditadas estão sendo 

revistos a fim de que sejam feitas as devidas correções e saneamento das impropriedades 

apontadas. 
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Análise do Controle Interno: 

Não se aplica, uma vez que não houve contestação do sobrepreço identificado. 

Destaque-se que o Departamento de Gestão Hospitalar entendeu que, devido à quantidade 

considerável de inconsistências verificadas, era necessário suspender o contrato da referida obra, 

bem como os pagamentos de medições. O contrato foi suspenso pelo Ministério da Saúde por 

intermédio da Portaria 83/2012 do Ministério da Saúde. 

 

Recomendação 001: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, atentando para o fato de que a mediana 

do SINAPI é o limite para itens unitários, ainda que a licitação seja em regime de empreitada por 

preço global. 

Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.1.7. CONSTATAÇÃO  

Antecipação de pagamento no valor de R$ 338.122,33 no contrato nº 30/2010. 

Fato: 

Por meio da análise das planilhas de medição verificou-se que houve pagamento antecipado por 

serviços ainda não executados no contrato nº 30/2010 realizado com a empresa Midas 

Engenharia Ltda, vencedora do Pregão Eletrônico 108/2010. Tal prática contraria o disposto na 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União e na Lei 8.666/93, não se vislumbrando 

fundamento legal para que seja adotada pela Administração. Neste sentido, e a título 

exemplificativo, apresentamos trecho do Acórdão n
o
 1.726/2008 – TCU – Plenário, o qual dispõe 

que: 

“9.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos antecipados aos contratados quando não 

houver a conjunção dos seguintes requisitos assinalados no Acórdão 1.442/2003 – 1
a
 

Câmara: previsão no ato convocatório, da existência no processo licitatório de estudo 

fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida e 

estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem a Administração 

dos riscos inerentes à operação.” (grifo nosso) 

Cumpre mencionar também a obrigação imposta pelo artigo 40, inciso XIV, alínea d, da Lei n
o
 

8.666/93, conforme transcrição abaixo: 

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 

repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de 

licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 

recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 

envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
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(...) 

XIV – condições de pagamento, prevendo: 

(...) 

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por 

eventuais antecipações de pagamento;” (grifo nosso) 

Do exposto acima verifica-se que a possibilidade de eventuais antecipações de pagamento, além 

da obrigatoriedade de constar no edital da licitação, deveria ser vinculada a uma compensação 

financeira na forma de desconto, pois desta maneira estaria demonstrada a vantajosidade para a 

Administração. Tal fato porém não foi previsto no pregão nº 108/2010, contrato nº 30/2010, com 

a empresa Midas engenharia Ltda. 

No caso específico deste contrato, foram identificados os seguintes serviços pagos 

antecipadamente: 

g) Item 1.2 – Administração Local 

Na segunda e na terceira medições aprovadas pela fiscalização verificou-se que foram pagos 

R$201.300,83 relativos à Administração local. Da análise do diário de obras fornecido pela 

própria empresa Midas verificou-se que o valor correto a ser pago era de R$ 49.554,90, o que 

indica que foram pagos antecipadamente R$ 151.745,92. Ressalta-se que para determinação 

deste valor desconsiderou-se as horas de engenheiro sênior, uma vez que este não teve seus dias 

contabilizados no diário de obras e, segundo informações do arquiteto residente na obra, 

(Crea/RJ 151116/D), corresponderia ao Diretor da empresa, o qual passava eventualmente nas 

obras em execução. Ora, o diretor da empresa faz parte da administração central, a qual já foi 

considerada no BDI e, portanto não pode ser remunerado novamente. Por outro lado, o diário de 

obras também não demonstra a presença de mestre de obras, tendo sido excluído o valor medido 

na segunda medição. Por segurança, foi aceito o valor pago aos serventes (R$ 10.850,00), 

cabendo à Fiscalização, no entanto, verificar se estes já não estão sendo remunerados nas 

composições dos serviços da planilha orçamentária;  

h) Item 1.3 – Projetos executivos 

A planilha orçamentária prevê o pagamento de R$ 443.884,25 para o fornecimento dos projetos 

executivos de arquitetura e de instalações. Verificou-se que foram pagos na 1
a
 medição, de 

27/12/2010, o valor de R$ 221.6533,01, o que equivale à aproximadamente 50% do valor total. 

Após apresentação dos projetos executivos medidos, verificou-se que apenas uma parte dos 

projetos da enfermaria da clínica cirúrgica foi apresentada, restando apresentar os projetos da 

Ortopedia e do Centro Cirúrgico (maior de todas as áreas). Considerando que a enfermaria da 

clínica cirúrgica ocupa uma área de aproximadamente 400 m², conclui-se que, ainda que todo o 

projeto executivo desta área tivesse sido entregue, o valor a ser pago seria de R$77.096,70 e não 

de R$ 221.6533,01, o que resulta em um pagamento antecipado de R$ 144.556,41; 

i) Item 14.0 – Climatização 

A planilha orçamentária contempla o fornecimento e instalação de 4 unidades de self contained 

de 15 a 20 Tr‟s com caixa de filtragem. Em vistoria à obra verificou-se que não existe nenhuma 

unidade instalada, porém, a análise dos pagamentos realizados indica que na segunda medição 

foram pagos, antecipadamente, R$ 41.820,00, o que equivale a 25% do valor do item; 

Diante do exposto conclui-se que de um total de R$779.545,58 medidos até a terceira medição, 

foram pagos antecipadamente R$ 338.122,33. 
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Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor admite que, em relação à administração local (item 1.2), houve equívoco da fiscalização 

no cômputo das horas referentes aos profissionais do contrato e que já providenciou a separação 

das planilhas por obras e os consequentes acertos, afirmando que fará o mesmo procedimento no 

caso do projeto executivo (item 1.3), apesar de entender que neste caso não houve adiantamento, 

pois os projetos já se encontravam em fase de desenvolvimento e com acompanhamento do 

engenheiro supervisor do hospital. Com relação ao sistema de climatização, afirma que se adotou 

o critério de medir 25% do valor dos equipamentos com a apresentação da nota fiscal, uma vez 

que a programação da entrega estava agendada com prazo inferior ao trâmite do pagamento da 

fatura da empresa. 

 

Análise do Controle Interno: 

Como não foi apresentado aditivo contratual por meio do qual tenha sido formalizada entre as 

partes a revisão dos preços do contrato, não foi possível omitir opinião sobre esta parte da 

constatação. 

Quanto ao critério de medição do sistema de climatização cabe ressaltar que a realização de 

pagamentos antecipados carece de: “previsão no ato convocatório, existência no processo 

licitatório de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida 

e estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem a Administração dos 

riscos inerentes à operação”, segundo reiterada jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

Destaca-se que o foco da análise desta Controladoria não é meramente a existência ou não de 

prejuízo financeiro. O gestor público deve, nos seus atos de gestão, cercar-se de medidas 

administrativas cabíveis de forma a cumprir fielmente as cláusulas estabelecidas em 

instrumentos contratuais. No caso em tela, não houve previsão no instrumento convocatório e 

não existe estudo fundamentado comprovando a necessidade e economicidade que respalde a 

realização de pagamento pelo fornecimento de materiais sem a execução do respectivo serviço. 

Por fim não foram adotadas medidas que resguardassem a administração dos riscos inerentes a 

esta operação.  

Destaque-se que o Departamento de Gestão Hospitalar entende que, devido à quantidade 

considerável de inconsistências verificadas, é necessário suspender o contrato da referida obra, 

bem como os pagamentos de medições. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 002: 

Abster-se de realizar pagamentos de serviços ainda não executados, quando a previsão de 

pagamento antecipado não estiver expressa no edital da licitação e os motivos que a justifiquem 

não estejam comprovados. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos. 
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2.1.1.8. CONSTATAÇÃO  

Prejuízo potencial, referente contrato nº 30/2010, devido à falta de planejamento do HFB, 

no valor de R$ 94.718,15. 

Fato: 

Em vistoria à obra realizada pela empresa Midas Engenharia Ltda, contrato nº 30/2010, 

vencedora do Pregão Eletrônico 108/2010, no 4º pavimento do Prédio Central do HFB verificou-

se que não existia canteiro de obras no local, apesar de a fiscalização já ter pago R$ 94.718,15, o 

que equivale a 69,3% do total deste item na planilha orçamentária. Quando questionado, o fiscal 

do contrato alegou que o barracão teve que ser desfeito para abrir frente de trabalho para a 

empresa Globotec, vencedora do pregão nº 125/2010, para execução de serviço de reforma e 

readequação física do setor de emergência, localizado no térreo do mesmo prédio. Segundo o Sr. 

Jonas, como não havia sido liberada frente de trabalho na parte interna do prédio decidiu-se por 

liberar a execução do serviço de ampliação da emergência na parte externa, o que exigiu a 

demolição do barracão recém construído pela empresa Midas. Diante desta situação a empresa 

Midas Engenharia passou a utilizar como “canteiro de obras” um espaço de duas salas 

localizadas no ambiente que ela própria está reformando no 4º pavimento do prédio 1.  

O fato acima descrito demonstra que a falta de planejamento da equipe da Divisão de Engenharia 

do HFB, ao contratar 3 empresas diferentes para executarem o mesmo tipo de serviço (reforma e 

readequação) em um mesmo prédio, sem que as áreas tivessem plenamente desocupadas, gerou 

um prejuízo à Administração de R$ 94.718,15. Convém ressaltar que as 3 obras foram licitadas 

em um intervalo de tempo de 4 meses (pregão 65/2010 de maio de 2010, pregão 125/2010 de 

junho de 2010 e pregão 108/2010 de agosto de 2010). Ora, se o contrato com a empresa 

Globotec foi assinado antes do contrato com a empresa Midas, já era previsível que a área em 

questão passaria por obras, não sendo admitido que a fiscalização do HFB permitisse a 

construção do canteiro de obras no mesmo local. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor afirma que não haverá prejuízo financeiro, uma vez que foi disponibilizada nova área 

para montagem dos barracões sendo que o material pago será utilizado. Informa também que, 

devido à constatação de uma diferença de cotas de projeto e medida no local, houve uma 

alteração na execução da obra do setor de emergência que resultou no avanço de 2 metros na 

área delimitada, obrigando, com isso, à retirada dos barracões montados. 

 

Análise do Controle Interno: 

Primeiramente deve-se ressaltar que, em vistoria à obra o fiscal do contrato informou que o 

barracão foi desmontado para abrir frente de trabalho para a empresa que iria executar a obra do 

setor de emergência, não mencionando em nenhum momento o problema de diferença de cotas. 

Deve-se verificar a necessidade, neste momento, de reconstrução do barracão, uma vez que após 

a sua derrubada a empresa passou a ocupar uma área do próprio pavimento em reforma como 

almoxarifado e escritório e tem utilizado este espaço desde então.  

De qualquer forma, o prejuízo financeiro não será completamente eliminado, uma vez que a 

empresa contratada não reconstruirá o barracão sem que receba, por isso, uma compensação 

financeira pela mão de obra empregada na montagem (considerando que o material será todo 

reaproveitado). 
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Recomendação 001: 

Efetuar, anteriormente às futuras contratações, o planejamento detalhado das intervenções a 

serem realizadas, inclusive com a participação de servidores dos outros departamentos do 

hospital, com o intuito de antecipar e minimizar os problemas verificados por esta equipe de 

auditoria; 

 

 

2.1.1.9. CONSTATAÇÃO  

Celebração do Contrato nº 22/2010 com sobrepreço de R$ 4.854.189,12. 

Fato: 

Tomando-se por referência a planilha orçamentária da contratada Trial Constutora Ltda, 

apresentada na proposta do Pregão Eletrônico nº 64/2010, para a execução das obras e serviços 

do Contrato n.º 22/2010, procedeu-se a análise dos preços unitários dos serviços contratados, em 

comparação àqueles previstos no SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil), mantido pela Caixa Econômica Federal. Foram, subsidiariamente, utilizadas 

as seguintes fontes de consulta de preços para obras e serviços de engenharia: 

 a) EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro. 

 b) SISCOB – Sistema de Acompanhamento de obras e Serviços. 

 c) SBC – Informativo Sistema Brasileiro de Custos 

 d) Pesquisa de mercado. 

A tabela a seguir apresenta os referenciais de preço adotados pela CGU, bem como o sobrepreço 

apontado. Convém ressaltar que a análise efetuada contemplou uma amostra de R$8.669.622,91, 

o que equivale a 61% do valor total do contrato (R$14.305.000,00), para a qual se apurou um 

preço de mercado de R$3.815.433,79,  indicando um sobrepreço de R$4.854.189,12 (127%). 

Tabela com o sobrepreço apurado 

 
 

 

Entre os itens onde foi constatado o sobrepreço, merece destaque o item referente ao 

Fornecimento e instalações de janelas com vidro duplo 3mm com persianas internas nos prédios 

1 e 2 assim como o item que se refere a proteção de fachada com tela de propileno os quais serão 

tratados detalhadamente a seguir. 

 

ITEM SERVIÇO UN. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO  

R$

PREÇO TOTAL       

R$

PREÇO 

UNITÁRIO  

R$

PREÇO TOTAL       

R$
SOBREPREÇO R$

3.4.1
Fornecimento e instalações de janelas com vidro duplo 3mm com persianas

internas nos prédios 1 e 2
m² 2.090,00 3.369,19 7.041.607,10 1.444,99 3.020.029,10 4.021.578,00

2.1.12
Aluguel de elev. p/ obra em elem. Tubulares guincho de 10 CV altura

média 20 m
um x mês 42,00 3.544,77 148.880,34 2.616,05 109.874,10 39.006,24

2.1.13 Montagem e desmont. de elevador de obra. UN. 6,00 4.304,35 25.826,10 1.832,57 10.995,42 14.830,68

3.1.11
Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de

madeira com arame galvanizado
m² 14.775,50 36,07 532.952,29 4,87 71.956,69 460.995,60

3.1.12 Bandeja salva-vidas/ coleta de entulhos, com tábuas m² 553,00 248,27 137.293,31 142,26 78.669,78 58.623,53

3.1.15 Aluguel de andaime tubular consid. A projeção vert m² x mês 5.600,00 17,44 97.664,00 14,54 81.424,00 16.240,00

3.6.4 Pintura latex acrílica ambientes internos/ externos duas demãos. m² 30.101,00 22,77 685.399,77 14,70 442.484,70 242.915,07

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 8.669.622,91 3.815.433,79

4.854.189,12R$          

LICITADO REFERENCIAL CGU

TOTAL GERAL DO SOBREPREÇO ENCONTRADO NO CONTRATO 22/2010 (TRIAL ENGENHARIA LTDA)
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Item 3.4.1 – Fornecimento e instalações de janelas com vidro duplo 3mm com persianas internas 

nos prédios 1 e 2 – 2090 m² – Valor Unitário = R$3.369,19 e Valor Total = R$7.041.607,10 

HFB O contrato prevê o fornecimento de 2090 m² de janela de 1,45 x 1,05 mts (1,52 m² por 

janela), o que resulta em aproximadamente 1370 janelas. Com os dados do contrato verificou-se 

que cada janela está sendo fornecida a um preço de R$3.369,19 (com BDI de 27,5%), totalizando 

R$7.041.601,88 apenas com este item. 

Inicialmente a equipe de auditoria questionou a Divisão de Engenharia do HFB sobre a 

necessidade de instalação deste tipo de janela e obteve como resposta a necessidade de 

manutenção do padrão existente, pois algumas janelas antigas já eram desse modelo, além do 

fato de que não seria permitido utilizar persiana externa nas dependências do hospital devido ao 

acúmulo de sujeira, além de reduzirem substancialmente o ruído, principalmente na face do 

prédio voltada para a Av. Brasil. Vistorias realizadas em campo demonstraram, no entanto, que as 

janelas fornecidas estão sendo montadas na própria obra, com vidros lisos comuns e de qualidade 

de acabamento e instalação bastante questionáveis, conforme pode ser verificado nas fotos a 

seguir. Além disso, verificou-se que as janelas antigas deste padrão, além representarem um 

número bastante reduzido, o que não justificaria a adoção desse mesmo padrão, apresentavam-se 

bastante sujas internamente (vide foto), o que demonstra a dificuldade de limpeza e de 

manutenção em caso de problemas na persiana. 

Verifica-se, portanto, que a escolha das janelas com vidro duplo, além de não se justificar 

tecnicamente, representa um ônus demasiadamente pesado para a Administração. Neste sentido, 

e mediante pesquisas de mercado feitas pela equipe de auditoria, caso tivesse escolhido uma 

janela com vidro duplo e com persiana integrada (externa), o valor por unidade já instalada seria 

de R$1.123,65 (com BDI diferenciado de 10% para material e 27,5% para mão de obra), o que 

representaria uma redução de 78% em relação ao valor contratado ou, em termos financeiros, 

uma economia de R$5.502.201,38 aos cofres públicos.  

Mesmo considerando o modelo adotado na licitação, o preço praticado no contrato não reflete a 

realidade de mercado. Por meio de pesquisa de mercado obteve-se proposta comercial, de 

empresa especializada em execução de serviços de esquadrias, para fornecimento e instalação de 

janela de vidro acústico com micropersiana entre vidros duplos, com câmera de ar desidratado, 

largura 1,05 m por 1,45 m de altura, de R$ 2.000,00/unidade, ou R$ 1.313,62/m². Aplicando-se 

BDI de 10% sobre o valor cotado no mercado (considerando que a empresa está fornecendo 

material e mão de obra), chegou-se ao preço unitário de referência de R$ 1.444,99/m², o que 

resultou, para este item, em um sobrepreço de R$ 4.021.578,00. 

Considerando ainda o sobrepreço apontado de R$ 1.924,20/m² (3.369,19-1.444,99), o 

quantitativo medido até o momento de 424 m² resulta em um superfaturamento de R$ 

815.860,80. 

Além disso, os serviços de esquadrias, já executados, não apresentam qualidade compatível com 

o preço pago pelo HFB por tais serviços, apresentando falhas e defeitos nos seguintes pontos 

listados abaixo: 

a) Borrachas de vedação; 

b) Usinagem dos perfis de baixa qualidade, comprometendo a vedação das esquadrias; 

c) Prumo e caimento inadequado para instalação das esquadrias comprometendo a 

estanqueidade do conjunto; 
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Foto do detalhe do acabamento do perfil Foto do detalhe dos parafusos de fixação 

  

  
Foto da fixação da esquadria por parafuso Foto do detalhe da sujeira na veneziana interna 

(janela antiga) 

 

 

- Item 3.1.11 – Proteção de fachada com tela de propileno fixada em estrutura de madeira com 

arame galvanizado 

 

O item em questão constitui a tela que é fixada aos andaimes da obra para impedir que os 

resíduos se espalhem sobre área pública. É um item secundário quando se analisa os serviços a 

serem executados no contrato, porém chamou a atenção da equipe de auditoria por corresponder, 

no orçamento contratado, ao valor de R$36,07/m², totalizando R$532.952,29. Quando das 

vistorias em campo verificou-se que a tela em questão apresentava aspecto antigo, já bastante 

utilizada, conforme se visualiza nas fotos a seguir. Por outro lado, causou estranheza que o valor 

da tela não tenha sido questionado pela Divisão de Engenharia do HFB, uma vez que o próprio 

SINAPI apresenta composição para este item, com preço unitário de R$4,87/m2 (com BDI de 

27,5%), resultando em um sobrepreço, para este item específico, de R$460.995,60. Cabe 

ressaltar, ainda, que já foram medidos e pagos o equivalente a 9.206 m², representando, portanto, 

um superfaturamento de R$287.227,20. 
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Foto da tela para proteção de fachada Foto da tela para proteção de fachada 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor afirma que todos os itens constantes das planilhas de serviço auditadas estão sendo 

revistos a fim de que sejam feitas as devidas correções e saneamento das impropriedades da se 

apresentem. 

 

Análise do Controle Interno: 

Como não foi apresentado aditivo contratual por meio do qual tenha sido formalizada entre as 

partes a revisão dos preços do contrato, não foi possível omitir opinião sobre esta constatação. 

 

Recomendação 001: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, atentando para o fato de que a mediana 

do SINAPI é o limite para itens unitários, ainda que a licitação seja em regime de empreitada por 

preço global. 

Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.1.10. CONSTATAÇÃO 

Antecipação de pagamento no valor de R$ 1.612.708,46 no contrato nº 22/2010.  

 

Fato: 

Por meio da análise das planilhas de medição verificou-se que houve pagamento antecipado de 

serviços ainda não executados em favor da Trial Constutora Ltda, contrato n.º 22/2010, 

vencedora do Pregão Eletrônico nº 64/2010. Tal prática contraria o disposto na jurisprudência do 
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Tribunal de Contas da União e na Lei 8.666/93, não se vislumbrando fundamento legal para que 

seja adotada pela Administração. Neste sentido, e a título exemplificativo, apresentamos trecho 

do Acórdão n
o
 1.726/2008 – TCU – Plenário, o qual dispõe que: 

“9.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos antecipados aos contratados quando não 

houver a conjunção dos seguintes requisitos assinalados no Acórdão 1.442/2003 – 1
a
 

Câmara: previsão no ato convocatório, da existência no processo licitatório de estudo 

fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida e 

estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem a Administração 

dos riscos inerentes à operação.” (grifo nosso) 

Cumpre mencionar também a obrigação imposta pelo artigo 40, inciso XIV, alínea d, da Lei n
o
 

8.666/93, conforme transcrição abaixo: 

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 

repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de 

licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 

recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 

envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

(...) 

XIV – condições de pagamento, prevendo: 

(...) 

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por 

eventuais antecipações de pagamento;” (grifo nosso) 

Do exposto acima verifica-se que a possibilidade de eventuais antecipações de pagamento, além 

da obrigatoriedade de constar no edital da licitação, deveria ser vinculada a uma compensação 

financeira na forma de desconto, pois desta maneira estaria demonstrada a vantajosidade para a 

Administração. Tal fato porém não foi previsto no pregão 64/2010. 

No caso específico do contrato da empresa Trial Construtora Ltda, foram identificados os 

seguintes serviços pagos antecipadamente: 

j) Itens 1.01 e 1.02 – Projetos executivos de arquitetura, ensaio de carga, estrutura 

metálica, elétrica, águas pluviais e SPDA 

O itens 1.01 e 1.02, referentes aos projetos executivos da obra foram pagos sem que os referidos 

projetos estivessem concluídos, representando o pagamento antecipado de R$ 297.039,76. 

 Item 3.4.1 – Fornecimento e instalações de janelas com vidro duplo 3mm com persianas 

internas nos prédios 1 e 2 

Por meio da análise das medições efetuadas e das vistorias in loco verificou-se que a quantidade 

de janelas instaladas era bastante inferior àquelas efetivamente medidas e pagas pela 

fiscalização. Diante da inconsistência verificada questionou-se o fiscal da obra, o qual 

encaminhou à equipe de fiscalização uma declaração da DIENG datada de 18/08/2011, 

informando que foram instaladas apenas 33,50 m² de esquadrias (equivalente à 22 janelas) de 

vidro duplo com micro persiana e não os 424 m² que haviam sido medidos (390,5 m² de janelas 

pagos antecipadamente). Comprovou-se, portanto, o pagamento antecipado de R$ 1.315.668,70. 

Verificou-se, portanto, que no contrato nº22/2010, firmado com a empresa Trial Construtora 

Ltda, foram pagos antecipadamente R$ 1.612.708,46. 
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Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor afirma que serão estornados R$65.324,28 dos R$170.126,03 efetivamente pagos pelos 

itens 1.01 e 1.02 (projetos executivos) e que a fiscalização equivocou-se quanto às metragens 

quadradas medidas, informando que atualmente encontram-se instalados 110,96 m², aguardando 

liberação de área para instalação de mais 65,36 m². 

 

Análise do Controle Interno: 

Não foram apresentadas as memórias de cálculo que embasaram o valor a ser estornado referente 

aos itens 1.01 e 1.02. Por outro lado, não foi mencionado estorno referente ao item 3.4.1, em que 

a Divisão de engenharia do HFB pagou o equivalente a 424 m², quando em vistoria à obra havia 

apenas 33,5 m² instalados, equivalendo a pagamento por serviços não realizados no valor de R$ 

1.315.668,70. Assim sendo, até que sejam apresentadas e aprovadas as memórias de cálculo dos 

estornos a serem feitos e realizadas as compensações financeiras com a empresa contratada, será 

mantida a constatação. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 002: 

Abster-se de realizar pagamentos de serviços ainda não executados, quando a previsão de 

pagamento antecipado não estiver expressa no edital da licitação e os motivos que a justifiquem 

não estejam comprovados. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.1.11. CONSTATAÇÃO 

Celebração do Contrato nº19/2010 com Sobrepreço de R$ 1.946.244,94. 

Fato: 

Tomando-se por referência a planilha orçamentária da contratada Tensor Empreendimentos Ltda, 

apresentada na proposta do Pregão Eletrônico nº 14/2010, para a execução das obras e serviços 

do Contrato n.º 19/2010, procedeu-se a análise dos preços unitários dos serviços contratados, em 

comparação àqueles previstos no SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil), mantido pela Caixa Econômica Federal. Foram, subsidiariamente, utilizadas 

as seguintes fontes de consulta de preços para obras e serviços de engenharia: 

 a) EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro; 

 b) SISCOB – Sistema de Acompanhamento de obras e Serviços; 

 c) proposta da empresa NBC Sistemas de Energia Ltda. 

Assim, a avaliação partiu da análise de uma amostra dos maiores valores (curva ABC) da 

planilha contratada, abrangendo um total de R$ 6.367.776,92 (R$ 5.943.867,11 se considerarmos 

a incidência de BDI de 10% sobre os itens a serem fornecidos por empresa especializada), o que 
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corresponde a 79% do valor total do contrato, para a qual se apurou um preço de mercado de R$ 

3.997.622,17. Como resultado desta análise verificou-se um sobrepreço de R$ 1.946.244,94. Este 

resultado é apresentado na tabela seguir: 

 

Tabela 1 - Sobrepreço apurado 

 
Obs.: Os itens 44 a 46 e 68 a 74 foram considerados com BDI de 10%, enquanto que os itens restantes foram considerados com BDI de 25%. 

 

 

ITEM SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO  R$

PREÇO TOTAL       

R$

PREÇO 

UNITÁRIO  

R$

PREÇO TOTAL       

R$
SOBREPREÇO R$

1 Engenheiro de produção Mês 8 20.625,00 165.000,00 9.626,27 77.010,12 87.989,88

3 Encarregado de elétrica Mês 24 5.500,00 132.000,00 4.083,20 97.996,79 34.003,21

4 Encarregado de civil Mês 8 5.150,00 41.200,00 4.083,20 32.665,60 8.534,40

5 Almorafixe Mês 8 3.125,00 25.000,00 2.755,99 22.047,90 2.952,10

7 Servente Mês 48 1.925,00 92.400,00 1.771,70 85.041,48 7.358,52

8 Eletricista de montagem eletromecânica Mês 96 3.300,00 316.800,00 2.384,80 228.941,23 87.858,77

9 Ajudante de montagem eletromecânica Mês 96 2.200,00 211.200,00 1.938,20 186.067,16 25.132,84

20
Pintura c/tinta acrílica int.ou ext., em tijolo, concreto liso,cimento-amianto, 

revestim., madeira e ferro,incl. 2 demãos de massa corr.
m² 600 24,00 14.401,23 11,77983539 7.067,90 7.333,33

40
Pintura c/tinta acrílica int.ou ext.,em tijolo ,concreto liso,cimento-amianto, 

revestim., madeira e ferro,incl. 2 demãos de massa corr.
m² 760 23,76 18.053,91 19,01234568 14.449,38 3.604,53

42 Fornecimento de manta vínilica espessura 2,5mm. m² 130 137,50 17.875,00 115,0205761 14.952,67 2.922,33

44 Fornecimento do painel de média tensão (PMT). pç 1 275.000,00 275.000,00 127.353,05 127.353,05 147.646,95

45 Fornecimento de painel de distribuição 380V (PD380). pç 1 44.000,00 44.000,00 20.484,97 20.484,97 23.515,03

46 Fornecimento do painel geral de distribuição (PGD). pç 1 550.000,00 550.000,00 430.754,25 430.754,25 119.245,75

48

Fornecimento dos cabos unipolares, cobertura preta, 90ºC, EPR, 

12/20kV, 35mm², fabricado conforme a NBR 7286 interligando o PMT 

aos Transformadores.

mt 120 36,12 4.334,57 25,56584362 3.067,90 1.266,67

50

Fornecimento de barramento elétrico para distribuição de média potência 

de 3000A - trifásico+neutro interligando os transformadores ao painel de 

sincronismo e transferência (PST) elemento reto de 3000mm.

pç 5 13.860,00 69.300,00 9.487,16 47.435,80 21.864,20

51

Fornecimento de barramento elétrico para distribuição de média potência 

de 3000A - trifásico+neutro interligando os transformadores ao painel de 

sincronismo e transferência (PST) elemento reto de 2000mm.

pç 10 11.375,00 113.750,00 6.324,77 63.247,74 50.502,26

52

Fornecimento de barramento elétrico para distribuição de média potência 

de 3000A - trifásico+neutro interligando os transformadores ao painel de 

sincronismo e transferência (PST) elemento reto de 1000mm.

pç 3 9.037,50 27.112,50 3.162,39 9.487,16 17.625,34

53

Fornecimento de barramento elétrico para distribuição de média potência 

de 3000A - trifásico+neutro interligando os transformadores ao painel de 

sincronismo e transferência (PST) cotovelo horizontal de 572mm x 572mm.

pç 8 7.825,00 62.600,00 3.001,58 24.012,67 38.587,33

54

Fornecimento de barramento elétrico para distribuição de média potência 

de 3000A - trifásico+neutro interligando os transformadores ao painel de 

sincronismo e transferência (PST) cotovelo horizontal de 500mm x 500mm.

pç 4 9.625,00 38.500,00 3.001,58 12.006,34 26.493,66

56

Fornecimento de cabo singelo flexível, 0,6/1kV, EPR, 90ºC, 400mm² 

interligando o painel de sincronismo e transferência (PST) ao painel geral de 

distribuição (PGD).

mt 800 123,37 98.699,59 107,2222222 85.777,78 12.921,81

58

Fornecimento de transformador isolador trifásico a seco 500kVA, IP 21, 

tensão de entrada 220V, tensão de saída 380V, classe térmica F, 

freqüência 60 Hz.

pç 1 47.000,00 47.000,00 42.121,32 42.121,32 4.878,68

65

Fornecimento de condicionador de ar tipo unidade modular (splitão) 

composto por módulo evaporador e módulo condensador capacidade de 

15 TR.

pç 2 42.125,00 84.250,00 22.373,76 44.747,51 39.502,49

68 Fornecimento do painel geral normal do prédio 1 (PC 1N). pç 1 190.850,00 190.850,00 65.080,24 65.080,24 125.769,76

69 Fornecimento do painel geral emergência do prédio 1 (PC 1E). pç 1 563.482,70 563.482,70 205.315,76 205.315,76 358.166,94

70 Fornecimento do painel geral do prédio 2     (PC 2). pç 1 462.000,00 462.000,00 201.424,42 201.424,42 260.575,58

73 Fornecimento do painel geral do prédio 5     (PC 5). pç 1 132.000,00 132.000,00 123.734,34 123.734,34 8.265,66

74 Fornecimento do painel geral do prédio 6     (PC 6). pç 1 132.000,00 132.000,00 113.914,01 113.914,01 18.085,99

76

Fornecimento de cabo singelo flexível, 0,6/1kV, EPR, 90ºC, 400mm² 

interligando o painel geral de distribuição (PGD) ao painel geral emergência 

do prédio 1 (PC1E) e painel geral do prédio 2 (PC 2).

mt 6.700,00 123,37 826.609,05 107,2222222 718.388,89 108.220,16

77

Fornecimento de cabo singelo flexível, 0,6/1kV, EPR, 90ºC, 300mm² 

interligando o painel geral de distribuição (PGD) ao painel geral do prédio 4 

(PC 4). - m

mt 2.800,00 110,87 310.448,56 82,5 231.000,00 79.448,56

78

Fornecimento de cabo singelo flexível, 0,6/1kV, EPR, 90ºC, 240mm² 

interligando o painel geral de distribuição (PGD) ao painel geral do prédio 3 

(PC 3) e ao painel geral do prédio 5 (PC 5).

mt 5.500,00 60,00 330.000,00 53,17901235 292.484,57 37.515,43

80
Aluguel de grupos geradores em container isolado, 440kVA, para atender 

as cargas emergenciais, com tanque de combustível de 400 litros.
Mês 16 31.250,00 500.000,00 20.437,50 327.000,00 173.000,00

81
Cabo singelo flexível 0,6/1kV, EPR, 90ºC ,240mm²,  interligando os 

grupos geradores as cargas
mt 800 60,00 48.000,00 53,17901235 42.543,21 5.456,79

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.943.867,11 3.997.622,17

1.946.244,94R$          TOTAL GERAL DO SOBREPREÇO ENCONTRADO NO PREGÃO 22/2010 (TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA)

LICITADO REFERENCIAL CGU
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Com relação à necessidade de diferenciação de BDI cabe destacar que ao analisar as planilhas 

orçamentárias verificou-se que foi apresentado uma taxa de BDI (Bonificações e despesas 

Indiretas) única para todos os itens da planilha. Ocorre que as referidas planilhas orçamentárias 

não contemplam apenas a execução de serviços de construção civil, mas também a instalação de 

equipamentos eletromecânicos de valor relevante, tais como sistemas de ar condicionado, 

exaustão mecânica e quadros elétricos, cujos valores são substanciais quando comparados ao 

restante dos itens de cada contrato. 

Sobre o tema, conforme previsão do art 23, §1º, da Lei 8.666/93, existe a obrigação de parcelar 

obras públicas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis. 

Porém, diante da impossibilidade técnica e econômica do parcelamento, devidamente justificada, 

não é cabível à administração aplicar de forma linear o percentual geral de BDI sobre todos os 

itens da planilha de preços, englobando inclusive itens onde a contratada atua como mera 

intermediadora no fornecimento de equipamentos por terceiros, ou onde o valor dos 

equipamentos instalados representa parcela representativa dos custos envolvidos, visto que este 

tipo de prática termina por onerar excessivamente a equação do equilíbrio econômico-financeiro 

em desfavor da administração pública. Assim sendo, em casos onde as obras contratadas 

possuam parcela relevante demandada por determinado equipamento ou pelo fornecimento de 

serviço com natureza específica, usualmente executados por pessoas ou empresas especializadas 

naquele setor, e onde é inviável o parcelamento da licitação, cabe, segundo a pratica vigente no 

âmbito da administração pública federal, a aplicação de taxa de bonificação (BDI) reduzida para 

os itens orçamentários que envolvem o fornecimento de equipamentos e/ou insumos, utilizando-

se normalmente valores máximos da ordem de 10% para intermediação/aquisição, conforme 

exemplo registrado no subitem 9.2.3 do Acórdão TCU n.º 2158/2008- Plenário, o qual será 

transcrito a seguir. 

“9.2.3. Prever BDI diferenciado para os elementos complementares do cais (subitens 

3.3.1 a 3.3.4 e 4.3.1ª 4.3.4) de forma a adotar, exclusivamente para esses equipamentos, 

percentuais aceitáveis e compatíveis com o empreendimento, observando-se os 

parâmetros usualmente admitidos pela jurisprudência do TCU, a qual indica a 

aceitação de percentual máximo de 10% para a simples aquisição/intermediação 

perante terceiros, cabendo à própria emap verificar, junto ao consórcio, a restrição 

desse percentual a apenas itens fornecidos por terceiros, caso se constate que os 

serviços inerentes a montagem ou instalação, indicados na composição do custo 

unitário, estejam a cargo do próprio consórcio, conforme ressalvado pelo relator;” 

O entendimento acima exposto, acerca da necessidade de aplicar-se percentuais de BDI 

diferenciados e reduzidos para as parcelas que envolvam o fornecimento de insumos ou 

equipamentos, e que sejam materialmente relevantes no custos total da obra, já foi pacificado no 

âmbito do TCU, segundo diversos julgados dessa corte, exemplificados pelos Acórdão Plenário 

n.º 325/2007, de 14/03/2007, n.º 1020/2007, de 30/05/2007, n.º 2189/2007, de 17/10/2007, que 

resultaram inclusive na Súmula TCU n.º 253, de 31/03/2010, a seguir transcrita: 

“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da 

licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e 

equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com 

especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço 

global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas 

Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.”(grifo nosso) 

Diante de todo o exposto, esta equipe de auditoria aplicou o percentual de BDI de 10% para os 

itens 44 a 46 e 68 a 74. 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 44 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor afirma que todos os itens apontados como apresentando sobrepreço, bem como aqueles 

constantes das planilhas dos serviços ora auditados estão sendo revistos a fim de que sejam feitas 

as devidas correções e saneamento das impropriedades que porventura se apresentem. 

 

Análise do Controle Interno: 

Não cabe análise uma vez que o gestor apenas se comprometeu a realizar uma revisão de todos 

os preços contratados. 

 

Recomendação 001: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, atentando para o fato de que a mediana 

do SINAPI é o limite para itens unitários, ainda que a licitação seja em regime de empreitada por 

preço global. 

Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 

 

 

2.1.1.12. CONSTATAÇÃO 

Antecipação de pagamento no valor de R$ 1.865.569,00 no Contrato nº19/2010.  

Fato: 

Por meio da análise das planilhas de medição verificou-se que houve pagamento antecipado por 

serviços ainda não executados no contrato nº 19/2010 realizado com a empresa Tensor 

Empreendimentos Ltda, vencedora do Pregão Eletrônico nº 14/2010. Tal prática contraria o 

disposto na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e na Lei 8.666/93, não se 

vislumbrando fundamento legal para que seja adotada pela Administração. Neste sentido, e a 

título exemplificativo, apresentamos trecho do Acórdão n
o
 1.726/2008 – TCU – Plenário, o qual 

dispõe que: 

“9.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos antecipados aos contratados quando não 

houver a conjunção dos seguintes requisitos assinalados no Acórdão 1.442/2003 – 1
a
 

Câmara: previsão no ato convocatório, da existência no processo licitatório de estudo 

fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida e 

estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem a Administração 

dos riscos inerentes à operação.” (grifo nosso) 

Cumpre mencionar também a obrigação imposta pelo artigo 40, inciso XIV, alínea d, da Lei n
o
 

8.666/93, conforme transcrição abaixo: 

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 

repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de 
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licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 

recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 

envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

(...) 

XIV – condições de pagamento, prevendo: 

(...) 

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por 

eventuais antecipações de pagamento;” (grifo nosso) 

Do exposto acima verifica-se que a possibilidade de eventuais antecipações de pagamento, além 

da obrigatoriedade de constar no edital da licitação, deveria ser vinculada a uma compensação 

financeira na forma de desconto, pois desta maneira estaria demonstrada a vantajosidade para a 

Administração. Tal fato porém não foi previsto no pregão nº 14/2010. 

No caso específico do contrato da empresa Tensor Empreendimentos Ltda, foram identificados os 

seguintes serviços pagos antecipadamente: 

k) Item 1 – Administração Local/mão de obra 

Nas sete primeiras medições aprovadas pela fiscalização verificou-se que foram pagos R$ 

949.900,00 relativos à administração local e mão de obra. Da análise do diário de obras 

fornecido pela própria empresa Tensor verificou-se que o valor correto a ser pago deveria ser de 

R$ 229.444,75, o que indica que foram pagos antecipadamente R$ 720.455,25. Conforme Tabela 

de valores de mão de obra pagos antecipadamente. 

Tabela 2 - Valores de mão de obra pagos antecipadamente 

Medição Mês de referência Valor Pago (*) Valor Apurado Valor pago a maior 

1ª Setembro 2010 108.560,00 20.500,00 88.060,00 

2ª Outubro 2010 108.560,00 20.500,00 88.060,00 

3ª Novembro 2010 108.560,00 20.500,00 88.060,00 

4ª Dezembro 2010 108.560,00 20.500,00 88.060,00 

5ª Janeiro 2011 108.560,00 28.335,20 80.224,80 

6ª Fevereiro 2011 108.560,00 33.359,80 75.200,20 

7ª Março 2011 108.560,00 39.860,80 68.699,20 

TOTAL 759.920,00 183.555,80 576.364,20 

BDI 25% 189.980,00 45.888,95 144.091,05 

TOTAL GERAL 949.900,00 229.444,75 720.455,25 

Fonte: - Planilhas de medições (primeira a sétima); 

 - Diário de Obras. 

Obs.: (*) Do valor total pago em cada medição para o item 1, foi diminuído o valor de EPI's e 

ferramentas (itens 1.10 e 1.11). 

Convém esclarecer que a planilha orçamentária da Tensor apresenta os custos de mão de obra 

destacados dos materiais, ou seja, apresenta itens na planilha orçamentária apenas para mão de 

obra e outros para materiais. Essa peculiaridade na estrutura dos preços pode ser verificada na 

planilha de composição de custos e formação de preços, e se aplica para os serviços de 

montagem elétrica da subestação e dos ramais alimentadores dos painéis gerais de cada prédio 

do complexo hospitalar. 

A verificação do pagamento de mão de obra sem a devida contraprestação foi apurada pela 

comparação dos serviços de administração/mão de obra, discriminados no item 01 das planilhas 

de medição e os registros do diário de obras. O item 01 apresenta todos os profissionais 

necessários para realizar os serviços e para administração da obra. 
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Os diários de obra elaborados pela Tensor e disponibilizados pelo Hospital Federal de 

Bonsucesso não foram elaborados diariamente e não apresentam os registros das ocorrências 

diárias da obra. Para apurar a quantidade de mão de obra nos intervalos dos dias em que não 

houve registro, foi considerado que o efetivo apontado num determinado dia permaneceu na obra 

até que houvesse novo registro no diário. E do início da obra até o primeiro registro foi 

considerado o efetivo apontado neste primeiro lançamento. 

Convém registrar que em todas as sete medições atestadas a mesma quantidade de mão de obra, 

ou seja, 12,50% do item, em que pese os diferentes ritmos de andamento de uma obra de 

engenharia. O total medido e pago para o item equivale a 87,50%, enquanto que os serviços de 

montagem elétrica se resumem na instalação de aproximadamente 200 metros de leito para cabos 

elétricos. Nenhum dos serviços mais relevantes da obra havia sido iniciado. 

A mão de obra medida e paga se refere a 39 empregados, ou seja: 1 engenheiro, 2 técnicos de 

instalações, 3 encarregados de elétrica, 1 encarregado de civil, 1 almoxarife, 1 apontador, 6 

serventes, 12 eletricistas de montagem eletromecânica e 12 ajudantes de montagem 

eletromecânica. 

l) Item 7.9, 7.10, 7.11 e 7.12 – Cabos Elétricos 

Na primeira, segunda, quarta e quinta medições aprovadas pela fiscalização verificou-se que 

foram pagos R$1.594.562,50 relativos ao fornecimento de 18.000 metros de cabos singelo 

flexível, 0,6/1kV, EPR, 90ºC, em diversas bitolas. Em vistoria à obra verificou-se que havia 

estocado no pátio do Hospital somente 6.700 metros de cabos, equivalente a R$ 630.412,50, o 

que indica que foram pagos antecipadamente R$964.150,00, conforme demonstrado na Tabela 

de cabos armazenados na obra (vide fotos). 

 

Tabela de cabos armazenados na obra 

Item 
Descrição 

Sucinta 
Un. 

Valor 

Unit. 

Quant. 

Medida 

Valor Pago 

(R$) 

Quant. 

Verificada 

Valor da 

Quant. Verif. 

(R$) 

Quant. 

Medida a 

Mais 

Valor Pago a 

Mais (R$) 

7.9 Cabo 185 mm² m 34,00 3.000,00 102.000,00 0,00 0,00 3.000,00 102.000,00 

7.10 Cabo 400 mm² m 98,70 6.700,00 661.290,00 (1) 2.400,00 236.880,00 4.300,00 424.410,00 

7.11 Cabo 300 mm² m 88,70 2.800,00 248.360,00 (2) 1.500,00 133.050,00 1.300,00 115.310,00 

7.12 Cabo 240 mm² m 48,00 5.500,00 264.000,00 (3) 2.800,00 134.400,00 2.700,00 129.600,00 

TOTAL 18.000,00 1.275.650,00 6.700,00 504.330,00 11.300,00 771.320,00 

BDI 25%  318.912,50  126.082,50  192.830,00 

TOTAL GERAL  1.594.562,50  630.412,50  964.150,00 

Fonte: Planilhas de medições (primeira, segunda, quarta e quinta). 

Obs.: (1) quatro boninas de 600 metros; 

 (2) três bobinas de 500 metros; 

 (3) quatro boninas de 700 metros; 

 

Convém esclarecer que os itens da tabela acima referem-se apenas a fornecimento, pois a 

planilha orçamentária da Tensor apresenta os custos de mão de obra destacados dos materiais. 

m) Itens 2.2, 2.3 e 2.4 – Aluguel de container 

Na primeira, segunda, quarta, quinta, sexta e sétima medições aprovadas pela fiscalização 

verificou-se que foram pagos R$ 43.181,25 relativos ao aluguel de dez containers em cada uma 

das seis medições. São quatro containers tipo escritório, três containers tipo escritório com vaso 

sanitário e três containers tipo sanitário. Em vistoria à obra verificou-se que havia no canteiro de 
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obras apenas três containers (vide fotos), um de cada tipo citado, equivalente a R$ 13.248,75, o 

que indica que foram pagos antecipadamente R$ 29.932,50, conforme demonstrado na Tabela de 

aluguel de containers medidos. Ressalta-se que, caso se verifique que os containers não são 

necessários, tal valor deixa de ser considerado como pagamento antecipado e passa a configurar 

superfaturamento. 

 
Tabela de aluguel de containers medidos na primeira, segunda, quarta, quinta, sexta e sétima medições 

Item Descrição Sucinta Un. 
Valor 

Unit. 

Quant. 

Medida 

Valor Pago 

(R$) 

Quant. 

Verif. 

Valor da 

Quant. Verif. 

(R$) 

Quant. 

Medida a 

Mais 

Valor Pago a 

Mais (R$) 

2.2 

Aluguel de container, 

tipo escritório, inclusive. 

instal. elétrica, excl. 

transp., carga e desc. 

unxm 458,00 24,00 10.992,00 6,00 2.748,00 18,00 8.244,00 

2.3 

Aluguel de container, 

tipo escritório, incl. 

instal., c/ 1 vaso sanit. e 1 

lavatório, excl. transp., 

carga e desc. 

unxm 535,50 18,00 9.639,00 6,00 3.213,00 12,00 6.426,00 

2.4 

Aluguel de container, 

tipo sanit., c/ 4 vasos 

sanit., 1 lavatório, 1 

mictório e 4 chuveiros, 

excl.transp., carga e desc. 

unxm 773,00 18,00 13.914,00 6,00 4.638,00 12,00 9.276,00 

TOTAL 60,00 34.545,00 18,00 10.599,00 42,00 23.946,00 

BDI 25%  8.636,25  2.649,75  5.986,50 

TOTAL GERAL  43.181,25  13.248,75  29.932,50 

Fonte: Planilhas de medições (primeira, segunda, quarta, quinta, sexta e sétima). 

Obs.: As quantidades medidas e verificadas são para os seis meses em que houve medição. 

 

n) Item 7.1 – Fornecimento de leito metálico para cabos 

Na sétima medição aprovada pela fiscalização verificou-se que foram pagos R$65.000,00 

relativos ao fornecimento de leito metálico para cabos tipo pesado medindo 600 mm x 100 mm 

para interligar a subestação aos painéis gerais dos prédios. Em vistoria à obra verificou-se a 

montagem de 220 m de leitos e outros 75 m (25 peças de 3 m) de leito estocados no canteiro da 

obra, totalizando 295 m de leito metálico para cabos (vide fotos). O total de leitos fornecidos 

equivalente a R$23.968,75, o que indica que foram pagos antecipadamente R$ 57.281,25, 

conforme demonstrado na Tabela de fornecimento de leitos metálicos para cabos. 

 

Tabela de fornecimento de leitos metálicos para cabos. 

Item Descrição Sucinta Un. 
Valor 

Unit. 

Quant. 

Medida 

Valor Pago 

(R$) 

Quant. 

Verif. 

Valor da 

Quant. Verif. 

(R$) 

Quant. 

Medida a 

Mais 

Valor Pago a 

Mais (R$) 

7.1 

Fornecimento de leito 

metálico para cabos  tipo 

pesado medindo 600mm 

x 100mm interligando a 

subestação principal aos 

painéis de distribuição 

dos prédios 1,2,3,4 e 5. 

m 65,00 1.000,00 65.000,00 295,00 19.175,00 705,00 45.825,00 

BDI 25%  16.250,00  4.793,75  11.456,25 

TOTAL GERAL  81.250,00  23.968,75  57.281,25 

Fonte: Planilhas da sétima medição. 
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o) Item 9.1 – Aluguel de grupos geradores 

Na quinta, sexta e sétima medições aprovadas pela fiscalização verificou-se que foram pagos R$ 

93.750,00 relativos ao aluguel de um grupo gerador em cada medição. O item consiste no 

aluguel de grupos geradores em container isolado, 440kVA, com tanque de combustível de 400 

litros, para a execução de serviços que tornem indisponíveis os geradores de energia do hospital, 

bem como a execução de etapas de obra com a necessidade de desligamento da subestação ou do 

ramal alimentador. Em vistoria à obra não foi verificado a presença de nenhum grupo gerador 

nas características especificadas, bem como não foi verificado a necessidade de uso de grupo 

gerador para a execução dos serviços até então realizados. Os únicos serviços efetivamente 

verificados foram a montagem de 220 metros de leitos metálicos e a desobstrução dos caminhos 

em que os leitos serão montados. Por ocasião da fiscalização da CGU a subestação continuava 

intacta bem como os grupos geradores existentes em aparente condições de funcionamento. 

Nenhum ramal alimentador havia sido substituído. Portanto, não foi verificado nenhum evento 

que justificasse o uso de grupo gerador suplementar, sendo o pagamento de R$ 93.750,00 

realizado indevidamente.  

 

Tabela de aluguel de grupo gerador. 

Item Descrição Sucinta Un. 
Valor 

Unit. 

Quant. 

Medida 

Valor Pago 

(R$) 

Quant. 

Verif. 

Valor da 

Quant. 

Verif. (R$) 

Quant. 

Medida a 

Mais 

Valor Pago a 

Mais (R$) 

9.1 

Aluguel de grupos 

geradores em container 

isolado, 440kVA, para 

atender as cargas 

emergenciais, com tanque 

de combustível de 400 

litros. 

mês 25.000,00 3,00 75.000,00 0,00 0,00 3,00 75.000,00 

BDI 25%  18.750,00  0,00  18.750,00 

TOTAL GERAL  93.750,00  0,00  93.750,00 

Fonte: Planilhas de medições (quinta, sexta e sétima). 

 

Diante do exposto conclui-se que, para os itens analisados de administração/mão de obra, cabos 

elétrico, aluguel de container, fornecimento de leitos metálicos para cabos e aluguel de grupo 

gerador, de um total de R$2.954.964,71 medidos até a sétima medição foram pagos 

antecipadamente R$ 1.865.569,00 (720.455,25 + 964.150,00 + 29.932,50 + 57.281,25 + 

93.750,00). 

A seguir é apresentado registro fotográfico das instalações executadas e dos demais materiais 

entregues. 
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Bobinas com cabos elétricos armazenados no pátio do 

Hospital 

Vista dos três containers utilizados para escritório e 

sanitário 

  

  

Leitos metálicos já instalados Leitos metálicos armazenados no canteiro de obras, junto 

dos containers do escritório da Tensor 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor afirma que está procedendo à análise dos valores apontados como antecipação de 

pagamento, com vistas à compensação financeira por parte da empresa contratada. 

 

Análise do Controle Interno: 

Não cabe análise uma vez que o gestor apenas se comprometeu a realizar uma revisão de todos 

os valores apontados como antecipação de pagamento. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 002: 

Abster-se de realizar pagamentos de serviços ainda não executados, quando a previsão de 

pagamento antecipado não estiver expressa no edital da licitação e os motivos que a justifiquem 

não estejam comprovados. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente 
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2.1.1.13. CONSTATAÇÃO  

Não utilização de BDI diferenciado para determinados tipos de materiais e equipamentos 

acarretando um sobrepreço de R$ 440.363,55 no contrato nº19/2010. 

Fato: 

Em análise às planilhas orçamentárias e propostas comerciais das empresas contratadas 

verificou-se que foi apresentado uma taxa de BDI (Bonificações e despesas Indiretas) única para 

todos os itens da planilha. Ocorre que as referidas planilhas orçamentárias não contemplam 

apenas a execução de serviços de construção civil, mas também a instalação de equipamentos 

eletromecânicos de valor relevante, tais como sistemas de ar condicionado, exaustão mecânica e 

quadros elétricos, cujos valores são substanciais quando comparados ao restante dos itens de 

cada contrato. 

Sobre o tema, conforme previsão do art 23, §1º, da Lei 8.666/93, existe a obrigação de parcelar 

obras públicas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis. 

Porém, diante da impossibilidade técnica e econômica do parcelamento, devidamente justificada, 

não é cabível à administração aplicar de forma linear o percentual geral de BDI sobre todos os 

itens da planilha de preços, englobando inclusive itens onde a contratada atua como mera 

intermediadora no fornecimento de equipamentos por terceiros, ou onde o valor dos 

equipamentos instalados representa parcela representativa dos custos envolvidos, visto que este 

tipo de prática termina por onerar excessivamente a equação do equilíbrio econômico-financeiro 

em desfavor da administração pública. Assim sendo, em casos onde as obras contratadas 

possuam parcela relevante demandada por determinado equipamento ou pelo fornecimento de 

serviço com natureza específica, usualmente executados por pessoas ou empresas especializadas 

naquele setor, e onde é inviável o parcelamento da licitação, cabe, segundo a pratica vigente no 

âmbito da administração pública federal, a aplicação de taxa de bonificação (BDI) reduzida para 

os itens orçamentários que envolvem o fornecimento de equipamentos e/ou insumos, utilizando-

se normalmente valores máximos da ordem de 10% para intermediação/aquisição, conforme 

exemplo registrado no subitem 9.2.3 do Acórdão TCU n.º 2158/2008- Plenário, o qual será 

transcrito a seguir. 

“9.2.3. Prever BDI diferenciado para os elementos complementares do cais (subitens 

3.3.1 a 3.3.4 e 4.3.1ª 4.3.4) de forma a adotar, exclusivamente para esses equipamentos, 

percentuais aceitáveis e compatíveis com o empreendimento, observando-se os 

parâmetros usualmente admitidos pela jurisprudência do TCU, a qual indica a 

aceitação de percentual máximo de 10% para a simples aquisição/intermediação 

perante terceiros, cabendo à própria emap verificar, junto ao consórcio, a restrição 

desse percentual a apenas itens fornecidos por terceiros, caso se constate que os 

serviços inerentes a montagem ou instalação, indicados na composição do custo 

unitário, estejam a cargo do próprio consórcio, conforme ressalvado pelo relator;” 

O entendimento acima exposto, acerca da necessidade de aplicar-se percentuais de BDI 

diferenciados e reduzidos para as parcelas que envolvam o fornecimento de insumos ou 

equipamentos, e que sejam materialmente relevantes no custos total da obra, já foi pacificado no 

âmbito do TCU, segundo diversos julgados dessa corte, exemplificados pelos Acórdão Plenário 

n.º 325/2007, de 14/03/2007, n.º 1020/2007, de 30/05/2007, n.º 2189/2007, de 17/10/2007, que 

resultaram inclusive na Súmula TCU n.º 253, de 31/03/2010, a seguir transcrita: 

“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da 

licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e 

equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com 

especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço 
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global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas 

Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.”(grifo nosso) 

Diante de todo o exposto, e adotando uma posição conservadora, esta equipe de auditoria aplicou 

o percentual de BDI ajustado de 10% apenas nos equipamentos eletromecânicos, mantendo o 

percentual de BDI contratado na parte referente à mão de obra da composição. Para tanto 

estamos considerando, a partir das práticas usuais de mercado, que 20% da composição de custo 

se refere a mão de obra e 80% a equipamentos (sobre os quais incidirá o BDI de 10%).  

No caso específico deste pregão eletrônico nº 14/2010 que deu origem ao contrato nº 19/2010, 

cuja licitante vencedora foi a empresa Tensor Empreendimentos Ltda, identificou-se a 

manutenção de BDI único para todos os itens da planilha orçamentária. Analisando os 

equipamentos / serviços a serem fornecidos verificou-se que diversos deles correspondem a 

parcelas de natureza específica, a serem executadas por pessoas/empresas de especialidade 

diversa daquela da empresa contratada. 

Neste caso verificou-se que R$ 3.669.696,25, ou 45,39% do total contratado, se referem ao 

fornecimento de painéis elétricos (de média tensão, de distribuição, de sincronismo e painéis 

gerais dos prédios), equipamentos produzidos por empresas com especialidade própria, conforme 

demonstrado na tabela a seguir. 

 

Tabela dos equipamentos fornecidos por empresa com especialidade diversa daquela do executor da obra. 

ITEM DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

5.1 Fornecimento do painel de média tensão (PMT). Pç 1,00 250.000,00 250.000,00 

5.2 
Fornecimento de painel de distribuição 380V 

(PD380). 
Pç 1,00 40.000,00 40.000,00 

5.3 Fornecimento do painel geral de distribuição (PGD). Pç 1,00 500.000,00 500.000,00 

5.4 
Fornecimento do painel de sincronismo e 

transferência (PST) composto de: 3 CTA's de 2600A. 
Pç 1,00 550.000,00 550.000,00 

7.2 
Fornecimento do painel geral normal do prédio 1 (PC 

1N). 
pç 1,00 173.500,00 173.500,00 

7.3 
Fornecimento do painel geral emergência do prédio 1 

(PC 1E). 
pç 1,00 512.257,00 512.257,00 

7.4 Fornecimento do painel geral do prédio 2     (PC 2). pç 1,00 420.000,00 420.000,00 

7.5 Fornecimento do painel geral do prédio 3     (PC 3). pç 1,00 120.000,00 120.000,00 

7.6 Fornecimento do painel geral do prédio 4     (PC 4). pç 1,00 130.000,00 130.000,00 

7.7 Fornecimento do painel geral do prédio 5     (PC 5). pç 1,00 120.000,00 120.000,00 

7.8 Fornecimento do painel geral do prédio 6     (PC 6). pç 1,00 120.000,00 120.000,00 

 TOTAL    2.935.757,00 

 BDI 25%    733.939,25 

 TOTAL GERAL    3.669.696,25 

Fonte: - Carta proposta de preços da Tensor Empreendimentos Ltda. vencedora Pregão Eletrônico nº 14/2010. 

Dessa forma, se aplicarmos o BDI máximo de 10% sobre os equipamentos que só podem ser 

fornecidos por empresa com especialidade própria e diversa da empresa contratada na licitação, a 

exemplo dos painéis elétricos constantes da planilha orçamentária da Tensor e relacionados na 

tabela a seguir, teremos um sobrepreço de R$ 440.363,55. 
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Planilha de adequação do BDI para os itens de equipamentos fornecidos por empresa com 

especialidade diversa daquela do executor da obra 

 
BDI 

(%) 

Valor c/ BDI 

(R$) 

Parcela de DBI 

(R$) 

Valor s/ BDI 

(R$) 

Planilha Contratada 25,00 3.669.696,25 733.939,25 2.935.757,00 

Planilha Recalculada 10,00 3.229.332,70 293.575,70 2.935.757,00 

Prejuízo potencial 440.363,55 
Fonte:   
- Carta proposta de preços da Tensor Empreendimentos Ltda. vencedora Pregão Eletrônico nº 14/2010; 

 - Contrato nº 19/2010 firmado entre a Tensor Empreendimentos Ltda. e o Hospital federal de Bonsucesso. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor informa que reavaliará e revisará os percentuais adotados de acordo com a legislação 

vigente e baseado nos apontamentos elaborados pela equipe de auditoria, apresentando os 

resultados em relatório posterior. 

 

Análise do Controle Interno: 

Não cabe análise uma vez que o gestor apenas se comprometeu a realizar uma revisão de todos 

os percentuais adotados de BDI. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 002: 

Quando não for possível a realização de licitações em separado para fornecimento de 

equipamentos ou instalação de sistemas específicos por empresas especializadas, adotar taxa de 

BDI diferenciado. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos pagos 

indevidamente. 

Recomendação 004: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, atentando para o fato de que a mediana 

do SINAPI é o limite para itens unitários, ainda que a licitação seja em regime de empreitada por 

preço global. 

 

 

2.1.1.14. CONSTATAÇÃO 

Não observância ao princípio da isonomia, bem como o da seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração no Pregão nº14/2010, contrato nº19/2010. 
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Fato: 

Observa-se no Quadro de Estimativa de Pregão (folha 81 do processo) a participação da empresa 

vencedora, TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 28.129.807/0001-48, consultada 

desde a fase interna da licitação, por ocasião da estimativa orçamentária. O valor estimativo 

adotado para a realização do pregão foi o apresentado por essa empresa, qual seja 

R$ 8.229.979,00, conforme despacho da Seção de Compras datado de 24/11/2009 (o aviso de 

reabertura do prazo do pregão foi publicado no Diário Oficial em 12/03/2010). 

Destaca-se que o Pregão nº 14/2010 concede o prazo mínimo de oito dias úteis, entre a 

publicação do aviso e a apresentação das propostas por parte dos licitantes interessados. Durante 

esse exíguo lapso de tempo, o licitante interessado deveria agendar visita técnica obrigatória, 

ocasião em que poderia buscar as informações pertinentes ao projeto básico e realizar o 

levantamento de todas as interferências e adaptações necessárias à reforma das instalações 

existentes, que para a situação degradante das instalações elétricas exigiria prazo maior (vide 

fotos). 

Estabelece o item 7.1 do Termo de Referência que: 

“- Durante todo o transcorrer da obra, o hospital deverá ter seu sistema elétrico, 

subestação e geração de energia, em funcionamento pleno, sem interrupção de energia 

que não esteja previamente programada. Deverão ser previstos pelo Proponente 

possíveis remanejamentos e instalações provisórias, bem como o aluguel e 

manutenção de grupos geradores, para este atendimento”. 

Cabe registrar que, o atual sistema de abastecimento de energia elétrica do hospital apresenta 

condição de elevada degradação conforme verificação “in loco”, sendo que não há 

documentação atualizada dos circuitos elétricos existentes quanto às suas adaptações (“As 

Built”). 

Considerando ainda que o licitante vencedor tinha acesso a informações privilegiadas acerca do 

conteúdo do projeto básico, pois participou ao menos da fase de estimativa orçamentária, resta 

evidenciado que não houve obediência ao princípio da isonomia. 

Não bastasse, a condução do Pregão Eletrônico incorreu em vício de falta de publicidade, uma 

vez que a sessão foi suspensa em quatro oportunidades, dias 10/05/2010, 18/05/2010, 10/06/2010 

e 14/06/2010 (conforme ata de realização do pregão eletrônico), sendo que os participantes não 

foram avisados previamente sobre as datas em que a sessão seria retomada. Assim, os 

proponentes desavisados tinham que manter vigilância constante sobre o sistema 

Comprasnet durante desarrazoado período (35 dias). 

Além disso, a empresa NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ 01.448.607/0001-00) que 

apresentou preço inferior ao da vencedora foi inabilitada indevidamente com o menor lance de 

R$ 5.799.000,00. Comprovou aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto da licitação apresentando os seguintes atestados de capacidade técnica: 

 Obra para Ampliação da Capacidade da Subestação do Hospital de Câncer 2 (acervo CREA 

nº 6175/2008); 

 Obra de Ampliação da Capacidade da Subestação e de Geração do Instituto Fernandes 

Figueira (acervo CREA nº 12553); 

 Ampliação de Redimensionamento da Subestação ETG 02 3000 kVA, da Fundação Oswaldo 

Cruz (acervo CREA nº 6141/2008); 

 Revitalização dos Sistemas de Energia do DTCEA-SC, base aérea de Santa Cruz (acervo 

CREA nº 16392/2005); 

 Adaptação em subestação da IPLANRIO de 3 MVA/13,8 kV com cubículos de 13,8 kV, 3 
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transformadores de 1000 kVA, subestação geradora diesel de 450 kVA, “Bus Way” 

(barramento blindado) 3000 A, cubículos de baixa tensão e banco de capacitores (acervo 

CREA nº 6527/2001); 

 Revitalização e implantação da iluminação viária do Porto de Sepetiba, incluindo a 

construção de 9 subestações de transformação, geração e distribuição, redes de média e baixa 

tensão subterrâneas e aéreas – Companhia Docas do Rio de Janeiro (acervo CREA nº 

9457/2008); 

 Sistema de alimentação elétrica do Rancho – Base Aérea dos Afonsos (acervo nº 9457/2008; 

 Construção da Subestação e Casa de Bombas e serviços de instalações elétricas da ponte e de 

acesso e do Pier da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha (acervo 16554/2005); 

 Reforma e adaptação dos hangares 3, 4 e 5 e construção de seção de lavagem na Base Aérea 

do Galeão (acervo CREA nº 10436/2008); 

 Obras de construção e edificações para instalação de Sistema de Radar da Área Terminal – 

Base Aérea Móvel de São Pedro da Aldeia da Marinha (acervo CREA nº 8408/2006); 

 Ampliação e Interligação dos Geradores de Emergência 2 x 440 kVA, da Subestação do 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da FIOCRUZ (acervo CREA nº 

4209/2006); 

 Construção da nova cabine de medição para a Base de Hidrografia da Marinha em Niterói 

(acervo CREA nº 5496/2010). 

Quanto à inabilitação da empresa NBC, o responsável técnico pelo parecer, SIAPE 0652215, 

alegou que apenas dois dos atestados apresentados por aquela empresa referem-se a unidades 

hospitalares. De acordo com esse parecer, os demais atestados apresentados pelo licitante, 

comprovando a capacidade requerida nos subitens 55.3.1, 55.3.6, 55.3.9, 55.3.10 e 55.3.11, não 

são aceitáveis por não terem sido aplicados em unidades hospitalares. 

Transcrição do texto dos subitens: 

“55.3.1 Elaboração de projetos executivos de reforma de subestação transformadora de 

energia elétrica, instalações elétricas e de sistemas de ar condicionado (grifo nosso); 

55.3.6 Fornecimento e montagem de quadro geral de baixa tensão com no mínimo dois 

disjuntores de 3000 A; 

55.3.9 Reforma de sistema de emergência com grupos geradores com partida, parada e 

sincronismo automáticos; 

55.3.10 Serviços de comissionamento para inspeção, testes e ensaios dos equipamentos 

em fábrica; 

55.3.11 Fornecimento e instalação de painel de sincronismo e transferência 

automática”. 

Esse argumento não se justifica, porque não há peculiaridades técnicas que diferenciem a 

aplicação desses tipos de equipamentos e serviços aplicados em subestações para abastecimento 

de energia elétrica de alta confiabilidade, independentemente da utilização da energia. 

Ou seja, para uma subestação é tecnicamente indiferente se a carga crítica a ser alimentada é uma 

unidade hospitalar ou uma unidade militar, por exemplo. Na verdade o que essas aplicações têm 

em comum é a necessidade de segurança quanto ao suprimento ininterrupto de energia. 

Em termos práticos, o caso em tela do projeto da subestação apresenta incremento de segurança 

no sentido de conter redundância de circuitos, geradores de emergência e painéis protegidos 

(adquiridos de terceiros fabricantes). 
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Quanto ao ar condicionado, trata-se de sistema de refrigeração relativamente comum, contratado 

pelo valor de R$ 70.715,00 que representa menos de 1% do valor total do contrato de 

R$ 8.085.000,00. Esse item, além de insignificante, é estranho ao projeto executivo de 

subestações elétricas. Nesse caso, a inclusão de projetos executivos com instalação de sistema de 

ar  condicionado como requisito de comprovação de aptidão técnica afronta ao Item I, do 

parágrafo 1º, Art. 30 da Lei nº 8.666/93. 

Atenta-se que o objeto contratado consiste em uma obra elétrica e civil, sendo que apenas o 

sistema de refrigeração configura-se, em tese, ao campo da engenharia mecânica. Não obstante, 

os requisitos de habilitação incluem a aptidão técnica para esse ramo da engenharia, denotando 

uma exigência excessiva. 

Finalmente ressalta-se a falta de coerência dos critérios adotados no processo licitatório em tela, 

pois o objeto foi considerado um serviço comum de engenharia para efeito de enquadramento do 

certame na modalidade pregão e ao mesmo tempo complexo o suficiente para recusar a 

comprovação de aptidão por execução de obra de características semelhantes. 

Ressalta-se a gravidade da constatação, pois a evidenciada restrição ao caráter competitivo da 

licitação, em conjunto com as demais irregularidades apontadas nesse relatório, notadamente a 

prática de sobrepreço, bem como o pagamento antecipado por serviços não prestados, resultam 

em última instância em dano ao erário público, com impacto direto na execução orçamentária de 

uma unidade hospitalar carente. 

A seguir são apresentadas fotos do Hospital Federal de Bonsucesso evidenciando um tipo 

comum de subestação de transformação de energia e a dificuldade em realizar levantamento dos 

circuitos para fins de orçamento no prazo de 8 dias úteis estipulado no Pregão. 

 

  
Subestação Transformadora de Energia e Casa dos Grupo 

Motor-Gerador do Hospital 

Vista dos cubículos dos transformadores rebaixadores e do 

disjuntor de média tensão a ser substituído por painel de 

média tensão blindado, comuns a instalações de 

suprimento de energia 

  

  
Sala dos Grupos motor-gerador do Hospital - Padrão Vista da lateral do painel de distribuição sem tampa e com 
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comum de instalações para suprimento de energia 

emergencial 

a montagem inapropriada de um disjuntor para 

alimentação de um setor do Hospital 

  

  
Vista da parede na parte traseira do painel de distribuição 

com a montagem inapropriada de disjuntores para 

alimentação de circuítos do Hospital 

Vista da saída do painel de distribuição indicando a 

dificuldade em realizar levantamento com finalidade de 

orçar os custos de realocação dos circuitos alimentadores 

do Hospital 

  

  
Vista da sala do quadro geral do prédio 1 indicando a 

precariedade das instalações e a dificuldade em realizar 

levantamento com finalidade de orçar os custos de 

realocação dos circuitos alimentadores do Hospital 

Quadro geral do prédio 1 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor afirma que a reforma de uma subestação energizada, com o hospital em funcionamento 

e sem poder sofrer paralizações, requer um planejamento minucioso e uma experiência por parte 

da empresa que irá executar os serviços para resguardar a vida das pessoas e os bens móveis e 

imóveis do hospital, justificando, assim, o maior rigor na análise da habilitação técnica. 

 

Análise do Controle Interno: 

Conforme já demonstrado neste relatório, as diversas exigências inseridas no edital para 

habilitação das empresas acabaram por limitar a participação de outras empresas no certame, 

culminando, inclusive, na desclassificação da empresa NBC Sistemas de Energia LTDA, a qual 

havia apresentado todos os certificados exigidos, bem como preço de R$ 5.799.000,00, 

substancialmente inferior àquele da empresa efetivamente contratada. Ao ser questionado sobre a 

desclassificação da NBC, o chefe da Divisão de Engenharia do HFB respondeu que de todos os 

atestados apresentados por esta empresa, apenas dois eram referentes a obras executadas em 

hospitais. Conforme já discorrido neste relatório, não há peculiaridades técnicas que diferenciem 

a instalação desses tipos de equipamentos e serviços aplicados em subestações para 

abastecimento de energia elétrica de alta confiabilidade, independentemente da utilização da 
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energia.  

Ressalta-se que o planejamento minucioso, neste caso, cabe muito mais à equipe do HFB, que ao 

ser informada pela empresa contratada de que determinadas áreas terão sua energia “desligada” 

por um período determinado de tempo (informação essa repassada pela empresa a partir de seu 

cronograma de execução), deve tomar todas as medidas junto as equipes médicas responsáveis 

por aquelas áreas de modo que esses desligamentos causem os menores transtornos possíveis. A 

programação das datas e dos períodos de desligamento de cada área, portanto, é de 

responsabilidade da Divisão de engenharia do HFB. 

 

Recomendação 001: 

Limitar-se a inserir nos futuros editais de licitação exigências de habilitação estritamente 

necessárias à garantia da perfeita execução do objeto contratado. 

 

Recomendação 002: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos. 

 

 

2.1.1.15. CONSTATAÇÃO  

Celebração do Contrato nº 21/2010 com sobrepreço de R$ 1.684.533,32. 

Fato: 

Tomando-se por referência a planilha orçamentária contratada MTH - Projetos, construções e 

reformas Ltda, apresentada na proposta do Pregão Eletrônico nº 102/2010, para a execução das 

obras e serviços do Contrato n.º 21/2010, procedeu-se a análise dos preços unitários dos serviços 

contratados, em comparação àqueles previstos no SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil), mantido pela Caixa Econômica Federal. Foram, 

subsidiariamente, utilizadas as seguintes fontes de consulta de preços para obras e serviços de 

engenharia: 

 a) EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro; 

 b) SISCOB – Sistema de Acompanhamento de obras e Serviços; 

 c) Pesquisas de mercado. 

A seguir é apresentada a tabela com os referenciais de preço da CGU e com o sobrepreço 

apontado. Convém ressaltar que a análise efetuada contemplou uma amostra de R$ 2.201.251,88, 

o que equivale a 21% do valor total do contrato (R$ 9.587.970,00). Não foi possível a análise de 

uma quantidade maior de itens pois na planilha orçamentária existiam muitos itens genéricos os 

quais não possuem referência. Apesar disso, foi apurado um preço de mercado de R$516.718,56, 

indicando um sobrepreço de R$ 1.684.533,32 (326%).  
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Sobrepreço apurado 

ITEM SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNITÁRIO  R$

PREÇO TOTAL

R$

PREÇO

UNITÁRIO

R$

PREÇO TOTAL

R$
SOBREPREÇO R$

1.7 DESPESAS INDIRETAS DA OBRA H 2992 61,20 183.110,40 0,00 0,00 183.110,40

2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3 345,53 1.036,58 326,69 980,08 56,50

4.7
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E

AREIA
m² 1.912,00 30,60 58.507,20 5,14 9.824,33 48.682,87

4.9
 DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO
m² 5,88 31,24 183,68 6,25 36,74 146,94

9.5

 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 0,70X2,10M, INCLUSO

ADUELA 1A, ALIZAR 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM

ANEIS 1A E DOBRADICA COM ANEIS

Ud 1 620,93 620,93 605,24 605,24 15,68

9.6

 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 1,40X2,10M, 2

FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA

COM ANEIS

Ud 5 882,30 4.411,50 859,35 4.296,75 114,75

11.2 PREPARO DE SUPERF. NOVA, C/REVESTIM. LISO m² 9.010,00 16,58 149.340,75 15,13 136.359,59 12.981,16

14.1 LUMINARIA AQUATIC PIAL REF. 60456 BRANCA Ud 402 265,20 106.610,40 88,20 35.458,21 71.152,19

14.2
LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110

OU EQUIV
Ud 58 158,10 9.169,80 28,33 1.643,17 7.526,63

17.6
 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE,

PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Ud 43 204,64 8.799,41 37,66 1.619,53 7.179,88

17.34
CONJUNTO LIGACAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO (ESPUDE

+ TUBO + CANOPLA)
Ud 45 23,59 1.061,44 17,24 775,71 285,73

17.35
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X

1.1/2" P/ PIA DE COZINHA
Ud 22 38,25 841,50 29,35 645,71 195,79

17.36
ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x

40CM
Ud 137 25,50 3.493,50 20,73 2.840,22 653,28

18.1

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UNIDADE TIPO SELF

CONTAINED, DE CONDENSACAO A AR, FABRICACAO

CARRIER - TOTAL ESTIMADO A SER INSTALADO 275 TRs

Ud 16 104.629,05 1.674.064,80 20.102,08 321.633,28 1.352.431,52

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.201.251,88 516.718,56

1.684.533,32R$

LICITADO REFERENCIAL CGU

TOTAL GERAL DO SOBREPREÇO ENCONTRADO NO PREGÃO 102/2010 (MTH - PROJETOS, CONSTRUÇÕE E REFORMAS LTDA)  
 

 

Entre os itens onde foi constatado o sobrepreço, merecem destaque o que se refere à despesas 

indiretas da obra (item 1.7), bem como o de fornecimento e instalação de unidades self contained 

(item 18.1), os quais serão tratados detalhadamente a seguir. 

 

Item 1.7 – Despesas indiretas da obra 

A planilha de serviços e preços do Contrato nº 21/2010 contempla um item denominado despesas 

indiretas da obra, relacionando-as à administração local, sem demonstrativo de sua composição, 

no valor total de R$ 183.110,40 (BDI de 27,5%). Ora, as despesas indiretas já estão 

contempladas no BDI da contratada e, portanto, sua inclusão diretamente na planilha 

orçamentária constitui duplicidade de pagamento. Assim sendo, este item deve ser glosado da 

planilha orçamentária, sendo seu valor considerado sobrepreço. Além disso, verificou-se que até 

a segunda medição já foram pagos R$ 50.490,00, o que configura superfaturamento. 

 

Item 18.1 – Fornecimento e instalação de unidade tipo self contained de condensação a ar, 

fabricação Carrier – Total estimado a ser instalado 275 TR´s  – 16 unidades – Valor Unitário = 

R$ 104.629,05 e valor total de R$ 1.674.064,80 

Primeiramente deve-se registrar que em visita à obra do 4º pavimento do ambulatório, verificou-

se que os equipamentos fornecidos não eram self containeds, mas sim splitões de 15 TR cada. Ou 

seja, além de terem fornecido e instalado equipamentos diferentes dos especificados, a 

capacidade instalada também é menor, pois, se considerarmos 16 unidades de 15 TR´s teremos 

um total de 225 TR´s e não as 275 TR´s que foram contratadas. Esta diferença de 50 TR´s 

equivale a pelo menos 3 máquinas semelhantes às que estão sendo fornecidas. Por outro lado, os 

splitões são equipamentos mais baratos que os self containeds, o que justificaria uma redução no 

preço contratado. 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 59 

 

Não obstante os fatos apontados acima, esta equipe de auditoria buscou, por meio de cotação 

com empresas especializadas, um valor de referência para a mesma marca, modelo e capacidade 

de splitão já fornecido e instalado pela empresa MTH. Desta forma foi possível montar a 

composição de preço unitário apresentada a seguir para fornecimento e instalação de cada 

equipamento. Ressalta-se que foi incluído na composição o fornecimento e instalação de uma 

caixa ventiladora, uma vez que se verificou que cada casa de máquinas para dois splitões conta 

com uma caixa ventiladora modelo VLL 355/1 da Vent Air equipamentos, com vazão de 2.916 

m³/h. 

 

 
 

Com relação à necessidade de diferenciação de BDI conforme demonstrado na tabela acima, 

cabe destacar que ao analisar as planilhas orçamentárias verificou-se que foi apresentado uma 

taxa de BDI (Bonificações e despesas Indiretas) única para todos os itens da planilha. Ocorre que 

as referidas planilhas orçamentárias não contemplam apenas a execução de serviços de 

construção civil, mas também a instalação de equipamentos de ar condicionado, exaustão 

mecânica e quadros elétricos, cujos valores são substanciais quando comparados ao restante dos 

itens de cada contrato. 

Sobre o tema, conforme previsão do art 23, §1º, da Lei 8.666/93, existe a obrigação de parcelar 

obras públicas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis. 

Porém, diante da impossibilidade técnica e econômica do parcelamento, devidamente justificada, 

não é cabível à administração aplicar de forma linear o percentual geral de BDI sobre todos os 

itens da planilha de preços, englobando inclusive itens onde a contratada atua como mera 

intermediadora no fornecimento de equipamentos por terceiros, ou onde o valor dos 

equipamentos instalados representa parcela representativa dos custos envolvidos, visto que este 

tipo de prática termina por onerar excessivamente a equação do equilíbrio econômico-financeiro 

em desfavor da administração pública. Assim sendo, em casos onde as obras contratadas 

possuam parcela relevante demandada por determinado equipamento ou pelo fornecimento de 

serviço com natureza específica, usualmente executados por pessoas ou empresas especializadas 

naquele setor, e onde é inviável o parcelamento da licitação, cabe, segundo a pratica vigente no 

âmbito da administração pública federal, a aplicação de taxa de bonificação (BDI) reduzida para 

os itens orçamentários que envolvem o fornecimento de equipamentos e/ou insumos, utilizando-

se normalmente valores máximos da ordem de 10% para intermediação/aquisição, conforme 

exemplo registrado no subitem 9.2.3 do Acórdão TCU n.º 2158/2008- Plenário, o qual será 

transcrito a seguir. 

“9.2.3. Prever BDI diferenciado para os elementos complementares do cais (subitens 

3.3.1 a 3.3.4 e 4.3.1ª 4.3.4) de forma a adotar, exclusivamente para esses equipamentos, 

percentuais aceitáveis e compatíveis com o empreendimento, observando-se os 

parâmetros usualmente admitidos pela jurisprudência do TCU, a qual indica a aceitação 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$ UNIT R$ TOTAL

1 Splitão Utopia Hitachi de 15 TR un 1 13.538,00 13.538,00

2 Caixa ventiladora com filtro, vazão de ar de 9.850 m³/h (*) um 1 2.756,39 2.756,39

3 Eletricista (insumo 99250) H 27,6 4,85 133,86

4 Mecânico de refrigeração (insumo 99970) H 30 6,30 189,00

5 Ajudante demecânico de  refrigeração (insumo 99303) H 72 3,80 273,60

Leis Sociais (123%) 733,65

17.624,49

20.102,08

(*) Considerada 01 caixa para cada 02 splitões conforme verificado na vistoria à obra. Neste caso, o valor total da caixa foi dividido

por dois para compor a parte que cabe a cada splitão

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PARA SPLITÃO DE 15 TR COM CAIXA VENTILADORA

VALOR TOTAL S/ BDI

VALOR TOTAL C/ BDI AJUSTADO (10% para equipamentos e 27,5% para MO)
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de percentual máximo de 10% para a simples aquisição/intermediação perante terceiros, 

cabendo à própria emap verificar, junto ao consórcio, a restrição desse percentual a 

apenas itens fornecidos por terceiros, caso se constate que os serviços inerentes a 

montagem ou instalação, indicados na composição do custo unitário, estejam a cargo do 

próprio consórcio, conforme ressalvado pelo relator;” 

O entendimento acima exposto, acerca da necessidade de aplicar-se percentuais de BDI 

diferenciados e reduzidos para as parcelas que envolvam o fornecimento de insumos ou 

equipamentos, e que sejam materialmente relevantes no custos total da obra, já foi pacificado no 

âmbito do TCU, segundo diversos julgados dessa corte, exemplificados pelos Acórdão Plenário 

n.º 325/2007, de 14/03/2007, n.º 1020/2007, de 30/05/2007, n.º 2189/2007, de 17/10/2007, que 

resultaram inclusive na Súmula TCU n.º 253, de 31/03/2010, a seguir transcrita: 

“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da 

licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e 

equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com 

especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço 

global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas 

Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.”(grifo nosso) 

Diante de todo o exposto, esta equipe de auditoria aplicou o percentual de BDI de 10% para os 

itens 1 e 2 da tabela da composição de preço do splitão. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor informa que todos os itens apontados como apresentando sobrepreço, bem como 

aqueles constantes das planilhas dos serviços ora auditados estão sendo revistos a fim de que 

sejam feitas as devidas correções e saneamento das impropriedades que porventura se 

apresentem. 

 

Análise do Controle Interno: 

Não cabe análise uma vez que o gestor apenas se comprometeu a realizar uma revisão de todos 

os preços contratados. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 002: 

Quando não for possível a realização de licitações em separado para fornecimento de 

equipamentos ou instalação de sistemas específicos por empresas especializadas, adotar taxa de 

BDI diferenciado. 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos recursos 

eventualmente pagos indevidamente. 

Recomendação 004: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, atentando para o fato de que a mediana 

do SINAPI é o limite para itens unitários, ainda que a licitação seja em regime de empreitada por 

preço global. 
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2.1.1.16. CONSTATAÇÃO  

Não apresentação pela empresa contratada dos atestados de capacidade técnica 

operacional e profissional no contrato nº21/2010. 

Fato: 

Em consulta ao processo nº 33374.006270, referente ao pregão 102/2010, não foram encontrados os 

documentos que comprovam a capacidade técnica operacional e profissional da empresa MTH – 

Projetos, Construções e Reformas Ltda. Os referidos documentos constituíam exigência do edital 

para habilitação da empresa, conforme transcrição a seguir: 

“Seção XIV – Dos documentos exigidos para habilitação 

(…) 

62. Apresentação de atestado(s) da capacidade técnica, expedido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente registrados(s) na entidade 

profissional competente (CREA), comprovando que o licitante já executou serviços de 

características compatíveis com as do objeto da licitação, acompanhados de cópia de 

empenho, ordem de serviço, contrato ou nota fiscal. 

63. Os atestados de capacidade técnica deverão conter em destaque: data e início e 

término dos serviços, local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica 

contratada, nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s), seu título profissional e número 

de registro no CREA ou CONFEA, além de esepcificaç~eos claras e demais dados 

técnicos com informações detalhadas sobre os quantitativos executados. 

63.1. Os atestados e CAT (Certidões de Acervo Técnico) deverão apresentar 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a do objeto da 

licitação). 

64. Comprovação de capacidade técnico profissional (através de atestados de 

capacidade técnica registrados no CREA), nos serviços abaixo, considerados de maior 

relevância: 

64.1. Execução de adequação civil, de instalações elétricas e instalações 

mecânicas (ar condicionado e elevadores); 

64.2. Execução de instalações mecânicas de ar condicionado ≥ 300TRs, do tipo 

self-contained, compatíveis com as características dos serviços e serem 

executados e com as instalações existentes; 

64.3. Execução de recuperação com modernização de elevadores Montgomery; 

64.4. Execução de divisórias estruturadas em perfis metálicos; 

64.5. Execução de paredes divisórias do tipo drywall; 

64.6. Execução de forro de gesso acartonado; 

64.7. Execução de quadro de distribuição de luz com instalação de eletrodutos; 

caixas e enfiação de cabos elétricos em quantidade ≥ 3.000 metros; 

64.8. Execução de instalações hidro-sanitárias;” 

Verifica-se, portanto, que a falta de apresentação dos atestados acima mencionados resultaria na 

inabilitação da empresa, não havendo possibilidade de declará-la vencedora do certame. 
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Ressalta-se que por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201112401/010, de 19/08/2011, foi 

solicitada ao Diretor Geral do HFB a apresentação dos atestados de capacidade técnica e 

comprovação de capacidade técnico-profissional relativos à empresa vencedora do pregão 

eletrônico nº. 102/2010 (processo nº. 33374.006270/2010-15 – Contrato nº. 021/2010), conforme 

previsto nos itens 62, 63 e 64 do edital e artigo 30 da Lei nº. 8.666/93. Até o término dos 

trabalhos de campo, no entanto, tais documentos não foram apresentados. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor informa que a empresa demonstrou estar tecnicamente habilitada à execução dos 

serviços objetos da licitação em tela através dos atestados de capacidade técnica apresentados 

pelos seus responsáveis técnicos. Destacou também que, quando do desenvolvimento do trabalho 

de campo a equipe de auditoria da CGU pôde constatar in loco o padrão dos serviços executados 

pela empresa contratada, o que corroboraria na prática a capacidade técnica da empresa MTH. 

 

Análise do Controle Interno: 

O gestor não apresentou os atestados que estavam faltando no processo. Além disso, ainda que a 

equipe de auditoria tivesse constatado o alto padrão de qualidade dos serviços executados, fato 

que não ocorreu conforme se verifica nas constatações deste relatório, tal fato não supriria a falta 

de apresentação dos atestados exigidos para participação na licitação. 

 

Recomendação 001: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

Recomendação 002: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram a irregularidade apontada 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos. 

 

 

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO 

Ação:  

ADMINISTRACAO DA UNIDADDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: Hospital Federal de Bonsucesso 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 25.299.247,86 

Ordem de Serviço: 201112405 

Forma de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão 
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2.1.1.17. CONSTATAÇÃO  

Direcionamento do Pregão Eletrônico n.º 16/2011 do HFB para beneficiar a empresa 

RENAL TEC, que já prestava serviço ao Hospital Federal de Bonsucesso. 

 

Fato: 

Com o propósito de contratar empresa para prestação de serviço de locação de máquinas de 

hemodiálise, incluindo os serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de e 

insumos para realização dos procedimentos, o Hospital Federal de Bonsucesso – HFB realizou o 

pregão eletrônico nº 016/2011. 

A fim de definir o preço de referência, o HFB solicitou cotação de preços às empresas elencadas 

no quadro a seguir: 

 

Empresas que enviaram cotações de preços  

Empresa CNPJ 

A. A. Diniz  08.899.201/0001-84 

NALEAN Ltda. 05.390.856/0001-34 

GOODFIX 2002 Ltda. 04.967.256/0001-23 

LANGEMED Ltda. N/C 

RENALTEC Ltda.  29.341.468/0001-21 

Fonte: Pregão Eletrônico nº 16/2011 

 

Após análise dessas cotações, ficou definido o valor estimado de R$ 5.600.800,200 para atender 

ao seguinte objeto detalhado: 

 

Contratação de Empresa especializada para Locação com Manutenção Preventiva e 

Corretiva de 27 (vinte e sete) rins artificiais, 07 (sete) aparelhos portáteis de 

tratamento de água por osmose reversa, 07 (sete) cicladoras automáticas de diálise 

peritoneal intermitente, 03 (três) reprocessadoras automáticas de filtros dialisadores, 

01 (uma) central de tratamento de água por osmose reversa com capacidade de 

produção de 1200L/H, 01 (um) sistema ozonização para desinfecção de água tratada 

pelo sistema de tratamento de água por osmose reversa do serviço de hemodiálise, 01 

(um) serviço de manutenção corretiva e preventiva na central de tratamento de água 

com fornecimento de insumos específicos para o funcionamento dos equipamentos para 

o Hospital Federal de Bonsucesso, conforme termo de referência. 

 

Em 28/01/2011, foi realizado o Pregão nº 016/2011, sendo declarada vencedora a Empresa a 

RENAL-TEC - Indústria, Comércio e Serviços Ltda. que ofertou o valor de R$ 5.593.615,68, 

sendo firmado o Contrato nº 01/2011. Na sequência, são apresentadas as descrições dos serviços 

e dos insumos apresentados pela vencedora. 
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Demonstrativo dos Equipamentos  

Item Descrição Qtde. 
Valor Proposta (R$) 

Unitário Mensal Total 

01 Rins artificiais (de mistura proporcional automática.) 27 5.243,00 141.581,25 1.698.975,00 

02 Aparelhos portáteis de tratamento de água por 

osmose reversa com as seguintes características: - 

Capacidade de, no mínimo, 100 litros por hora de 

água tratada, desmineralizada, isenta de vírus, 

bactérias e microrganismos. 

07 2.957,00 20.699,00 248.388,00 

03 Cicladora automática de diálise peritoneal 

intermitente; 
07 2.276,00 15.932,00 191.184,00 

04 Reprocessadoras automáticas de filtros dialisadores; 03 2.950,00 8.850,00 106.200,00 

05 Central de tratamento de água por osmose reversa 

com capacidade para desinfecção da água tratada 

pelo sistema de tratamento de água por osmose 

reversa só serviço de hemodiálise; 

01 4.832,00 4.832,00 57.984,00 

06 Serviço de manutenção corretiva e preventiva na 

central de tratamento de água, dos equipamentos, 

com fornecimento de insumos específicos para o 

funcionamento dos equipamentos. 

01 1.498,00 1.498,00 17.976,00 

07 Serviço de manutenção corretiva e preventiva na 

central de tratamento de água. 
01 16.733,00 16.733,00 200.796,00 

Fonte: Pregão nº 16/2011 - Processo n° 33374.0013706/2010-22 

 

 

Demonstrativo dos Insumos  

Item Descrição Qtde. 
Valor Proposta (R$) 

Unitário Mensal Total 

09 Filtro capilar de alta performance e auto fluxo, 

constituído de membrana de polissulfona, com área 

de superfície de 0.4m2 a 2.1 m2. 

450 149,00 67.050,00 804.600,00 

10 Linha de sangue arterial compatível com filtro 

dialisador de alto fluxo e alta performance. 
550 21,90 12.045,00 144.540,00 

11 Linha de sangue venosa compatível com filtro 

dialisador de alto fluxo e alta performance. 
550 21,90 12.045,00 144.540,00 

12 Catéter ULTRAFLOW de duração estendida, 

tunelizado com CURFF para implantação 
20 1.886,00 37.720,00 452.640,00 

13 Conector de LUER de macho de macho e fêmea 

com tampa protetora constituído em corpo de 

policarbonato e recoberto de silicone para 

tratamento de sangue e prevenção de contaminação 

através de sistema fechado sem contato com o 

sangue, obtendo fluxos constantes e superiores a 

600 ml/min. Sem aumento de pressão sanguínea, 

para uso específico em hemodiálise. 

1000 21,98 21.980,00 263.760,00 

14 Isolador de pressão. 2200 1,83 4.026,00 48.312,00 

15 Equipo de drenagem 100 13,52 1.352,00 16.224,00 

16 Cateter com estilete 3 82,00 246,00 2.952,00 

17 Kit cateter duplo IÚMEN, 15 a 20cm x 12fr. 100 198,00 19.800,00 237.600,00 

18 Kit cateter triplo IÚMEN, 15 a 20cm x 12fr. 4 276,00 1.104,00 13.248,00 
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19 Cateter TENCKOFF 3 310,00 930,00 11.160,00 

20 Agulha de fístula A-V 16g a 17 g 1300 2,67 3.471,00 41.652,00 

21 Equipo de transferência 5 79,00 395,00 4.740,00 

22 Equipo múltiplo 10 51,20 512,00 6.114,00 

23 Equipo cassete 100 78,00 7.800,00 93.600,00 

24 Equipo multiplicador Bolsa vazia de 2000ml 100 24,90 2.490,00 29.880,00 

25 Bolsa vazia de 2000 ml 3 14,45 43,35 520,20 

26 Bolsa vazia de 5000 ml 3 15,52 46,56 558,72 

27 Kit Cateter Pediátrico 5 268,00 1.340,00 16.080,00 

28 Solução para desinfecção, esterilização e 

desencrostação de máquinas de hemodiálise. 
10 193,00 1.930,00 23.160,00 

29 Solução de hemodiálise, máquina de proporção 

fração básica. 
1200 14,98 17.976,00 215.712,00 

30 Solução para hemodiálise, com glicose, máquina de 

proporção fração ácida. 
1600 13,86 22.176,00 266.112,00 

31 Solução para esterilização e reprocessamento de 

filtros capilares. 
65 272,00 17.680,00 212.160,00 

32 Guia metálico 06 71,20 427,20 5.126,40 

33 PREP kit 100 2,67 267,00 3.204.00 

34 Conector de titânio 03 395,76 1.187,28 14.247,36 

Fonte: Pregão nº 16/2011 - Processo n° 33374.0013706/2010-22 

 

Da análise da licitação, restou evidenciado que houve direcionamento de licitação para a 

empresa vencedora, em razão dos seguintes aspectos: 

a) Escolha do tipo de licitação menor preço global. Tal fato fez com que a empresa para ser 

declarada vencedora devesse possuir capacidade para fornecer todas as máquinas de hemodiálise 

e de tratamento de água, prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva para as 

máquinas de hemodiálise e de tratamento de água, além de fornecer todos os insumos 

necessários para realização dos procedimentos. 

Importante ressaltar que opção pela colação das máquinas foge ao que é normalmente praticado 

por outras unidades da Administração Pública, pois o mais comum é comprar as máquinas e 

contratar empresa para prestar os serviços de manutenção. Em relação aos insumos, a boa prática 

seria que eles fossem comprados à medida que eles fossem utilizados. Outra possibilidade 

amplamente utilizada por unidades de saúde é o comodato das máquinas com o compromisso de 

compra dos insumos da empresa que cede as máquinas.   

O comodato, segundo definido no art. 579 do Código Civil, é o empréstimo gratuito de coisas 

não fungíveis.  

b) A não consulta aos representantes dos fabricantes das máquinas de hemodiálise para cotar o 

valor de mercado para a locação e manutenção. Essa conduta seria razoável em face de os 

representantes terem a possibilidade de apresentar os menores preços. Ressalta-se que não se está 

afirmando que os valores dos representantes são sempre os menores, mas seria uma atitude 

normal de mercado que eles fossem consultados.  

c) Ainda em relação à pesquisa de preço para estimar o valor do contrato, foram realizadas 

consultas a empresas que não têm incluídas em suas atividades a locação de equipamentos 
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médico-hospitalares ou a prestação de serviço de manutenção a equipamentos dessa natureza. 

Essa situação demonstra o direcionamento em razão de apenas a empresa vencedora ter a 

capacidade técnica de prestar o serviço de locação e manutenção, tendo em vista que essa 

empresa presta esse serviço ao HFB a partir do exercício de 2001. 

Cabe ressaltar, ainda, que as empresas NALEAN e Goodfix 2002 também figuram em cotações 

de preço do HFSE, HFL e HFCF, todos vencidos pela RENAL-TEC, destacando que em contato 

telefônico com a Goodfix foi informado que a empresa não atua na locação de equipamentos de 

hemodiálise.  

Quanto à empresa A. A. Diniz, consta o código e descrição da natureza jurídica 213-5 – 

EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL), situação incompatível com o serviço a ser prestado. 

Nesse sentido, importa ressaltar que a empresa vencedora já prestava os serviços em comento ao 

HFB, conforme o Pregão nº 20/2007, tendo como objeto a manutenção preventiva e corretiva de 

12 máquinas de hemodiálise ao custo anual de R$ 357.696,00, também sendo a Renal-Tec a 

única participante do Pregão. 

Além disso, o Pregão nº 52/2006, tendo como objeto contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de locação de 40 bombas de infusão volumétrica no Hospital Geral de 

Bonsucesso, bem como manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica com todas as 

peças de reposição e treinamento de pessoal, a Renal-Tec foi a segunda colocada, mas a empresa 

vencedora foi desclassificada. 

d) O valor apresentado pelo representante da fabricante das máquinas locadas, em cotação 

realizada neste trabalho, demonstraram que os preços de todos os serviços contratados 

apresentam são superiores aos praticados no mercado, conforme tratado em ponto específico 

deste Relatório ao analisar os valores praticados.  

Ante os fatos expostos, conclui-se que opção de locação das máquinas com o fornecimento de 

mão de obra e pagamento de insumos, independentemente de que eles tiverem sido entregues, 

fogem ao que é praticado no mercado, ou seja: compra das máquinas e insumos e contratação de 

manutenção; comodato das máquinas com a compra de insumos; ou locação das máquinas com a 

compra dos insumos. 

Além disso, as fragilidades na realização de cotação de preço dos serviços e insumos, o critério 

de julgamento das propostas – maior lance global, mesmo o objeto sendo divisível, resultaram 

em um direcionamento da licitação, comprometendo a competitividade. Aliás, a diferença entre o 

valor estimado pela Administração para a contratação – R$ 5.600.800,20 - e o valor da proposta 

vencedora – R$ 5.593.615,68 demonstra a falta de competição, visto que houve um desconto de 

apenas 0,12%, que pode ser considerado como irrisório quando comparado com o valor do 

contrato.     

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor apresentou as seguintes manifestações para justificar a constatação: 

“Através do pregoeiro, argumenta que a utilização do menor preço global em licitações 

é comum na área pública, citando como exemplos a AGU, Ministério da Defesa, Susepe 

e HFL. Sobre a não consulta aos representantes, cita recomendação do NAJ para que 

se evite quaisquer previsões relativas à declaração de compromisso do fabricante ou 

similar, credenciamento e termo de responsabilidade (Acórdão 1350/2010 TCU) e que 

este dado não é suficiente para indicar direcionamento, sendo que a Administração 

cumpriu a legislação. Sobre as empresas que não atuam no ramo, afirma que uma 

delas, a NALEAN, já teria prestado serviço de locações de equipamentos médicos para 

o Hosp. Souza Aguiar. Sobre a ausência de lances, pontua que o pregoeiro e a 
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Administração não tem controle acerca da participação dos licitantes. Em relação aos 

valores das consultas estarem inflados, alega que consultou vários preços e há muitas 

variações, e que inclusive estariam abaixo do preço do fabricante. Citou também que 

deve-se levar em conta as manutenções corretivas, preventivas e preditivas, além do 

atendimento 24h.”  

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação apresentada pelo pregoeiro não é suficiente para elidir a falha ora em comento, 

tendo em vista que: 

Apesar de ser uma prática a utilização de menor preço global, para a contratação em questão tal 

entendimento não pode ser aceito, visto que não é razoável que sejam juntados várias 

modalidades de serviços, notoriamente divisíveis, em um único item. Essa prática, além de não 

ser razoável, de infringir a legislação e a jurisprudência do TCU, ocasionou um direcionamento 

da licitação em favor da empresa contratada, pois ela é uma das poucas que podem atender a 

todas as “necessidades” do Hospital, sem trazer qualquer benefício para a Administração.  

Ademais, ao alegar que outras unidades realizam licitações na modalidade pregão, tendo como 

tipo o menor preço global, o gestor apresentou como exemplo: locação de veículos com 

motorista, locação de máquinas copiadoras, locação e manutenção de sistema eletrônico de 

segurança e locação e operação de aparelhos de raio x. Nesse sentido, cumpre esclarecer que os 

objetos supramencionados não são divisíveis, o que torna a comparação inócua para ser utilizada 

como justificativa.         

Ao citar a recomendação do NAJ para que se evitassem quaisquer previsões relativas à 

declaração de compromisso do fabricante ou similar, credenciamento e termo de 

responsabilidade, o gestor apresenta fato novo que não tem relação com o apontamento, uma vez 

que a abordagem se refere a uma prática corriqueira de se saber com o fabricante se ele presta o 

serviço a ser contratado, bem como possibilita identificar o preço de se adquirir as máquinas de 

hemodiálise. 

No que tange à alegação de que a empresa NALEAN já teria prestado serviço de locações de 

equipamentos médicos para o Hospital Souza Aguiar, conclui-se ser uma informação pouco 

relevante, tendo em vista que, mesmo que aludido fato tenha acontecido, o comprovado é que 

objeto da contratação sob análise não se encontra na relação dos serviços prestados pela 

mencionada empresa. Assim, cabe o questionamento de como os membros da comissão de 

licitação obtiveram a informação de que ela poderia apresentar uma cotação de preços para a 

quantidade de serviço que o hospital pretendia contratar. 

Além disso, faz oportuno lembrar que não se identificou qualquer consulta de preços aos 

fabricantes das máquinas, mesmo tendo sido informado pelo gestor que os preços dos fabricantes 

estariam acima do contratado. Outro fato merecedor de nota é a mencionada empresa também 

apresentou cotação para outras cotações em que a Renaltec se sagrou vencedora. 

Quanto à alegação de os serviços englobarem manutenções corretivas, preventivas e preditivas, a 

fim de justificar o preço praticado, não acrescenta qualquer esclarecimento, em razão de tais 

serviços estarem previstos e terem sido inseridos no valor total. Ainda, não há dificuldade em se 

contratar serviços de manutenção para as máquinas de hemodiálise. 
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Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

deram causa ao direcionamento da contratação, avaliando a participação da empresa contratada 

na conduta descrita. 

 Recomendação 002: 

Caso seja identificada a participação da empresa contratada nas irregularidades apontadas, adotar 

medidas para que sejam aplicar as sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 

Recomendação 003: 

Realizar estudo acerca da viabilidade técnica, financeira e operacional da opção de locação dos 

serviços de hemodiálise. 

Recomendação 004: 

Realizar novo procedimento licitatório, com vistas a substituir o contrato em curso, tendo em 

vista os vícios identificados no certame que resultaram na contratação em curso. 

 

 

2.1.1.18. CONSTATAÇÃO  

Prejuízo anual de R$ 2.151.024,00 e de R$ 8.604.960,00 para 48 meses (R$ 1.075.512,00 

efetivo e R$ 7.529.448,00 potencial), referentes à locação de máquinas e insumos de 

hemodiálise, decorrente do Pregão Eletrônico nº 16/2011. 

 

Fato: 

Da análise dos preços licitados mediante o Pregão Eletrônico nº 16/2011, verificou-se que os 

valores pagos pelo HFB à Empresa contratada estão acima dos praticados no mercado. Essa 

análise tem como embasamento comparações com atas de registro de preços do sítio de compras 

do Governo Federal (Comprasnet), bem como em outras fontes de preços que refletem o valor de 

mercado. Na sequência, são detalhados os comparativos preços de alguns itens: 

 

Comparação entre os valores contratados e os verificados no mercado 

Item da Proposta 
Valor  Sobrepreço Qtde 

Contratada. 

Prejuízo Valor (R$) 

Contratado Mercado % Unit. Mensal Anual 48 meses 

01-Rins artificiais  5.243,00 1.550,00 238,29 3.693,00 27 99.711,00 1.196.532,00 4.786.128,00 

08-Filtro capilar  149,00 67,80 119,76 129,24 450 58.158,00 697.896,00 2.791.584,00 

13-Isolador de 

pressão. 
1,83 0,29 531,03 1,54 2.200 3.388,00 40.656,00 162.624,00 

19-Agulha de 

fístula  
2,67 1,16 130,17 1,51 1.300 1.963,00 23.556,00 94.224,00 

28-Solução - 

fração básica. 
14,98 9,38 59,70 5,60 1.200 6.720,00 80.640,00 322.560,00 

29-Solução fração 

ácida. 
13,86 8,04 72,39 5,82 1.600 9.312,00 111.744,00 446.976,00 

Total ─ ─ ─ ─ ─ 179.252,00 2.151.024,00 8.604.960,00 

 
Fonte: Pregão Eletrônico 16/2011; Proposta de Preços da RENALTEC; Pesquisa: st Item 01 - Proposta de preço da fabricante – Fresenius 

Medical Care; Item 08 - Proposta de preço da fabricante – Fresenius Medical Care; Item 13 - Ata de Registro de Preço da Universidade Federal 

do Paraná – Vigência 08/10/2010 a 07/10/2011; Item 19 - Proposta de preço Fresenius Medical Care; Item 28: Ata de Registro de Preço da 
Universidade Federal de Juiz de Fora – Vigência 31/08/2010 a 30/08/2012; Item 29 - Ata de Registro de Preço da Universidade Federal de 

Goiás – Hospital das Clínicas – Vigência 07/02/2011 a 06/02/2012. 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 69 

 

 

Diante dos valores apresentados no Quadro anterior, restou demonstrado que além de ter 

ocorrido um direcionamento da Licitação em favor da Empresa contratada, os valores estão bem 

acima daqueles praticados no mercado.  

Assim, o valor sobrepreço demonstrado pode chegar ao montante de R$ 8.604.960,00 para o 

período total previsto do contrato, tendo em vista a previsão de contrato se estender a até 48 

meses. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

A administração alega que consultou vários preços e há muitas variações, e que inclusive 

estariam abaixo do preço do fabricante. Citou também que se deve levar em conta as 

manutenções corretivas, preventivas e preditivas, além do atendimento 24h.  

Em anexo, apresentou a tabela de fábrica da empresa Fresenus e expediente da mesma empresa 

que, segundo o gestor, seria suficiente para comprovar que o valor considerado para locação não 

poderia ser utilizado como balizador, comparação ou para se afirmar que o HFB estaria 

praticando sobrepreço e trazendo dano ao erário. 

 

Análise do Controle Interno: 

A consulta realizada pelo gestor apenas demonstra o sobrepreço, pois mesmo selecionando 

compras em quantitativos diferentes do efetivamente comprado mensalmente pelo HFB para o 

contrato sob análise, os valores pagos pelo gestor são os maiores, excetuando os do preço de 

fábrica da Empresa Fresenus que foi utilizado como parâmetro de comparação. Ocorre que o 

Preço de Fábrica - PF é o teto que fabricantes ou distribuidores podem praticar ao realizar vendas 

à Administração Pública, sendo que o preço de mercado teve ser bem abaixo do PF.  

Reforça essa avaliação o fato de a pesquisa de preço utilizada pela CGU para comparar os 

valores praticados ter sido apresentada pela própria Empresa citada, demonstrando que os 

valores pagos pela prestação de serviço de locação estão acima do praticado no mercado. 

Nesse sentido, faz oportuno esclarecer que o Preço de Fábrica não representa, como o nome pode 

sugerir, o preço de custo dos insumos, mas sim valor limite de venda à Administração Pública, 

comprometendo a comparação feita pelo gestor para justificar a não ocorrência de preços acima 

dos praticados no mercado. 

Tendo em vista que a referência de comparação utilizada pela equipe de fiscalização foi o preço 

apresentado pelo distribuidor, quando cotados de separadamente, pois a realização de uma 

licitação por preço global foi preponderante para a ocorrência do superfaturamento.    

Quanto à afirmação de que a contratação realizada pelo HFB englobaria os serviços de 

manutenção, avalia-se que não justifica o preço praticado, visto que os valores referentes à 

manutenção foram inseridos no contrato, diferentemente da ideia que o gestor tenta passar de que 

esse serviço não seria cobrado no contrato em curso. 

No que tange ao expediente apresentado pela empresa mencionada, cabe esclarecer que a 

informação da empresa foi a seguinte: “... vem informar da não participação no Termo de 

Referência em epigrafe, pois as exigências tratadas como Condições Técnicas são incompatíveis 

com o nosso Serviço”. Dessa maneira, o que se pode extrair dessa informação é que as 

exigências previstas no Termo de Referência provocaram o direcionamento do objeto licitado, 

impossibilitando que empresa apresentasse de cotação, não comprovando que os preços 

praticados não estão superfaturados.  



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 70 

 

Dessa forma, conclui-se que as justificativas apresentadas apenas corroboram a ocorrência de 

prática de preços acima dos de mercado, além de reforçar a existência de direcionamento da 

licitação para beneficiar a empresa contratada.     

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

deram causa à contratação de serviço com o sobrepreço apontado. 

Recomendação 002: 

Realizar procedimento licitatório para substituir o atual contrato, tendo em vista os vícios 

identificados no presente contrato.  

 

 

2.1.1.19. CONSTATAÇÃO  

Superestimativa da necessidade de locação de máquinas de hemodiálise. 

  

Fato: 

Da inspeção "in loco" ao Setor de Nefrologia do HFB, foram verificadas as seguintes situações 

em relação às máquinas locadas: 

a) Foram encontradas 30 (trinta) máquinas de hemodiálise, das quais 27 (vinte e sete) locadas 

pela empresa RENALTEC (detalhadas no Quadro a seguir), sendo 14 (quatorze) FRESENIUS, 

13 (doze) GAMBRO e 03 (três) JMS próprias do HFB, assim distribuídas: 

 14 (quatorze) máquinas FRESENIUS, sendo 10 (dez) para utilização por adultos e 04 

(quatro) para pediatria; 

 13 (treze) máquinas de hemodiálise, do fabricante GAMBRO, das quais 10 (dez) 

encontrando-se em RESERVA, 02 (duas) à disposição de intercorrências em outras 

clínicas e 01 (uma) no Isolamento;  

 03 (três) máquinas de hemodiálise JMS, do hospital, estocadas na sala de equipamentos 

na Unidade de Terapia Renal Substitutiva, sem utilização por falta de manutenção. 

 

Demonstrativo de Máquinas de hemodiálise da RENALTEC 

Item Marca / Fabricante Série RENALTEC 

01 FRESENIUS OVCATA98 0593 

02 FRESENIUS OVCAUH51 0592 

03 FRESENIUS OVCAUH52 0591 

04 FRESENIUS OVCATB00 0590 

05 FRESENIUS OVCAUH56 0589 

06 FRESENIUS OVCAUH54 0588 

07 FRESENIUS OVCATA99 0587 

08 FRESENIUS OVCAUH53 0586. 

09 FRESENIUS OVCASJ36 0585 
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10 FRESENIUS OVCAUH58 0584 

11 FRESENIUS OVCASJ39 0594 

12 FRESENIUS OVCAVG98 0597 

13 FRESENIUS OVCASJ38 0596 

14 FRESENIUS OVCATA97 0595 

15 GAMBRO 20925 - 

16 GAMBRO 25239 - 

17 GAMBRO 25240 - 

18 GAMBRO 25242 - 

19 GAMBRO 25243 - 

20 GAMBRO 25245 - 

21 GAMBRO 25246 - 

22 GAMBRO 25247 - 

23 GAMBRO 25248  

24 GAMBRO 25249 - 

25 GAMBRO 25250 0018 

26 GAMBRO 25251 - 

27 GAMBRO 25252 - 

Fonte: Registro fotográfico das máquinas de hemodiálise do HFB.  

 

Demonstrativo de Máquinas de Hemodiálise do HFB 

Item Marca / Fabricante Série Patrimônio HFB 

01 JMS SDS 20 51455 P - 5339 

02 JMS SDS 20 N/C P - 2163 

03 JMS SDS 20 51454 P - 2748 

Fonte: Registro fotográfico das máquinas de hemodiálise do HFB.  

 

b) Existem, ainda, 07 (sete) máquinas portáteis para tratamento de água por osmose reversa. 

c) 03 (três) reprocessadoras automáticas de filtros dialisadores, sendo 01 (um) tratada para o 

isolamento, 01 (um) para a pediatria e 01 (um) para HD de adulto. 

d) 01 (uma) Central de Tratamento de Água por osmose reversa, com capacidade para 1.000 

litros de água, com vazão estimada de 7.200 litros/dia, para hemodiálise, mais 3.600 litros/dia 

para a lavagem dos filtros e capilares no reuso. Dessa forma, seriam necessários 10.800 litros/dia 

de água tratada, desde que 100% das 15 máquinas fixas, 14 (catorze) máquinas hemodialisadoras 

FRESENIUS e 01 (uma) máquina hemodialisadora GAMBRO, estivessem funcionando nos 04 

(quatro) turnos.  

Em relação às 12 (doze) máquinas de hemodiálise locadas que permanecem como reserva, cabe 

tecer a seguinte análise caso haja a necessidade de utilização simultânea das mesmas: 

- seriam necessárias 12 (doze) máquinas de tratamento de água portátil, com osmose 

reversa, uma para cada máquina de hemodiálise, no entanto, só constatamos 07 (sete); 
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- o Hospital não dispõe de pessoal qualificado para utilização e acompanhamento de 

todas as máquinas reservas, caso elas tenham que ser colocadas em uso, de acordo com a 

informação prestada pela Chefe do Setor de Nefrologia em entrevista. 

A quantidade expressiva de máquinas de hemodiálise em reserva gerou prejuízo para a União. A 

Portaria n° 82, de 03/01/2000, do Ministro de Estado da Saúde, menciona no item 7.5 que os 

serviços de diálise devem possuir, no mínimo 01 (uma) máquina de hemodiálise em reserva. 

Desta forma, das 12 (doze) máquinas de hemodiálise locadas e deixadas em reserva, nos 

ativemos à quantidade de dez para os cálculos do prejuízo, deixando duas para intercorrências 

das clínicas. Essa definição do quantitativo de máquinas de reserva se baseou na prática de 

outras clínicas de hemodiálise. 

Ainda em relação às máquinas de reserva, cumpre esclarecer que o pagamento pelo serviço de 

manutenção preventiva e corretiva mensal tem o objetivo de um reparo imediato, caso haja 

algum tipo de problema técnico com as máquinas. Assim, não é razoável o pagamento pela 

manutenção ao mesmo tempo em que é pago a locação de 12 máquinas para a pronta 

substituição, incluindo os insumos para a utilização dessas máquinas que não são utilizadas. 

Aludida situação se mostra demasiadamente favorável à empresa, visto que além de receber o 

valor referente à locação, mantém máquinas para substituição imediata, reduzindo o custo para a 

contratada do efetivo dos serviços de manutenção, mas que são pagos pela Administração.   

Todas as máquinas em uso e em reserva são abrangidas pelo Contrato n° 01/2011, de 

04/02/2011, firmado com a RENAL-TEC Ind. Com. Serviços Ltda. (CNPJ 29341468/0001-21), 

incluindo o valor da locação, manutenção e insumos. Os pagamentos são em parcelas fixas 

(globais) e não por estimativa de uso. O valor pago mensalmente é de R$ 466.134,64 mensal, 

com previsão de R$ 5.593.615,68 ao ano. 

Dessa forma, para o cálculo do prejuízo ocasionado pela superestimativa, adotou-se a seguinte 

metodologia: 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor se manifestou afirmando que:  

“os 12 equipamentos de hemodiálise para realizar procedimentos a beira de leito, que 

são usados continuamente, também podem ser usados como reserva em caso de 

problema técnico com equipamento em uso, portanto, não são equipamentos ociosos. 

As 12 máquinas de hemodiálise que funcionam acopladas com 7 aparelhos portáteis de 

tratamento de água por osmose reversa, não se encontram em local fixo porque 

atendem ao CTI Adulto, Transplante Hepático, CTI Pediátrico, Unidade Coronariana, 

Unidade de Emergência, Transplante Renal, Nefrologia Clínica, Clínica Médica e 

Clínicas Cirúrgicas, de acordo com a localização do paciente que necessita de 

tratamento dialítico a cada dia. 

Gostaríamos de enfatizar que não necessitamos de 12 aparelhos portáteis de 

tratamento de água.” 

 

Análise do Controle Interno: 

As justificativas apresentadas pelo gestor não demonstraram que as 12 máquinas não são 

reservas, tampouco que são necessárias para a realização de procedimentos no TI Adulto, 

Transplante Hepático, CTI Pediátrico, Unidade Coronariana, Unidade de Emergência, 

Transplante Renal, Nefrologia Clínica, Clínica Médica e Clínicas Cirúrgicas. 
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A Chefe da Nefrologia do HFB confirmou à equipe de fiscalização da CGU, em entrevista, que 

as máquinas são reservas e se houver a necessidade de serem utilizadas não dispõe de 

profissionais para operá-las. 

Importante mencionar que não está questionando a existência no contrato de máquinas reservas 

para a substituição imediata para os pacientes em tratamento, mas apenas o quantitativo 

contratado pelo HFB, pois foge ao que é praticado em outras unidades de saúde. 

No que tange à afirmação de que não seriam necessários 12 aparelhos portáteis de tratamento de 

água para operar as 12 máquinas de hemodiálise, visto que existem apenas 7, não é razoável, 

pois mesmo que seja possível utilizar um sistema de tratamento para 2 máquinas, há a 

necessidade de as máquinas estarem próximas, contradizendo a informação de que elas poderiam 

ser utilizadas nas 9 clínicas mencionadas (TI Adulto, Transplante Hepático, CTI Pediátrico, 

Unidade Coronariana, Unidade de Emergência, Transplante Renal, Nefrologia Clínica, Clínica 

Médica e Clínicas Cirúrgicas). Tal realidade demonstra que 7 sistema de tratamento não seriam 

suficientes para a utilização em situações de emergência.  

Além disso, a maior vantagem em se locar equipamentos, qual seja, a pronta substituição em 

caso de avaria, deixou de existir em face de o próprio Hospital pagar pelas máquinas mantidas 

como reserva, mesmo havendo na composição do custo total pago os serviços de manutenção.     

Agrava a situação a não utilização das 3 máquinas que, segundo informado no HFB, teriam plena 

possibilidade de uso, mas são mantidas com reservas enquanto são outras locadas. 

  

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

elaboram o Termo de Referência, demonstrando a necessidade de um quantitativo superior ao 

que de fato vem sendo utilizado, bem como sem considerar a existência das máquinas próprias 

no Hospital. 

Recomendação 002: 

Realizar estudo de viabilidade técnica, operacional e financeira para avaliar a o quantitativo de 

equipamentos, demonstrando a vantajosidade da opção escolhida (locação, comodato ou 

aquisição). 

Recomendação 003: 

Realizar novo procedimento licitatório, com vistas a substituir o contrato em curso, tendo em 

vista os vícios identificados, o preço praticado e a quantidade superestimada do presente 

contrato. 

 

 

2.1.1.20. CONSTATAÇÃO   

Direcionamento de licitação e ausência de demonstração de vantajosidade na locação de 

sistemas de videocirurgia em detrimento da compra, com impugnação não analisada ao 

Edital nº 79/2008, que indicou a possibilidade de compra dos itens com o valor de cinco 

meses de locação, e supressão de equipamentos nos atos preparatórios que deram origem 

ao Pregão nº 66/2009 do Hospital Federal de Bonsucesso, que resultou na celebração do 

Contrato nº 30/2009 com a Microview. 
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Fato: 

Trata-se do processo 33374.013887/2007-91, que teve por objeto a contratação de empresa 

especializada para locação com manutenção preventiva e corretiva de diversos equipamentos 

destinados aos serviços de Urologia, Cirurgia Geral I e II, Endoscopia Respiratória, Cirurgia 

Torácica, Otorrinolaringologia e Ginecologia. Teve início a partir de solicitação do servidor de 

Matrícula Siape 0652215, responsável pela Divisão de Engenharia do Hospital Federal de 

Bonsucesso, por meio do Memorando nº 368/DIENG/HFB, de 31/10/2007. 

O processo inicialmente foi composto para atender a sete áreas do Hospital, mas teve como 

objeto apenas a Urologia e a Endoscopia Respiratória, em detrimento dos Serviços de Cirurgia 

Geral I e II, Cirurgia Torácica, Otorrinolaringologia e Ginecologia. 

O Memorando da Divisão de Engenharia foi acompanhado de documentos de apresentação da 

necessidade pelo responsável de cada uma das áreas, não há, no processo, levantamento junto ao 

Setor de Patrimônio para identificar os equipamentos disponíveis no Hospital e o seu estado de 

funcionamento, bem como não há manifestação da Seção de Contratos que indique se havia 

contrato de manutenção para os equipamentos próprios, de forma a subsidiar a análise sobre a 

necessidade de contratação do serviço de locação de sistemas de videocirurgia.  

Ao verificar as solicitações iniciais dos setores, tem-se que o médico de Matrícula Siape nº 

0303378, da Bronco Esôfago Laringologia – Cirurgia de Cabeça e Pescoço, solicitou, por meio 

do Memorando nº 068/Bronco/Cabeça e Pescoço/2007, de 14/08/2007 (fls. 44 a 46), em caráter 

de urgência, a prestação de serviço de locação, com manutenção preventiva e corretiva para 

sistema de videobroncoscopia eletrônica, apresentando equipamentos e especificações técnicas 

mínimas a serem observadas na contratação. 

Ocorre que a relação de equipamentos e respectivas especificações técnicas correspondem a uma 

cópia integral dos parâmetros descritos em proposta da empresa Microview Comércio e 

Representações de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, de 09/08/2007, às fls. 47 e 48 do 

processo, de data anterior à do Memorando. 

Dessa forma, a definição dos itens necessários para a Endoscopia Respiratória não corresponde a 

um real levantamento de necessidade e sim mera delegação a terceiros da atividade de 

especificar o equipamento necessário para o exercício da sua atividade.  

Após a realização de pesquisas de preço, em outubro de 2007, foi elaborada minuta de edital de 

pregão eletrônico e encaminhada para análise jurídica pelo Núcleo Assessoramento Jurídico do 

Ministério da Saúde (NAJ).  

O Parecer CRP/NAJ/CGU/AGU nº. 4822/2007, de 17/11/2007 (250 a 257) dispôs que a licitação 

deveria “ser precedida de motivação, sendo imprescindível a elaboração de justificativa para 

contratação pelo setor solicitante, indicando os fundamentos de fato e de direito e aprovada pela 

autoridade competente”; além da necessidade de “verificar se é mais vantajoso para a 

Administração adquirir ou locar os equipamentos necessários, ou, ainda, realizar o 

credenciamento de empresas para a execução dos serviços”. 

Em atenção ao parecer, foram inseridas novas consultas de preço, realizadas entre janeiro e 

fevereiro de 2008. Houve consulta referente à locação dos equipamentos, com especificação do 

preço por item (fls. 262 a 367), além de propostas comerciais de venda (fls. 368 a 494). No 

entanto, a pesquisa para compra foi realizada considerando as mesmas empresas que 

apresentaram proposta de locação. Não há registro de consulta do preço dos equipamentos para 

aquisição no Comprasnet ou em outras empresas que vendam os equipamentos.  

Com base nos preços, foi elaborado documento denominado formação de preços para locação 

(fls. 498-500). A seguir, às fls. 501 do processo, foi inserida justificativa da locação, em 

21/02/2008, assinada pelos Chefes das Clínicas/Serviços que solicitam a locação de 

equipamentos.  
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No documento, os Chefes de Serviço consideram a defasagem de equipamentos laparoscópios e 

a necessidade de aumento do número de procedimentos, citam a ocorrência de avarias constantes 

nos materiais cirúrgicos e consideram que “a causa de tantos materiais defeituosos e inoperantes 

pode ser atribuída parcialmente ao manuseio inadequado no armazenamento e na esterilização, 

mas principalmente pela falta de manutenção periódica” dos equipamentos. 

Em seguida, foi apresentada “justificativa se é mais vantajoso locar ou comprar” (502 a 506), 

elaborada por um Engenheiro Elétrico/Eletrônico, informando quadro comparativo entre locação 

e venda, considerando-se como pesquisa de mercado para a compra do equipamento as mesmas 

empresas que fariam a locação, o que se entende como vício da pesquisa de mercado, uma vez 

que a atividade principal das empresas é a locação de equipamentos com manutenção, de forma 

que os preços para venda não representam o mercado de empresas que atuam na comercialização 

desses equipamentos, mas sim o preço de empresas que realizam a atividade de locação caso 

fossem vender os itens. 

Com a justificativa, o servidor de Matrícula Siape 0652215, responsável pela Divisão de 

Engenharia, encaminhou o processo à Comissão Permanente de Licitação para prosseguir. 

Foi elaborado o Edital de Pregão Eletrônico nº 79/2008, para realização da sessão pública em 

10/04/2008, às 14 horas. Todavia, houve suspensão do pregão, publicada no Diário Oficial da 

União em 07/04/2008. 

Houve a elaboração de novo Termo de Referência pelo servidor de Matrícula Siape 0652215, 

“com o objetivo de readequar os serviços de locação à realidade orçamentária do Hospital”, 

conforme fls. 570. No novo termo de referência, permanecia o atendimento a todas as áreas 

solicitantes, porém com a exclusão de alguns equipamentos. 

Questionado pelo Chefe da Clínica de Urologia a respeito da necessidade de contrato de locação 

e manutenção preventiva e corretiva, por meio do Memorando Circular nº 

92/08/UROLOGIA/HFB, de 16/09/2008, o pregoeiro informou que o pregão foi suspenso “pois, 

segundo entendimento da Direção, o custo orçado com a locação dos diversos equipamentos (…) 

era demasiadamente alto, razão pela qual, conforme orientação verbal, o pregão foi suspenso”. 

Em atenção à demanda da Diretora Administrativa, matrícula Siape 0639704, o Engenheiro 

mencionado, elaborou novo Termo de Referência, obtendo o “de acordo” do Responsável pela 

Divisão de Engenharia, em 14/11/2008. Sendo solicitada, pela Diretora Administrativa, a 

realização de nova pesquisa de preços. 

Foi realizada nova pesquisa, entre dezembro de 2008, com nova versão do Edital de Pregão 

Eletrônico 79/2008 para realização em 19/01/2009, às 15 horas. No entanto, o procurador da 

empresa H. Strattner & Cia Ltda, CNPJ 33250713/000162, apresentou impugnação ao Edital, 

considerando que o grupo 01 contempla dois seguimentos distintos na área de endoscopia e 

possuem um mercado abastecido por empresas distintas, de forma que a aquisição em lote único 

e indivisível, de único fornecedor, frustraria a seleção da proposta mais vantajosa. Há carimbo de 

recebimento pelo HFB em 15/01/2009. 

Em 26/01/2009, data posterior à da realização da sessão pública do pregão, o pregoeiro 

encaminhou a demanda de impugnação para análise pelo Serviço de Engenharia Clínica do HFB, 

conforme fls. 682 do processo, portanto em data posterior à prevista para a realização do pregão.  

A resposta foi apresentada pelo servidor responsável pela Divisão de Engenharia, em 

27/01/2009, que esclarece que o objeto é a locação com manutenção e não a compra. Informou, 

no documento, que a empresa comercializa bisturis, defendeu o princípio da continuidade dos 

serviços públicos e considerou improcedente a impugnação.  

Apenas em 29/01/2009, o Pregoeiro se manifesta a respeito da impugnação, decidindo por não 

conhecer a impugnação por ter sido impetrada fora do prazo, considerando que a data marcada 
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para a abertura das propostas era 19/01/2009 às 15:00 horas e que a impugnação deu entrada no 

dia 15/01/2009, às 17:00 horas. Esclarece que o objeto da licitação é a locação de manutenção 

preventiva e corretiva ao paço que a impugnante tem o documento baseado na compra de 

equipamentos considerando prejudicada a análise do pedido de impugnação. 

A realização do Pregão Eletrônico nº 79/2008 foi agendada para 12/02/2009, às 15 horas. Consta 

do processo, às fls. 696, pedido de vistas e cópia do processo, em 05/02/2009, demanda seguida 

de nova publicação de Aviso de Suspensão do Pregão, publicado no Diário Oficial da União de 

06/02/2009. 

Há nova pesquisa de preços, no mês de fevereiro de 2008, seguida de solicitação de novo 

número de pregão em virtude do término do exercício, alterando-se para Pregão Eletrônico nº 

66/2009. 

Ao final do volume IV, há impugnação ao Edital nº 79/2008, assinada pelo cidadão de RG 

0883.8802-0, CPF 012.544.427-31, sem data, constando recebimento em 04/04/2008, às 09:50, 

pela Datilógrafa. Não consta análise pelo pregoeiro ou manifestação quanto ao mérito. No 

documento, foram apresentadas as seguintes considerações: 

“1) A princípio, somando o custo real de compra de todos os equipamentos comprados 

NOVOS referidos no Pregão de número 79-2008 (…) o valor não vai ultrapassar cinco 

(5) parcelas do valor da locação, estimada em cerca de R$ 398.000,00 (trezentos e 

noventa e oito mil reais) MENSAIS!!!! Como comprovação do que estou dizendo, basta 

pedir cotação dos itens citados no Edital a Cinco empresas: Confiance Medical Ltda, 

representante dos equipamentos da marca Pentax, (Tel. 2502-3001), além de possuírem 

os equipamentos de vídeo endoscopia e vídeo broncoscopia similares aos que estão no 

edital, também são fabricantes de câmeras, insufladores e fontes de luz xenon, tal qual é 

pedido pelo certame licitatório, site: www.confiancemedical.com.br. A empresa H. 

STRATTNER Ltda, representantes da marca Karl Storz, líder de mercado em 

endoscopia rígida (cirúrgica), essa empresa, possui todos os itens do edital disponíveis 

para atender ao edital, inclusive na área de endoscopia flexível, e os acessórios pedidos, 

é a preferida pelos médicos e usuários, vide site: http://ww.hstrattner.com.br/, a empresa 

Ferrari Medical Ltda, vide site http://www.ferrarimedical.com.br/, telefones (11) 5572-3202, 

5011-3189 a empresa Labor-Med Material de Precisão Ltda, tel. 2509-5843, 

representante da marca Richard Wolf, na endoscopia rígida e Fujinon, na Endoscopia 

Flexível. E, finalmente, a empresa PARTNER'S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, representante da marca ACMI, CIRCON. Ratifico que quatro dos cinco 

fornecedores por mim citados acima são conhecidos do hospital e fazem negócios 

regularmente, exceto a Ferrari Medical, que é de São Paulo.” 

Além do custo, houve contestação à exigência de equipamento novo, entendendo ser mais 

importante o pleno funcionamento, inclusive com equipamento sobressalente, para substituição, 

caso necessário; destacou a exigência de apresentação de catálogo original do produto e de 

descrição de equipamentos somente compatíveis com a marca Olympus, representada pela 

Microview. Finaliza, solicitando “ao pregoeiro que providências sejam tomadas”. 

Não há qualquer registro de análise quanto à impugnação, que sequer recebeu a numeração 

sequencial do processo, estando ao final do volume IV do processo. No entanto, nas folhas que 

antecedem ao documento, há consultas ao sítio da Receita Federal sobre a regularidade do CPF 

do reclamante e de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União. 

Na prática, após a determinação de novo número, foi lançado o Edital de Pregão Eletrônico nº 

66/2009, que apenas suprimiu parte dos sistemas de videocirurgia, passando a atender apenas a 

dois grupos de equipamentos. 

http://ww.hstrattner.com.br/
http://www.ferrarimedical.com.br/
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Foi encaminhada a Solicitação de Fiscalização n° 2011.12405/023, de 23/08/2011, com prazo 

para resposta até 25/08/2011, com o objetivo de obter informações sobre a realização de pesquisa 

para compra, considerando as mesmas empresas que apresentaram proposta de locação, sem 

qualquer registro de consulta no Comprasnet/SIASG. 

Todavia, não houve encaminhamento de resposta ou solicitação de aumento de prazo indicando 

eventuais dificuldades para apresentar as informações. 

É possível observar a demora para a definição da compra, não obstante os registros de 

necessidade pelos chefes de setor. O processo iniciado em 2007 somente teve a realização do 

Pregão no ano de 2009. 

A apresentação de demanda para locação de equipamentos de Endoscopia Respiratória baseada 

integralmente em proposta da empresa Microview, inclusive quanto às especificações técnicas 

dos equipamentos, por parte do médico de Matrícula Siape nº 0303378, da Bronco Esôfago 

Laringologia – Cirurgia de Cabeça e Pescoço, indica que não houve  a realização de 

levantamento da real necessidade do setor e levantamento dos equipamentos disponíveis no 

mercado compatíveis com as atividades a realizar. Ao contrário, ao utilizar proposta comercial 

da empresa, houve direcionamento da elaboração de edital para descrever itens fornecidos pela 

empresa, por delegar à empresa a atividade de especificar o equipamento necessário para o 

exercício da sua atividade. Na execução contratual, houve troca de equipamentos, conforme 

descrito em item específico do presente relatório, indicando não haver efetivo conhecimento da 

real necessidade do setor. 

É importante observar que os responsáveis pelas Clínicas do Hospital solicitaram a locação de 

sistemas de videocirurgia, alegando necessidade de equipamentos em condições de uso, com a 

realização de manutenção periódica, mas em nenhum momento há registro dos equipamentos 

disponíveis no Hospital e sua condição, ao passo que a pesquisa de mercado referente à compra 

considerou apenas as empresas consultadas para locação e não uma efetiva pesquisa, inclusive 

com fabricantes dos produtos, de forma a conhecer o real valor para aquisição. Conhecendo 

efetivamente o preço praticado para a compra de equipamentos novos, seria possível verificar o 

custo de aquisição dos equipamentos e de contratação de manutenção em relação ao contrato de 

locação com manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, de forma a permitir a tomada 

de decisão considerando a vantajosidade para a Administração. 

Não obstante a pesquisa limitada, houve impugnação ao Edital nº 79/2008, que, entre outras 

questões, considerou a possibilidade de aquisição dos equipamentos com o equivalente ao valor 

estimado para cinco meses de locação com manutenção preventiva e corretiva. Todavia, embora 

tal alegação conste do processo, as folhas não foram numeradas, embora haja consultas à 

situação cadastral referente ao CPF da pessoa que apresentou a impugnação, mas não há registro 

de qualquer ação por parte do pregoeiro de forma a reavaliar o custo ou mesmo as informações 

que indicam direcionamento para equipamentos da Olympus, que teriam como representante a 

empresa Microview. 

Dessa forma, houve omissão ao não analisar a impugnação apresentada e não se posicionar 

quanto à pertinência das alegações. Embora o Edital de Pregão Eletrônico nº 79/2008 tenha sido 

abandonado, dando origem ao Edital de Pregão Eletrônico nº 66/2009, o documento manteve os 

parâmetros de pesquisa de preço e características de equipamentos utilizados anteriormente.  

Destaca-se a ausência de efetiva pesquisa de mercado para verificar a melhor alternativa para o 

Hospital ao se considerar as opções de locação ou compra dos equipamentos com decorrentes 

contratos de manutenção, dando apenas cumprimento formal à recomendação da Procuradoria 

Jurídica, ao inserir no processo pesquisa para compra de equipamentos realizada com as próprias 

empresas pesquisadas para a locação, comprometendo a lisura do processo.  
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Apesar do envio de Solicitação de Fiscalização no intuito de obter manifestação referente à 

pesquisa de mercado para aquisição dos equipamentos, não houve qualquer resposta ou 

informação sobre eventual dificuldade para fornecer as informações, evidenciando a falta de 

compromisso com a transparência dos atos praticados e com a lisura indispensável aos processos 

de contratação na Administração Pública. 

Diante do exposto, conclui-se não demonstração de vantajosidade para a Administração ao optar 

pela locação sem a realização de adequada pesquisa de preço de forma a verificar a opção mais 

adequada para atender à necessidade do Hospital. Observou-se, ainda, a ocorrência de vícios 

graves no curso do processo que originou o Edital de Pregão Eletrônico nº 66/2009 e resultou na 

celebração do Contrato nº 30/2009, incluindo o indício de direcionamento do Pregão para 

características que somente seriam atendidas pela empresa Microview, a omissão pela ausência 

de análise da impugnação apresentada e o vício na pesquisa de mercado, que resultou na não 

comprovação de vantajosidade para a Administração ao decidir pela locação em detrimento da 

compra de equipamentos com a contratação da manutenção preventiva e corretiva. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Sobre o tema o Processo nº 33374.001319/2012-13 (Fls. 07 a 11), apresenta a seguinte 

manifestação que a seguir é resumidamente tratada. 

Após ser instado pela Administração a se manifestar, o médico, de Matrícula Siape nº  0303378, 

da Bronco Esôfago Laringologia – Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que supostamente teria 

solicitado, por meio do Memorando nº 068/Bronco/Cabeça e Pescoço/2007, de 14/08/2007, em 

caráter de urgência, a prestação de serviço de locação, com manutenção preventiva e corretiva 

para sistema de videobroncoscopia eletrônica, nega a autoria da proposta, além de declarar que 

estar vendo pela primeira vez a justificativa de locação. 

Na sequência, expôs a qualidade dos serviços realizados pela Clínica de Endoscopia Peroral e 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço e o seu desempenho durante sua longa estada até sua 

aposentadoria. 

Adiante, informa que reclamou pela falta de material, de manutenção e de substituição de 

equipamentos, inclusive que houve, em meados de 2007, reunião entre a Diretoria do Hospital e 

as chefias das clínicas. Nessa ocasião, a Direção dos Hospitais acerca da inexistência de 

orçamento para atender aos elevados custos dos materiais e equipamentos requisitados pelas 

clínicas, decidindo pela locação de equipamentos. 

Por fim, acrescenta que não reconhece a assinatura aposta no documento intitulado “Justificativa 

de Locação” que acompanha o Memorando, tampouco o carimbo, apesar de ser de sua autoria o 

Memorando.  

    

Análise do Controle Interno: 

Tendo em vista que o suposto responsável pela requisição de locação de equipamentos informou 

que o documento onde é apresentada a justificativa para a locação teve sua assinatura falsificada, 

além de aduzir que sequer teve conhecimento de como se chegou à necessidade do serviço de 

locação de equipamento, restou demonstrado que a instrução do processo de contração de 

locação de equipamentos, em sua fase interna, incorreu em vício de motivação. Importante 

ressaltar que, conforme tratado descrito no fato, o documento juntado ao Memorando citado, 

trata-se de uma relação de equipamentos e respectivas especificações técnicas correspondem a 

uma cópia integral dos parâmetros descritos em proposta da empresa Microview Comércio e 

Representações de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.  
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Assim, conclui-se que as manifestações apresentadas não foram suficientes para elidir as 

irregularidades na instrução do processo de contratação, chegando até mesmo a agravar a 

abordagem devido à ocorrência de fraude relatada.       

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

deram causa ao direcionamento da contratação, bem como da falsificação verificada na instrução 

processual da licitação. 

Recomendação 002: 

Realizar estudo acerca da viabilidade técnica, financeira e operacional da opção de locação dos 

serviços de locação de equipamentos médico-hospitalares. 

Recomendação 003: 

Realizar novo procedimento licitatório, com vistas a substituir o contrato em curso, tendo em 

vista os vícios identificados no contrato em curso. 

 

 

2.1.1.21. CONSTATAÇÃO  

Realização do Pregão Eletrônico nº 66/2009 do Hospital Federal de Bonsucesso - HFB sem 

efetiva competitividade e renovações de vigência do Contrato nº 30/2009 com base em 

pesquisas de mercado não efetivas, resultando no favorecimento à empresa Microview 

Comércio e Representação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, envolvendo o valor 

anual de R$ 2.373.660,00. 

 

Fato: 

O Edital de Pregão Eletrônico nº 66/2009 teve por objeto a contratação de empresa especializada 

para locação com manutenção preventiva e corretiva de diversos equipamentos destinados aos 

Serviços de Urologia e de Endoscopia Respiratória do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), 

para realização no dia 25/03/2009, às 15 horas. 

Trata-se de locação de dois sistemas de videocirurgia, sendo um para a Urologia e outro para a 

Endoscopia Respiratória, correspondendo cada sistema a um item da licitação, que teve como 

critério de julgamento o menor preço global, com propostas apresentadas considerando o valor 

mensal e o correspondente anual de cada item, que corresponde a um grupo de equipamentos, 

sem detalhamento do valor unitário de cada equipamento que compõe o item. 

Houve a participação de cinco empresas no certame, além de outras, que estiveram presentes nas 

pesquisas de preços anteriores ao pregão e nos momentos de renovação contratual. A seguir, 

quadro que relaciona as empresas e os momentos em que houve participação: 
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CNPJ Empresa 
Pesquisa 

Mercado 

Pregão 

66/2009 

Pesquisa 

1º T.A. 

Pesquisa 

2º T.A. 

06188083000170 
Microview Comércio e Representações 

de Produtos Médicos Hospitalares Ltda 
x x x X 

68653344000133 
Bio Care Material Médico Hospitalar 

Ltda 
x    

02654950000165 DBS-3 Comercial Científica Ltda. x  x  

03293901000107 J.M.S. Comércio e Fornecimento Ltda. x x x X 

01072992000125 Exatech Indústria e Comércio Ltda x    

03813990000175 
SSRangel Comércio e Representações 

Ltda (Young Med) 
x x   

08830154000112 Hardmann Hospitalar x   X 

32150633000172 
Labor Med Aparelhagem de Precisão 

Ltda 
 x   

07314077000185 Biocyte Comercial Cirúrgica Ltda ME  x   

 

A Ata de Realização do Pregão Eletrônico registra a participação de cinco empresas nos dois 

lotes, conforme identificado no quadro anterior. Todavia, ao observar os registros referentes aos 

lances realizados pelas empresas, é possível verificar que não houve efetiva competitividade.  

Duas das participantes – Biocyte e J.M.S. – apresentaram apenas o lance inicial, equivalente ao 

valor constante de suas propostas iniciais, sem nenhuma redução posterior de valor. Por se tratar 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, em atenção à Lei Complementar nº 123/2006, 

houve convocação para desempate de lances após o encerramento dos itens, de forma que 

primeiro a J.M.S. e depois a Biocyte foram convocadas para apresentar lance de desempate, 

sendo que ambas não apresentaram lance, deixando de participar do pregão. Não há qualquer 

registro de manifestação de representantes das empresas na Troca de Mensagens da Ata. 

Compete considerar que o valor estimado para a licitação foi de R$ 2.386.800,00. O Estatuto 

Nacional da Pequena Empresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 

Complementar nº 123/2006, considera como microempresa aquela que aufere, no ano calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); ao passo que a 

empresa de pequeno porte, em cada ano-calendário, pode apresentar receita bruta superior a R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais).   

Se a vencedora do certame fosse a Biocyte ou a JMS, para os dois itens, não mais poderiam se 

enquadrar como microempresa, ao passo que estariam no limite de faturamento de empresa de 

pequeno porte. No entanto, há registro de participação das empresas em diversas licitações, ao 

observar o período de 2007 a 2011. A seguir, o relacionamento dessas empresas com o setor 

público, considerando o valor de pagamentos efetuados a elas, por meio de ordens bancárias, 

entre janeiro de 2007 e julho de 2011: 

 Empresa 2007 2008 2009 2010 
2011  

(até 31/07/11) 

Biocyte  2.759.187,74 2.759.187,74 2.642.076,97 3.296.183,63 1.979.837,84 

J.M.S. 468.750,18 721.600,60 310.865,21 1.485.269,70 3.270.477,41 

Fonte: Portal da Transparência. 
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A maior parte dos recursos recebidos pela J.M.S. e pela Biocyte decorre de pagamento no 

elemento de despesa correspondente a material de consumo e não a outros serviços de terceiros – 

pessoa jurídica, enquadramento que corresponderia à locação de equipamentos com serviço de 

manutenção preventiva e corretiva. 

Os valores recebidos do Governo Federal pela J.M.S. e pela Biocyte se mostram incompatíveis 

com o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, cabendo a verificação 

da participação das empresas em processos licitatórios, inclusive considerando a participação em 

conjunto com a empresa Microview. 

Na fase de aceitação de propostas, a empresa SSRangel (Young Med) foi eliminada por 

apresentar documentação no SICAF vencida. Registra-se que a empresa não apresentou o menor 

preço. A empresa apresentou apenas dois lances: o primeiro correspondendo ao valor da 

proposta cadastrada no sistema e, no segundo, uma redução entre R$ 30,00 e R$ 40,00 do seu 

lance inicial para cada item. 

A empresa Labor Med apresentou lance inicial equivalente à proposta cadastrada no sistema e a 

partir daí apresentou lances de valor igual ao menor preço já aceito ou acima do menor preço 

para o momento. Dessa forma, não concorreu, efetivamente, na fase de lances. 

A empresa vencedora foi a Microview, com redução de R$ 11.280,00 (0,66%), em relação ao 

preço inicial no primeiro item, e de R$ 1.860,00 (0,25%) no segundo item, resultante dos lances 

realizados. Não houve tentativa de negociação do valor por parte do pregoeiro junto à empresa, 

limitando-se ao valor dos lances apresentados. 

Pelo exposto, tem-se que não houve competitividade real entre as empresas. 

Embora exigidos no item 19.1 do Edital, não foi localizada a garantia correspondente a 2% do 

valor do contrato, que deveria ser fornecida pela empresa. 

A proposta comercial encaminhada pela Microview, referente ao lance final apresentado, às fls. 

784 do processo, contém apenas o valor mensal e o valor anual, para cada grupo da licitação, 

mas sem especificar o valor unitário de cada equipamento, contrariando o disposto no item 13.2 

do Termo de Referência:  

“Discriminar o valor unitário de cada equipamento por item de cada grupo. Ex: Grupo I Item 1.1 

valor unitário X, 1.2 valor unitário y e assim consecutivamente para todos os Grupos”. 

Não obstante a exigência, não há registro de qualquer atuação por parte do pregoeiro no sentido 

de solicitar o detalhamento. A ausência da informação detalhada resultou em impossibilidade de 

identificar o custo efetivo de cada equipamento, conforme descrito em item específico deste 

relatório. 

Após adjudicação e homologação da licitação, o Contrato nº 30/2009 foi assinado em 

18/05/2009, com vigência entre 18/05/2009 e 17/05/2010. Houve duas prorrogações, que 

resultaram no 1º e no 2º Termo Aditivo, nos quais não houve alteração de valor. 

Para a primeira renovação contratual, foram consideradas propostas de preço apresentadas pela 

própria Microview, a DBS-3, a J.M.S. e uma fatura da empresa Microview referente a serviço de 

locação prestado ao Hospital dos Servidores do Estado. 

Ocorre que as propostas das empresas DBS-3 e J.M.S. apresentam apenas valor global 

considerando os dois grupos, não informando sequer o valor por grupo ou por equipamento. Em 

ambos os casos, há documento de solicitação de proposta, emitidos pela matrícula Siape 

0649133, mas não há comprovante da transmissão de fax. Nas propostas, há rubrica, mas não 

tem identificação dos representantes das empresas.  
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As empresas são localizadas nos seguintes endereços, conforme dados de suas propostas e da 

base de dados da Receita Federal: 

 

CNPJ Empresa Endereço 

02654950000165 
DBS-3 Comercial Científica 

Ltda. 

Rua Dias da Cruz, 453 Fds – Méier – Rio de 

Janeiro – RJ 

03293901000107 
J.M.S. Comércio e 

Fornecimento Ltda. 

Rua Senador Alencar, 255 fundos – casa 01 – 

Vasco da Gama (São Cristóvão) – Rio de 

Janeiro – RJ 

 

Ao visualizar o endereço da empresa DBS-3 no aplicativo Google Maps, tem-se endereço 

residencial – fundos, sem qualquer identificação da empresa. A seguir, a imagem do local: 

 

Foto 1: Imagem frontal do endereço 

 

O sócio-administrador, com 99,50% do capital, é omissis, CPF 363.247.877-53, que tem o 

mesmo endereço da empresa. 

Em visita realizada no endereço da empresa J.M.S., por equipe da CGU, foi possível verificar 

que se trata de um endereço com característica residencial, situado nos fundos do terreno. A 

seguir, fotos do local: 

 

  

Foto 1: Frente do terreno Foto 2: Placa de identificação da empresa 

ao lado da campainha. 
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O sócio-administrador, com 90% do capital social, é omissis, CPF 427.452.097-87, que tem o 

mesmo endereço. 

Ao observar o comportamento das empresas no fornecimento ao setor público, considerando o 

período de 2007 a agosto de 2011, identifica-se a participação em diversos certames. Ao 

observar o total de pagamentos para as empresas, por ano, tem-se um incremento no 

relacionamento com o setor público, apesar das imagens de local de instalação modesto, 

conforme disposto a seguir: 

 

Empresa 2007 2008 2009 2010 
2011  

(até 31/07/11) 

DBS-3 1.241.308,48 1.168.461,76 1.708.789,14 2.768.877,96 3.422.922,95 

J.M.S. 468.750,18 721.600,60 310.865,21 1.485.269,70 3.270.477,41 

Fonte: Portal da Transparência. 

 

Consulta ao CNAE apresenta a informação de que a DBS-3 é cadastrada como empresa de 

pequeno porte, tendo por atividade o comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 

médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, não havendo atividade econômica secundária 

cadastrada.  

Consulta ao cadastro CNAE demonstra que a J.M.S. tem como atividade cadastrada o comércio 

de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, tendo 

como atividade econômica secundária o comércio atacadista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios.  

Como resultado, tem-se que nenhuma das empresas tem atuação no mercado de locação de 

equipamentos com manutenção preventiva e corretiva, de forma que se fossem vencedoras da 

licitação necessitariam alterar a sua característica de atividade empresarial e não teriam histórico 

da prestação de serviço, uma vez que não possuem a atividade dentro de sua área de atuação. 

Quanto à fatura da empresa Microview referente a serviço de locação prestado ao Hospital dos 

Servidores do Estado, às fls. 923 do processo, na descrição dos serviços prestados consta 

locação, manutenção preventiva e assistência técnica para quatro diferentes sistemas de vídeo, 

sem especificação dos equipamentos contidos em cada um deles. Dessa forma, não há como 

considerar válida a pesquisa de mercado, uma vez que não apresenta o custo de sistema 

equivalente ao utilizado no Hospital Federal de Bonsucesso, inclusive considerando dois 

sistemas a mais. 

Como resultado, havendo apenas as propostas das duas empresas, resta invalidada a pesquisa de 

mercado realizada para a celebração do 1º Termo Aditivo, celebrado em 17/05/2010, com 

vigência de 18/05/2010 a 17/05/2011. 

Na segunda renovação contratual, foram consideradas propostas das empresas J.M.S. e da 

empresa Hardmann Hospitalar. Na primeira, foram apresentados apenas os valores mensal e 

anual considerando os dois grupos em conjunto. Na segunda, foi apresentado o valor mensal por 

grupo. Há solicitação de proposta emitida pela servidora responsável pela Seção de Contratos, 

também sem o comprovante da transmissão de fax e as propostas apresentadas, embora 

assinadas, não identificam os representantes das empresas. 

A empresa Hardmann não tem histórico significativo de fornecimento para o setor público. Em 

consulta no Portal da Transparência, considerando o período de janeiro de 2007 e julho de 2011, 
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há apenas a emissão de duas ordens bancárias para a empresa, no valor de R$ 21.240,00 (vinte e 

um mil, duzentos e quarenta reais), referente a materiais de consumo adquiridos pelo Instituto 

Nacional do Câncer (INCA). 

Criada em 18/05/2007, fica localizada na Rua Uruguaiana, 39 sala 2107 – Centro – Rio de 

Janeiro. A consulta ao cadastro CNAE da Hardmann tem como atividade cadastrada o comércio 

atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 

tendo como atividade econômica secundária o aluguel de material médico.  Não há registro de 

atividade de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos.  

Foram consideradas, ainda, a proposta da própria empresa e faturas da Microview referentes à 

locação de sistemas de videocirurgia no Hospital Federal de Ipanema, Hospital Federal Cardoso 

Fontes e Hospital dos Servidores do Estado, novamente sem o detalhamento dos equipamentos 

em cada sistema e considerando sistemas diferentes dos locados pelo Hospital Federal de 

Bonsucesso. 

Dessa forma, havendo apenas propostas de duas empresas, resta invalidada a pesquisa de 

mercado realizada para a celebração do 2º Termo Aditivo, celebrado em 16/05/2010, com 

vigência de 18/05/2011 a 17/05/2012. 

Nas pesquisas de mercado que antecederam à licitação e nas realizadas para a renovação 

contratual, não há qualquer registro de consulta no Comprasnet para verificação de empresas 

prestadoras do serviço de locação de equipamentos com manutenção preventiva e corretiva, que 

permitiria identificar empresas que atuem junto ao setor público e diversificar as empresas 

pesquisadas, permitindo efetivamente verificar se os preços praticados pela Microview estão 

compatíveis com os de mercado. 

Foi encaminhada a Solicitação de Fiscalização n° 2011.12405/23, de 23/08/2011, com prazo para 

resposta até 25/08/2011, com o objetivo de obter informações sobre a não identificação da 

apresentação de garantia pela empresa e justificativa a respeito da ausência de detalhamento do 

valor.  

Sobre a garantia, a servidora de matrícula Siape 0649133, responsável pela Seção de Contratos, 

apresentou, em 24/08/2011, a seguinte informação: 

“Verificou-se que a Contratada não cumpriu o estabelecido na Cláusula Décima 

Terceira do Contrato nº 30/2009 (...) Diante de tal constatação (...) temos a esclarecer 

que a Empresa encaminhou Carta de Fiança Bancária (...)”. 

Como anexo, foi disponibilizado documento emitido pelo Banco Pottencial referente à Carta de 

Fiança nº 803375, no valor de R$ 47.473,20, destinada à garantia do Contrato nº 30/2009, com 

validade de 365 dias a contar de 23/08/2011, com vencimento no dia 22/08/2012. 

Embora solicitada justificativa para a ausência de detalhamento do valor na proposta comercial 

da empresa, não houve qualquer manifestação por parte de representantes do HFB, de forma a 

solicitar a prorrogação de prazo para resposta ou eventual dificuldade em se manifestar. 

O fato descrito demonstrou a participação de diversas empresas no curso da contratação, porém 

sem efetiva competitividade no certame; a realização de renovações da vigência contratual sem 

efetiva pesquisa de mercado; a ausência de consulta no Siasg/Comprasnet de forma a identificar 

empresas que realizem a atividade de locação de equipamentos com manutenção preventiva e 

corretiva; além da não apresentação de garantia pela empresa e falhas do pregoeiro, ao não exigir 

que a proposta comercial da Microview tivesse o valor detalhado para cada equipamento que 

compõe os grupos e por adjudicar o objeto à empresa sem sequer realizar negociação do preço 

apresentado. 

Em relação à apresentação de garantia pela empresa, houve apresentação de carta de fiança 

bancária, correspondendo a 2% do valor anual do Contrato nº 30/2009, com vigência a partir de 
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23/08/2011, ou seja, mais de um ano após o início da vigência do contrato. A apresentação de 

garantia demonstra o atendimento à exigência do Edital, embora de forma extemporânea e 

realizada não em função de verificação da falha por mecanismos de controle do Hospital, mas 

sim pela identificação decorrente da fiscalização objeto do presente relatório. O documento 

assegura o cumprimento da cláusula contratual, mas não isenta o Hospital de aprimorar os 

controles internos relativos aos contratos celebrados, de forma a evitar novas ocorrências. 

Os demais itens, no entanto, não foram justificados por representantes do Hospital Federal de 

Bonsucesso. 

Diante do exposto, conclui-se que ocorreu favorecimento à empresa contratada, Microview, na 

licitação, que resultou na contratação e decorrentes renovações contratuais sem o suporte de 

pesquisas de preço efetivas, de forma a manter a prestação de serviços pela empresa. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

As justificativas apresentadas pelo gestor se restringiram a informar que a licitação transcorreu 

dentro da legalidade, sendo o edital publicado na internet (comprasnet), DOU e em jornal de 

grande circulação. Ainda acrescenta que os lances ofertados demonstrariam que houve 

competitividade. 

Questiona, ainda, por que a abordagem da CGU não teria feito comparação com os registros 

existentes no comprasnet, concluindo que essa abordagem se deveu a não existir parâmetros para 

a locação de equipamentos médico-hopitalares, como na contratação em questão. 

Por fim, cita jurisprudência do Tribunal de Contas da União que trata da necessidade de que seja 

realizada, em todos os procedimentos licitatórios, pesquisa de preços em pelo menos duas 

empresas pertencentes ao do objeto licitado ou consulta a sistema de registro de preços, visando 

aferir a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado.   

   

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do gestor alegando que houve publicidade ao certame não garante que tenha 

ocorrido competitividade, mesmo porque a forma que foi definido o objeto a ser contratado, a 

saber: contratação de empresa especializada para locação com manutenção preventiva e corretiva 

de diversos equipamentos destinados aos Serviços de Urologia e de Endoscopia Respiratória.  

Sendo o tipo de julgamento o menor preço global, o edital já comprometeu a competitividade, 

uma vez que a empresa a ser contratada deveria ter a capacidade de disponibilizar todos os 

equipamentos e ainda oferecer os serviços de manutenção.  

No que se refere à alegação de que no Sistema de Compra do Governo Federal (comprasnet) não 

haveria contratação de objeto similar, a boa prática deveria de feito o gestor avaliar sua opção, 

consultar qual a forma de contratação adotada pelas outras unidades de saúde. 

Nesse mesmo sentido, cumpre asseverar que não foi esclarecido como o gestor identificou a 

existência de empresas que têm suas sedes em bairro residencial e que, quando da visita da 

equipe da CGU realizada em horário comercial, sequer estavam em funcionamento, 

possibilitando concluir que se tratam de empresas utilizadas para dar aparente legalidade a 

licitações.    
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Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

realizaram as cotações de preço para balizar o valor do serviço a ser contratado, tendo em vista 

as irregularidades apontadas. 

Recomendação 002: 

Realizar novo procedimento licitatório, com vistas a substituir o contrato em curso, devido ao 

direcionamento identificado e aos vícios na realização de pesquisa de preço. 

 

 

2.1.1.22. CONSTATAÇÃO   

Substituição de equipamentos locados no âmbito do Contrato nº 30/2009, sem verificação 

dos custos envolvidos, desconhecimento do valor unitário dos equipamentos e ausência de 

termos de recebimento provisório e definitivo dos itens, utilização de equipamentos usados, 

evidenciando falta de controle sobre a execução contratual e exposição do HFB a 

pagamento por serviços sem conhecer o efetivo valor devido, envolvendo o montante anual 

de R$ 2.373.660,00.  

 

Fato: 

Trata-se do processo 33374.013887/2007-91, que teve por objeto a contratação de empresa 

especializada para locação com manutenção preventiva e corretiva de diversos equipamentos 

destinados aos serviços de Urologia, Cirurgia Geral I e II, Endoscopia Respiratória, Cirurgia 

Torácica, Otorrinolaringologia e Ginecologia. Teve início a partir de solicitação do servidor de 

matrícula Siape 0652215, responsável pela Divisão de Engenharia do Hospital Federal de 

Bonsucesso, por meio do Memorando nº 368/DIENG/HFB, de 31/10/2007. 

Anexo ao Memorando, foi apresentado plano de trabalho elaborado pelo servidor, no qual 

considerou que a locação de equipamentos tem por objetivo a melhoria e a adequação de 

diversos setores do Hospital, conforme pareceres elaborados pelas chefias dos serviços a serem 

contemplados. Considera que os serviços em questão se encontram entre atividades que devem 

ser executadas indiretamente, “visto que esta unidade não dispõe de profissionais especializados 

para execução das atividades necessárias ao bom desempenho do objeto; considerando-se a 

diversidade de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e materiais a serem empregados”. 

Após diversas alterações no conjunto de equipamentos, a contratação se limitou à locação de 

equipamentos com manutenção preventiva e corretiva para a Urologia e para a Endoscopia 

Respiratória, de forma que serão tratadas apenas as questões pertinentes a estas duas áreas. 

Inicialmente, foram relacionados equipamentos pelo Chefe da Clínica de Urologia, por meio do 

Memorando Circular nº 64/07/UROLOGIA/HFB, de 10/09/2007 (fls. 35 a 38), que foi utilizado 

como base para o Termo de Referência inicial, elaborado pelo servidor de Matrícula SIAPE nº 

0652215. Os equipamentos efetivamente locados tiveram sua descrição no Termo de Referência 

que compôs o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 66/2009.  

A mesma situação ocorreu em relação aos equipamentos de Broncoscopia, cuja demanda foi 

apresentada pelo Dr. da Bronco Esôfago Laringologia – Cirurgia de Cabeça e Pescoço, por meio 

do Memorando nº 068/Bronco/Cabeça e Pescoço/2007, de 14/08/2007 (fls. 44 a 46). 

Não obstante as mudanças na definição do objeto a ser locado, houve, ainda, diferença entre os 

itens contratados e os equipamentos efetivamente disponíveis para o Hospital, conforme visitas 

realizadas nos dias 9 e 10/08/2011, na sala de Uroexames e no Centro Cirúrgico, localizados no 

prédio central do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB). 
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Adicionalmente, foi identificado que nem todos os equipamentos licitados foram listados no 

Contrato nº 30/2009. 

A seguir, as diferenças identificadas no conjunto de equipamentos entre os diversos documentos 

constantes do processo:  

 

- Urologia (Grupo I) 

Equipamento 
Memorando 

Circular 

Termo de 

Referência (fls. 7 a 

31) 

Pregão 66/2009  

Itens licitados 

Contrato 

30/2009 

Monitor de Vídeo de 21” x NC NC NC 

Monitor de Vídeo de 19” NC x x X 

Central Processadora de Vídeo x x x X 

Fonte de Luz Lâmpada de xenon de 300W x x x X 

Insuflador Eletrônico de CO2 com fluxo 

mínimo de 35 l/min 
x x x X 

Video laparoscópio (HDTV) de alta 

definição, 10 mm x 30º 
x x x X 

Video laparoscópio (HDTV) de alta 

definição, 10 mm x 0º 
x x x X 

Sistema Ultra-Sonico  x x x X 

Sistema de Gravação Digital  x x x X 

Troley Compacto x x x X 

Ureterorenofibroscópio  x x x X 

Conjunto completo para Ressecção 

Prostática  
x x x X 

Ureteroscópio Ultra-fino Angulado  x x x X 

Ureteroscópio Robusto Angulado x x x NC 

Litotripsor Pneumático x x x NC 

Litotripsor Ultra-sonico x x NC NC 

Gerador Ultra-sonico para fragmento de 

cálculo percutâneo 
x NC NC NC 

Nefroscópio percutâneo semi-rigido x x x NC 

Nefroscópio percutâneo flexível x x x NC 

Lavadora Ultrassônica x x NC NC 

Lavadora Endoscópica x x NC NC 

Ultrassom de Próstata NC x NC NC 

Máquina de esterilização NC x NC NC 

Legenda: NC = Não consta. 

Fonte: Processo 33374.013887/2007-91. 

 

 

A seguir, relação dos equipamentos identificados no Hospital, apresentados por enfermeiras da 

Microview, destacando que não foi avaliada a composição do conjunto para ressecção prostática: 
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Equipamento Nº Série Fabricante Modelo 

Monitor de 19"  3021903 Sony LMD2020 

Central Processadora de Vídeo 7354879 Olympus OTV-STV OTV-S7 

Fonte de Luz lâmpada de xenon 

300W 
227725 Olympus CLV-S40 

Insuflador Eletrônico de CO2 com 

fluxo mínimo de 35l/min 
1707326 Olympus UHI-3 

Videolaparoscópio (HDTV) de alta 

definição 10 mm x 0º  
WA59380A Olympus A50021A 

Sistema Ultrassônico 9723981 Olympus Sonosurg G2 

Sistema de gravação digital B0P96XB0703986F Samsung DVD R-170 

Troley compacto não se aplica Cardinal - 

Ureterorenofibroscópio 2083665S Olympus 11278A1 

Nefroscópio percutâneo semi-

rígido 
outro fabricante Olympus  

Nefroscópio percutâneo flexível 2097018 Olympus 11301BN1 

Litotripsor 10/5010 Tholzer Litho-8 

Nefroscópio percutâneo com 

camisa e obturador 
15500425 

karl Storz 

(Germany) 

27092AMA e 

27093BD 

Ureteroscópio rígido ultrafino CE0197 Olympus WA29042A 

Ureteroscópio rígido ultrafino 1142560S 
karl Storz 

(Germany) 
27001l 

 

Embora listados no termo de referência e contratados, não foram apresentados os seguintes itens: 

- Video laparoscópio (HDTV) de alta definição, 10 mm x 30º; e 

- Ureteroscópio ultra-fino angulado e Ureteroscópio robusto angulado: foram apresentados 

ureteroscópios rígidos, conforme indicado no quadro anterior. 

 

A seguir, são relacionados itens identificados na visita que são de modelos diferentes dos 

informados pela empresa ao vencer a licitação, conforme documentação às fls. 788 a 829 do 

processo: 

- Monitor LCD: O modelo LMD2020, identificado na visita, difere do modelo LMD-1950, 

indicado pela empresa. Ao consultar o sítio institucional da Sony do Brasil, não há qualquer 

referência ao modelo.  

- Central Processadora de Vídeo: o modelo OTV-STV OTV-S7 disponibilizado é diferente do 

modelo Evis Exera II CV-180 que teve o folder apresentado.  

- Videolaparoscópico: o modelo WA59380A não corresponde aos modelos descritos na 

documentação apresentada pela empresa, que contém o WA50010A com “0º direction of view”.  

- Ureterorenofibroscópio: O modelo 11278A1 da fabricante Karl Storz difere do modelo URF-P5 

(fls. 803 a 805) da fabricante Olympus, indicado na documentação apresentada pela empresa. 

- Ureteroscópios: os modelos WA29042A, da Olympus, e 270011, da Karl Storz diferem dos 

modelos A22940A e A22942A constantes dos documentos apresentados pela empresa (fls. 806 e 

807). 

- Litotripsor: o modelo Litho8, da fabricante Tholzer, difere do Calculitus, da Engemed, indicado 

pela empresa (fls. 708). 

- Nefroscópio: o modelo 27092AMA/27093BD identificado, da fabricante Karl Storz, não 

corresponde ao equipamento indicado pela empresa, da fabricante Olympus, às fls. 809 a 811. 
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Não foi apresentado documento referente ao sistema de gravação digital. 

Compete destacar que uma das etapas preliminares à adjudicação foi a análise da habilitação 

técnica, considerando as especificações técnicas dos equipamentos que seriam disponibilizados 

pela empresa, a partir de documentos relacionados aos modelos que indicou. A análise foi 

realizada pelo responsável da Divisão de Engenharia, que após análise da documentação técnica 

considerou a Microview tecnicamente habilitada. Assim, a empresa foi considerada apta 

considerando um conjunto de equipamentos, mas a instalação se deu, em parte dos casos, com 

outros modelos. 

O valor mensal contratado para o conjunto de equipamentos que compõe o Grupo I é de R$ 

135.980,00 (cento e trinta e cinco mil novecentos e oitenta reais). 

 

- Endoscopia Respiratória (Grupo II) 

Equipamento Memorando 

Termo de 

Referência 

(fls. 7 a 31) 

Pregão 66/2009 

Itens listados 

Contrato 

30/2009 

Central Processadora de Vídeo x x x X 

Fonte de luz Lâmpada de xenon de 300W x x x X 

Tubo broncoscópico eletrônico flexível adulto x x x X 

Tubo broncoscópico eletrônico flexível 

Pediátrico 
x x x NC 

Monitor de tela plana de 19” x x x X 

Troley compacto para acondicionar sistema de 

videobroncoscopia 
x x x X 

Sistema de Documentação Científica em DVD 

de gravação profissional 
x x x X 

Bisturi eletrônico microprocessado portátil 

com sistema de argônio  
x x x NC 

Vídeo toracoscópio, (HDTV) de alta definição, 

5.4mm de diâmetro 
x x x NC 

Lavadora Endoscópica NC x x NC 

Vídeo Printer colorida com 400 DPI de 

resolução  
x NC NC NC 

Legenda: NC = Não consta. 

Fonte: Processo 33374.013887/2007-91. 

 

A seguir, relação dos equipamentos identificados no Hospital, apresentados por enfermeiras 

contratadas pela Microview: 

 

Equipamento Nº Série Fabricante Modelo 

Central processadora de vídeo 7885899 Olympus Exera II CV-180 

Fonte de Luz lâmpada de xenon 

300W 
7803418 Olympus Exera II CLV-180 

Tubo broncoscópio eletrônico 

flexível pediátrico 
Não apresentado Olympus - 

Monitor de tela plana 19" 200678 Sony 1960MD 

Troley compacto para 

acondicionar sistema de 

videobroncoscopia 

- Cardinal - 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 90 

 

Sistema de documentação 

científica em DVD de gravação 

profissional 

B0P96XABQ704262R Samsung DVD R-170 

Bisturi eletrônico microprocessado 

portátil com sistema de argônio  
975 WEM Argon 2 

Videotoracoscópio (HDTV) de 

alta definição, 5.4mm de diâmetro 
1700731 Olympus LTF Type V3 

Lavadora endoscópica  
Não apresentada 

(Outro fabricante) 
Visco - 

Nasofibroscópio 2611176 Olympus ENFV 

Nasofibroscópio 2703278 Olympus ENFP3 

Lavadora ultrassonica C-U200L-LU20-209-2 Confiance U2000 

Lavadora endoscópica EDA050069 Lifemed Endolav 

 

Embora listados no termo de referência e contratados, não foram apresentados os seguintes itens: 

- Tubo broncoscópico pediátrico (canal de biópsia de 1.2mm): foi indicado o modelo Olympus 

BF type 3C160, no entanto não foi apresentado nenhum tubo broncoscópico à equipe da CGU na 

visita realizada. 

- Tubo broncoscópico adulto (canal de biópsia de 3.2mm): foi indicado o modelo Olympus BF 

type XT160, mas não foi apresentado nenhum tubo broncoscópico à equipe da CGU na visita 

realizada. 

 

A seguir, são relacionados itens identificados na visita que são de modelos diferentes dos 

informados pela empresa ao vencer a licitação, conforme documentação às fls. 788 a 829 do 

processo: 

- Bisturi eletrônico microprocessado: o modelo Argon 2 da fabricante WEM, embora tenha o 

mesmo fabricante, é diferente do modelo Argon 4, indicando pela empresa em sua 

documentação, às fls. 804. 

- Lavadora endoscópica: o modelo Endolav não é compatível com a Uniscope indicada às fls. 

825, da fabricante Visco. Todavia, foi informado que a substituição foi realizada para adequação 

à RDC nº 08/2009 da ANVISA. 

 

O valor mensal contratado para o conjunto de equipamentos que compõe o Grupo II é de R$ 

61.825,00 (sessenta e um mil oitocentos e vinte e cinco reais). 

É importante destacar que a proposta comercial apresentada pela empresa ao vencer a licitação 

não apresenta o valor por equipamento, o que contraria o item 13.2 do Termo de Referência – 

Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 66/2009.  

O único documento referente aos materiais locados foi identificado no processo 

33374.010485/2009-09, referente ao pagamento à empresa pela locação e manutenção no 

período de 18/05 a 31/05/2011, sendo denominado “Movimentação Externa de Material 

Permanente (patrimônio externo) – Entrada”, sem data, contendo rubrica do fornecedor, mas sem 

assinatura de representante do HFB. No documento são listados apenas os seguintes materiais: 

armário, videobroncoscópio, fonte de luz, videorinolaringoscópio e no break. 

Do processo, não constam termos de recebimento dos equipamentos ou outro documento que 

demonstre a verificação da compatibilidade dos equipamentos entregues pela empresa com os 

itens descritos no Termo de Referência do Pregão nº 66/2009, não obstante a previsão de 

procedimentos para entrega e recebimento dos equipamentos, no item 24 do Edital. 
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Considerando os equipamentos identificados no HFB, houve entrega de produtos diferentes dos 

indicados pela empresa no certame, sendo de outros fabricantes. Há indícios de não se tratar de 

equipamentos novos, contrariando exigência do item 18.1.19 do Edital e do item 7.19 do Termo 

de Referência, que constitui o Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico: “Os equipamentos 

deverão ser novos, a fim de ser evitada a constância de sua manutenção”. (grifo nosso) 

 

O contrato nº 30/2009 foi celebrado para a locação de equipamentos com manutenção preventiva 

e corretiva, sendo de R$ 135.980,00 (cento e trinta e cinco mil novecentos e oitenta reais), o 

valor mensal para o grupo I (Urologia), e de R$ 61.825,00 (sessenta e um mil oitocentos e vinte e 

cinco reais), o valor mensal para o grupo II (Endoscopia Respiratória), correspondendo ao valor 

mensal de R$ 197.805,00 e anual de R$ 2.373.660,00 (dois milhões, trezentos e setenta e três 

mil, seiscentos e sessenta reais). Em função do contrato, a empresa recebeu, até julho de 2011, o 

valor de R$ 4.641.374,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e 

quatro reais). 

Antes do Contrato nº 30/2009, a empresa já mantinha relacionamento com o HFB por meio do 

fornecimento de materiais de consumo e pela venda de equipamentos. A partir de 2010, todo 

valor pago, incluindo o recolhimento de tributos, refere-se tão somente à locação de 

equipamentos. 

Inicialmente, foi encaminhada a Solicitação de Fiscalização nº 011.12405/007, de 16/08/2011, 

com prazo para resposta até 17/08/2011, solicitando a relação de equipamentos disponíveis no 

Hospital, relativos ao contrato, dados sobre substituição de equipamentos e a relação de 

equipamentos locados existentes no Hospital que não são de sua propriedade com o respectivo nº 

de patrimônio provisório/temporário e o contrato a que se refere. 

A Solicitação de Fiscalização nº 2011.12405/009, de 16/08/2011, com prazo para resposta até 

18/08/2011, solicitando apresentar os documentos relativos ao recebimento dos equipamentos 

locados no âmbito do Contrato 30/2009, firmado com a empresa Microview ou justificar, caso 

não haja; bem como informar se os equipamentos entregues eram novos (na caixa). 

Uma vez que não houve resposta ou solicitação de prorrogação de prazo com as considerações 

sobre eventuais dificuldades em fornecer as informações e documentos, os pedidos foram 

reiterados por meio da Solicitação de Fiscalização nº 2011.12405/016, de 19/08/2011, com prazo 

para resposta até as 16 horas do mesmo dia. 

A única resposta relacionada às demandas foi apresentada por meio do Memorando nº 

0121/PAT/HFB, no qual o servidora de matrícula Siape 0646526, do Serviço de Patrimônio, 

listou materiais locados da Microview, listando três videolaparoscópios, uma fonte de luz e duas 

processadoras de imagem, apenas. Não há registro de diversos equipamentos, como monitores, 

lavadora endoscópica, bisturi eletrônico e nefroscópio. 

Considerando a necessidade de fiscalização da execução contratual e de forma a obter 

manifestação a respeito das diversas trocas no conjunto de equipamentos para locação, foi 

encaminhada a Solicitação de Fiscalização n° 2011.12405/019, de 22/08/2011, obtendo-se as 

seguintes respostas, organizadas por tema, apresentada pelo servidor de matrícula SIAPE nº 

06642989, Chefe da Clínica de Urologia e fiscal do contrato, por meio de documento não 

identificado, datado de 23/08/2011: 

- Atividades que desenvolve no acompanhamento da execução contratual, no exercício da função 

de fiscal de contrato. 

“Minha atividade como fiscal do referido contrato é acompanhar toda a qualidade 

técnica do material contratado, bem como a funcionalidade e toda a parte de recursos 

humanos (pessoal, esterilização e equipe de apoio)”. 
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- Informar se conhece o Contrato nº 30/2009 e o termo de referência que compôs o Anexo I do 

Edital de Pregão Eletrônico nº 66/2009. 

“Sim. Conheço o contrato nº 30/2009 e o termo de referência do anexo I”. 

- Apresentar a relação de equipamentos fornecidos pela empresa no âmbito do Contrato, em cada 

grupo (Urologia ou Endoscopia Respiratória), informando: empresa fabricante do equipamento, 

número de série e modelo. 

Disponibilizou relação de equipamentos fornecidos pela empresa no âmbito do contrato, 

encaminhando documento emitido pela própria Microview, destinado ao Chefe da Clínica de 

Urologia, datado de 23/08/2011 (data posterior à Solicitação de Fiscalização). 

- Informar se houve substituição de equipamentos por outros, não previstos na licitação. Neste 

caso, apresentar os documentos correspondentes, indicando o pedido de troca e a entrega do 

material pela empresa. 

“Sim. Foi solicitada à Empresa, a fim de agilizar nosso Mapa Cirúrgico, a troca de um 

maior número de óticas endoscópicas e laparoscópicas e um nefroscópio flexível com 

canal de trabalho maior”. 

Apresentou Ofício Nº 04/2010-Clínica de Urologia/HFB, de 05/04/2010, no qual houve as 

seguintes solicitações de troca: 

- Videolaparoscópio Endoeye, 10mm x 30º, marca Olympus, ref. WA50013A por três itens: 

Ótica 30º, 10mm, 31 cm (01 unidade), Ótica 0º, 10mm, 31 cm (01 unidade) e Ótica 30º, 4mm, 31 

cm (05 unidades); 

- Nefroscópio percutâneo flexível 19Fr por nefroscópio flexível que possua um canal de 

instrumento de trabalho aproximadamente de 2.8mm de diâmetro. 

No documento, informa que o objetivo “é trabalhar simultaneamente em 2 salas e reduzindo o 

tempo de internação hospitalar”, no caso da substituição do videolaparoscópio. 

Documento da Microview, datado de 13/04/2010, indica o atendimento ao pedido efetuado, 

inserindo mais uma Ótica 30º, 4mm, 31 cm, em um total de 06 itens, além do atendimento aos 

demais itens. 

- Informar se há equipamentos do Hospital que sejam similares aos do contrato de locação, 

mesmo que de modelo anterior. Caso positivo, informar se são utilizados e em que situações. 

“Existe em parte alguns materiais similares, entretanto obsoletos e sem manutenção. No 

momento não utilizamos nenhum material próprio do Hospital”. 

Adicionalmente, foi encaminhada a Solicitação de Fiscalização nº 2011.12405/023, de 

23/08/2011, com prazo para manifestação até 25/08/2011, referente às questões a seguir: 

- Mudanças no conjunto de equipamentos da Urologia no curso do processo de contratação 

Documento não identificado, de 25/08/2011, emitido pelo pregoeiro, servidor de matrícula 

SIAPE nº 0653364: 

“Conforme constam às fls. 570 a 604, as diferenças se deram em razão da adequação à 

disponibilidade financeira orçamentária que o Hospital dispunha na ocasião”. 

- Mudanças no conjunto de equipamentos da Endoscopia Respiratória no curso do processo de 

contratação. 

Documento não identificado, de 25/08/2011, emitido pelo pregoeiro supracitado: 

“Conforme constam às fls. 570 a 604, as diferenças se deram em razão da adequação à 

disponibilidade financeira orçamentária que o Hospital dispunha na ocasião”. 
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- Apresentar valor individual relativo a cada equipamento locado, distinguindo o custo de 

locação da atividade de manutenção preventiva e corretiva, e detalhando outros custos do 

contrato (mão de obra, por exemplo). 

Não teve resposta apresentada ou solicitação de prorrogação de prazo. 

- Contrato nº 30/2009 não relaciona parte dos itens em cada grupo. Justificar a ausência de 

equipamentos no instrumento contratual. 

Em documento emitido pela Responsável pela Seção de Contratos, matrícula Siape 0649133, foi 

informado que a Seção de Contrato verifica as informações do Edital e seus Anexos, mas que o 

documento para instrumentalizar os atos decisórios e posteriormente utilizado como base para 

emitir o contrato é a Classificação da Proposta aprovada – CPA, sendo que no documento deixou 

de constar parte dos itens listados no pregão. Todavia, há cláusula no contrato indicando que as 

especificações constantes no termo de referência e demais anexos do edital fazem parte 

integrante do Contrato. 

O fato descrito demonstra a realização de alterações no objeto licitado, no curso do processo, 

tendo sido justificado, pelo pregoeiro, como necessidade de adaptação à disponibilidade 

orçamentária e financeira do Hospital no momento da licitação. Não obstante eventual restrição 

orçamentária e financeira, na prática, além das alterações nas definições dos equipamentos 

componentes de cada conjunto, houve substituição de equipamentos durante a execução 

contratual, demonstrando não haver conhecimento da real necessidade do Hospital, o que 

resultou na alteração de itens no objeto contratual. 

Ao comparar o conjunto de equipamentos que a empresa Microview informou disponibilizar 

com o que foi efetivamente apresentado à equipe de fiscalização da CGU, há itens indicados pela 

empresa que não foram apresentados, como é o caso do videotoracoscópio (HDTV) de alta 

definição, 5.4mm de diâmetro, que teria sido substituído por um videolaparoscópio. 

A empresa apresentou, em relação à Clínica de Broncoscopia, relação de equipamentos 

constantes do contrato e de equipamentos que não constam do contrato. O mesmo ocorre em 

relação aos equipamentos da Clínica de Urologia, além de relação de funcionários responsáveis 

pela manutenção dos equipamentos, composta de duas enfermeiras, dois assistentes Operacionais 

e quatro técnicos de enfermagem, informando: 

“Esclarecemos que os itens não constantes do contrato de locação, aqui relatados, foram 

cedidos por nossa empresa às Clínicas no intuito de suprir suas necessidades, devido aos 

equipamentos e instrumentais do próprio Hospital não atenderem sua demanda”. 

O documento foi encaminhado como anexo à resposta do fiscal do contrato, Chefe da Clínica de 

Urologia, e foi responsável pela definição dos equipamentos necessários para locação. Não 

houve qualquer consideração do servidor a respeito da informação apresentada, limitando-se a 

repassar a informação, sem confirmar a disponibilidade dos materiais. 

O documento apresentado pelo Chefe da Clínica de Urologia, datado de 23/08/2011, teve entre 

os anexos o Ofício nº 04/2010-Clínica de Urologia/HFB, datado de 05/04/2010, do qual consta a 

solicitação de substituição de equipamentos, tendo assinatura de recebimento do documento em 

06/04/2010. No entanto, há indícios de elaboração extemporânea do documento, uma vez que foi 

entregue versão original do ofício, emitido em 2010, apresentando as mesmas falhas de 

impressão do documento emitido pelo Chefe da Clínica de Urologia no dia 23/08/2011. 

Cabe destacar que, nos termos do item 7.20 do Termo de Referência, Anexo I ao Edital de 

Pregão Eletrônico nº 66/2009, é responsabilidade da contratada: 

“Substituir quando necessário os equipamentos por modelos iguais aos já instalados, 

bem como substituí-los através de ofício emitido somente pela Diretoria de 
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Administração, que devidamente justificado e assinado, passará a fazer parte integrante 

do contrato”. 

Não há, no processo ou nas respostas encaminhadas, manifestação da Diretoria de Administração 

a respeito de substituição de equipamento, salientando-se que houve vários casos de substituição 

por equipamentos diferentes dos contratados, não só no modelo, mas também na funcionalidade. 

Em relação ao acompanhamento da execução contratual, de acordo com a informação 

apresentada pelo fiscal do contrato, a sua atuação se dá sobre o acompanhamento da qualidade 

técnica do material contratado, a funcionalidade e a parte de recursos humanos.  

Inicialmente, é válido destacar que “a parte de recursos humanos” sequer foi prevista na 

licitação, inclusive quanto à necessidade de detalhamento da quantidade de pessoas e de planilha 

de formação de preços para identificar o custo de mão de obra, assim como não foi identificada 

no objeto do contrato.  

Embora o serviço envolva a manutenção de equipamentos, tal atividade não requer a utilização 

de espaço físico permanente do hospital, inclusive com a exclusividade para a realização da 

esterilização do material locado, e, por conseguinte, não demandaria a atuação do fiscal da 

execução do contrato sobre o conjunto de atividades exercidas por funcionários da empresa, mas 

somente do cumprimento da manutenção preventiva e corretiva, quanto à periodicidade de 

realização e a disponibilidade plena dos equipamentos locados. 

Considerando os processos de pagamento e as informações apresentadas pelo fiscal do contrato, 

não há qualquer menção à verificação da conformidade entre os equipamentos contratados para 

locação em decorrência do pregão em relação ao que está sendo efetivamente disponibilizado 

pela empresa. Ao contrário, há substituição de equipamentos sem qualquer alteração contratual e, 

ainda, disponibilização de itens pela empresa que sequer foram contratados. Mesmo com a 

significativa diferença entre o que foi licitado e o que teoricamente é disponibilizado pela 

empresa, não há qualquer observação do servidor a respeito dos equipamentos efetivamente 

disponíveis ou de verificação da compatibilidade em termos de valor, considerando-se o que foi 

contratado e está sendo pago em relação ao serviço que efetivamente é prestado pela empresa. 

Na prática, a própria empresa gerencia o seu material, sem qualquer registro de atuação do fiscal 

do contrato em relação à efetiva conformidade na prestação do serviço. Ao atestar a nota fiscal, o 

fiscal do contrato informa que os serviços foram prestados “com qualidade”, “com competência” 

ou “com eficiência”, mas não apresenta, em nenhuma das informações disponibilizadas, o 

registro de verificação da prestação do serviço em relação ao que foi contratado. Ao contrário, 

utiliza o apoio de recursos humanos disponibilizado sem sequer haver informação sobre o custo 

envolvido na prestação desse serviço, que não consta da descrição do serviço prestado em nota 

fiscal. 

As alterações na definição dos equipamentos a serem locados no curso do processo; a utilização 

de proposta da empresa como base para a definição dos itens a serem locados no grupo II, 

relativo à Endoscopia Respiratória, em detrimento do levantamento da real necessidade do setor; 

e a apresentação de relação da empresa indicando que diversos itens não foram contratados, mas 

são disponibilizados ao Hospital constituem evidências de que a definição de equipamentos não 

foi voltada à real necessidade dos setores. Como consequência, o contrato nº 30/2009 é, na 

prática, uma garantia de remuneração mensal à empresa para prestar um serviço que os Chefes 

das Clínicas reconhecem como “eficiente”, “competente” e “com qualidade”, mas que não 

representa o que efetivamente foi licitado. 

Diferenças entre os equipamentos que a empresa informa ter disponibilizado e o que 

efetivamente foram identificados, a exemplo da não localização do videotoracoscópio previsto 

no sistema de broncoscopia, em conjunto com a não disponibilização dos termos de recebimento 

dos equipamentos ou de outro documento que indique a verificação da conformidade dos 
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equipamentos, no momento de entrega e instalação pela Microview, não permitem identificar 

sequer o que efetivamente foi recebido pelo Hospital.  

A situação descrita, em conjunto com a realização de contratação por grupo sem identificar o 

valor da locação de cada equipamento e o custo de manutenção e o da mão de obra, não 

permitem verificar a compatibilidade entre o valor mensalmente pago pelo Hospital Federal de 

Bonsucesso à empresa Microview, considerando o que foi licitado por meio do Pregão 

Eletrônico nº 66/2009 e firmado no Contrato nº 30/2009, de forma a certificar que não haja dano 

financeiro ao HFB. 

O descaso com a solicitação de documentos e de informações causou obstáculo à atuação da 

equipe de fiscalização, ao não apresentar resposta ou justificativa para solicitações de 

informações e de documentos, contrariando o disposto no art. 23 da Lei nº 10.180/2001 e 

sujeitando o agente público à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

Diante dos fatos descritos, conclui-se pele omissão na atuação do fiscal do contrato em relação 

ao acompanhamento da efetiva disponibilidade de equipamentos pela empresa em relação ao 

objeto licitado e contratado; alteração não autorizada de itens contratados sem verificar a 

compatibilidade de preço e a possibilidade jurídica; e a realização de atesto de notas fiscais sem 

assegurar a conformidade do valor cobrado em relação ao que foi contratado. 

Cabe, ainda, a identificação dos agentes públicos que obstaculizaram a atuação da equipe de 

fiscalização, pela não disponibilização, sem qualquer justificativa, de informações e documentos 

solicitados. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Sobre o tema, o gestor apresentou as seguintes manifestações que se encontram tratada de forma 

resumida: 

Reiterou que as alterações dos equipamentos que culminaram na realização da licitação 

contemplando apenas as clínicas de urologia e broncoscopia se deram para adequação ao 

orçamento do HFB, não pela redução da necessidade do Hospital. 

Alega que teria o suposto ocorrido um equívoco constatado no Contrato não teria acontecido no 

ato do recebimento dos equipamentos, visto eles teriam sido recebidos e conferidos de acordo 

com o termo de referência do Edital.      

Acrescenta que a relação dos equipamentos citados no relatório apresentada por enfermeiras da 

Microview é um equívoco, uma vez que a contratada teria disponibilizado equipamentos em 

demonstração no Hospital e não se tratavam de equipamentos locados, detalhando as situações 

de cada equipamento. 

Reforça que os equipamentos constantes das clínicas que possuíam marcas e/ou modelos 

divergentes dos ofertados no certame foram objeto de substituição para adequação às novas 

técnicas cirúrgicas, por solicitação das clínicas, ou por atualização tecnológica.  

Traz, posteriormente, a informação de que pelo fato de a contratada, após a celebração do 

contrato, não ter registrado nenhuma outra venda ao Hospital serviria para demonstrar o HFB 

realiza suas aquisições e contratos pautados na Lei, sendo essas aquisições realizadas nos 

detentores dos melhores preços. 

Por fim, informa que o gerenciamento efetivo do contrato é realizado pelo fiscal do contrato, 

sendo ele o responsável pelo controle de todas as substituições necessárias, bem como a 

atividade dos técnicos disponibilizados pela empresa para a realização da manutenção, podendo 

tal atividade ser comprovada por meio de visita ao Hospital onde o referido fiscal poderia 

esclarecer quaisquer pontos em relação à execução do objeto contratado.     
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Análise do Controle Interno: 

A manifestação apresentada pelo gestor não acrescenta argumentos capazes de elidir as 

irregularidades apontadas, pois não esclareceu as divergências entre os equipamentos licitados e 

os colocados à disposição do Hospital para o atendimento de seus pacientes. 

Não há qualquer avaliação se os equipamentos substituídos têm funcionalidades similares aos 

contratados, para se ter convicção de que não vem ocorrendo prejuízo ao atendimento, ou mesmo 

se os preços seriam compatíveis. 

Também não ficou esclarecido o motivo pelo qual a contratada disponibilizaria equipamentos 

para o Hospital “em demonstração”, tampouco como esses equipamentos foram solicitados. 

Assim, somente foi possível entender que esses equipamentos estariam em demonstração para 

ulterior negociação com o hospital, representando uma elevada influência da empresa nas 

decisões do setor administrativo do Hospital. 

Quanto à responsabilidade do fiscal contrato, cumpre concordar com a manifestação do gestor, 

mas não reduz a responsabilidade da Administração do Hospital, visto que a equipe de 

fiscalização identificou que o gerenciamento do contrato ficou a cargo da empresa contratada, 

assim como a operação.  

Por fim, cabe enfatizar que se o Termo de Referência previu a disponibilização de determinados 

equipamentos, não há fato que justifique a não entrega ou entrega de equipamento diverso do 

contratado, cabendo acrescentar que os pagamentos estavam sendo executados. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

realizaram as cotações de preço para balizar o valor do serviço contratado, tendo em vista as 

irregularidades apontadas. 

Recomendação 002: 

Realizar novo procedimento licitatório, com vistas a substituir o contrato em curso, devido à 

falta de coerência identificada entre o objeto licitado e o colocado à disposição do Hospital. 

 

 

2.1.1.23. CONSTATAÇÃO   

Alocação de mão-de-obra no Contrato nº 30/2009, incluindo enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, não obstante alerta do Núcleo de Assessoramento Jurídico sobre a 

impossibilidade de terceirizar atividade finalística do Órgão, ausência de treinamento para 

servidores do Hospital Federal de Bonsucesso manusearem equipamentos e ausência de 

detalhamento dos custos da mão-de-obra. 

 

Fato: 

A celebração do Contrato nº 30/2009 com a empresa Microview Comércio e Representações de 

Produtos Médicos Hospitalares tem por objeto a locação de equipamentos com manutenção 

preventiva e corretiva. Decorre do Pregão Eletrônico nº 66/2009, que sucedeu o Pregão 

Eletrônico nº 79/2008. 

Da análise de minuta do Edital de Pregão Eletrônico nº 79/2008, foi emitido o Parecer 

CRP/NAJ/CGU/AGU nº. 4822/2007, de 17/11/2007, pela Assistente Jurídico (250 a 257), do 

qual se destaca: 
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“(...) a Administração não poderá contratar os serviços de médicos e ou enfermeiros 

para a utilização e manuseio de equipamentos locados, eis que estaria caracterizada a 

terceirização de atividade finalística do Órgão, cuja vedação está prevista no § 2º, do 

art. 1º do Decreto 2.271/97”. 

 

Todavia, embora o Edital de Pregão Eletrônico nº 66/2009 não cite diretamente a contratação de 

pessoal, a execução do Contrato nº 30/2009 envolve a prestação de serviço terceirizado. Dois 

documentos disponibilizados pela empresa, de 17/08/2011 e de 23/08/2011, apresentaram 

relação de funcionários responsáveis pela manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos 

equipamentos alocados no Hospital, conforme quadro a seguir: 

 

Funcionários Função Setor 

omissis Enfermeira Supervisão 

omissis Enfermeira Supervisão 

omissis Assist. Operacional Urologia 

omissis Téc. Enfermagem Urologia 

omissis Assist. Operacional Broncoscopia 

omissis Téc. Enfermagem Broncoscopia 

omissis Téc. Enfermagem CME 

omissis Téc. Enfermagem CME 

 

Na CME é realizada atividade de esterilização de instrumentais locados. Em visita realizada à 

sala de Uroexames, verificou-se que os funcionários da Microview se responsabilizam pela 

esterilização e guarda de equipamentos locados. 

Nos termos do item 7 do Termo de Referência, que constitui o Anexo I do Edital de Pregão 

Eletrônico nº 66/2009, é responsabilidade da empresa contratada: 

“Ministrar treinamento ao pessoal de operação, quando da instalação dos novos 

equipamentos e a qualquer momento por solicitação da CONTRATANTE e de comum 

acordo com a contratada, sem ônus para a contratante”. 

Embora os médicos utilizem os equipamentos locados em cirurgias, não há comprovação de 

treinamento a outros servidores do HFB para utilizar os equipamentos locados, como técnicos e 

enfermeiros.  

Em pesquisa no Sistema Integrado de Protocolo e Arquivo (Sipar), foram identificados os 

seguintes documentos que indicam a possibilidade de realização da atividade de enfermagem por 

funcionários da empresa Microview, inclusive de instrumentação cirúrgica das cirurgias 

realizadas com equipamento e instrumentais da empresa: 33374.017341/2009-71, 

33374.004869/2011-03 e 33374.006106/2011-99. Há registro de reunião realizada em 

27/10/2009, com participação da Direção Geral, Direção Administrativa, Diretora de 

Enfermagem, Chefia de Enfermagem do Centro Cirúrgico e Chefia de Enfermagem da Central 

de Material e Esterilização. 

Havia, portanto, conhecimento pela Direção Geral e pela Direção Administrativa, da alocação de 

profissionais terceirizados pela empresa Microview, atuando nas dependências do Hospital. Uma 

vez que foi evidenciada a permanência da mesma situação, qual seja, a prestação de serviço por 

enfermeiros e técnicos contratados pela empresa Microview, sem que houvesse tal previsão em 
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contrato, inclusive quanto aos custos, tem-se que não houve a adoção de providências por parte 

da Direção do Hospital.  

A situação descrita evidencia a terceirização de atividade finalística, em virtude da delegação da 

atividade de esterilização do material locado a profissionais vinculados à Microview, 

contrariando a legislação e o pronunciamento jurídico realizado na análise do Edital. 

Há que se destacar que o Edital da licitação não citou a contratação de pessoal, ao passo que a 

proposta da empresa não detalhou o custo efetivo da locação e da manutenção, vinculando o 

pessoal à atividade de manutenção preventiva, corretiva e preditiva. 

Não há registro de treinamento do quadro de servidores do Hospital, considerando-se 

enfermeiros e técnicos de enfermagem, situação que, além de contrariar cláusula contratual, 

expõe o HFB ao risco de paralisação de cirurgias no caso de falta de pessoal adequadamente 

treinado para utilizar os instrumentos em caso de retirada da equipe terceirizada. 

Há, ainda, omissão da Direção Geral e da Direção Administrativa, uma vez que há registro de 

reunião, no ano de 2009, na qual foi abordada a questão da terceirização, ao considerar que 

permanece a realização de atividades exclusivamente por profissionais da empresa prestadora 

dos serviços. 

Diante do fato descrito, conclui-se pela ocorrência de terceirização indevida de mão-de-obra, por 

custo não conhecido, não obstante alerta sobre a vedação de terceirização de atividade finalística 

em parecer decorrente da análise jurídica de minuta de edital de pregão eletrônico. 

Há, ainda, omissão pela ausência de solução da questão, não obstante a ciência da Direção Geral 

e da Direção Administrativa, em 2009. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Para a constatação, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“Quanto à mão-de-obra ativa no Hospital constante do referido contrato, ressaltamos 

que está pautado no Termo de Referência do Edital, subitem 5.1.4, onde prevê a 

disponibilização de técnicos, qualificados, para suporte dos equipamentos locados em 

período de 08 horas para os dias úteis. Em contra partida, esta mão-de-obra não pode 

ser caracterizada como terceirização de atividade finalística do Órgão, uma vez que os 

procedimentos são realizados por médicos e assessorados por enfermeiros vinculados 

ao Hospital, estando os funcionários da contratada disponíveis apenas para o suporte 

técnico relativo às funções dos equipamentos. 

As atividades, relacionadas no Informativo, realizadas pelos técnicos da Contratada 

tem como objetivo a manutenção preditiva, preventiva e corretiva, sendo seus 

funcionários técnicos em eletrônica e em enfermagem gerenciados por Enfermeira para 

garantir que as atividades realizadas por estes não descumpram as normas 

regimentais, diferente do que consta do relatório, são responsáveis apenas pela 

lavagem e esterilização dos instrumentais, uma vez que estes são contaminados e 

necessitam de profissional qualificado para manuseá-los que foi caracterizada como 

manutenção preventiva, pois após diversos relatos de quebra e avarias ocorridas com 

os mesmos nesta fase a então Administração do Hospital autorizou a empresa a 

realizar esta atividade, com material e insumos próprios, fato que resultou a redução 

da referidas ocorrências. 

Quanto aos treinamentos, o próprio informativo relata a capacidade de utilização por 

parte de médicos, pessoal de operação, não sendo obrigados os demais servidores, 

técnicos e outros, a realizá-los, uma vez que o Edital cita o treinamento específico a 
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estes. A falta de capacidade técnica especificada no relatório está aquém do 

treinamento passível de exigência junto à contratada, uma vez que cita treinamento a 

enfermeiros e técnicos em enfermagem, sendo esta capacidade, específica da área de 

instrumentação e/ou esterilização de instrumentais, realizada por Instituições de ensino 

e não por empresas fornecedoras de equipamentos e instrumentais.”  

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do gestor confirma que foram atribuídas a funcionários da contratada atividades 

que deveriam ser desempenhadas exclusivamente por servidores do Hospital, inclusive com 

anuência da Administração do Hospital, conforme teor do fato e da manifestação.  

Diferentemente do alegado pelo gestor em suas justificativas, especificamente de que os 

profissionais da contratada seriam responsáveis apenas pela manutenção, pela lavagem e pela 

esterilização dos instrumentais, não foi verificado pela equipe de fiscalização quando realização 

das inspeções in loco, pois tanto os enfermeiros servidores do HFB, quanto os funcionários da 

contratada, confirmam que a operacionalização dos instrumentais é realizada por enfermeiros da 

Microview. 

Além disso, cabe ressaltar que a própria relação de funcionários apresentada por preposto da 

contratada não relaciona técnico em eletrônica ou afim, contradizendo a alegação do gestor. 

Também não foi justificado o motivo pelo qual não foram realizados os treinamentos para os 

servidores do Hospital, mesmo estando esses serviços embutidos no preço pago, visto que seriam 

sem ônus para a Administração. 

Por fim, avalia-se que a entrega da operacionalização dos equipamentos à contratada submete o 

hospital a um elevado risco, uma vez que os contratos dessa natureza têm período de vigência e, 

quando da substituição da contratada, poderá ocorrer uma descontinuidade dos serviços.  

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

autorizaram ou permitiram que funcionários da empresa contratada desempenhassem atividades 

finalísticas do Hospital. 

  

 

2.1.1.24. CONSTATAÇÃO  

Vínculo societário entre empresas e direcionamento de pesquisa de mercado para obter a 

continuidade da prestação de serviços pela Test Far no Hospital Federal de Bonsucesso - 

HFB. 

 

Fato: 

O Processo nº 33374.000236/2008-12 teve por objetivo a aquisição de Sistema de 

Gerenciamento Único da Bacteriologia. A definição das características do sistema e o 

quantitativo anual estimado de testes foram informados pelo Chefe do Serviço de Patologia 

Clínica, por meio do Memorando nº 02/2008/LPC/HFB, de 02/01/2008.  

O processo inicia com solicitação do Chefe da Patologia Clínica, na qual apresenta justificativa 

genérica para a contratação. 

As empresas a seguir figuram do processo, tendo participado da pesquisa de mercado, da 

licitação (pregão 86/2008) ou das pesquisas para renovações contratuais, conforme indicado: 
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CNPJ Empresa 
Pesquisa 

Mercado 

Pregão 

86/2008 

Pesquisa 1º 

T.A. 

Pesquisa 

2º T.A. 

72391485000100 
Test Far Comércio de Material 

Hospitalar Ltda 
x x   

07150093000180 
Newdiag Produtos Médicos e 

Diagnósticos Ltda 
 x   

40159576000110 
D MED Material Médico Hospitalar 

Ltda 
 x  x 

07167502000150 
Universal ACM Diagnóstica Comércio 

e Representações Ltd 
x    

04624212000109 Lab Rio 2001 Com. de Desc. Ltda x  x x 

31524291000140 
Biodinâmica Produtos e Serviços para 

Laboratório 
x  x x 

01456373000134 J.G.R. Comercial Ltda   x x 

 

 

De acordo com a instrução processual, a pesquisa de mercado foi realizada a partir do envio de 

fax para as empresas, de forma a obter propostas de preço. Não há, no processo, qualquer 

comprovante da transmissão de fax para as empresas. A definição dos itens para aquisição, com 

indicação do correspondente código Siasg, foi efetuada pela funcionária do Setor de Apoio 

Administrativo, CPF 094.738.227-58, que não é servidora, sendo também responsável pela 

elaboração do Quadro de Estimativa do Pregão. Ao observar os preços, os menores valores 

foram sempre os apresentados pela Test Far, sendo utilizados como referência para o certame.  

Das quatro empresas que apresentaram proposta na pesquisa de mercado, apenas uma participou 

da licitação, a empresa Test Far que, ao final, foi a vencedora do certame.  

Convém apresentar as informações a seguir, referentes às empresas participantes da pesquisa de 

mercado:  

 

- Test Far: a única que participou do pregão 

A empresa tem como endereço a Rua Sampaio Viana, 92 casa - Rio Comprido - Rio de 

Janeiro. Na base de dados da Receita Federal do sócio C. M. S., tem o mesmo endereço. 

Apresenta os seguintes sócios: 

- C.M.S., CPF 266.095.257-49 (sócio-administrador), incluído em 23/06/1993, tendo 

50% do capital social; 

- A. M. S., CPF 059.775.177-34 (sócio-administrador), incluído em 06/06/2001, tendo 

50% do capital social. 

Na assinatura do contrato e dos termos aditivos, a empresa foi representada pelo Sr S. B.N., 

vendedor, CPF 900.895.027-87. 

 

- Universal ACM Diagnóstica 

Tem como endereço a Rua Barão de Sertório, 79 - Rio Comprido - Rio de Janeiro, sendo o 

mesmo na proposta e na base de dados da Receita Federal. 

Apresenta os seguintes sócios: 
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- C.M.S., CPF 266.095.257-49 (sócio-administrador), incluído em 05/01/2005, com 1% 

do capital social; 

- P.P.D., CPF 462.821.497-20 (sócio-administrador), incluído em 05/01/2005, com 10% 

do capital social; 

- Leopar Participações e Empreendimentos, CNPJ 12.249.259/0001-50, com 40% do 

capital social; e  

- CM & Filhos Participações Empresariais Ltda, CNPJ 11.357.715/0001-12, com 49% 

do capital social. 

Na pesquisa de preço (fls. 21 a 24), teve a assinatura do CPF 462.821.497-20, identificado como 

sócio da empresa. 

Ao verificar no Siasg/Comprasnet, os responsáveis pela retirada do termo de edital no Pregão nº 

86/2008, não há registro de retirada de edital por representante da empresa Universal ACM 

Diagnóstica, que efetivamente não chegou a participar do pregão. Em contrapartida, a retirada de 

edital pela empresa Test Far cujo representante possui o e-mail comercial@testfar.com.br, 

estabelecendo vínculo direto entre as empresas Universal ACM Diagnóstica e Test Far.  

 

- Lab Rio 2001 Com. de Desc. Ltda 

A proposta de empresa indica o seguinte endereço: Estrada Japoré, 243 - Vila Valqueire - Rio de 

Janeiro - RJ. Não há identificação da pessoa responsável pela proposta, cuja rubrica figura como 

“RCRocha”. 

A empresa possui os seguintes sócios: 

CPF 037.704.647-70 – A.P.S.S.R (49 %) 

CPF 024.275.107-50 – R.C.R. (49%) 

CPF 025.761.877-57 – M.R. (2%) 

Todavia, no endereço funciona um buffet para festas de aniversário e, nos fundos, um salão de 

cabeleireiro. 

Não há histórico de fornecimento da empresa para órgãos públicos entre 2007 e 2011, conforme 

consultas realizadas no Siafi de empenhos e ordens bancárias tendo a empresa como favorecida, 

ao passo que não há nenhuma informação no processo sobre como foi identificada a empresa 

para remessa do pedido de proposta/cotação. 

A mesma empresa foi utilizada nas pesquisas de preço para as renovações contratuais que deram 

origem ao 1º e ao 2º Termo Aditivo ao Contrato. 

 

- Biodinâmica (localizada a 220 metros da New Diag) 

A proposta de empresa indica o seguinte endereço: Rua Carlos Costa, 10 - Riachuelo - Rio de 

Janeiro - RJ. Não há identificação da pessoa responsável pela proposta. 

A mesma empresa foi utilizada nas pesquisas de preço para as renovações contratuais que deram 

origem ao 1º e ao 2º Termo Aditivo ao Contrato. 

 

Nas pesquisas de mercado para prorrogação do contrato, foram solicitadas notas fiscais à 

empresa Test Far para comprovação dos preços praticados pela mesma. Da mesma forma, foram 

solicitados a inúmeros hospitais federais informações acerca de contratos de locação semelhantes 

ao celebrado no HFB. No entanto, as notas fiscais não foram apresentadas e as respostas dos 

hospitais não foram anexadas ao processo. Foi solicitada justificativa para o fato, obtendo-se a 

seguinte manifestação, apresentada pelo servidor de Matrícula Siape 0649133, por meio do 

Memorando nº 123 Contratos/HFB/RJ, de 19/08/2011: 

mailto:comercial@testfar.com.br
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“(...) informamos que a empresa TEST-FAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR LTDA. Não apresentou as notas fiscais para comprovação dos preços 

praticados no mercado, ficando a pesquisa de preços realizada com outras empresas 

do ramo. Quanto às pesquisas feitas aos Hospitais não obtivemos as respostas 

solicitadas”. 

Do exposto, conclui-se que houve direcionamento da pesquisa de preço, uma vez que se 

verificou vínculo entre a Test Far e a Universal ACM Diagnóstica, além da utilização de 

proposta de empresa não localizada no endereço – Lab Rio 2001, comprometendo a lisura da 

pesquisa de mercado para a licitação e para os aditivos. 

Nas renovações contratuais, foram utilizadas propostas de preço da Biodinâmica, JGR e Lab Rio. 

Na 2ª, teve também da D-Med. 

Do exposto, conclui-se que houve direcionamento do processo para contratação e manutenção da 

empresa Test Far, mediante a celebração de termos aditivos, como fornecedora do Hospital 

Federal de Bonsucesso. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor inicialmente alega que o vínculo societário entre os participantes da licitação não 

caracteriza o direcionamento no processo de contratação em questão, visto que a fora utilizada a 

modalidade pregão. 

Posteriormente acrescenta que a ordem jurídica não impede que uma pessoa física ou jurídica 

componha o quadro societário de mais de uma pessoa jurídica, pelo fato de que a existência de 

sócio em comum não permite à Administração concluir que essa atuação dar-se-á de forma 

fraudulenta. 

Adiante, cita jurisprudência do TCU – Acórdão nº 2.341/2011 – Plenário. 

 

Análise do Controle Interno: 

Apesar de as alegações apresentadas pelo gestor, elas são válidas para a realização do pregão, 

faltando, dessa forma, apresentar esclarecimentos quanto à cotação de preços – fase anterior à 

realização do pregão, bem como nas propostas de preço utilizadas para celebração de aditivos. 

Cumpre lembrar que a pesquisa de preço tem o objetivo aferir o valor inicial do objeto a ser 

contratado. Dessa forma, não é razoável que essas pesquisas sejam feitas em empresas que têm 

interesses em comum.  

Por fim, também não ficou esclarecido como uma empresa que tem sua sede em um endereço 

onde funciona um buffet para festas de aniversário e, nos fundos, um salão de cabeleireiro, foi 

localizada e contatada pela Administração, em três momentos (cotação inicial, 1º aditivo e 2º 

aditivo) para apresentar proposta de preço para a locação de equipamento.  

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

realizaram as cotações de preço para balizar o valor do serviço a ser contratado, tendo em vista 

as irregularidades apontadas. 

Recomendação 002: 

Realizar novo procedimento licitatório, com vistas a substituir o contrato em curso, devido ao 

direcionamento identificado e aos vícios na realização de pesquisa de preço. 
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Recomendação 003: 

Adotar medidas para que as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, caso seja verificada a 

participação das empresas nas irregularidades. 

 

 

2.1.1.25. CONSTATAÇÃO (009)  

Falta de comprovação da vantajosidade na contratação de locação de equipamentos 

médico-hospitalares com a Empresa TEST FAR em comparação com a aquisição dos 

mesmos, no âmbito do Pregão nº 86/2008 do HFB. 

 

Fato: 

O Serviço de Patologia Clínica do Hospital Federal de Bonsucesso solicitou abertura de pregão 

para locação de um sistema de gerenciamento único de Bacteriologia, composto por um software 

para gerenciamento e integração das informações de três equipamentos, a saber: um para 

identificação, Teste de Sensibilidade a Antimicrobianos (TSA) e marcadores de resistência para 

bactérias Gram positivas/negativas; um para hemoculturas e isolamento de micobactérias e um 

para realização de teste de sensibilidade para micobactérias, além do fornecimento de insumos 

para os referidos equipamentos. 

A justificativa para tal necessidade, constante do Anexo I do Termo de Referência do edital do 

pregão, foi realizada de modo inespecífico, sem a apresentação de estatísticas, conforme citado a 

seguir: “Melhoria no sistema de condicionamento dos serviços, em virtude de atender a demanda 

por serviço, sendo indispensáveis aos procedimentos realizados pelo Serviço de Patologia 

Clínica do hospital.” Além disso, não foi realizado confronto entre custo de locação e aquisição, 

demonstrando qual modalidade é mais vantajosa para a Administração. Vale ressaltar que o 

Serviço de Patologia não possui equipamentos próprios de bacteriologia. 

Dessa forma, foi realizado o Pregão 86/2008, que deu origem ao Contrato nº 15/2008 com a 

empresa Test Far, no valor de R$ 6.447.686,64 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, 

seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), com vigência de 01/10/2008 a 

30/09/2009. 

Os equipamentos locados e os insumos solicitados estão descritos a seguir: 
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ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
CÓDIGO  

SIASG 
UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR  

UNITÁRIO (R$) 

1 

Locação de software único (BD Epicenter) para 

gerenciamento de 3 equipamentos: Phoenix RMS, 
Bactec 9240, MGIT 960 Bactec 

Br000015741 1 
12 (meses) x  R$ 

161.189,25 

12 x  R$ 161.189,25  

=      R$ 1.934.271,00 

2 
Painel de identificação e antibiograma de bactérias 
gram positivas 

Br0334363 teste 9900 44,44 

3 
Painel de identificação e antibiograma de bactérias 
gram negativas 

Br0334364 teste 9900 44,44 

4 Frasco de hemocultura aeróbico adulto Br0351275 teste 6000 27,05 

5 Frasco de hemocultura pediátrico Br0351273 teste 4200 27,05 

6 Frasco de hemocultura anaeróbico Br0351274 teste 3000 27,05 

7 Hemocultura (caldo Middlebrook 7H9 e caldo BHI) Br0332353 teste 804 30,91 

8 Scalpe para coleta de amostras de sangue Br0352498 teste 14400 4,51 

9 
Meio Middlebrook  7H9 modificado indicador 

fluorescente 
Br0357158 teste 3996 657,52 

10 
Conjunto completo cultura bacteriana com fármacos 

liofilizados 
Br0357160 teste 804 695,52 

 

O 1º Termo Aditivo do contrato foi assinado em 30/09/09 com vigência de 12 meses e o 2º 

Termo Aditivo, assinado em 30/09/10, está vigente até 30/09/11. 

Em 17/08/2011, foi realizada a verificação in loco dos equipamentos e almoxarifado, com 

acompanhamento do servidor de matrícula SIAPE nº 0653088, substituto técnico do chefe do 

Laboratório de Patologia Clínica. 

A técnica da empresa Test Far, omissis, permanece no laboratório durante todo o horário de 

expediente, orienta os servidores quanto ao uso dos equipamentos locados e também fornece 

capacitação aos mesmos. 

Não foi apresentado um comparativo de custos entre aquisição dos equipamentos e locação dos 

mesmos, o que demonstra que o hospital em questão não considerou a possibilidade de comprar 

os equipamentos em vez de locá-los, mesmo havendo possibilidade de a aquisição ser mais 

vantajosa para a Administração. 

A falta de comprovação da vantajosidade na contratação de locação de equipamentos médico-

hospitalares em comparação com a aquisição dos mesmos torna a escolha da modalidade de 

locação frágil, uma vez que não demonstra que a opção foi mais econômica para a 

Administração. O Hospital, ao optar por locar equipamentos, deveria demonstrar a situação atual 

do serviço em questão, apresentar estatísticas de produtividade, realizar pesquisa de preços 

(aquisição X locação de aparelhos), informar se a unidade possui equipamentos semelhantes e 

em que condições os mesmos se encontram. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Informa que a Administração do Hospital não observou, na condução do procedimento licitatório 

e nas renovações, a necessidade de criar novos critérios para averiguar os preços de aquisição do 
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equipamento em comparação ao de locação, por acreditar não ter infringido nenhum princípio 

constitucional ou mesmo criado em seus processos vícios que comprometam o erário. 

Adiante, expõe vasta doutrina sobre serviços continuados, invocando o princípio da 

economicidade. 

 

Análise do Controle Interno: 

A comparação de vantajosidade é de suma importância para motivar a contratação de um serviço 

dessa natureza, pois além de envolver custos, implica a execução de serviço de relevância para a 

população beneficiada. 

Também deve ser considerado nessa etapa de comparação o período máximo que esses contratos 

podem ter de vigência, pois a continuidade da prestação de serviços.   

Dessa maneira, por ser a comparação entre as vantagens de se locar equipamentos em vez de se 

comprar, uma fase preliminar à licitação, conclui-se que manifestação do gestor não foi 

suficiente para elidir a falha. 

  

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, as responsabilidades dos agentes que 

decidiram pela locação sem que fossem realizados os devidos estudos de viabilidade. 

Recomendação 002: 

Realizar novo procedimento licitatório, após realização de estudos de viabilidade, com vistas a 

substituir o contrato em curso, devido ao direcionamento identificado e aos vícios na realização 

de pesquisa de preço. 

 

 

2.1.1.26. CONSTATAÇÃO  

Falhas no gerenciamento dos estoques do Serviço de Patologia Clínica de insumos 

fornecidos pela Test Far adquiridos por meio do Pregão n.º 86/2008. 

 

Fato: 

Foi realizada uma verificação nos controles dos estoques de dois insumos utilizados no exame de 

“Cultura de BK”, adquiridos por meio do Pregão 86/2008, que são: “Meio Middlebrook 7H9 

modificado indicador fluorescente” e “Conjunto completo cultura bacteriana com fármacos 

liofilizados”, escolhidos pela materialidade de seus valores unitários. De acordo com Módulo 

“Sistema de Controle de Almoxarifado” do HOSPUB, que detalha as fichas de movimentação 

dos materiais nos Hospitais Públicos, as entradas e saídas dos referidos insumos adquiridos pelo 

Hospital Federal de Bonsucesso ocorreram conforme especificado a seguir: 
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Insumos 

1/10/2008 a 

30/09/2009             

(1º ano do contrato) 

1/10/2009 a 

30/09/2010                

(2º ano do contrato) 

1/10/2010 a 

30/04/2011               

(3º ano do contrato) 

 

Total 

 

“Meio Middlebrook  

7H9 modificado 

indicador 

fluorescente” 

                                     

999 entradas 

999 saídas 

                              

2599 entradas 

2599 saídas 

                                  

600 entradas 

600 saídas 

 

4198 entradas 

4198 saídas 

 

“Conjunto 

completo cultura 

bacteriana com 

fármacos 

liofilizados” 

              

401 entradas 

401 saídas 

                                 

962 entradas  

962 saídas 

                                      

500 entradas 

500 saídas 

                          

1863 entradas 

1863 saídas 

 

As entradas dos insumos acima indicados ocorreram no Almoxarifado Central do Hospital e as 

saídas foram em função de os mesmos terem sido transferidos para o Serviço de Patologia. No 

entanto, o Serviço de Patologia não mantém um controle de estoques por meio do qual possa se 

verificar a efetiva entrada dos insumos e a utilização dos mesmos de forma detalhada.  

Foi realizada uma análise da produtividade do exame “Cultura de BK – Bacilo de Koch”, para 

diagnóstico da Tuberculose, nos 3 últimos anos (período de vigência do contrato com a empresa 

Test Far), no qual são utilizados os dois insumos em questão. Vale ressaltar que o Hospital 

Federal de Bonsucesso é o único dentre os hospitais federais a realizar a “Cultura de BK”. 

Nos anos de 2009, 2010 e 2011 (neste, até junho) foram realizados 1.318 exames, conforme 

planilha de produtividade anual fornecida pelo Serviço de Patologia Clínica do Hospital. 

Verifica-se que o quantitativo do referido exame vem aumentando ao longo dos anos. 

 
QUANTITATIVO DO EXAME “CULTURA DE BK” REALIZADO NO HFB NO PERÍODO DE 2009 A JUN/2011: 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

2009 40 32 36 52 46 49 0 45 30 49 49 45 473 

2010 8 25 46 35 36 46 50 40 38 63 68 58 513 

2011 42 19 45 51 60 60 - - - - - - 332 

 

A disparidade do número de exames em relação à quantidade de insumos adquiridos se deve, 

conforme informado pelo chefe do serviço, à necessidade de repetição de muitos testes, seja para 

confirmação de diagnóstico, ou pelo advento de alguma intercorrência, como a contaminação de 

alguns meios de cultura durante o procedimento de testagem.  

A estatística do setor só leva em consideração o número de exames efetivamente realizados, sem 

contabilizar as repetições. Dessa forma, utiliza-se um maior número de insumos se comparado ao 

número de exames realizados. 

Todavia, além de não serem contabilizadas estatisticamente, as repetições também não são 

registradas em nenhum controle do serviço, o que resulta em falha no gerenciamento dos 

insumos, uma vez que não se tem comprovação de que os meios de cultura foram efetivamente 

utilizados.  

O Serviço de Patologia Clínica não realiza efetivamente o controle dos estoques de modo que a 

utilização dos insumos não pode ser comprovada de maneira fidedigna. Tal ocorrência pode 

levar a uma distorção entre a estatística do serviço e as fichas de entrada e saída dos insumos 
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registradas no HOSPUB, já que não há registros de movimentação dos estoques próprios da 

Patologia. 

Tal fragilidade pode causar subutilização dos materiais por perda do prazo de validade, 

realização de exames em menor quantidade e também extravio de insumos, além da 

desatualização dos dados referentes à quantidade de produtos disponíveis. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em relação à constatação, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“Na constatação que assinala falhas no gerenciamento dos Estoques do Serviço de 

Patologia Clínica de insumo fornecido pela empresa Test Far adquiridos por meio do 

PR nº 86/2008, contudo após encaminhar cópia do relatório ao fiscal do contrato, não 

obtivemos resposta.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Pela falta de manifestação sobre o fato apontado, mantém-se a constatação. Nesse contexto, cabe 

enfatizar que a responsabilidade pelo controle não cabe exclusivamente ao fiscal do contrato, 

mas ao setor responsável, ou seja, Serviço de Patologia Clínica por não realizar efetivamente o 

controle dos estoques. 

Importante ressaltar que o fiscal é responsável pelas verificações relacionadas ao cumprimento 

contratual, ou seja, se o objeto contratado é o entregue, se o preço e as quantidades são os 

acordados para a compra. Assim, o gerenciamento do estoque pode ser resumido como um 

conjunto de procedimentos para verificação do itens que se tem, do que se precisa adquirir, dos 

controles de entrada e saída e se os cuidados relacionados ao acondicionamento estão sendo 

atendido. 

 

Recomendação 001: 

Implementar controle de estoque do Serviço de Patologia Clínica, de modo que a utilização dos 

insumos possam ser comprovadas de maneira fidedigna. 

  

 

2.1.1.27. CONSTATAÇÃO   

Superfaturamento de R$ 152.615,66 na aquisição de insumos fornecidos pela Test Far, 

adquiridos por meio do Pregão nº 86/2008 do HFB. 

 

Fato: 

1) Superfaturamento na aquisição de escalpe para coleta de amostras de sangue: 

No Anexo I do Termo de Referência do Pregão 86/2008, em seu item 8, foi solicitada a aquisição 

de 14.400 unidades de escalpe para coleta de amostras de sangue. A empresa vencedora (Test 

Far) venceu o item em questão ofertando um preço unitário de R$ 4,90 para o escalpe da marca 

BD, totalizando o valor de R$ 70.560,00. 

Com o intuito de verificação de preços de mercado para compra de escalpe, foram pesquisados 

os preços praticados em diversas licitações no site Comprasnet. A descrição do material 

adquirido é a seguinte: Escalpe, Tubo Pvc 12" Comprimento, Siliconizado, Asas Flexíveis, 21 G, 

Coleta Sangue Vácuo, Adaptador Luer Coleta Múltipla, Estéril, Descartável, Bisel 

Trifacetado,Trava Segurança Inutiliza Agulha - código do material: 352498. 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 108 

 

Segue o resultado encontrado: 

 
Fabric 
Material 

Compra 

Dia 
Resultad

o 

Compra 

Nome 
Fornecedor 

Objeto da Compra Unidade 
Responsável 

pela Compra 

Número Processo 
Compra 

Qtde 
Ofertad

a 

Valor 
Unitário 

Homologado 

Valor Total 
Homologado 

BD 03 Set 
2008 

TEST FAR 
COMERCIO 

DE 

MATERIAL 
HOSPITALAR 

LTDA 

CNPJ:7239148
5000100 

OBJETO: PREGãO 
ELETRôNICO -  

Serviço de Locação de 

sistema de 
Gerenciamento Único 

para Microbiologia 

composto de Software 
único para 

gerenciamento e 

integração das 
informações de (03) 

três equipamentos 

totalmente 
automatizados, com 

fornecimento de 

insumos 

HOSPITAL 
GERAL DE 

BONSUCES

SO/RJ 

33374000236200812 14.400  4,51  64.944,00  

BD 01 Jul 
2008 

BECTON 
DICKINSON 

INDUSTRIAS 

CIRURGICAS 
LTDA 

CNPJ:2155137
9001331 

 

Objeto: Pregão 
Eletrônico -  Aquisição 

de Material de 

Laboratório. 

HOSPITAL 
UNIVERSIT

ARIO JOAO 

DE B. 
BARRETO/

PA 

90067/2008 500  2,15  1.075,00  

BD 22 Fev 

2010 

BECTON 

DICKINSON 
INDUSTRIAS 

CIRURGICAS 

LTDA 
CNPJ:2155137

9000874 

Objeto: Pregão 

Eletrônico -  Aquisição 
de materiais tais 

como:sistema para 

coleta a vácuo em tubo 
plástico, tubo para 

microcoleta de sangue 

capilar, escalpe para 
multipla coleta de 

sangue a vácuo e 

outros. 

HOSPITAL 

UNIVERSIT
ÁRIO DA 

UNIV. 

FED.MATO.
GRO/MS 

23104051566200983 12.000  1,90  22.800,00  

Becton 

Dickinso

n And 
Compan

y 

06 Jul 

2011 

BECTON 

DICKINSON 

INDUSTRIAS 
CIRURGICAS 

LTDA 

CNPJ:2155137
9000874 

Objeto: Pregão 

Eletrônico -  Aquisição 

de material laboratorial 
e de soluções, 

reagentes, insumos para 

exames de gasometria e 
cessão de equipamentos 

por regime de 

comodato. 

HOSPITAL 

GERAL DE 

FORTALEZ
A/ MEX - 

CE 

64579000037201137 2.000  1,56  3.120,00  

BD 13 Nov 
2008 

UNICOM 
PRODUTOS 

HOSPITALAR
ES LTDA 

CNPJ:3805497

9000153 

Objeto: Atender 
despesas com aquisição 

de material hospitalar. 

11 GRUPO 
DE 

ARTILHARI
A 

ANTIAERE

A-MEX/DF 

233/2008 122  1,20  146,40  

 

 

Verifica-se que o Hospital Federal de Bonsucesso adquiriu os escalpes com preços acima dos 

praticados na administração pública. Além disso, conforme análise dos pagamentos de insumos 

no período de fevereiro/2010 a abril/2011, foram adquiridos 19.150 unidades de escalpe, a R$ 

4,51 cada, ao custo total de R$ 86.366,50. Segue tabela com comparativo de preços e com o 

cálculo do prejuízo causado, se comparado com o valor pago por outras unidades da 

Administração. 
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Unidade responsável pela 

compra 

Ano da 

compra 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Percentual (%) de 

sobrepreço em relação ao 

valor pago pelo HFB 

Prejuízo causado pelo 

sobrepreço (R$) 

11 GRUPO DE ARTILHARIA 

ANTIAEREA-MEX/DF 
2008 1,20 375,83 63.386,50 

HOSPITAL GERAL DE 
FORTALEZA/MEX - CE 

2011 1,56 289,10 56.492,50 

HOSPITAL GERAL DE 

FORTALEZA/MEX - CE 
2010 1,90 237,36 49.981,50 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
JOAO DE B. BARRETO/PA 

2008 2,15 209,76 45.194,00 

 

Calculando-se a média entre os 4 preços consultados (para escalpes com especificações e marcas 

idênticas) por meio do sítio de compra do Governo Federal - Comprasnet, tem-se o preço médio 

de R$ 1,70 por unidade de escalpe. Como a aquisição foi de 19.150 unidades, tem-se o custo de 

R$ 32.602,875. Como o Hospital Federal de Bonsucesso gastou R$ 86.366,50, o cálculo do 

prejuízo advindo dessa compra é de R$ 53.763,62. 

 

2) Superfaturamento na aquisição de testes de hemocultura: 

No item 7 do Anexo I do Termo de Referência do Pregão 86/2008, foi solicitada a aquisição de 

804 testes de hemocultura (caldo middlebrook 7H9 e caldo BHI). A empresa vencedora (Test 

Far) venceu o item em questão ofertando um preço unitário de R$ 30,91 para o teste da marca 

BD, totalizando o valor de R$ 24.851,64. Segue a descrição do produto assim como o preço 

praticado pelo Hospital Prof. Edgard Santos da UFBA/BA, demonstrando superfaturamento 

estimado em 6.801,84. 

 

MEIO DE CULTURA, CALDO MIDDLEBROOK 7H9 E CALDO BHI, LÍQUIDO, 

ADICIONADO DE CO2 E O2, PARA HEMOCULTURA FRASCO 40,00 ML (código do 

produto: 332353) 
 

Fabric 

Material 
Compra 

Dia 

Resultado 
Compra 

Nome 

Fornecedor 

Objeto da Compra Unidade 

Responsável 
pela Compra 

Número 

Processo 
Compra 

Qtde 

Ofertada 

Valor 

Unitário 
Homologado 

Valor Total 

Homologado 

BD 03 Set 

2008 

 

TEST FAR 

COMERCIO 

DE 
MATERIAL 

HOSPITALA

R LTDA 
 

Serviço de Locação de 

sistema de 

Gerenciamento Único 
para Microbiologia 

composto de Software 

único para 
gerenciamento e 

integração das 

informações de (03) três 
equipamentos totalmente 

automatizados, com 
fornecimento de 

insumos. 

HOSPITAL 

GERAL DE 

BONSUCESS
O 

 

33374000236

200812 

 

804 30,91 24851,64 

 

BD 20 Mai 

2008 
 

BECTON 

DICKINSON 
INDUSTRIAS 

CIRURGICAS 

LTDA 

Aquisição de meio de 

cultura adulto e fungos. 
 

MEC_HOSP.P

ROF.EDGARD 
SANTOS DA 

UFBA/BA 

 

23066015883

/08-13 
 

100 22,45 2245 

 

 

 

Unidade responsável pela 

compra 

Ano da 

compra 

Preço Unitário 

(R$) 

Percentual (%) de 

sobrepreço em relação ao 

valor pago pelo HFB 

Prejuízo estimado (R$) 

MEC_HOSP. PROF. EDGARD 

SANTOS DA UFBA/BA 
2008 22,45 137,68 6.801,84 
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3) Superfaturamento na aquisição de testes de antibiograma de bactérias Gram positivas. 

No item 2 do Termo de Referência, foi solicitada a aquisição de 9.900 testes tipo painel de 

identificação e antibiograma de bactérias Gram positivas, sendo R$ 44,44 o preço unitário 

ofertado pela  empresa Test Far. Segue a descrição do produto assim como os preços praticados 

em diversas licitações no site Comprasnet.  

 

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. SISTEMA IDENTIFICAÇÃO BIOQUÍMICA, 

SENSIBILIDADE BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS, TESTE, COM MIC (código do produto: 

334363) 
 

Fabric 
Material 

Compra 

Dia 
Resultado 

Compra 

Nome 
Fornecedor 

Objeto da Compra Unidade 
Responsável pela 

Compra 

Número 
Processo 

Compra 

Qtde 
Ofertada 

Valor 
Unitário 

Homologado 

Valor Total 
Homologado 

BD 03 Set 

2008 

 

TEST FAR 

COMERCIO 

DE 

MATERIAL 
HOSPITALA

R LTDA – 

CNPJ 
723914850001

00 

Serviço de Locação de 

sistema de Gerenciamento 

Único para Microbiologia 

composto de Software único 
para gerenciamento e 

integração das informações 

de (03) três equipamentos 
totalmente automatizados, 

com fornecimento de 

insumos. 

HOSPITAL 

GERAL DE 

BONSUCESSO – 

RJ (250042) 
 

3337400023

6200812 

 

9900 44,44 439956 

 

 

BIOME

RIEUX 

 

15 Mai 

2008 

 

BIOMERIEU

X BRASIL 

S.A CNPJ 
330406350001

71 

Aquisição de Reativos de 

Laboratórios de 

Microbiologia com cessãode 
uso de equipamento - SRP 

HOSPITAL 

UNIVERSIT.ANT

ONIO PEDRO DA 
UFF/RJ (153057) 

2306907811

9200864 

 

1440 22,77 32788,8 

 

BIOME
RIEUX 

 

30 Mai 
2008 

 

FDA 
COMERCIO E 

DISTRIBUIC

AO DE 

PRODUTOS 

CIENTIFICOS 

LTDA CNPJ 
020165420001

88 

Aquisação de testes para os 
laboratórios de análises 

clínicas, das seguintes 

unidades hospitalares: 

hospital  da lagoa, hospital 

de ipanema, hospital do 

andaraíe hospital de 
jacarepaguá. 

MS-ESCRITORIO 
DE 

REPRESENTACA

O-RJ 

3340100098
8200728 

 

15600 34,5 538200 
 

BIOME
RIEUX 

 

05 Jun 
2008 

 

FDA 
COMERCIO E 

DISTRIBUIC

AO DE 
PRODUTOS 

CIENTIFICOS 

LTDA CNPJ 
020165420001

88 

Aquisição de material de 
laboratório (agar manitol, 

alça calibrada, alça de 

platina). 
 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CARDIOLOGIA – 

RJ (250059) 
 

250059/4202
/07-61 

 

400 40 16000 

BIOME
RIEUX 

 

18 Jun 
2009 

 

FDA 
COMERCIO E 

DISTRIBUIC

AO DE 
PRODUTOS 

CIENTIFICOS 

LTDA CNPJ 
020165420001

88 

Aquisição de material de 
laboratório (teste de 

hemocultura adulto, tesde de 

hemocultura para fungos, 
teste de hemocultura 

pediátrico). 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CARDIOLOGIA – 

RJ (250059) 
 

33409.04199
/08-77 

 

600 34 20400 

BIOME

RIEUX 
 

26 Jul 

2010 
 

FDA 

COMERCIO E 
DISTRIBUIC

AO DE 

PRODUTOS 
CIENTIFICOS 

LTDA CNPJ 

020165420001
88 

Aquisição de itens de 

laboratório ( Meio de 
Cultura líquido aerobiose 

para automação com 

inibidor de 
antibioticoadulto, Meio de 

Cultura líquido aerobiose 

para automação sem 
inibidor de antibiotico 

pediátrico, Meio de Cultura 
líquido anaerobiose para 

automação com ibidor de 

antibiotico adulto ). 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 
CARDIOLOGIA – 

RJ (250059) 

 

33409.00547

/10-51 
 

600 35 21000 
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Unidade responsável pela compra Ano da 

compra 

Preço Unitário 

(R$) 

Percentual (%) de sobrepreço em 

relação ao valor pago pelo HFB 

Prejuízo 

estimado (R$) 

HOSPITAL UNIVERSIT.ANTONIO 

PEDRO DA UFF/RJ(153057) 

2008 

 

22,77  

195,16 

 

214.533,00 

MS-ESCRITORIO DE 

REPRESENTACAO-RJ 

2008 

 

34,50 128,81 98.406,00 

INSTITUTO NACIONAL DE 

CARDIOLOGIA – RJ (250059) 

2008 

 

40,00  

111,1 

 

43.956,00 

INSTITUTO NACIONAL DE 

CARDIOLOGIA – RJ (250059) 

2009 

 

34,00  

130,7 

 

103.356,00 

INSTITUTO NACIONAL DE 

CARDIOLOGIA – RJ (250059) 

2010 

 

35,00  

126,97 

 

93.456,00 

 

VALOR MÉDIO 

33,25 113,15 92.050,20 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Como manifestação, o gestor informa que solicitou esclarecimentos à empresa Test Far sobre o 

superfaturamento apresentado. As respostas foram anexadas ao expediente encaminhado à CGU 

com vistas a justificar o apontamento. 

Informa ainda entender que os produtos listados nesse relatório não possuem as mesmas 

características técnicas de desempenho e qualidade daqueles licitados no processo licitatório em 

questão.         

 

Análise do Controle Interno: 

Quantos aos valores apresentados para demonstrar que não teria havido superfaturamento, 

entende-se que faltou esclarecimentos quanto aos critérios utilizados pela contratada em sua 

pesquisa, uma vez que não foi possível afirma se os itens seriam os mesmos dos comprados pelo 

HFB. 

Além disso, em anexo ao expediente encaminhado pela Administração do Hospital, foram 

juntadas pesquisas de itens no comprasnet. Ocorre que, nessas consultas, não foi observada uma 

premissa para as compras realizadas pela Administração Pública, visto que foi comparada a 

dispensa de licitação realizada pela Universidade Federal Goiás (UASG 153052), no qual foi 

adquirida apenas uma unidade ao preço de R$ 64,13, com o pregão realizado pelo HFB para 

comprar 14.400 unidades. Assim, entende-se que tal comparação não é válida em razão de deixar 

de considerar o ganho em escala. Aludido raciocínio é aplicável para as demais comparações. 

Quanto às alegações de que características técnicas e a qualidade seriam diferentes daquelas 

apresentadas na comparação da CGU, conclui-se que faltou detalhamento de quais seriam essas 

divergências de especificações para se avaliar a justificativa do gestor. Nesse contexto, caberia 

ao gestor informar o motivo pelo qual o fez escolher aqueles itens de preço mais elevado, 

notadamente sobre a vantagem em se utilizar o mais caro em vez do mais barato.  

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo apropriado, a responsabilidade dos agentes que 

deram causa à contratação com o superfaturamento apontado. 
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Recomendação 002: 

Instaurar procedimento administrativo com vista a que o valor apontado como superfaturamento 

seja ressarcido ao erário.  

 

Recomendação 003: 

Realizar novo procedimento licitatório para substituir o contrato mencionado, tendo em vista os 

vícios identificados no contrato citado. 

 

 

2.1.1.28. CONSTATAÇÃO (012) 

Direcionamento de pesquisas de preço no Pregão Eletrônico nº 135/2008 e para os aditivos 

ao Contrato nº 16/2009, de forma a favorecer a manutenção da empresa Test Far como 

fornecedora do Hospital Federal de Bonsucesso.   

 

Fato: 

O Pregão Eletrônico nº 135/2008, objeto do processo nº 33374.007102/2008-22, foi realizado em 

17/10/2008 com a finalidade de locação de um sistema modular consolidado para o Serviço de 

Patologia Clínica, para a realização de exames de Bioquímica, Imunologia e Hormônios, tendo 

iniciado com base nos termos definidos pelo Chefe do Serviço de Patologia Clínica, por meio do 

Memorando nº 311/2008/LBC/HFB, de 19/05/2008 para substituir o Pregão nº 11/2007, em 

relação aos itens 6 e 25.  

No Projeto Básico foram feitas as especificações do sistema a ser locado, como quantidade de 

canais, tipo de acesso, modo de identificação das amostras, capacidade de armazenagem, dentre 

outras características. Adicionalmente, foram relacionados 61 testes com o quantitativo estimado 

anual. 

O Pregão Presencial nº 11/2007 foi realizado para a contratação de 27 lotes diferentes, que 

resultou na celebração de dez contratos, que não apresentavam o valor unitário de cada insumo, 

embora detalhassem o valor da locação. 

A empresa Test Far foi contratada por meio do Contrato nº 12/2007, sendo a fornecedora dos 

dois lotes que deram origem ao Pregão Eletrônico nº 86/2008, que somavam R$ 4.049.708,00, 

além de outros lotes vencidos pela empresa. O contrato foi assinado em 30/04/2007, com 

vigência por 12 meses, a partir de 01/05/2007. Posteriormente, foi renovado por meio do 1º 

Termo Aditivo, com vigência de 01/05 a 30/10/2008, em um total de seis meses consecutivos e 

improrrogáveis, em decorrência da análise jurídica quando da prorrogação dos contratos, objeto 

do Parecer MFW/NAJ/CGU/AGU N.º 1184/2008, de 24/04/2008, que assim dispôs, às fls. 3294: 

“Ante o exposto, diante da inexistência nos presentes autos administrativos do edital e do Termo 

de Referência que foram efetivamente utilizados na realização do Pregão Presencial nº 11/2007 

(constam apenas cópias não autenticadas, não datadas, não assinadas das minutas, parcialmente 

alteradas pelas recomendações contidas no Parecer: HTLP/NAJ/CGU/AGU Nº 066/2007), peças 

fundamentais na composição do processo, tendo em vista, no entanto, que o contrato agora em 

estudo expira dia 29 de abril próximo, opinamos pela prorrogação do mesmo por período de 180 

(cento e oitenta) dias, em analogia ao inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, tempo suficiente 

para que seja promovido novo certame, e, desta forma, não haveria descontinuidade dos serviços 

prestados na Unidade Hospitalar, assegurando o atendimento dos pacientes sob seus cuidados, 

desde que sejam atendidas as orientações acima, não se abstendo o Órgão de apurar 

responsabilidades pela não localização das peças processuais extraviadas”. 

Entre as recomendações, constava a necessidade de comprovação nos autos da vantajosidade 

para a Administração. 
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No curso da nova licitação, em 21/07/2008, foram encaminhadas solicitações de proposta de 

preço às empresas relacionadas a seguir, solicitando o envio de estimativa ao Serviço de Material 

do Hospital e indicando endereço de e-mail (xxxxx@HFB.rj.saude.gov.br): 

- Test Far Com. de Material Hospitalar Ltda (CNPJ 72.391.485/0001-00); 

- Biodinâmica Produtos e Serviços para Laboratório Ltda (CNPJ 31.524.291/0001-40); 

- Lab Rio 2001 Com. De Desc. Ltda (CNPJ 04.624.212/0001-09). 

Não há identificação da pessoa responsável pela solicitação, constando apenas uma rubrica de 

cada folha de solicitação de proposta de preço. Embora indique a solicitação por fax, não há 

qualquer comprovante de transmissão de fax para as empresas. 

A empresa Test Far enviou sua proposta com a descrição de um equipamento (marca Abbott) 

com especificações idênticas às contidas no Projeto Básico do certame, sendo a proposta 

assinada pelo sócio de CPF 266.095.257-49. A empresa Biodinâmica citou somente a marca do 

equipamento (Roche), sem qualquer detalhamento, em proposta que contém rubrica, mas não 

identifica o responsável pela emissão do documento. Já a empresa Lab Rio 2001 não citou a 

marca do aparelho que pretendia disponibilizar para locação, tendo na proposta rubrica 

identificada como “RCRocha”, semelhante a que consta da proposta da empresa no Pregão 

Eletrônico nº 86/2008. 

A empresa Lab Rio 2001 tem o seguinte endereço na proposta: Estrada Japoré, nº 243 - Vila 

Valqueire - Rio de Janeiro – RJ. No entanto, em visita realizada ao endereço, verificou-se o 

funcionamento de um buffet para festas e, nos fundos, um salão de cabeleireiro, não existindo a 

empresa. 

Compete destacar que não há histórico de fornecimento ao setor público pela Lab Rio 2001, 

assim como não há, no processo, qualquer referência sobre a origem da empresa. Da mesma 

forma, não há consultas no Comprasnet de pesquisas de empresas prestadoras do serviço ou do 

valor aplicado para os insumos, inclusive quanto à existência de Ata de Registro de Preço 

vigente que tivesse o mesmo objeto da contratação pleiteada pelo Hospital. 

A mesma empresa foi utilizada na pesquisa de preço para renovação do contrato, que resultou na 

celebração do 1º e do 2º Termo Aditivo. Nos dois casos, foram pesquisadas a Lab Rio 2001 e a 

Biodinâmica, juntando-se proposta da empresa J.G.R. Comercial Ltda, CNPJ 01.456.373/0001-

34, e da Promovendo Comércio e Representações de Material, CNPJ 11.637.221/0001-91.  

No entanto, uma vez que a cada pesquisa de mercado foram acolhidas apenas três propostas e 

que uma delas corresponde à empresa que não existe no endereço visitado, consideram-se 

inválidas as pesquisas de preço realizadas, tanto para a estimativa de preços da licitação como 

nas renovações contratuais. 

O Edital de Pregão Eletrônico nº 135/2008 indicou a abertura da sessão pública para 17/10/2008, 

às 10 horas, ao passo que a vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2007 se encerrava 

em 30/10/2008. 

O Termo de Referência, que representa o Anexo I ao Edital de Pregão, não teve a assinatura da 

Diretora do Hospital, contando apenas com a assinatura do pregoeiro de matrícula Siape 

0653364. 

Na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, há a indicação de que todos os itens tiveram como 

proposta aceita o lance realizado pela empresa Test Far, única participante entre as empresas que 

apresentou cotação para a formação de estimativa de preço para o pregão. 

As outras empresas  participantes da fase de lances foram as seguintes: 

- Especialista Produtos para Laboratório Ltda (CNPJ 04.619.893/0003-70); 

- PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda (CNPJ 00.740.696/0001-92); e 
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- Diagnóstica Sudeste Comercial Cirúrgico e Serviços de A (CNPJ 09.493.758/0001-83). 

Dessa forma, em 22/10/2008, o pregoeiro encaminhou o processo para a Divisão de 

Administração que, por intermédio da Diretora de Administração, de matrícula SIAPE 0639704, 

encaminhou para homologação pela Direção Geral. O Pregão foi homologado pelo Diretor 

Adjunto, matrícula Siape 0644934, em 24/10/2008. Todavia, apenas em 11/02/2009, foi assinado 

o Contrato nº 16/2009 com a empresa Test Far, para vigência no período de 12 meses a partir da 

data da assinatura, o que resultou em ausência de cobertura contratual para o período de 

01/11/2008 a 10/02/2009. Na assinatura do contrato, a empresa foi representada pelo Vendedor 

de CPF nº 900.895.027-87. 

É válido destacar que nas pesquisas de preço para as renovações contratuais, há solicitações de 

proposta de preço igualmente sem a comprovação da transmissão de fax.  

Apenas no momento de realizar a pesquisa de mercado anterior à celebração do 2º Termo 

Aditivo ao Contrato nº 16/2009, foi efetuada pesquisa sobre o valor de compra dos 

equipamentos. Porém, foram consultadas as mesmas empresas para as quais se solicitou 

estimativa de locação de equipamento com fornecimento de insumos, ao passo que não foram 

considerados os insumos para verificação do preço de mercado.  

Como a pesquisa foi realizada junto às mesmas empresas consultadas para locação, em 

detrimento da busca de empresas voltadas à venda de equipamentos, de forma a obter o preço de 

mercado dos mesmos, considera-se inválida a pesquisa realizada. 

Dessa forma, não foi atendida a sinalização da Assessoria Jurídica quando da análise da 

renovação do Contrato nº 12/2007, que destacou a necessidade de comprovação da vantajosidade 

para a Administração do objeto contratado, tanto em relação à licitação como no momento das 

renovações contratuais. 

Diante do exposto, conclui-se pela ocorrência de direcionamento das pesquisas de preço 

realizadas na licitação e nas renovações de contrato, de forma a manter a prestação de serviços 

pela empresa Test Far. 

De forma a obter manifestação de representantes do Hospital Federal de Bonsucesso, foi 

encaminhada a Solicitação de Fiscalização nº 2011.12405/017, de 19/08/2011, com prazo para 

22/08/2011, solicitando justificativa para os seguintes fatos: 

- não realização da comparação de preços entre locação x compra de equipamentos para o 

pregão 135/2008; 

- realização da pesquisa compra x locação somente por ocasião do 2º Termo Aditivo do 

Contrato nº 12/2008 (proveniente do pregão 11/2007) e a não previsão de insumos em tal 

documento; 

- inexistência de manifestação acerca da vantajosidade de tal modalidade de contratação, 

solicitada pelo Parecer Jurídico nº 1184/2008, em 24/04/2008. 

 

Adicionalmente, foram solicitadas as seguintes informações: 

- como foram definidas as quantidades de equipamentos e de insumos do pregão 135/2008 

com apresentação do documento correspondente; e 

- como foram realizados os exames no período de 31/10/2008 a 11/02/2009, indicando se 

houve a utilização de equipamentos próprios ou continuidade de prestação de serviços pela 

Test Far, com a apresentação da devida comprovação. 

Uma vez que não houve a apresentação de respostas ou a solicitação de prorrogação do prazo 

com a apresentação de eventuais dificuldades para fornecer as informações, foi encaminhada a 

Solicitação de Fiscalização nº 2011.12405/021, de 23/08/2011, com prazo final para o dia 

24/08/2011, às 09:00 horas. Todavia, igualmente, não houve qualquer manifestação por parte de 

representantes do Hospital. 
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Considerando o vício nas pesquisas de mercado e a ausência de comprovação de vantajosidade 

para a Administração, evidenciou-se o direcionamento das pesquisas realizadas para a licitação e 

para as renovações de vigência do contrato, comprometendo o interesse público e a lisura do 

processo de contratação da empresa. 

Cabe destacar a delegação de atividades de pesquisa de mercado a terceirizados na preparação da 

licitação, passando a ser realizada pela Seção de Contratos no momento da renovação, no entanto 

mantendo a mesma característica de ausência de comprovação da transmissão de fax, falta de 

consulta no Siasg/Comprasnet para verificar empresas fornecedoras e preços praticados, bem 

como a utilização de empresas sem histórico de fornecimento para a Administração Pública. 

Não houve, também, justificativa para o período sem cobertura contratual de forma a esclarecer 

se a empresa continuou prestando os serviços ou indicar a alternativa adotada pelo Hospital.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Para justificar a constatação, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“O estudo apresentado quanto à caracterização de direcionamento de pesquisa de 

preços no Pregão 135/2008 e em renovações, de forma a favorecer a manutenção da 

Empresa Test Far como prestadora de Serviços do Hospital Federal de Bonsucesso. 

No que alude à condução dos procedimentos de averiguação dos valores 

mercadológicos acolhidas na contratação e durante os trâmites de renovação, 

informamos que os fatos apontados neste item do informativo, não foram apontados 

pelo Órgão de Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde. 

Por logo, esta Administração sem perseguiu a busca da proposta mais vantajosa tendo 

como base os Princípios Constitucionais, como segue:”.  (citando doutrina e 

jurisprudência tratando do princípio da legalidade) 

Na sequência, apresenta abordagens sobre o princípio da legalidade, além de citar 

jurisprudências do TCU e do Supremo Tribunal Federal. 

 

Análise do Controle Interno: 

Não se pode aceitar como justificativa apenas o fato de o processo ter sido submetido à avaliação 

da consultoria jurídica. Essa consultoria tem o objetivo de avaliar o processo segundo a 

legalidade formal, tendo, inclusive, natureza de opinativa. 

Dessa forma, não compete à área jurídica identificar, por exemplo, que no endereço informado 

pela empresa Lab Rio 2001 funciona  um buffet para festas e, nos fundos, um salão de 

cabeleireiro. 

Como os gestores do hospital selecionou, para efeito de pesquisa de preços, empresa que não 

presta serviços à administração pública federal e tão pouco é localizado no endereço informado. 

No que se refere à vantagem da locação x aquisição, cabe enfatizar que não foram aduzidos fatos 

que demonstrassem que tal comparação tenha sido realizada, mesmo porque não constam 

informações dessa natureza, tampouco foram apresentados os esclarecimentos solicitados 

mediante a Solicitação de Fiscalização nº 2011.12405/017, de 19/08/2011. 
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Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa ao direcionamento na pesquisa de preço para beneficiar a empresa 

contratada. 

 

 

2.1.1.29. CONSTATAÇÃO (013)  

Indício de atuação em conjunto das empresas D-Med, Test Far, Universal ACM 

Diagnóstica e Newdiag, para assegurar vitória em certames para locação de equipamentos 

de Patologia. 

 

Fato: 

Foram observadas as Atas de Realização de Pregão Eletrônico, referentes aos Pregões 

Eletrônicos nº 86/2008, 135/2008, 145/2008 e 155/2008, referentes à área de Patologia Clínica, 

todos relacionados à locação de equipamentos com fornecimento de insumos. 

A análise teve por objetivo identificar o comportamento das empresas D-Med, Test Far, 

Universal ACM Diagnóstica e NewDiag, obtendo-se as informações a seguir, que consolida a 

participação das empresas nos certames. A empresa vencedora é sinalizada com a marcação em 

negrito. 

 

CNPJ Empresa 
Pregão 

86/2008 

Pregão 

135/2008 

Pregão 

145/2008 

Pregão 

155/2008 

40159576000110 
D MED Material Médico 

Hospitalar Ltda 
x  x x 

72391485000100 
Test Far Comércio de Material 

Hospitalar Ltda 
x x   

07167502000150 

Universal ACM Diagnóstica 

Comércio e Representações 

Ltda 
  x x 

07150093000180 
Newdiag Produtos Médicos e 

Diagnósticos Ltda 
x  x x 

00740696000192 
PMH Produtos Medicos 

Hospitalares Ltda 
 x   

04619893000370 
Especialista – Produtos para 

Laboratório Ltda 
 x   

09493758000183  

Diagnostica Sudeste Comercial 

Cirúrgico e Artigos de 

Aparelhos Médicos Ltda  
 x   

02923139000132 
Tecno Point Produtos Médico-

Hospitalares Ltda 
  x  

04809937000163 Aguiamed Comercial Ltda    x 

 

Outras empresas estiveram presentes nos certames, porém sem efetivamente competir na fase de 

lances, de forma a se aproximar do menor valor. 
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No Pregão Eletrônico nº 86/2008, apenas a empresa Test Far apresentou descrição complementar 

que efetivamente descrevesse o equipamento ou insumo a ser fornecido, ao passo que a Newdiag 

e a D-Med inseriram apenas informação sucinta, sendo “CONF EDITAL”, para a primeira, e 

“Conforme Edital”, para a segunda.  

Todas as empresas indicaram marca e fabricante BD nos insumos. Embora haja alternância de 

lances, nos 10 itens licitados, os dois últimos lances de menor valor foram realizados pela Test 

Far, que se sagrou vencedora do certame.  

No Pregão Eletrônico nº 135/2008, apenas as empresas Test Far e Diagnostica Sudeste 

apresentaram descrição complementar que efetivamente descrevesse o equipamento ou insumo a 

ser fornecido, ao passo que a PMH e a Especialista inseriram apenas informação sucinta, sendo 

“CONFORME EDITAL”, para a primeira, e “CONFORM EDITAL”, para a segunda. Tal fato 

demonstra a falta de interesse vencer o item. 

Quanto às informações de marca e fabricante, Test Far, PMH e Especialista indicaram sempre a 

mesma informação, sendo ABBOTT para alguns itens e DIASYS para outros, ao passo que a 

Diagnostica Sudeste informou Roche para todos os itens, salvo para o item 1, referente ao 

equipamento, no qual apresentou informação genérica, sem identificar o modelo do equipamento 

e seu Registro no Ministério da Saúde.  

Em relação aos valores, houve o seguinte desempenho das empresas, ao final da fase de lances, 

considerando o menor valor global apresentado, correspondente ao somatório dos 62 itens: 

- Test Far: R$ 4.314.162,00; 

- PMH: R$ 4.380.974,00; 

- Especialista: R$ 4.449.968,00; 

- Diagnostica Sudeste: R$ 4.451.448,00;  

 

Na fase de lances, a Test Far sempre foi a que realizou o último lance, sendo antecedida pela 

PMH. A Especialista realizou, em todos os itens, apenas dois lances: o inicial, equivalente ao 

valor apresentado em sua proposta, e mais um lance, imediatamente seguido de lance da Test 

Far. A Diagnostica Sudeste, em todos os itens, apenas se limitou a efetuar como lance o valor 

indicado em sua proposta, sem redução de valor. Após negociação com o pregoeiro, o valor da 

Test Far passou a ser R$ R$ 4.281.891,00 anual. 

No Pregão Eletrônico nº 145/2008, quanto às informações de marca e fabricante, as empresas 

Universal ACM Diagnostica e a D-Med informaram Diagnóstica Stago, a Tecno Point informou 

Dade Behring e a Newdiag indicou IL. Apenas a Universal ACM Diagnostica e a Tecno Point 

informaram o número de Registro no Ministério da Saúde do equipamento. A D-Med informou 

“Conforme edital” e a Newdiag apresentou descrição do equipamento sem informação de 

modelo ou do número do Registro no Ministério da Saúde, seguindo o mesmo padrão para os 

insumos.  

Na fase de lances, a Tecno Point e a Universal ACM Diagnostica cadastraram o valor global por 

item, ao passo que a D-Med e a Newdiag apresentaram valores unitários. Ao final, o pregoeiro 

solicitou a essas empresas a confirmação dos valores ofertados para os nove itens, resultando na 

seguinte colocação, a iniciar pelo menor preço: D-Med, Universal ACM Diagnostica, Newdiag e 

Tecno Point. 

No Pregão Eletrônico nº 155/2008, as empresas D-Med, Universal ACM Diagnóstica e Newdiag 

apresentaram a mesma marca/fabricante “Bioalergy”. Apenas a Aguiamed informou Biosystems. 

Ao observar os lances, a Universal ACM apresentou o menor preço para todos os itens, exceto o 

item 12, cotado a R$ 16.780,00, ao passo que a Newdiag deu lance de R$ 14.950,00. 
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Ao final, as empresas tiveram o seguinte desempenho, considerando-se o menor preço por valor 

global: Newdiag, com R$ 533.125,00; Universal ACM Diagnóstica, com R$ 533.838,00; 

Aguiamed, com R$ 538.774,00; e D-Med, R$ 543.350,00. Dessa forma, a Newdiag foi a 

vencedora do certame. 

Verificou-se que a Test Far e Universal ACM Diagnostica possuem sócio em comum: C.M.S., 

CPF 266.095.257-49. Adicionalmente, verificou-se que o representante cadastrado no 

Comprasnet pela Universal ACM Diagnostica é C.M.S. com o email “omissis”@testfar.com.br, 

ao passo que a Test Far, tem a mesma pessoa responsável pela retirada de edital, porém sob e-

mail comercial@testfar.com.br. Dessa forma, fica evidenciado o vínculo entre as empresas, que 

tem uma mesma pessoa em seu quadro societário e cadastrada como representante no 

Siasg/Comprasnet. 

Ao observar o quadro e considerar a Universal ACM Diagnostica e a Test Far como 

representando a mesma empresa, chega-se ao seguinte cenário para os pregões 86/2008, 

145/2008 e 155/2008, ao adicionar a D-Med e a Newdiag: 

 

CNPJ Empresa 
Pregão 

86/2008 

Pregão 

145/2008 

Pregão 

155/2008 

40159576000110 
D MED Material Médico Hospitalar 

Ltda 
x x x 

72391485000100 

 
07167502000150 

Test Far Comércio de Material 

Hospitalar Ltda E 

Universal ACM Diagnostica 
x x x 

07150093000180 
Newdiag Produtos Médicos e 

Diagnósticos Ltda 
x x x 

 

Convém destacar que a Universal ACM não participou de pregões nos quais a Test Far esteve 

presente. Nos que a Test Far participou, sagrou-se vencedora, ao passo que quando a Universal 

ACM Diagnostica participou, não teve êxito, ocorrendo a vitória da D-Med, no Pregão nº 

145/2008, e da Newdiag, no Pregão nº 155/2008. 

O comportamento de atuação conjunta dessas quatro empresas, com as características descritas, 

indica a possibilidade de combinação de resultados entre elas, de forma que cada uma possa 

assegurar o seu contrato e dar aos certames a aparência de competitividade. 

De forma complementar, foi realizada consulta ao cadastro das empresas junto à Receita Federal, 

com o objetivo de identificar a atividade econômica principal desenvolvida pela empresa e suas 

atividades secundárias, considerando-se a situação cadastral, conforme consulta em 15/09/2011, 

resultando na identificação de dois grupos de empresas, com as seguintes características: 

a) não possuem em seu cadastro a atividade de locação de equipamentos nem a atividade de 

manutenção preventiva e corretiva, de forma que não teriam como celebrar os contratos 

decorrentes dos pregões analisados: D Med, Universal ACM Diagnóstica, Newdiag, Especialista, 

Diagnostica Sudeste, Tecno Point e Aguiamed. Parte dessas empresas, no entanto, tem 

cadastrada a atividade de comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 

cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (46.45-1-01); e 

b) possuem em seu cadastro as atividades de locação de equipamentos e a de manutenção 

preventiva e corretiva, sem operador, sendo possível celebrar os contratos decorrentes dos 

pregões analisados: Test Far e PMH. 
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As empresas listadas no primeiro grupo, portanto, não poderiam celebrar contratos de locação de 

equipamentos com manutenção preventiva e corretiva. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Para a constatação o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“Visa a Contratação em destaque tem como escopo o esclarecimento de indícios da 

atuação em conjunto de Empresas para assegurar a vitória em certames para alocação 

de equipamentos de Patologia Clínica. 

Diante dos fatos, esta Administração solicitou junto às Empresas envolvidas, maiores 

esclarecimentos quanto à possibilidade de não possuírem em seu cadastro de atividade 

de locação de equipamentos nem a atividade de manutenção preventiva e corretiva, o 

que caracteriza a impossibilidade de formalizar contrato de prestação de serviço. 

Assim, conforme documento em anexo, as empresas acionadas, apresentaram 

justificativas com base em documento que comprovam que as mesmas estariam 

tecnicamente habilitadas para a participação da licitação.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do gestor se prendeu unicamente a falta de capacidade de a contratada executar 

serviço de manutenção, deixando de esclarecer todos os outros fatos que levaram à conclusão de 

ter ocorrido atuação em conjunto das empresas D-Med, Test Far, Universal ACM Diagnóstica e 

Newdiag, para assegurar vitória em certames para locação de equipamentos de Patologia Clínica. 

Já o argumento de que as empresas estariam tecnicamente habilitadas para a participação da 

licitação é consequência lógica para que uma empresa participe do certame, não podendo ser 

aceito como justificativa.  

 

Recomendação 001: 

Apurar a atuação das empresas citadas, com vistas a aplicar as sanções previstas na Lei nº 

8.666/93, uma vez que as evidências demonstram que elas atuaram em conjunto, o que 

caracteriza a frustação ao caráter competitivo da licitação. 

 

 

2.1.1.30. CONSTATAÇÃO   

Locação de equipamentos e aquisição de insumos de Patologia Clínica, no âmbito do 

Contrato nº 23/2009, decorrente do Pregão Eletrônico nº 145/2008, com utilização de 

propostas inválidas na pesquisa de mercado, indícios de direcionamento do processo 

licitatório e vícios graves nas pesquisas de preço referentes às renovações do contrato, 

incluindo montagem de proposta, para favorecer a manutenção da prestação de serviços 

pela empresa D-Med.  

 

Fato: 

Trata-se do processo n.º 33374.006641/2008-44, que teve por objeto a locação de dois 

analisadores de coagulação para a Patologia Clínica, incluindo o fornecimento de insumos, em 

substituição ao Pregão nº 11/2007, lotes 3 e 11, nos termos de justificativa apresentada pelo 

Chefe do Serviço de Patologia Clínica, no Memorando nº 294/2008/LPC/HFB, de 06/05/2008, 
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seguido de Projeto Básico com as especificações e quantitativos, contendo dois equipamentos e 

oito diferentes tipos de reagentes. 

O Pregão Presencial nº 11/2007 foi realizado para a contratação de 27 lotes diferentes e resultou 

na celebração de dez contratos, que não apresentavam o valor unitário de cada insumo, embora 

detalhassem o valor da locação. A empresa DPC Medlab Produtos Médico Hospitalares Ltda, 

CNPJ 50.248.780/0001-61, foi a vencedora, entre outros itens, dos lotes 3 e 11, por meio do 

Contrato nº 08/2007, cujos valores somam R$ 314.000,00 (trezentos e quatorze mil) anual, 

incluindo os insumos.  

O contrato teve vigência no período de 01/05/2007 a 30/04/2008. Posteriormente, foi renovado 

por meio do 1º Termo Aditivo, com vigência de 01/05 a 30/10/2008, em um total de seis meses 

consecutivos e improrrogáveis, em decorrência da análise jurídica quando da prorrogação dos 

contratos, que destacou não estarem presentes autos administrativos do edital e do Termo de 

Referência que foram efetivamente utilizados na realização do Pregão Presencial nº 11/2007, no 

entanto opinou pela prorrogação do mesmo por período de 180 (cento e oitenta) dias, em 

analogia ao inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, tempo para realizar novo certame, 

destacando a necessidade de comprovar nos autos a vantajosidade para a Administração. 

A nova licitação, objeto do Pregão Eletrônico nº 145/2008, teve a participação das empresas a 

seguir, na apresentação de propostas ou participação no certame, conforme disposto no quadro: 

 

CNPJ Empresa 
Pesquisa 

Mercado 

Pregão 

145/2008 

Pesquisa 

1º T.A. 

Pesquisa 

2º T.A. 

02923139000132 
Tecno Point Produtos Médico-

Hospitalares Ltda 
x x   

01456373000134 J.G.R. Comercial Ltda x    

03541791000155 Nova Análise Diagnósticos Ltda x    

07167502000150 
Universal ACM Diagnóstica 

Comércio e Representações Ltd 
 x   

40159576000110 
D MED Material Médico 

Hospitalar Ltda 
 x x x 

07150093000180 
Newdiag Produtos Médicos e 

Diagnósticos Ltda 
 x  x 

07978528000189 Material Hospitalar Meglab   x x 

09168982000108 
HF Instrumentos Científicos Ltda 

ME 
  x  

10732928000114 
INTRON Produtos e Serviços 

para Laboratórios 
  x  

05566259000118 
RioCore Representação 

Comercial Ltda 
   x 

 

Em 06/05/2008, o funcionário de Hospital de CPF nº 054.216.727-19, solicitou proposta de 

preço para as seguintes empresas: J.G.R., Nova Análise e Tecno Point. O pedido trata de 

transmissão de fax, todavia não há comprovante das remessas de fax. Foi solicitada resposta em 

dois dias úteis e informados e-mail (“omissis”@HFB.rj.saude.gov.br) e tel/fax, além da seguinte 

observação: “Favor trazer proposta original”. Todas as empresas apresentaram proposta. A da 

Tecno Point e a da Nova Análise foram emitidas em 08/05/2008 e a da J.G.R. foi emitida em 
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14/07/2008, indicando como cliente a Fundação Oswaldo Cruz. Nas três propostas apresentadas, 

não há identificação do representante da empresa que emitiu o documento, havendo apenas a 

rubrica. 

O funcionário de Hospital de CPF nº 094.738.227-58, elaborou quadro de estimativa de pregão, 

considerando como parâmetro o menor preço e tendo por base as propostas recebidas. Não há 

qualquer informação de consulta no Siasg/Comprasnet de forma a identificar empresas que 

atuem no segmento.  

Apesar da indicação de necessidade de verificar a vantajosidade para a Administração, não foi 

realizado estudo, antes do certame, referente à verificação do custo de compra dos equipamentos 

e contratação de manutenção em comparação com o custo estimado de locação. 

O Edital de Pregão Eletrônico nº 145/2008 indicou a realização do pregão no dia 06/11/2008, às 

10 horas, com julgamento realizado pelo menor preço global. O termo de Referência foi assinado 

pelo pregoeiro, servidor de matrícula Siape 065.336-4, e pelo Chefe do Serviço de Patologia 

Clínica. Não consta assinatura da Diretora Geral do Hospital. 

No item 4.3.6 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), é informado que as empresas devem 

apresentar dentro do envelope de proposta de preço um “Atestado de adequação técnica” que 

será emitido pela Patologia Clínica. Todavia, não há qualquer informação sobre como se obtém o 

atestado, inclusive quanto aos critérios de avaliação, de forma a tornar a análise objetiva e os 

critérios transparentes. 

Entre as empresas que apresentaram proposta na pesquisa de mercado, apenas a Tecno Point 

participou da licitação. Ao observar a Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 145/2008, é 

possível observar: 

- As empresas D-Med e New Diag, ao apresentarem lances para os insumos, o fizeram 

considerando o valor unitário e não o total do item. Posteriormente, houve o esclarecimento 

pelo pregoeiro por meio do chat, convertendo-se o lance unitário para o valor total do item, de 

forma que elas tiveram, sucessivamente, a 1ª e a 2ª colocação no certame;  

- Nos lances, houve competição de valores entre a D-Med e a New Diag; 

- Não houve recurso. 

 

Verificou-se, todavia, a possibilidade de atuação conjunta das empresas D-Med, Test Far, 

Universal ACM Diagnostica e Newdiag em certames, com indícios de ausência de efetiva 

competitividade no certame. 

O contrato nº 23/2009 foi assinado em 30/04/2009, com vigência por 12 meses, a partir de 

01/05/2009. A empresa teve como representante o seu sócio diretor, CPF 315.123.727-49, e o 

Hospital foi representado pela Diretora Geral do Hospital. 

Foram celebrados dois termos aditivos para prorrogação da vigência, mantendo o mesmo valor 

do contrato. O 1º Termo Aditivo foi celebrado em 30/04/2010, com vigência de 01/05/2010 a 

30/04/2011 e o 2º Termo Aditivo foi celebrado em 29/04/2011, para vigência de 01/05/2011 a 

30/04/2012. 

A pesquisa de mercado referente ao 1º Termo Aditivo foi conduzida pela técnica da Seção de 

Contratos de matrícula Siape 242377. Foi solicitada estimativa de preço às empresas Lab Rio 

2001 Com. de Desc. Ltda, MegLab Material Hospitalar, HF Instrumentos Científicos e INTRON 

Produtos e Serviços para Laboratórios. Embora se trate de fax, não há nenhum comprovante de 

envio no processo. Na solicitação de proposta houve apenas a descrição dos equipamentos, sem 

informar os insumos.  

Como resultado, a Lab Rio 2001 não encaminhou proposta, ao passo que as demais empresas 

apresentaram proposta apenas em relação ao aluguel dos equipamentos. O quadro resumo das 
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propostas e os procedimentos seguintes foram conduzidos pela Responsável pela Seção de 

Contratos, matrícula Siape 0649133. 

A pesquisa de mercado referente ao 2º Termo Aditivo foi conduzida pela mesma servidora, que 

assina o pedido de estimativa de preços encaminhado para as empresas. O documento é 

denominado “Guia de Transmissão de Mensagens Via Fac-Simile”, no entanto não há qualquer 

comprovante de transmissão de fax. Na mensagem, descreve os equipamentos e menciona o 

fornecimento de insumos, que não foram listados. Todas as empresas consultadas apresentaram 

proposta, entre 22 e 23/12/2010, sendo elas: Newdiag, RioCore e Meglab. Em todas as 

propostas, os insumos foram listados, inclusive com a quantidade. Como resultado, o menor 

preço foi o da D-Med, mantendo os valores do contrato.  

Na ocasião, foi também realizada pesquisa de mercado tendo por objeto a aquisição de 02 

analisadores de coagulação, solicitando-se também os valores para manutenção preventiva e 

corretiva com ou sem reposição de peças. A pesquisa foi realizada pela Responsável pela Seção 

de Contratos, matrícula Siape 0649133.  

Como a pesquisa foi realizada junto às mesmas empresas consultadas para locação, em 

detrimento da busca de empresas voltadas à venda de equipamentos, de forma a obter o preço de 

mercado dos mesmos, considera-se inválida a pesquisa realizada para obter o preço de mercado 

referente à aquisição dos equipamentos. 

Em nenhuma das pesquisas, houve registro no processo de consulta ao Siasg/Comprasnet, no 

intuito de verificar eventuais Atas de Registro de Preço vigentes ou mesmo identificar os valores 

pagos por outros órgãos federais para os itens do Contrato nº 30/2009. 

A seguir, considerações sobre as empresas pesquisadas, listadas no quadro inicial. 

* J.G.R. (01.456.373/0001-34) 

Endereço: Avenida dos Democráticos, 1959 – sala 601 – Bonsucesso – Rio de Janeiro – RJ  

 

O endereço corresponde a uma sala em prédio comercial no bairro de Bonsucesso. Em visita ao 

local, a equipe da CGU verificou não haver ninguém para o atendimento a eventuais 

interessados. A seguir, fotos do local: 

 

 

 
Foto 1: Frente do prédio 

 

 
Foto 2: Sala Comercial 
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Foto 3: Placa de numeração na porta. 

 

 

A empresa tem como atividade econômica cadastrada o comércio atacadista de instrumentos e 

materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (46.45.1-01), sem registro de 

atividade econômica secundária. Desta forma, não atua com a locação de equipamentos ou com 

manutenção preventiva e corretiva. 

 

* Tecno Point (CNPJ 02.923.139/0001-32) 

Endereço: Rua Lúcio Mendonça, 35 – Maracanã – Rio de Janeiro – RJ  

 

A empresa já fornecia para o Hospital, em contrato decorrente do Pregão nº 11/2007. No Pregão 

nº 140/2008 para locação de equipamento de Patologia Clínica com fornecimento de insumos, 

teve como concorrentes a J.G.R. e a Newdiag, sendo a vencedora do certame. Foi observado 

padrão de lances, sendo que a Newdiag ofertava o último lance, porém em valor bastante 

superior ao da Tecno Point. 

 

* Nova Análise Diagnosticos (CNPJ 03.541.791/0001-55) 

Endereço: Rua Itua, 1081 – Jardim Guanabara – Rio de Janeiro – RJ  

 

Há histórico de fornecimento de materiais de consumo para o setor público, em valores que 

somam R$ 177.195,80, considerando consulta no Portal da Transparência para os anos de 2007, 

2008 e 2009.  

Não há registro de locação de equipamentos, o que seria incompatível com o seu cadastro na 

Receita Federal, uma vez que não constam as atividades econômicas de locação de equipamentos 

e de manutenção, sendo sua atividade econômica cadastrada o comércio varejista de outros 

produtos não especificados anteriormente (código 4789-0-99), tratando-se de empresa de 

pequeno porte. 

 

* Lab Rio 2001 (CNPJ 04.624.212/0001-09)  

Endereço: Estrada Japoré, 243 – Vila Valqueire – Rio de Janeiro – RJ 
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A Lab Rio 2001 foi consultada, mas não apresentou proposta. A empresa foi objeto de visita pela 

equipe de fiscalização da CGU, tendo por base endereço informado em proposta comercial nas 

pesquisas de mercado que antecederam os Pregões nº 86/2008 e 135/2008, confirmado no 

cadastro da Receita Federal. Verificou-se que em seu endereço não funciona a empresa e sim um 

buffet para festas e um salão de cabeleireiro, nos fundos. Dessa forma, ainda que apresentasse 

proposta, não seria considerada válida como pesquisa de mercado. 

 
Foto 1: Endereço da Lab Rio 2001 

 
Foto 2: Endereço da Lab Rio 2001 

 

 

 

* Meglab (CNPJ 07.978.528/0001-89) 

Endereço: Av. Das Américas, 8505 – sala 304 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ 

 

A empresa MegLab apresentou propostas comerciais nas pesquisas que antecederam os dois 

termos aditivos. Na pesquisa referente à compra do equipamento, a empresa forneceu a proposta 

nº 005612, que segue o mesmo padrão das anteriores, porém contendo a seguinte inscrição: “D-

MED ANTIGA” e indicando o endereço da empresa D-Med com o seu CNPJ e endereço, 

conforme registro às fls. 310 do processo. 

 

 

 

 

 

Trata-se de microempresa, com capital social de R$ 10.000,00, tendo como atividade econômica 

cadastrada o comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 

hospitalar e de laboratórios (código 4645-1-01). Por suas características, não teria porte para 

assumir a execução do contrato, que demanda manutenção de equipamentos e fornecimento de 

insumos, além de gerar faturamento anual estimado superior a R$ 240.000,00, limite para a 

 
Foto 1: Proposta Meglab 
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microempresa, nos termos do inciso I, art. 3º da Lei complementar nº 126/2006. Caso fosse 

prestar serviços ao Hospital, a empresa precisaria inserir atividade secundária em seu cadastro e 

alterar o seu porte, que não mais seria compatível com o de microempresa. 

 

* HF (CNPJ 09.168.982/0001-08) e INTRON (CNPJ 10.732.928/0001-14) 

Endereço: Rua Lopes Trovão, 75 – Benfica – Rio de Janeiro – RJ 

 

As propostas apresentadas pelas empresas HF e INTRON apresentaram o mesmo endereço: Rua 

Lopes Trovão, 75 – Benfica – Rio de Janeiro – RJ. Em visita ao local, realizada por equipe da 

CGU, foi informado que no endereço funciona a empresa INTRON.  

 

 
Foto 1: Proposta HF 

 
Foto 2: Proposta INTRON 

 

 

A seguir, foto do local: 

 
 

 

 
 

O responsável pela HF Instrumentos Científicos informou não conhecer a pessoa que assinou a 

proposta e que ele nunca participou do quadro societário ou trabalhou na empresa. Informou não 

trabalhar com locação de equipamentos, sendo a sua atividade a manutenção de equipamentos 

hospitalares, sendo que nunca efetuou manutenção dos equipamentos constantes da proposta 

comercial. Informou o real endereço da sua empresa, compatível com o indicando na base de 

dados da Receita Federal. 
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Ao consultar os dados cadastrais, foi identificado o CPF 791.037.077-68, correspondente a sócio 

da empresa INTRON. O outro sócio da empresa consta na proposta comercial apresentada. 

 

* New Diag (CNPJ 07.150.093/0001-80) 

Endereço: Rua Flack, 16 – Riachuelo – Rio de Janeiro – RJ  

 

Identificou-se a atuação em conjunto das empresas D-Med, Universal ACM Diagnóstica, Test 

Far e Newdiag. A empresa Newdiag apresentou proposta na pesquisa de mercado para a 2ª 

renovação contratual do presente contrato e figurou em conjunto com a D-Med e a Universal 

ACM Diagnostica no Pregão Eletrônico nº 155/2008, do qual se sagrou vencedora. 

Considerando as informações sobre as empresas, tem-se a invalidade das propostas realizadas, 

conforme disposto a seguir. 

A pesquisa de mercado considerou propostas da Tecno Point, J.G.R. e Nova Análise 

Diagnósticos. A primeira participou de pregão em conjunto com a segunda e com a Newdiag, 

sendo a vencedora do certame. Há indícios de atuação em conjunto. A segunda empresa, embora 

localizada em endereço comercial, não dispõe de qualquer funcionário para o atendimento a 

eventuais interessados. A terceira fornece materiais de consumo para o setor público, em 

pequena escala, não tendo entre as suas atividades a locação de equipamentos ou a manutenção 

preventiva e corretiva.  

A pesquisa referente ao 1º Termo Aditivo teve propostas da Meglab, HF e INTRON. Para a 

primeira, há proposta com inscrição “antiga D-MED”, constituindo-se de indício de vínculo 

entre esta empresa e a D-Med, fornecedora do contrato a ser renovado. A proposta da HF não foi 

reconhecida por seu sócio e a assinatura apresenta o nome de um dos sócios da INTRON. Dessa 

forma, não há o mínimo de três propostas válidas. 

A pesquisa que antecedeu o 2º Termo Aditivo teve propostas da Newdiag, da Meglab e da 

RioCore. Como abordado anteriormente, há indício de vínculo entre a Meglab e a D-Med e de 

atuação em conjunto da Newdiag com Test Far, Universal ACM Diagnostica e D-Med. Dessa 

forma, não há o mínimo de três propostas válidas. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Para essa constatação, não houve manifestação do gestor. 

 

Análise do Controle Interno: 

Tendo em vista a falta de manifestação, restou prejudicada a análise, mas, considerando as 

graves irregularidades apontadas no presente relatório, conclui-se que houve a utilização de 

propostas inválidas para demostrar a ocorrência de pesquisa de mercado, resultando no 

direcionamento do processo licitatório e vícios graves nas pesquisas de preço referentes às 

renovações do contrato, incluindo montagem de proposta, para favorecer a manutenção da 

prestação de serviços pela empresa D-Med. 
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Recomendação 001: 

Apurar, a responsabilidade dos agentes que deram causa à montagem da cotação de preço 

utilizada para estabelecer o valor de referência do objeto, bem como ao direcionamento na 

licitação demonstrado, avaliando a participação das empresas. 

Recomendação 002: 

Em sendo avaliada a participação das empresas nos ilícitos, adotar medidas com vistas a aplicar 

as sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 

 

 

2.1.1.31. CONSTATAÇÃO   

Ausência de pesquisa de valores praticados para locação de equipamentos e aquisição de 

insumos de Patologia Clínica, objeto do Pregão Eletrônico nº 145/2008, que resultou na 

assinatura do Contrato nº 23/2009 com a empresa D-Med, ocasionando prejuízo de R$ 

536.610,00, ao comparar o valor contratado com Atas de Registro de Preço vigentes. 

 

Fato: 

Trata-se de análise relacionada ao Pregão Eletrônico nº 145/2008, que deu origem ao contrato nº 

23/2009, com o objetivo de verificar a compatibilidade do preço praticado pela empresa com 

valores disponíveis no mercado. 

Foi realizada pesquisa de Atas de Registro de Preço no período de 2008 a 2011, a partir do 

Siasg/Comprasnet. Como resultado, foram identificados processos licitatórios envolvendo 

equipamento e insumos similares aos locados pelo HFB, relativos a Atas de Registro de Preços 

vigentes no período do contrato firmado entre o HFB e a empresa D-Med, incluídas as suas 

prorrogações.  

Na solicitação dos insumos para a licitação pelo Chefe do Serviço de Patologia Clínica, não 

houve diferenciação quanto ao método de análise a ser utilizado em cada tipo de teste, assim 

como no Edital de Licitação, que apenas listou o teste, de forma que foram considerados os 

insumos que correspondem aos testes indicados (protrombina, tromboplastina e fibrinogênio). 

Embora a licitação tenha relacionado nove diferentes insumos, apenas os três foram efetivamente 

solicitados pelo Serviço de Patologia Clínica. 

As Atas de Registro de Preços identificadas tem como unidade responsável o Hospital 

Universitário Júlio Muller (UG 154070) e decorrem das seguintes licitações: Pregão Eletrônico 

nº 07/2008, com vigência de 02/05/2008 a 01/05/2009; Pregão Eletrônico nº 56/2009, com 

vigência de 01/07/2009 a 30/06/2010; e Pregão Eletrônico nº 47/2010, com vigência de 

01/07/2010 a 30/06/2011. No objeto dos certames, houve a inclusão do fornecimento por 

comodato do equipamento necessário para utilização dos reagentes. 

Verificamos efetivamente o que foi solicitado pelo HFB em comparação com os preços 

praticados no Hospital Universitário Júlio Muller, considerando os insumos efetivamente 

comprados, conforme descrito a seguir. 
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- Protrombina 

 

Data NF Qtd 
Valor 

Unitário 
Valor Pago 

Valor 

Unitário 

Valor total 

Pesquisa 
Pregão Diferença 

15/05/09 18.930 12.000 2,98 35.760,00 1,82 21.840,00 07/2008 -13.920,00 

07/01/10 19.981 10.000 2,98 29.800,00 2,26 22.600,00 56/2009 -7.200,00 

24/05/10 20.228 35.000 2,98 104.300,00 2,26 79.100,00 56/2009 -25.200,00 

24/08/10 356 8.000 2,98 23.840,00 2,87 22.960,00 47/2010 -880,00 

10/01/11 886 30.000 2,98 89.400,00 2,87 86.100,00 47/2010 -3.300,00 

15/04/11 1.146 20.000 2,98 59.600,00 2,87 57.400,00 47/2010 -2.200,00 

 Total 115.000 Total 342.700,00 Total 290.000,00 Total -52.700,00 

 

Foram adquiridas 115.000 unidades de testes, ao custo de R$ 342.700,00, no âmbito do Pregão 

Eletrônico nº 145/2008. Em contrapartida, caso houvesse adesão às atas do Hospital 

Universitário Júlio Muller, o valor gasto seria de R$ 290.000,00. Dessa forma, verifica-se 

prejuízo de R$ 52.700,00. 

 

- Tromboplastina 

 

Data NF Qtd 
Valor 

Unitário 
Valor Pago 

Valor 

Unitário 

Valor total 

Pesquisa 
Pregão Diferença 

15/05/09 18.930 12.000 2,98 35.760,00 1,34 16.080,00 07/2008 -19.680,00 

07/01/10 19.981 10.000 2,98 29.800,00 1,49 14.900,00 56/2009 -14.900,00 

24/05/10 20.228 35.000 2,98 104.300,00 1,49 52.150,00 56/2009 -52.150,00 

24/08/10 356 8.000 2,98 23.840,00 2,82 22.560,00 47/2010 -1.280,00 

10/01/11 886 30.000 2,98 89.400,00 2,82 84.600,00 47/2010 -4.800,00 

15/04/11 1.146 20.000 2,98 59.600,00 2,82 56.400,00 47/2010 -3.200,00 

 Total 115.000 Total 342.700,00 Total 246.690,00 Total -96.010,00 

 

Foram adquiridas 115.000 unidades de testes, ao custo de R$ 342.700,00, no âmbito do Pregão 

Eletrônico nº 145/2008. Em contrapartida, caso houvesse adesão às atas do Hospital 

Universitário Júlio Muller, o valor gasto seria de R$ 246.690,00. Dessa forma, verifica-se 

prejuízo de R$ 96.010,00. 

 

- Fibrinogênio 

 

Data NF Qtd 
Valor 

Unitário 
Valor Pago 

Valor 

Unitário 

Valor total 

Pesquisa 
Pregão Diferença 

15/05/09 18.930 350 4,60 1.610,00 2,08 728,00 07/2008 -882,00 

 

Foram adquiridas 350 unidades de testes, ao custo de R$ 1.610,00, no âmbito do Pregão 

Eletrônico nº 145/2008. Em contrapartida, caso houvesse adesão às atas do Hospital 

Universitário Júlio Muller, o valor gasto seria de R$ 728,00. Dessa forma, verifica-se prejuízo de 

R$ 882,00. 
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Como o Hospital Universitário Júlio Muller não realiza pagamento pela locação do equipamento, 

sendo adotado o regime de comodato, todo o valor pago pelo HFB relativo à locação de 

equipamentos se torna um gasto desnecessário, resultando em prejuízo de R$ 387.018,00, 

relativo aos pagamentos pela locação dos equipamentos no período de competência de 

maio/2009 a julho/2011, correspondendo a R$ 14.334,00 mensais por um período de 27 meses.  

Dessa forma, somando-se os valores relativos aos insumos e à locação de equipamentos, conclui-

se que houve prejuízo de R$ 536.610,00. 

Considerando-se que houve pagamento de R$ 1.074.028,00, referentes ao contrato, no período 

de 01/01/2009 a 31/07/2011, sendo R$ 687.010,00 de insumos e R$ 387.018,00 de locação, tem-

se o prejuízo de 49,96 % em relação ao valor total pago. 

A empresa fornecedora do Hospital Universitário Júlio Muller é a Horiba ABX Comércio e 

Fabricação de Equipamentos e Reagentes, CNPJ 01.759.236/0001-79. Ao participar da licitação, 

a empresa D-Med, contratada pelo HFB, apresentou declaração da Horiba ABX, assinada pelo 

Gerente Executivo de Operações Externas, às fls. 163 do processo. No documento, o 

representante da Horiba ABX informa que:  

“(...) a empresa DMed Material Médico Hospitalar Ltda (…) é nosso distribuidor 

exclusivo, no qual atende a todas as exigências emanadas pelo Ministério da Saúde, 

para todo o Estado do Rio de Janeiro, credenciado para vender, prestar serviços de 

assistência técnica, dentro e fora da garantia, dos produtos da linha de coagulação, da 

marca Stago pelo qual somos representantes exclusivos no Brasil”. 

Compete destacar que, em consulta no Siafi, identificou-se a atuação da empresa Horiba ABX no 

fornecimento de itens para alguns hospitais localizados no Rio de Janeiro, desde 2008, conforme 

listagem a seguir: 

- Hospital Universitário Gaffré e Guinle (2008, 2009, 2010) - UG 154035/15255; 

- Instituto Nacional do Câncer (2008, 2009, 2010) - UG 250052/00001 

- Instituto Pueric. Ped. Mat. Gesteira da UFRJ (2009, 2010) - UG 153150/15236; 

- Maternidade Escola da UFRJ (2010) - UG 153155/15236. 

 

Considerando a existência de atas de registro de preço vigentes no período da contratação e das 

renovações de contrato pelo Hospital Federal de Bonsucesso e que seriam mais vantajosas para o 

Hospital, não há motivos para a ausência de consulta no Siasg/Comprasnet e solicitação de 

adesão às atas de registro de preços que assegurariam preço mais vantajoso ao Hospital Federal 

de Bonsucesso. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Para essa constatação, não houve manifestação do gestor. 

 

Análise do Controle Interno: 

Pela falta de manifestação, mantém-se a constatação, por entender que os procedimentos 

adotados pela Administração do Hospital foram inadequados, pois se deixou de realização 

pesquisa de preço, ocasionando prejuízo ao erário.   

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que deram 

causa ao direcionamento de licitação para a empresa contratada, bem como ao prejuízo 

constatado. 
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Recomendação 002: 

Adotar medidas para que o valor apontado de prejuízo seja ressarcido ao erário. 

 

 

2.1.1.32. CONSTATAÇÃO (016)  

Período sem cobertura contratual em serviços de Patologia Clínica, não obstante a 

existência de licitação homologada, havendo indícios de fornecimento antes da 

formalização do Contrato nº 23/2009 e evidências da antecipação de materiais, antes do 

faturamento, durante a execução do contrato. 

 

Fato: 

O serviço objeto do Contrato nº 23/2009, antes era prestado pela empresa DPC Medlab Produtos 

Médico Hospitalares Ltda, CNPJ 50.248.780/0001-61, com suporte no Contrato nº 08/2007, no 

valor anual de R$ 314.000,00, que teve vigência no período de 01/05/2007 a 30/10/2008, 

considerada a prorrogação efetuada por meio do 1º Termo Aditivo. 

A Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 145/2008 registrou a fase de lances ocorrida em 

06/11/2008, com adjudicação em 10/11/2008, pelo pregoeiro, servidor de matrícula Siape 

0653364, e homologação em 11/11/2008, pela Diretora Geral do Hospital. 

O primeiro pedido de insumos foi realizado pela Patologia Clínica em 06/01/2009, já indicando a 

empresa D-Med e considerando as quantidades e valores decorrentes do resultado do certame. A 

nota de empenho 2009NE900339 foi emitida em 16/02/2009. Houve novo pedido, em 

01/04/2009, com a emissão da nota de empenho 2009NE900761 e 2009NE900755, em 

30/04/2009. 

Não obstante a existência de pedido de material desde janeiro de 2009, com a emissão de notas 

de empenho, o Contrato nº 23/2009 foi assinado somente em 30/04/2009, com vigência a partir 

de 01/05/2009.  

Não há justificativa, no processo, para a demora em assinar o contrato, situação que resultou em 

ausência de cobertura contratual para o serviço no período de 01/11/2008 a 30/04/2009. 

A situação observada suscitou dúvida sobre a possibilidade de fornecimento de itens pela 

empresa D-Med antes mesmo da assinatura do contrato ou continuidade de prestação de serviços 

pela Medlab, mesmo após observar as notas de empenho e as ordens bancárias emitidas para as 

empresas. Assim, de forma a verificar os documentos componentes dos recebimentos dos 

insumos pelo Almoxarifado e registros de remessa para a Patologia Clínica, encaminhamos a 

Solicitação de Fiscalização nº 2011.12405/026, de 23/08/2011, com prazo para atendimento até 

25/08/2011, solicitando a disponibilização dos documentos componentes de notas de entrada e 

notas de saída selecionadas por amostragem.  

A responsável pelo Setor de Almoxarifado, matrícula Siape 0629278, em resposta à Solicitação, 

informou, por meio de documento não numerado, emitido em 26/08/2011: “(...) encaminhamos 

em anexo as cópias das entradas e saídas solicitadas, e por falta de tempo hábil, não pudemos 

anexar as cópias assinadas pelo setor”. 

Os documentos solicitados não foram entregues pelo Almoxarifado, que se limitou a enviar 

impressões das notas de entrada e de saída cadastradas no Hospub, emitidas apenas em 

26/08/2011, a partir das 09:23:29. Por se tratar de mera extração de dados do Hospub, não foram 

apresentadas as notas fiscais emitidas pela empresa acompanhadas de nota de entrada com 

assinatura dos responsáveis pelo recebimento dos itens, assim como não há qualquer assinatura 

nas notas de saída. 

Não obstante a ausência de informação pelo Almoxarifado, em visita realizada ao Serviço de 
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Patologia Clínica, foi evidenciada a prática de adiantamento de insumos ao Setor, que são 

entregues sem a emissão da correspondente nota fiscal, conforme fotos a seguir: 

 

 
Foto 1: Documento de Entrega de Mercadoria, de 16/08/2011 

 
Foto 2: Adiantamento de Mercadoria, de 16/08/2011 
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A data do adiantamento, 16/08/2011, guarda compatibilidade com a informação apresentada pelo 

Chefe da Patologia Clínica que informou ter pedido em 12/08/2011, no valor de R$ 149.000,00, 

referente a 25.000 unidades de Protrombina e 25.000 unidades de Tromboplastina, vinculado ao 

empenho 2011NE801329, emitido em 12/08/2011, no mesmo valor. Em consulta no Hospub, em 

24/08/2011, não há registro de entrada do material, apesar do documento indicar que houve o 

recebimento. De acordo com consulta no Siafi, em 16/09/2011, não houve pagamento pelos itens 

entregues. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Para essa constatação, não houve manifestação do gestor. 

 

Análise do Controle Interno: 

Em face de a Administração do Hospital não ter apresentado justificativas para o fato em 

questão, permanece a abordagem efetuada neste Relatório, visto que foram apontadas situações 

de período sem cobertura contratual em serviços de Patologia Clínica, não obstante a existência 

de licitação homologada, havendo indícios de fornecimento antes da formalização do Contrato nº 

23/2009 e evidências da antecipação de materiais, antes do faturamento. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que deram 

causa ao pagamento de valores sem o devido amparo contratual. 

 

 

2.1.1.33. CONSTATAÇÃO (017)  

Ausência de análise do histórico de consumo para definir parâmetros de aquisição de 

insumos e inexistência de controle efetivo da utilização dos materiais de Patologia Clínica, 

resultando em impossibilidade de certificar a adequada utilização dos materiais e na 

divergência entre materiais utilizados e exames realizados, no âmbito do Contrato nº 

23/2009, firmado com a empresa D-Med, que apresenta valor anual estimado de R$ 

738.194,00. 

 

Fato: 

Foram verificados os controles de utilização de insumos e registro de utilização de equipamentos 

locados no âmbito do Contrato nº 23/2009, que possui o valor anual estimado em R$ 738.194,00, 

sendo R$ 172.008,00 pelo aluguel de dois equipamentos e R$ 652.190,00 o valor estimado de 

fornecimento de insumos. 

De forma a verificar os procedimentos adotados para a estimativa da demanda, solicitação de 

materiais, recebimento dos produtos e os controles utilizados, foram encaminhadas as questões a 

seguir listadas, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 2011.12405/012, de 18/08/2011. 

Obtendo-se as seguintes respostas, apresentadas pelo Chefe da Patologia Clínica no Memorando 

nº 276/2011-SPC/HFB/RJ, de 22/08/2011: 

Equipamentos próprios para a realização dos exames listados no Pregão nº 145/2008: 

“O HFB não possui equipamento próprio para a realização destes exames”. 
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Procedimento de solicitação e recebimento de materiais: 

“O Processo normal, após a checagem dos quantitativos de reagentes disponíveis no 

almoxarifado da patologia e analisado a estatística com necessidade mensal, e realizado 

a solicitação de empenho ao setor de compras do HFB”. 

Localização do Estoque, no Hospital, e como é feito o controle de entrada e saída dos insumos:  

“O Produto entra pelo almoxarifado central na presença de um representante do 

almoxarifado da Patologia para realizar a conferencia das condições técnicas dos 

produtos, sendo então direcionado ao almoxarifado interno da Patologia”. 

Cadastramento da movimentação do material no Sistema HOSPUB: 

“Todos os exames da Patologia são cadastrados no sistema de informática disponível, 

atualmente o HOSPUB”. 

Controle de exames realizados por equipamento locado: 

“Os dois equipamentos funcionam 24 horas atendendo as necessidades do HFB, os 

exames após o seu cadastramento no sistema HOSPUB, o material biológico para a 

realização de TAP e PTT podem ser realizados em ambos os equipamentos, assim 

sempre que um dos equipamentos se encontrar em manutenção preventiva, corretiva ou 

em fase de calibração os exames é realizado no outro equipamento, sendo assim não e 

possível determinar o quantitativo exato realizados em cada equipamento, pois o 

sistema de informática do HFB não consegue realizar essa identificação”. 

Uma vez que o hospital não dispõe de equipamento próprio, considera-se que os exames são 

realizados nos equipamentos locados e com os insumos indicados na licitação.  

 

Insumo 

Qtd de 

Material 

solicitada 

Qtd de 

Exames 

realizados 

Controle e 

calibração 

diária 

Insumos 

utilizados (c 

+ d) 

Diferença 

(d-a) 
% 

Protrombina 140.000 120.272 4.380 124.652 15.348 10,96% 

Tromboplastina 140.000 119.760 4.380 124.140 15.860 11,33% 

Fibrinogênio 350 156 0 156 194 55,43% 

Fonte: Memorando nº 276/2011-SPC/HFB/RJ, de 22/08/2011. 

 

Nos três anos de contrato não houve solicitação dos demais itens licitados. Na resposta 

apresentada, é informado que não estão contabilizadas as repetições e confirmações realizadas 

pela área técnica. 

O Memorando inclui, entre os itens solicitados, um pedido de 25.000 unidades de Protrombina e 

25.000 unidades de Tromboplastina, solicitadas em 12/08/2011 e vinculadas à nota de empenho 

2011NE801329, de R$ 149.000,00. 

Em consulta ao Hospub, cada insumo apresenta dois códigos diferentes de material. Ao 

considerá-los, tem-se que o registro de entradas é compatível com as quantidades informadas, à 

exceção do pedido de 12/08/2011. Não há saldo de insumos em data anterior às compras 

realizadas no pregão. 

Dessa forma, embora não haja registro em estoque da entrada dos insumos, não é possível 

excluir as quantidades indicadas como relacionadas, uma vez que a quantidade de exames 

realizados se tornaria superior à quantidade de insumos. Considera-se, portanto, o adiantamento 

de insumos, conforme evidenciado em item específico deste relatório.  
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O Chefe da Patologia Clínica disponibilizou controle de estoque que corresponde à planilha 

eletrônica contendo relação de insumos, quantidade no último fechamento e quantidade atual. 

Não apresenta data, registros de saída por lançamento, vínculo entre insumo e exame realizado 

com identificação do paciente. Na prática, corresponde ao levantamento de quantidades em 

estoque, guardando o registro da última contagem.  

Na relação disponibilizada, não foram identificados os insumos relacionados. Nos registros do 

Sistema HOSPUB, para cada insumo há apenas os registros de entrada em quantidade 

compatível com as notas fiscais da empresa, seguido de registros de saída para o Serviço de 

Patologia Clínica, no mesmo dia ou em data próxima, zerando o saldo em estoque a cada 

movimentação. Tem-se o registro de passagem pelo Almoxarifado, mas, na prática, os itens são 

estocados no Serviço de Patologia Clínica, que não utiliza o Hospub para cadastrar a 

movimentação do material, embora haja da Patologia Clínica como um sub-almoxarifado. 

Não há registro sobre a utilização de cada item, caracterizando a ausência de controles 

adequados sobre a utilização de insumos. Há diferença considerável na quantidade de materiais 

utilizados em relação à quantidade solicitada, o que, em conjunto com a falta de controles 

adequados resulta na impossibilidade de certificar a adequada utilização dos recursos. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor não apresentou justificativa para o apontamento ora tratado. 

 

Análise do Controle Interno: 

Pela falta de manifestação, mantém-se inalterado o apontamento, uma vez a verificação de falta 

de controle resultou em prejuízo à Administração. 

 

Recomendação 001: 

Implementar controle de estoque para o Serviço de Patologia Clínica, de modo que a utilização 

dos insumos possam ser comprovadas de maneira fidedigna. 

 

 

Programa: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA 

Ação:  10302122062170127 

ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - 

e de educação continuada. 

Agente Executor Local: HOSPITAL FEDERAL DE 

BONSUCESSO 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  -  

Ordem de Serviço: 201112114 

Forma de Transferência: Execução direta 
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2.1.1.34.  CONSTATAÇÃO  

Superfaturamento na aquisição de equipamentos de videocirurgia (Pregão n.º 93/2009), 

associado a montagem e direcionamento do processo licitatório para a empresa 

MICROVIEW, causando prejuízo de R$ 1.022.504,10 ao erário. 

 

Fato: 

Foi analisado o processo nº 33374.004042/2009-72, referente ao Pregão Eletrônico nº 93/2009, 

realizado pelo Hospital Federal de Bonsucesso – HFB, com adesão dos Hospitais Federais da 

Lagoa e Ipanema, que teve por objeto a aquisição de equipamentos para um sistema de sala 

integrada de videocirurgia, tendo a vencedora do certame licitatório sido a empresa MICRO 

VIEW – Comércio e Representações de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. – CNPJ 

06.188.083/0001-70. 

O processo teve início em 16/03/2009, por solicitação da Coordenadora da Assessoria de 

Planejamento, que apresentou as especificações dos equipamentos, aprovada pela Diretora Geral 

do Hospital. 

A pesquisa de mercado foi conduzida por funcionário terceirizado ocupante do cargo de Apoio 

Administrativo IV (CPF 054.216.727-19) que presta serviço no citado nosocômio.  Em consulta 

ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, da DATAPREV, indica o vínculo empregatício do 

referido funcionário com a empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda, desde 01/02/2006.  

Para a realização da pesquisa, em 16/03/2009, foram utilizados documentos para transmissão via 

fax de solicitação de estimativa de preço. Todavia, esses documentos não apresentaram o nome 

da pessoa de contato e o número do telefone para a transmissão do fax. Não havia, no processo, 

nenhum comprovante de transmissão de fax. 

Em virtude do vencimento das propostas de preço, o pregoeiro (Siape 0653364), solicitou a 

realização de nova estimativa por parte do Serviço de Material, em 23/09/2009, obtendo a 

inserção de propostas no processo, em 05/10/2009, por parte de servidora do Serviço de Material 

(Siape 0627209). 

Apresentaram proposta a empresas relacionadas na primeira pesquisa de mercado: 

- Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos Hospitalares - CNPJ 

06.188.083/0001-70; 

- Biocyte Comercial Cirúrgica Ltda - CNPJ 07.314.077/0001-85; 

- SSRangel Comércio e Representações Ltda (Young Med) - CNPJ 03.813.990/0001-75; 

- JMS Comércio e Fornecimento Ltda - CNPJ 03.293.901/0001-07. 

À exceção da proposta apresentada pela MICRO VIEW, as demais não tiveram a identificação 

do representante da empresa, limitando-se à aposição de rubrica ao final da proposta.  

Houve impugnação ao Edital, em 30/10/2009, por parte da empresa Sismatec Ind. e Com. de 

Equip. Hospitalares Ltda, na qual considerou que o edital “restringe a condição de participação 

de inúmeros concorrentes, elegendo apenas um fabricante que atenda as particularidades de 

funcionamento descritas no presente edital capaz de enquadrar-se nos objetos descritos não 

admitindo materiais alternativos que proporcionem o mesmo resultado”. O pregoeiro julgou 

infundadas as alegações “uma vez que as estimativas constantes do processo foram feitas por 

quatro (04) empresas, o que já demonstra que a alegação de direcionamento para um só 

fabricante, são infundadas”. 

Convém destacar análise realizada pela Gestão de Engenharia Clínica do Departamento de 

Gestão Hospitalar – DGH/RJ, consignado em documento de 02/09/2011, referente ao Pregão 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 136 

 

Eletrônico nº 17/2011 do Hospital Federal dos Servidores do Estado. No documento, foi 

analisada a especificação de diversos equipamentos. Ao observar a descrição utilizada para a 

fonte de luz fria de 300 Watts e para o insuflador, tem-se a mesma especificação adotada no 

Pregão Eletrônico nº 93/2009.  

Como resultado, os técnicos verificaram que deve ser alterada a potência da fonte de luz de 

300W para 180W de forma a ser compatível com endoscópios de lente e não eletrônicos com 

CCD na ponta, pois estes possibilitam maior versatilidade e significante redução de custos e não 

necessitam de potência de 300W. Ao tratar do insuflador, consideraram que alguns detalhes 

técnicos do item limitam a participação de outras fabricantes, reduzindo a competitividade, 

destacando a limitação do fluxo de CO2 de 35 l/min. 

Dessa forma, não obstante o posicionamento do pregoeiro, há análise técnica indicando que a 

especificação de determinados equipamentos leva ao direcionamento do pregão para produtos da 

Olympus, atendidos pela empresa Micro View. 

A licitação realizada pelo Hospital Federal de Bonsucesso - HFB (Pregão nº 93/2009) para a 

aquisição de equipamentos de videocirurgia é um caso significativo de superfaturamento 

associado a montagem e direcionamento do processo licitatório para a empresa MICROVIEW. 

Para a venda de todos os itens, “concorreram” as empresas MICRO VIEW, BIOCYTE e J.M.S, 

no entanto não houve concorrência efetiva em nenhum dos casos. Todas as empresas 

apresentaram propostas exatamente nos valores estimados pela Administração e o 

comportamento dos licitantes foi similar em todos os itens. BIOCYTE e JMS por serem 

microempresa/empresa de pequeno porte - ME/EPP, tinham a oportunidade de apresentar lance 

de desempate. Contudo, não apresentaram lances inferiores para nenhum dos itens, sendo todos 

eles adjudicados para a MICRO VIEW.  

A descrição dos produtos ofertados também chama atenção. A BIOCYTE fazia cópia fiel das 

mesmas especificações da MICRO VIEW, indicando a marca SMITH NEPHEW, sem modelo. Já 

a JMS, indicava a marca alemã ASAP, sem qualquer especificação dos produtos.  

Há indícios de que BIOCYTE e JMS estavam na licitação apenas para dar aparência de 

competição, quando, na verdade, não demonstraram qualquer interesse efetivo na disputa, 

direcionando todos os itens para a MICRO VIEW, com preços exorbitantes, como demonstrado a 

seguir. 

Cabe ressaltar que as duas empresas também participaram do Pregão Eletrônico n.º 66/2009 do 

HFB, para locação e manutenção de equipamentos, que também resultou na contratação sem 

competitividade da empresa MICRO VIEW. 

Em visita realizada no endereço da empresa J.M.S., por equipe da CGU, foi possível verificar 

que se trata de um endereço com característica residencial, situado nos fundos do terreno, tendo 

o sócio-administrador da JMS tem o mesmo endereço da empresa, conforme consulta a sistema 

corporativo do Governo Federal.  

A seguir, fotos do local: 
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Foto 1: Frente do terreno Foto 2: Placa de identificação da empresa ao 

lado da campainha. 

 

Foram empenhados, com base nessa licitação, R$ 7,3 milhões, envolvendo o próprio HFB, que 

licitou, e os Hospitais de Ipanema e da Lagoa, que aderiram ao registro de preços, conforme 

detalhamento abaixo: 

 

Cod UEmit Emp CODMAT Material 
Número 
Empenho 

Dia Emis Emp 
Valor 
Empenhado 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

371818  MICROCÂMERA  2009901728 01/dez/09 471.528,00 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

335195  FONTE DE LUZ FRIA 2009901728 01/dez/09 229.770,00 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

150699 
 MONITOR VÍDEO, 
MONITOR VÍDEO 

2009901728 01/dez/09 46.992,96 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

334961  VÍDEOLAPAROSCOPIO 2009901728 01/dez/09 362.637,00 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

302221  VIDEOGASTROSCÓPIO 2009901728 01/dez/09 225.953,82 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

334964  VIDEOCOLONOSCÓPIO 2009901728 01/dez/09 234.884,88 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

139343  REDE INFORMÁTICA  2009901728 01/dez/09 609.668,04 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

139343  REDE INFORMÁTICA  2009901729 01/dez/09 2.827,17 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

139343  REDE INFORMÁTICA  2009901729 01/dez/09 1.908,09 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

139343  REDE INFORMÁTICA  2009901728 01/dez/09 2.657,34 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

150699 
 MONITOR VÍDEO, 
MONITOR VÍDEO 

2009901728 01/dez/09 25.814,16 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

150699 
 MONITOR VÍDEO, 
MONITOR VÍDEO 

2009901728 01/dez/09 5.594,40 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

371828  BISTURI 2009901728 01/dez/09 296.703,00 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

139343  REDE INFORMÁTICA  2009901728 01/dez/09 28.078,95 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

139343  REDE INFORMÁTICA  2009901728 01/dez/09 171.947,88 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

371829  FOCO CIRÚRGICO 2009901728 01/dez/09 285.873,84 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

371818  MICROCÂMERA DIGITAL 2010901548 17/dez/10 471.528,00 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

335195  FONTE DE LUZ FRIA 2010901049 02/set/10 114.885,00 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

335195  FONTE DE LUZ FRIA 2010901548 17/dez/10 229.770,00 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

304828 
 INSUFLADOR, 
ELETRÔNICO 

2010901548 17/dez/10 82.679,00 
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Cod UEmit Emp CODMAT Material 
Número 
Empenho 

Dia Emis Emp 
Valor 
Empenhado 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

150699 
 MONITOR VÍDEO, 
MONITOR VÍDEO 

2010901049 02/set/10 15.664,32 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

150699 
 MONITOR VÍDEO, 
MONITOR VÍDEO 

2010901548 17/dez/10 46.992,96 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

334961  VÍDEOLAPAROSCOPIO 2010901548 17/dez/10 362.637,00 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

302221  VIDEOGASTROSCÓPIO 2010901548 17/dez/10 225.953,82 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

334964  VIDEOCOLONOSCÓPIO 2010901548 17/dez/10 234.884,88 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

139343  REDE INFORMÁTICA  2010901049 02/set/10 609.668,04 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

139343  REDE INFORMÁTICA  2010901548 17/dez/10 2.827,17 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

139343  REDE INFORMÁTICA  2010901549 17/dez/10 609.668,04 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

139343  REDE INFORMÁTICA  2010901548 17/dez/10 1.908,09 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

139343  REDE INFORMÁTICA  2010901548 17/dez/10 2.657,34 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

150699 
 MONITOR VÍDEO, 
MONITOR VÍDEO 

2010901548 17/dez/10 25.814,16 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

150699 
 MONITOR VÍDEO, 
MONITOR VÍDEO 

2010901548 17/dez/10 5.594,40 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

371828  BISTURI 2010901548 17/dez/10 296.703,00 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

139343  REDE INFORMÁTICA  2010901548 17/dez/10 28.078,95 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

139343  REDE INFORMÁTICA  2010901548 17/dez/10 171.947,88 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

371829  FOCO CIRÚRGICO 2010901548 17/dez/10 285.873,84 

HOSPITAL DA LAGOA 302221  VIDEOGASTROSCÓPIO 2009901535 28/dez/09 225.953,82 

HOSPITAL DA LAGOA 334964  VIDEOCOLONOSCÓPIO 2009901404 17/dez/09 234.884,88 

 

Cabe ressaltar, ainda, que nos Hospitais Federais de Bonsucesso e Ipanema foram identificadas 

locações de equipamentos junto à empresa MICRO VIEW com especificações semelhantes às 

dos adquiridos por meio do Pregão nº 93/2009. 

Questões relativas a cada um dos itens que foram adquiridos por meio do Pregão nº 93/2009 

estão descritas a seguir. 

 

A) 371818. MICROCÂMERA DIGITAL, 3 LUX, RESOLUÇÃO 1080 LINHAS 

No Pregão 93/2009, o HFB adjudicou esse produto à MICRO VIEW por R$ 235.764,00, mas 

apenas pela descrição do produto não é possível identificá-lo. Foram compradas duas unidades, 

por meio do Empenho 2009901728, em dezembro/2009. A MICRO VIEW, em sua proposta, não 

informou o modelo, apenas a marca Olympus. A Nota Fiscal também não informa o modelo, 

apenas repetindo as especificações descritas para a licitação. O Hospital Federal de Ipanema - 

HFI também comprou duas unidades do produto licitado pelo HFB, por meio do Empenho 

2010901548, em dezembro/2010. 

A única informação sobre o modelo do produto foi obtida em campo, em vistoria no HFB. No 

entanto, apesar de terem sido adquiridas duas microcâmeras idênticas, foram apresentadas à 

equipe da CGU dois modelos diferentes do produto.  

B) 335195. FONTE DE LUZ FRIA, XENON, 300 W. 

O HFB adjudicou para a MICRO VIEW, por R$ 114.885,00, a fonte de luz da marca Olympus 

sem especificação de modelo. Em pesquisa na internet, verificamos que o modelo da Olympus 

que se adequa às especificações do HFB é o CLV-S30 ou o CV-180.  
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C) 304828. INSUFLADOR ELETRÔNICO DE CO2, 35 L/MIN. 

O HFB adjudicou o insuflador da marca OLYMPUS para a MICRO VIEW por R$ 82.679,00. 

Como ocorreu no caso dos itens anteriores, não há indicação do modelo. Não foi identificada 

nota de empenho relacionada a esse produto e, em vistoria ao HFB, fomos informados que, de 

fato, ele não foi adquirido. Entretanto, o hospital dispõe, atualmente, de um insuflador que teria 

sido emprestado pela MICRO VIEW.  

O item 11 do Pregão nº 241/2009 da Universidade Federal de Ouro Preto é um insuflador 

microprocessado 40L/min, compatível com as especificações do HFB, e tal produto, da marca 

Confiance Medical e modelo CM-40L, foi adjudicado por R$ 19.500,00.  

 

D) 302221. VIDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO C/CCD COLORIDO ALTA 

RESOLUÇÃO 

O HFB adjudicou para a MICRO VIEW um videogastroscópio da marca Olympus, sem 

indicação de modelo, por R$ 225.953,82. No entanto, um videogastroscópio flexível com 

Imagem Tela Cheia Olympus modelo GIF-Q150, compatível com as especificações do HFB, foi 

adjudicado para a Olympus Optical do Brasil Ltda pela Universidade Federal de Pelotas por R$ 

56.354,00 (Item 2 do Pregão nº 17/2011) 

Tomando esse valor como referência, dada à absoluta similaridade de especificações e marca, 

chega-se a R$ 508.799,46 de prejuízo, considerando os 3 empenhos abaixo: 

 

Cod UEmit Emp CODMAT Material 
Número 

Empenho 
Dia Emis 

Emp 
Valor 

Empenhado 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

302221  VIDEOGASTROSCÓPIO 2009901728 01/dez/09 225.953,82 

HOSPITAL GERAL DE IPANEMA 302221  VIDEOGASTROSCÓPIO 2010901548 17/dez/10 225.953,82 

HOSPITAL DA LAGOA 302221  VIDEOGASTROSCÓPIO 2009901535 28/dez/09 225.953,82 

 

E) 334964. VIDEOCOLONOSCÓPIO, CCD COLORIDO ALTA RESOLUÇÃO 

O HFB adjudicou para a MICRO VIEW um videocolonoscópio da marca OLYMPUS, sem 

indicação de modelo, por R$ 234.884,88. Entretanto, no Pregão nº 17/2011, da Universidade 

Federal de Pelotas, um videocolonoscópio flexível com Imagem Tela Cheia Olympus modelo 

CF-Q150L, compatível com as especificações do HFB foi oferecido pela Olympus Optical do 

Brasil Ltda por R$ 63.650,00, mas foi desclassificada.  

Tomando esse valor como referência, dada a absoluta similaridade de especificações e marca, 

chega-se a R$ 513.704,64 de prejuízo, considerando os 3 empenhos abaixo: 

 

Cod UEmit Emp CODMAT Material Número Empenho Dia Emis Emp 
Valor 
Empenhado 

HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO 

334964  VIDEOCOLONOSCÓPIO 2009901728 01/dez/09 234.884,88 

HOSPITAL GERAL DE 
IPANEMA 

334964  VIDEOCOLONOSCÓPIO 2010901548 17/dez/10 234.884,88 

HOSPITAL DA LAGOA 334964  VIDEOCOLONOSCÓPIO 2009901404 17/dez/09 234.884,88 

 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 140 

 

F) 139343. REDE DE INFORMÁTICA  

O HFB adjudicou um sistema de controle de equipamentos médicos centralizado através de 

touch screen e controle remoto além do monitoramento de status e falhas de todos os 

equipamentos médicos. A MICRO VIEW ofereceu o produto da marca OLYMPUS, novamente 

sem qualquer indicação do modelo, por R$ 609.668,04. 

É inviável, no entanto, a avaliação de preços desse produto sem a definição de seu modelo, em 

especial nesse caso em que as especificações indicam conjunto complexo de componentes.  

Em suma, há evidências de realização de montagem da pesquisa de mercado bem como de 

direcionamento da licitação, levando à aquisição de produtos com preços acima dos de mercado, 

o que causou o prejuízo de 1.022.504,10 aos cofres públicos, com base nos preços dos itens D e 

E. 

 

Manifestação da Unidade Examinada:     

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.003106/2012-28, a ex-Diretora do HFB informou o que segue: 

“• Análise Técnica realizada pela Gestão de Engenharia Clínica do DGH/RJ.  

Quanto a esta análise, a mesma foi elaborada especificamente para o Pregão nº 17/2011 

do Hospital Federal dos Servidores do Estado, sendo este independente do Hospital 

Federal de Bonsucesso. Há de se considerar ainda as datas, pois o pregão do HFB 

(93/2009) foi realizado em 05/11/2009, mas o documento citado por essa CGU data-se 

de 02/09/2011.  

Segue em anexo parecer esclarecendo os atributos técnicos apresentados pela Fonte de 

Luz Xenon 300W não constantes nas de 180W, bem como a necessidade de utilização 

de um insuflador que permita fluxo mínimo de 35l1min. 

 

• Licitação e Comportamento similar das licitantes 

Não cabe à Direção do Hospital verificar o fato de empresas não darem lances em 

licitações, uma vez que se a mesma o fizesse estaria desrespeitando os ditames legais da 

área de licitações.  

 

• A participação das Empresas JMS e Biocyte no Pregão nº 066/2009.  

Os equipamentos constantes nos Pregões Eletrônicos 66/2009 e 93/2009 são similares e, 

portanto, não nos causa espanto no interesse de ambas em participarem das licitações.  

 

• Endereço com Características Residenciais  

Em relação a este item, esclareço que não há qualquer impedimento em lei quanto ao 

sócio residir no imóvel, uma vez que os documentos exigidos para venda ou prestação 

de serviços a órgãos públicos são: endereço comercial no site da Receita Federal, 

Registro de Funcionamento na inscrição Estadual, Alvará de Funcionamento emitido 

pela Prefeitura, licença de Registro na ANVISA, SICAF e CADIN. - Segue anexo 

Documentos comprobatórios de funcionamento das empresas.  

Antes de apresentarmos os esclarecimentos pontuais quanto aos questionamentos 

constantes do Informativo, esclarecemos que o Pregão Eletrônico 93/2009 teve como 
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objeto a aquisição de equipamentos para montagem de 01 Sala Integrada, que exige dos 

equipamentos características essenciais de compatibilidade com Sistemas HIS e PACS, 

não disponíveis na maioria dos equipamentos similares comercializados no Mercado, 

limitando, assim, sua concorrência. Ressaltamos ainda, que esta foi a primeira Sala 

Integrada licitada no Estado do Rio de Janeiro, sendo sucedida pelo Instituto Nacional 

de Ortopedia, quando em 2010 realizou o Pregão 19/2010 que adquiriu parte dos 

equipamentos necessários para a implantação da Sala Integrada e demais adquiridos no 

PE 193/2010, não havendo, assim, outros parâmetros, senão a estimativa de preços 

solicitadas às empresas do cadastro de fornecedores de nosso Hospital, realizada à 

época, para embasar seu custos.  

 

A) 371818. MICROCÂMERA DIGITAL, 3 LUX, RESOLUÇÃO 1080 LINHAS  

O recebimento das microcâmeras de modelo diferentes realizado após Proposta da 

empresa em entregar 01 equipamento modelo OTV-S7, em acordo com o proposto no 

Pregão, e o outro ser substituído pelo modelo CV -180, equipamento com tecnologia 

superior àquela do licitado, que permitiria o diagnóstico precoce do câncer por meio de 

um recurso chamado NBI. Assim, após consulta à equipe médica no que diz respeito às 

vantagens técnicas do referido equipamento, entendemos ser benéfico tecnicamente e 

não prejudicial do ponto de vista financeiro.  

 

B) 335195. FONTE DE LUZ FRIA, XENON, 300W.  

No que diz respeito à menção dos modelos de fonte de luz indicados no Informativo, 

esclarecemos que, após consulta ao fabricante, obtivemos a informação de que os 

modelos de fontes de luz da marca Olympus em linha de comercialização com 

características compatíveis a licitada são; CL V -S40 e CLV -180, estando a CL V -S30 

descontinuada desde 2007, segundo consulta direta à fabricante. Vide espelho de 

registros da ANVISA.  (...) 

 

C) 304828. INSUFLADOR ELETRÔNICO DE C02, 35 LlMIN.  

O Pregão Eletrônico nº 241/2009 realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto, 

adquire um Insuflador de C02 de 40 litros, da marca Confiance, modelo CM-40L. Após 

análise de seu manual de instruções disponível no site da Anvisa, além de não possuir 

alarme de entupimento, este equipamento também não possui compatibilidade com o 

Sistema de Integração de equipamentos, tampouco com os sistemas HIS e PACS que 

interagem com o Sistema da Sala Integrada.  

Não localizamos Licitação que tenha adquirido este item separadamente, pois como faz 

parte de um conjunto é comum a aquisição por meio de item único contendo diversos 

equipamentos, para garantir a compatibilidade entre si. Vide exemplo:  

 

D) 302221. VIDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO C/ CCD COLORIDO DE 

ALTA RESOLUÇÃO  

O videogastroscópio adquirido pela Universidade Federal de Pelotas, por meio do PE 

17/2011, ocorreu no ano corrente e não podemos esclarecer a motivação pela qual a 

fabricante praticou este valor. Podemos sim, informar que ao realizar pesquisa para 

elaboração desta justificativa, constatamos uma prática de preços muito variável nos 

casos em que tivemos acesso, pois relembramos que para aquisição destes 
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equipamentos, normalmente é utilizada a prática de aquisição em grupo. Vide 

aquisições a seguir:  

01 videogastroscópio - Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, licitado no Pregão 

Eletrônico nº 10/2011, similar, a empresa LABOR-MED Aparelhagem de Precisão Ltda 

foi sagrada vencedora ofertando o valor de R$ 223.500,00. - Segue anexo Ata de 

Registro de Preços do equipamento.  

"Ressaltamos que não obtivemos dados suficientes quanto aos atributos técnicos de 

compatibilidade em relação a uma sala cirúrgica integrada.”  

 

E) 334964. VIDEOCOLONOSCÓPIO, CCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO 

As informações prestadas para esclarecer os questionamentos quanto ao 

videogastroscópio, aplicam-se da mesma forma ao videocolonoscópio, sendo 

ressaltadas as informações, abaixo.  

Aquisição de 01 videocolonoscópio pelo Hospital Militar de Área de Recife, licitado no 

Pregão Eletrônico n° 12/2009, onde a própria Olympus, fabricante do equipamento, foi 

sagrada vencedora ofertando o Valor unitário de R$ 174.900,00, para equipamento 

compatível com as especificações do adquirido pelo HFB. - Segue anexo Ata de 

Registro de Preços do equipamento.  

 

F) 139343. REDE DE INFORMÁTICA  

A hipótese de compatibilidade do equipamento da marca Storz é improcedente, pois o 

referido equipamento não permite integração com tubos endoscópicos flexíveis do tipo 

videogastroscópio, videocolonoscópio, videoduodenoscópio, estando limitado aos 

equipamentos de sua própria marca.  

Foi licitado pelo Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia no PE 193/2010 

equipamento que possui atributos técnicos mais próximos ao adquirido pelo HFB, sendo 

seu preço homologado em R$ 791.528,76 devido a possuir recursos superiores. –  

Segue anexo Ata de Registro de Preços do equipamento compatível.“ 

 

Análise do Controle Interno: 

O caso em tela reporta-se a fatos que indicam o direcionamento da licitação, vislumbrando-se as 

características das cotações das empresas que indicam montagem da pesquisa de preços, bem 

como a ausência de lances das empresas no pregão, o que demonstra intuito de direcionar a 

licitação à empresa Micro View, a preços maiores do que a média do mercado.  

Soma-se a esses fatos, a constatação de que a empresa JMS está localizada em um endereço 

residencial e não tem estrutura compatível com os tipos de produtos por ela oferecidos nem com 

os montantes envolvidos nas licitações em que participa, conforme evidenciado pelas fotos 

inseridas neste relatório.  

Não procede igualmente a justificativa de que não havia outros parâmetros de preços no mercado 

local. Com relação a esse argumento, vale lembrar que a jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União (LICITAÇÕES & CONTRATOS – Orientações e Jurisprudência do TCU – 4ª Edição) 

posiciona-se no sentido de que a praça a ser utilizada nas pesquisas mercadológicas dos pregões 

federais seja o mercado nacional, a saber: “Deve a estimativa ser elaborada com base nos preços 

colhidos em empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, correntes no mercado onde será 

realizada a licitação, que pode ser local, regional ou nacional. Sempre que possível, devem ser 
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verificados os preços fixados por órgão oficial competente, sistema de registro de preços ou 

vigentes em outros orgãos.”.  

E ainda:  

“Abrangência da modalidade escolhida define, em princípio, a praça ou o mercado a 

ser pesquisado, que poderá ser municipal, estadual, nacional ou internacional. 

Exemplo: concorrência, tomada de preços e pregão abrangem o mercado ou praça 

nacional; o convite, o local.”.  

A licitação, portanto, na modalidade de pregão no estudo do TCU se enquadra no conceito de 

que o mercado considerado na pesquisa de preços é o nacional. Com efeito, de acordo com o 

Tribunal, não se deve descartar preços de referência coletados em unidades hospitalares de 

outros estados.  

Ademais, não procede a justificativa de superestimativa de preços devido a não localização de 

licitação que tenha adquirido os itens separadamente, pois:  

1) Não foi realizada cotação com as fabricantes dos equipamentos, que poderiam ter 

apresentado melhores preços. Essa possibilidade pode ser confirmada pelo fato de a 

empresa Olympus Optical do Brasil, fabricante dos equipamentos em questão, ter sido a 

vencedora do Pregão 17/2011 da Universidade Federal de Pelotas e ter oferecido preços 

muito inferiores àqueles adjudicados pelo HFB; 

2) Foi realizada cotação de preços somente com empresas envolvidas no favorecimento da 

Microview em licitações para locação de equipamentos. 

Já a alegação de que “não cabe à Direção do Hospital verificar o fato de empresas não darem 

lances em licitações” não é aceitável, pois considerando-se que trata-se de uma licitação de 

grande vulto (cerca de R$3milhões) e que as empresas licitantes têm a intenção de vencer o 

certame e de contratar com a Administração, é esperado que a fase de lances seja bastante 

disputada. Sendo assim, no caso em questão, é também esperado que diante da ausência de 

lances o pregoeiro esteja alerta a possíveis irregularidades, o que não ocorreu, pois a adjudicação 

e a homologação do Pregão 93/2009 foram realizadas sem qualquer intervenção adicional do 

HFB. 

O gestor não se manifestou quanto à ausência de indicação dos modelos dos produtos (item A) 

pela Microview no momento do pregão com a anuência do pregoeiro, bem como quanto à 

ausência desses dados na nota fiscal com anuência dos responsáveis pelo ateste da nota. Ou seja, 

a empresa poderia entregar qualquer produto, visto que sua especificação não é possível de 

verificação nem pela ata do pregão nem por meio da nota fiscal. 

Em relação ao insuflador (item C), o gestor argumenta que não localizou licitação “que tenha 

adquirido este item separadamente, pois como faz parte de um conjunto é comum a aquisição por 

meio de item único contendo diversos equipamentos, para garantir a compatibilidade entre si”. 

Contudo, foi comprovado que o HFB não empenhou e não adquiriu este item, que é essencial 

para o funcionamento do equipamento de videoscopia. Uma vez que sem o insuflador não é 

possível a realização a utilização do restante do equipamento, não há explicações para que o 

HFB  tenha adquirido os demais itens do videoscópio, que não poderiam, então, ser utilizados. 

Sobre o videogastroscópio (item D), o gestor não apresenta argumentos que justifiquem a 

aquisição do produto por R$225.953,82, enquanto ele foi vendido um ano depois por R$ 

56.354,00. De fato, o gestor não pode “esclarecer a motivação pela qual a fabricante praticou 

este valor”, no entanto, deve motivar a elaboração de uma estimativa de preços tão acima do 

valor de mercado do produto, assim como deve justificar a homologação de um pregão no qual 

há indícios de direcionamento da licitação. 
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Para o item E (videocolonoscópio), também não foram apresentados novos dados, o que leva à 

manutenção do posicionamento da equipe de fiscalização. 

Em que pese a manifestação do gestor em relação ao item F, a empresa Microview não 

apresentou a especificação do modelo em sua proposta para nenhum dos os itens analisados, o 

que é mais uma irregularidade encontrada nesse processo licitatório. Entre outras graves 

consequências, isso levou ao fornecimento de produtos diferentes pela Microview e pelo 

recebimento de tais produtos pelo HFB (item A), o que não é aceitável.  

O gestor pondera que o Pregão nº 17/2011 da Universidade Federal de Pelotas ocorreu em 2011, 

contudo, os produtos licitados pelo HFB, apesar de terem sido adquiridos e pagos em 

janeiro/2010, não estavam sendo utilizados até agosto/2011, quando da visita in loco da equipe 

de fiscalização. Além disso, a aquisição foi realizada por meio do sistema de registro de preços, o 

que permitiria a aquisição dos produtos até o final da vigência da ata de registro de preços, 

tornando não obrigatória a compra imediata.  

Sendo assim, essa compra de equipamentos deveria ter sido realizada somente em 2011, pois 

seria mais vantajoso para a administração que poderia ter praticado os mesmos preços que a 

Universidade Federal de Pelotas. Além disso, seria reduzido o período em que os equipamentos 

ficariam armazenados no hospital sem utilização, conforme será abordado em constatação 

específica deste relatório. 

Com relação aos preços acima dos praticados no mercado pelo HFB, mantemos a constatação, 

ante a ausência de esclarecimentos plausíveis para as grandes divergências entre os valores dos 

mesmos produtos adquiridos pelo HFB e por outras Unidades da Administração.  

Diante do exposto, conclui-se que o prejuízo apurado totalizou R$ 1.022.504,10.  

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que deram 

causa ao direcionamento da licitação e ao superfaturamento decorrente do Pregão nº 93/2009. 

Recomendação 002: 

Adotar as providências para o ressarcimento ao erário dos valores pagos acima dos preços 

praticados no mercado. 

Recomendação 003: 

Nas próximas licitações, além da cotação de preços com empresas sediadas no Estado do Rio de 

Janeiro, realizar pesquisas dos preços praticados em hospitais da rede pública e privada, realizar 

cotação com empresas de outros estados e com os fabricantes dos produtos/medicamentos, bem 

como utilizar outros mecanismos de busca de preços, incluindo o Sistema 

COMPRASNET/SIASG e o SIASG na versão Data Warehouse.  
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2.1.1.35. CONSTATAÇÃO  

Ociosidade, há mais de 20 meses, de equipamentos adquiridos por meio do Pregão nº 

93/2009, no valor de R$ 3.085.518,53, indicando gestão antieconômica dos recursos 

financeiros. 

 

Fato: 

A Ata de Registro de Preço nº 342/2009, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 93/2009 e assinada 

em 18/11/2009, foi composta dos seguintes equipamentos, no montante de R$ 3.085.518,53: 

 

Item Descrição Qtd Valor Unitário Valor Total 

1 Microcâmera digital 2 235.764,00 471.528,00 

2 Fonte de luz fria 300W 2 114.885,00 229.770,00 

3 Insuflador eletrônico de CO2 volume 35 l/min 1 82.679,00 82.679,00 

4 Monitor de vídeo 3 15.664,32 46.992,96 

5 Videolaparoscópio 2 181.318,50 362.637,00 

6 Videogastroscópio 1 225.953,82 225.953,82 

7 Videocolonoscópio 1 234.884,88 234.884,88 

8 Sistema de controle de equipamentos médicos 1 609.668,04 609.668,04 

9 Sistema de captura digital de áudio e vídeo 1 2.827,17 2.827,17 

10 Sistema de roteamento de vídeo, áudio e 

informação 
1 1.908,09 1.908,09 

11 Sistema de transmissão de imagem – vídeo e áudio 

conferência 
1 2.657,34 2.657,34 

12 Monitores de comando LCD 1 25.814,16 25.814,16 

13 Display LCD 42” 1 5.594,40 5.594,40 

14 Bisturi ultrassônico 1 296.703,00 296.703,00 

15 Sistema móvel biarticulado 1 28.078,95 28.078,95 

16 Unidade de suprimento de teto 1 171.947,88 171.947,88 

17 Foco cirúrgico, tipo teto 1 285.873,84 285.873,84 

A compra dos equipamentos pelo HFB, no valor de R$ 3.002.839,53, deu origem a cinco notas 

fiscais, emitidas em 22/12/2009: 3092, de R$ 4.735,26; 3093, de R$ 748.290,96; 3094, de R$ 

847.210,26; 3095, de R$ 588.590,82; 3096, de R$ 356.190,51; e R$ 457.821,72. As notas foram 

atestadas pela servidora do Serviço de Patrimônio (Siape 0646526), em 28/12/2009, e pelo 

servidor Responsável pela Engenharia Clínica (Siape 0629558), em 01/02/2010. Embora haja 

carimbo do almoxarifado, ninguém assinou o recebimento pelo Setor. 

A diferença entre a soma dos valores das notas fiscais e o valor total da Ata de Registro de 

Preços corresponde ao Item 03 – Insuflador para Laparoscopia – Insuflador eletrônico, no valor 

de R$ 82.679,00, que não foi empenhado e, consequentemente, comprado até o término dos 

trabalhos de campo, devido à insuficiência orçamentária, conforme Despacho, de 06/01/2010 às 

fls. 410 do presente processo. Não obstante tal ocorrência, a equipe de fiscalização, quando da 

visita realizada no Centro Cirúrgico do HFB/RJ no dia 04/08//2011, constatou que um insuflador 
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encontrava-se no referido hospital, que teria sido emprestado pela Empresa MICRO VIEW – 

Comércio e Representações de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. – CNPJ 06.188.083/0001-

70. 

Na primeira inspeção in loco no Centro Cirúrgico (CC) do Hospital Federal de Bonsucesso, 

tivemos dificuldade para identificar os itens selecionados para amostra, constantes na Solicitação 

de Fiscalização nº 201112114/006, de 15/07/2011, uma vez que a responsável pelo Setor de 

Patrimônio do HFB/RJ e outros funcionários, até mesmo do próprio CC, não demonstravam 

conhecimento dos equipamentos adquiridos, chegando ao ponto de se apresentar um 

determinado equipamento como sendo um Processador de Imagens, com tombamento de 

patrimônio nº 024594, e logo depois de dizer que o mesmo era a Microcâmera digital. 

É importante destacar também que, de acordo com a descrição do item 2 da Ata de Registro de 

Preços nº 342/2009, de 18/11/2009, assinada pela Direção do Hospital e pela Empresa MICRO 

VIEW, bem como registrado na Nota Fiscal nº 3093, de 22/09/2009, foram adquiridos 02 

unidades iguais da Fonte de Iluminação. No entanto, foram apresentados à equipe de fiscalização 

02 (dois) equipamentos com especificações diferentes, uma do modelo OLYMPUS EVIS 

EXERA II – CLV-180 e outra do OLYMPUS VISERA CLV-S40, com o agravante de que a 

segunda, que não estava na  Sala Integrada de Vídeo Cirurgia, para a qual os itens teriam sido 

comprados, além de parecer ser um equipamento mais antigo que o primeiro, não se encontrava 

patrimoniada. 

Situação semelhante ocorreu com o item 1, microcâmera digital, também relacionada na Nota 

Fiscal nº 3093, de 22/09/2009. Foram adquiridas 02 unidades de mesmo valor, no entanto foram 

apresentados à equipe de fiscalização 02 (dois) equipamentos com especificações diferentes, 

uma do modelo OLYMPUS EVIS EXERA II – CV-180 e outra do OLYMPUS OTV-S7, com o 

agravante de que a segunda, que não estava na Sala Integrada de Vídeo Cirurgia, para a qual os 

itens teriam sido comprados, além de parecer ser um equipamento mais antigo que o primeiro, 

não se encontrava patrimoniada. 

A seguir, fotos dos equipamentos. As fotos 1 e 2 foram tiradas na sala integrada, ao passo que as 

fotos 3 e 4 foram tiradas em outra sala do centro cirúrgico. 

 
Foto 1: Fonte de luz Olympus  
Evis Exera II CLV-180 e Microcâmera Olympus 

Evis Exera II CV-180 

 
Foto 2: Fonte de luz Olympus  
Evis Exera II CLV-180 e Microcâmera Olympus 

Evis Exera II CV-180 
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Foto 3: Fonte de luz Olympus  
Visera CLV-S40 

 
Foto 4: Microcâmera  
Olympus OTV-S7 

 

Em nova visita ao Centro Cirúrgico, no dia 04/08/2011, foi possível realizar a identificação de 

equipamentos selecionados, no entanto a sala de videocirurgia permanecia sem uso, ao passo que 

Fonte de luz Olympus Visera CLV-S40 e a Microcamera Olympus OTV-S7 permaneciam 

guardadas fora do Centro Cirúrgico, sendo trazidas e apresentadas à equipe de fiscalização, 

quando solicitado. 

Foi encaminhada a Solicitação de Fiscalização nº 2011.12114/032, de 17/08/2011, na qual 

solicitamos informar a razão para aquisição de duas unidades de microcâmera e de fonte de luz 

fria; informar em que situação é utilizado cada um dos itens; e justificar o recebimento de duas 

unidades diferentes do mesmo item e a ausência de aquisição de insuflador.  

Em resposta, por meio do Memorando Nº 0125/PAT/HFB, de 22/08/2011, foram apresentadas as 

seguintes respostas, literalmente reproduzidas de documento encaminhado pela empresa MICRO 

VIEW para o Serviço de Patrimônio, na mesma data: 

 

- Razão para aquisição de 02 microcâmeras e em que situações são utilizadas 

“O procedimento realizado em uma Sala Integrada permite ao Cirurgião a utilização de 

diversas imagens ao mesmo tempo e para obtê-las é necessária a utilização de, no 

mínimo, duas câmeras que servem para garantir a visão dos endoscópios que são 

utilizados em acessos diferentes, simultaneamente. O médico visualiza o campo 

cirúrgico de ângulos diferentes”. 

 

- Justificar o recebimento de 02 unidades de microcâmeras diferentes atendendo ao mesmo item 

“O modelo de microcâmera cotado na Licitação foi OTV-S7, porém como esta foi a 1ª 

Sala Integrada comercializada no Rio de Janeiro por nossa empresa e se tornaria um 

referencial do produto, entendemos que seria adequado disponibilizarmos, ao menos, 01 

microcâmera modelo CV-180, produto de última geração, que permite diagnóstico 

precoce de câncer, devido o Sistema NBI”. 

 

- Razão para aquisição de 02 fontes de luz e em que situações são utilizadas 

“O procedimento realizado em uma Sala Integrada permite ao Cirurgião a utilização de diversas 

imagens ao mesmo tempo e para obtê-las é necessária a utilização de, no mínimo, duas fontes de 

luz que servem para garantir a visão dos endoscópios que são utilizados em acessos diferentes, 

simultaneamente. O médico visualiza o campo cirúrgico de ângulos diferentes”. 
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- Justificar o recebimento de 02 unidades de fontes de luz fria diferentes atendendo ao mesmo 

item 

“Conforme justificativa anterior, o modelo de fonte de luz cotado na Licitação foi CLV-

S40, porém para garantir a compatibilidade com a processadora CV-180, pelos motivos 

acima expostos, foi entregue 01 fonte de luz modelo CLV-180”. 

 

Não houve manifestação referente ao fato de não ter ocorrido a compra do insuflador, embora se 

trate de item fundamental para a utilização plena da sala integrada de videocirurgia. 

A mera transcrição de resposta da própria empresa, em relação à quantidade microcâmeras e 

fontes de luz adquiridas, combinada à dificuldade de identificação dos equipamentos na primeira 

visita ao Centro Cirúrgico, indica que os representantes do Hospital não conhecem a real 

necessidade da unidade hospitalar, limitando-se a atuarem em parceria com a empresa. 

Compete destacar que não há espaço disponível no armário para acomodação dos equipamentos 

no centro cirúrgico que comporte duas microcâmeras e duas fontes de luz, conforme foto a 

seguir.  

 

 
Foto 5: Armário na Sala Integrada  
de Videocirurgia 

 

 

É válido reiterar que a segunda unidade de cada equipamento não ficava na sala integrada e sim 

guardada em outro local. De acordo com informação verbal prestada por funcionários da Micro 

View, por ocasião da segunda visita ao Centro Cirúrgico, a segunda unidade dos equipamentos 

seria para casos de falha no equipamento principal, funcionando como equipamento reserva. 

Cabe destacar que os equipamentos adquiridos por meio do referido pregão, e pagos por meio 

das Ordens Bancárias nºs 2009OB802519, 2010OB800004, 2010OB800005, 2010OB800006, 

2010OB800007 e 2010OB800008, todas de 13/01/2010, não foram colocados em uso, conforme 

verificação em 04/08/2011, mais de 20 meses após o recebimento do produto pelo Hospital, 

podendo acarretar prejuízo para a Administração Pública, além de não se atenderem as 
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necessidades da comunidade que necessita desses equipamentos para a realização de 

procedimentos cirúrgicos. 

Em conjunto com a resposta apresentada pelo HFB descrita anteriormente, foi encaminhada 

declaração, datada de 18/08/2011 e assinada por representante da Micro View, pelo Chefe da 

Engenharia Clínica e pela Enfermeira Chefe do Bloco Cirúrgico, em papel timbrado da empresa, 

nos seguintes termos: 

“A Microview Comércio e Representação de Produtos Médico Hospitalares Ltda. Em 

conformidade com a Dräger Indústri e Comércio Ltda. E a Olympus Optical do Brasil 

declara que a Sala Integrada do Hospital Federal de Bonsucesso (Sala 4 do Centro 

Cirúrgico A) está apta a ser utilizada em cirurgias e sua garantia está correndo a partir 

da data de assinatura deste documento. 

P.S.: Não nos responsabilizamos por avarias causadas por usuários não certificados 

(treinados) por nós.” 

Não obstante à declaração de que a sala estaria apta para utilização, a partir de 18/08/2011, não 

houve apresentação de justificativa para o fato da sala não estar em funcionamento, mais de um 

ano após a aquisição. Da mesma forma, não foi apresentada qualquer informação sobre o início 

de utilização efetiva da sala para a realização de cirurgias ou a solução para a falta de um 

insuflador no conjunto de equipamentos. 

Cabe relatar, também, que os equipamentos apresentados como Videogastroscópio e 

Videocolonoscópio encontravam-se guardados no Setor de Patrimônio da Unidade, tendo sido 

verificada a inexistência de tombamento patrimonial e a ausência de utilização de tais 

equipamentos. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.003106/2012-28, a ex-Diretora do HFB informou o que segue: 

“O Informativo cita a falta do ateste da Nota Fiscal por parte do Serviço de Almoxarifado, porém 

a mesma foi atestada pelos Serviços de Patrimônio e Engenharia Clínica, após sua conferência, 

como também relata o referido documento.  

Em relação à existência do equipamento Insuflador para Laparoscopia no Centro Cirúrgico do 

Hospital, o mesmo encontra-se como forma de empréstimo pela empresa Micro View - CNPJ 

06.188.083/001-70, e está devidamente documentado.  

O Informativo faz menção à falta de conhecimento dos equipamentos adquiridos por parte do 

Setor de Patrimônio e dos funcionários do CC, alegando que ao apresentar um determinado 

equipamento ora o chamaram de processadora, outro de microcâmera digital. De certo, houve 

uma falha na comunicação das duas equipes, uma vez que processadora de imagens e 

microcâmera digital referem-se a equipamentos com a mesma utilidade, ocorrendo variação de 

suas nomenclaturas de acordo com seus respectivos fabricantes.  

Em relação aos recebimentos de equipamentos de modelos diferentes, o próprio Informativo 

relata os motivos que foram ratificados pela empresa no referido documento. Estas alterações 

não incidiriam custos adicionais não previstos no Processo.  

Quanto às alegações de que havia equipamentos com aparência de mais antigo que o primeiro, 

não possuímos parâmetros para analisar o ponto de vista do relator, uma vez que o equipamento 

foi recebido novo, em embalagem lacrada e conferida pelo agente de Patrimônio citado no 

Informativo.  
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No que se refere à alocação de 01 Set de equipamentos fora da sala cirúrgica e o atraso de mais 

de 20 meses para o início da utilização, esclarecemos, embasados em relatório do então 

Engenheiro Figueiredo, que mediante a inviabilidade técnica de instalação dos equipamentos na 

a Sala X, para a qual o projeto havia sido realizado, houve uma readequação do Projeto às 

dimensões da Sala Y, na qual a Sala Integrada foi efetivamente instalada.  

Assim, houve a necessidade de armazenar o 2° Set cirúrgico em outro Setor, até que as 

instalações fossem readequadas, ao passo que hoje, com a sala cirúrgica integrada já em 

funcionamento, os dois sets encontram-se em pleno uso, em sua composição correta, estando 

franqueada à visitação probatória, caso haja necessidade.  

"Seguindo as normas preconizadas na RDC-ANVISA n° 50 I 2002 e as orientações dos 

fabricantes dos equipamentos a serem instalados na futura sala integrada do Hospital Federal de 

Bonsucesso, a área destinada à instalação dos mesmos demandava dimensões mínimas a serem 

obedecidas a fim de se preservar a funcionalidade e operacionalidade dos referidos 

equipamentos. Considerando-se ainda que a obra para a implantação da sala integrada seria 

executada com o centro cirúrgico em pleno funcionamento, optou-se inicialmente pela sala 6, 

uma vez que a mesma permitiria acesso externo para a execução dos serviços e 

consequentemente sem prejudicar a rotina de funcionamento do setor. Ocorre que após o início 

dos serviços, constatou-se a existência de uma laje que estava oculta pelo rebaixo de gesso da 

sala escolhida, o que inviabilizou a execução do projeto naquele local. Cabe ressaltar que o 

Hospital Federal de Bonsucesso não dispõe de memorial técnico (plantas) relativo à sua parte 

estrutural, o que impediu vislumbrar antecipadamente a existência da laje mencionada.  

Assim sendo, houve a necessidade de se refazer o projeto que permitisse a implantação da sala 

integrada em outra área, o que gerou um atraso considerável na conclusão dos serviços de 

engenharia no sentido de prover a infra-estrutura necessária à instalação dos equipamentos."  

Encerrando esta constatação, esclarecemos que os equipamentos videogastroscópio e 

videocolonoscópio que encontravam-se guardados no Setor de Patrimônio da Unidade, ainda não 

haviam sido patrimoniados e, consequentemente, não utilizados, pois estava aguardando o 

encerramento da instalação da Sala cirúrgica para dispô-los no espaço adequado onde seria 

utilizado.  

 

Análise do Controle Interno: 

Não há argumentos que possam justificar a aquisição de produtos por cerca de R$3 milhões por 

meio de ata de registro de preços sem que a sala para a utilização desses equipamentos estivesse 

pronta para recebê-los e para ser utilizada. Em sua manifestação, o gestor confirma que os 

equipamentos estiveram ociosos por mais de 20 meses, o que evidencia a antieconomicidade da 

aquisição em tela.  

Ressalta-se que a utilização e o armazenamento inadequado desses equipamentos resultam na 

redução de sua vida útil e no comprometimento do seu funcionamento, trazendo, evidentemente, 

prejuízos a Administração Pública e para a população usuária dos serviços de saúde. 

Ao se manifestar por meio de documento elaborado pela empresa Microview, os gestores 

evidenciam que os profissionais do hospital não detêm conhecimento sobre os produtos 

adquiridos, ou seja, não dominam o assunto a ponto de terem realizado a solicitação de compra e 

de terem elaborado o Termo de Referência do edital com as especificações dos produtos que 

seriam necessários para a instituição, reforçando, inclusive, a constatação de direcionamento à 

empresa, conforme registrado em item específico do presente relatório.   
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Não deve prosperar os argumentos do Hospital quando utiliza a mera transcrição da resposta, 

isso denota que os representantes do Hospital não conhecem a real necessidade da unidade 

hospitalar, deixando esse encargo para a empresa. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que deram 

causa à ocorrência de ociosidade dos equipamentos adquiridos pelo HFB. 

 

 

2.1.1.36. CONSTATAÇÃO   

Superfaturamento na aquisição de produtos para a saúde (Pregão n.º 280/2008), associado 

a direcionamento do processo licitatório para a empresa CONEXÃO, causando prejuízo de 

R$ 688.027,00 ao erário. 

 

Fato: 

Trata-se da aquisição de equipos, ponta de aspiração, extensão em PVC e adaptador para 

solução, objeto do Pregão Eletrônico nº 280/2008, com 14 itens licitados, que teve como 

vencedoras as empresas Conexão Comércio e Representação de Material Hospitalar Ltda, CNPJ 

n.º 01.822.335/0001-58, referente aos itens 1 a 9 e 11 a 14, e P. Simon S.A., CNPJ n.º 

00.121.325/0001-22, referente ao item 10. 

O processo teve início por meio de memorando do Almoxarifado para ressuprimento da Unidade 

para o ano de 2009. A pesquisa de mercado foi realizada pela funcionária de CPF 094.738.227-

58, que não é servidora do Hospital (não consta no SIAPE). Foi realizada a partir de um modelo 

para transmissão de fax de “Solicitação de proposta de preço”, no qual há o nome e o telefone da 

empresa, a informação do e-mail da funcionária e os telefones de contato do Hospital. No 

pedido, é solicitado o envio da estimativa de preços em 7 dias úteis.  

Participaram da pesquisa de preço três empresas: CONEXÃO Comércio e Representação de 

Material Hospitalar Ltda, Arterial Life Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 02.617.036/0001-44, e 

Laboratórios B. Braun S.A, CNPJ 31.673.254/0001-02. À exceção da Conexão, as demais 

empresas não participaram da licitação. 

As propostas das empresas foram apresentadas em planilha que ocupa uma folha, todas 

preenchidas por máquina de escrever, sem haver papel timbrado das empresas. Há apenas 

carimbo com o nome da empresa e assinatura, de pessoa não identificada. O nome da empresa e 

o CNPJ foram inseridos utilizando máquina de escrever ou à caneta, conforme fls. 15 a 17 do 

processo. 

Não há comprovante do envio de fax na solicitação da proposta ou no retorno da cotação pelas 

empresas, assim como não há impressão de mensagem transmitida por e-mail. 

Houve autorização para prosseguimento da licitação pela Diretora Geral do HFB, e remessa ao 

pregoeiro para dar prosseguimento. O pregoeiro (Siape 065.336-4), por sua vez, solicitou ao 

Serviço de Material (SEMAT) inserir a “justificativa para a compra com demonstração para 

aquisição dos produtos”, uma vez que o NAJ fez tal solicitação em processo assemelhado (fls. 

30).  

A resposta foi encaminhada pelo Memorando nº 135/DEEC/HGB, de 23/09/2008, emitido pela 

Diretora da Divisão de Enfermagem (0640980) e pela responsável por Educação Continuada em 

Enfermagem/Parecer Técnico, ambas enfermeiras. No documento, esclareceram a importância 

dos insumos, informaram que estão inseridos com a relevância dos itens que ocupam a posição 

“A” na curva ABC de valor e consumo e entenderam adequadas e compatíveis com a demanda 
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do Hospital a necessidade e a quantidade dos insumos. 

Em todo o processo, não houve informação sobre o histórico de consumo de forma a justificar a 

quantidade estimada por item de aquisição.  

Foi elaborado o Edital de Pregão nº 176/2008 para Registro de Preço com critério de julgamento 

de menor preço por grupo/lote, que antecedeu o Pregão Eletrônico nº 280/2008. O Termo de 

Referência, que representa o Anexo I ao edital, contou com 15 itens e foi aprovado pela Diretora 

Geral. 

Encaminhado para análise jurídica, foi objeto do Parecer PLS/NAJ/CGU/AGU Nº 3759/2008, de 

07/10/2008. No documento, houve crítica à existência de apenas 3 (três) cotações para cada item, 

considerando não constituir ampla pesquisa. Foi identificada divergência entre julgamento por 

lote e modelo da planilha de orçamento, por item. Posteriormente, o edital alterou o critério para 

menor preço por item.  

Como consequência, houve ampliação da pesquisa de preços com a inserção de propostas 

apresentadas por mais três empresas: Hartmann Indústria e Comércio de Produtos Médico 

Hospitalares Ltda, CNPJ 30.667.695/0001-20, Partner's Com. e Representações Ltda, CNPJ 

72.386.576/0001-40, e Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares, 32.573.503/0001-42. Destas, 

nenhuma participou da licitação. A Conexão, vencedora do certame, apresentou produtos 

Hartmann e B.Braun, conforme dados da Ata relativa ao Pregão. 

Cabe ressaltar que o Sócio-Administrador da empresa Hartmann é tio do Sócio-Administrador da 

empresa Conexão e que o irmão do Sócio-Administrador da Conexão é ex funcionário da 

B.Braun. 

Embora haja propostas de preço, não consta do processo envio do pedido de cotação às 

empresas. Não há comprovação de transmissão das propostas por fax ou identificação de outro 

meio de entrega. Não há data de validade das propostas ou a data de emissão da proposta. 

Seguem o mesmo padrão de carimbo com assinatura não identificada e preenchimento por 

máquina de escrever ou à caneta. 

Foi elaborado novo quadro de estimativa de preços e nova planilha orçamentária, tendo por base 

o menor preço por item. Foram realizadas atualização dos valores no Anexo I – Termo de 

Referência, do qual não consta aprovação pela Diretora Geral. 

Foi indicada a disponibilidade do Edital nº 176/2008, a partir de 07/12/2008, apenas no endereço 

do Hospital, ao passo que a apresentação de proposta foi definida para realização pelo 

Comprasnet, com a abertura em 20/12/2008. Não consta aviso de publicação da licitação no 

SIASG. 

Em 10/11/2008, a empresa Conexão encaminhou e-mail indicando que no item 10 a 

especificação contém marca do equipamento bomba infusora, estando direcionado para apenas 

um fabricante. Esse foi o único item para o qual o preço que apresentou na pesquisa de mercado 

não foi o menor, tendo ofertado a R$ 98,00, enquanto a B.Braun cotou a R$ 87,00 e a Arterial 

Life a R$ 92,00. 

O pregoeiro solicitou ao SEMAT informar se procede a informação. Em resposta, o servidor de 

matrícula Siape 0639149 informou que o código SIASG do Ministério da Saúde apresenta a 

marca de uma bomba específica de um fabricante, mas sugeriu o cancelamento do item de forma 

a não tolir a participação de outras empresas no processo licitatório. 

Como consequência, o certame foi revogado, com publicação de aviso da revogação no Diário 

Oficial da União e no Jornal O Dia. Houve a exclusão do item 10 e lançamento do Pregão 

Eletrônico nº 280/2008. Não houve nova pesquisa de preço, sendo utilizados os dados da 

licitação anterior. 
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No edital referente ao pregão, não há registro da assinatura da aprovação do termo de referência 

pela Diretora-Geral, não obstante a exclusão de um dos itens. 

Embora o aviso de licitação indique que todas as operações serão realizadas no Comprasnet, o 

edital não foi localizado no sistema. A seguir, trechos do modelo de aviso de licitação (Anexo 

VIII do Edital):  

“Edital Disponível: a partir de 22/12/2008 de 10:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 

Endereço: www.comprasnet.gov.br 

Site: todas as operações serão realizadas www.comprasnet.gov.br.” 

Na publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da União, o endereço do hospital foi 

informado. Na publicação no Jornal O Dia, o aviso de licitação indicou como endereço 

www.comprasnet.gov.br.  

A situação indica que o edital não foi disponibilizado na internet e, na divulgação em jornal de 

grande circulação, não houve informação sobre o endereço para a retirada do edital. 

 

A Ata de Realização do Pregão Eletrônico registrou a abertura da Sessão Pública em 12/01/2009. 

No mês de janeiro, houve a fase de lances, com a identificação das empresas que apresentaram o 

menor preço por item, seguido de solicitação às empresas para que realizassem o envio de 

proposta, documentação e amostra dos produtos. A solicitação de amostra adotada pelo pregoeiro 

se trata de procedimento não previsto no edital da licitação.  

Em abril/2009, há novos registros de solicitação para envio de amostras. Apenas em 12/05/2009 

houve a aceitação de propostas, com a definição das empresas vencedoras de cada item. 

Em decorrência da solicitação de amostra, houve um alongamento do período de realização do 

pregão. Como consequência das análises realizadas, diversas empresas tiveram itens eliminados 

com base em parecer técnico emitido pela Comissão Permanente de Padronização de Materiais, 

que indicou aqueles itens que “não atendem à necessidade do serviço”.  

Dessa forma, ocorreu a desclassificação de empresas a partir de análise de amostra cujo parecer 

não faz referência à descrição das características do item definidas no termo de referência, 

limitando-se a avaliar se atende à necessidade do serviço, de forma independente dos parâmetros 

definidos pelo Edital de licitação. 

Não há registro da análise efetuada pelos setores, critérios adotados e falhas encontradas nos 

produtos disponibilizados que os desqualificassem. 

Considera-se, portanto, inadequada a desclassificação das empresas, uma vez que o julgamento 

de amostra não constou do edital e o parecer técnico considerou a “necessidade do serviço”, sem 

verificar se houve atendimento pleno aos termos descritos na descrição de cada item, constante 

do Termo de Referência, e sem se basear em critérios pré-definidos e objetivos. 

O quadro a seguir apresenta o preço efetivamente contratado pelo Hospital e o menor preço 

obtido em cada item, considerando-se os valores unitários apresentados por empresas em 

situação regular no SICAF, de acordo com as informações constantes da Ata de Realização do 

Pregão Eletrônico: 
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Item  
Descrição 

resumida 
Código 

Fase de Lances Contratação 

Menor 

Preço 

(R$) 

Empresa 
Classifi-

cação 

Preço 

unitário 

(R$)  

Empresa 
Classifi-

cação 

1 
Equipo Sol. 

Parenterais 
278113 2,80 Good-Fix 2º 5,18 Conexão 5º 

2 
Equipo Interm. 

2 vias 
276199 1,36 Cotação 3º 3,54 Conexão 7º 

3 
Equipo interm. 

4 vias 
277443 2,80 Biocyte 3º 4,60 Conexão 6º 

4 
Extensor equipo 

soro 120 cm 
278080 3,00 Good-Fix 3º 5,10 Conexão 7º 

5 
Extensor equipo 

soro 20 cm 
278081 2,60 Biocyte 3º 4,90 Conexão 5º 

6 

Equipo 

gotejador c/ 

corta-fluxo 

275813 1,398 Frenesius 3º 4,03 Conexão 8º 

7 
Equipo pressão 

venosa 
360946 3,40 Frenesius 2º 9,40 Conexão 4º 

8 
Equipo solução 

fotossensíveis 
360959 4,80 Biocyte 3º 6,99 Conexão 5º 

9 

Equipo 

microgotas c/ 

bureta 

281780 6,28 Biocyte 1º 9,20 Conexão 5º 

10 
Equipo 

artroscopia 
351285 8,44 P. Simon 1º 8,44 P. Simon 1º 

11 
Ponteira 

aspiração 20cm 
361110 4,13 P. Simon 3º 4,60 Conexão 5º 

12 
Tubo extensor 

200 cm 
277122 1,62 P. Simon 2º 4,40 Conexão 5º 

13 

Equipo 

Transfusão 

Sangue 

275220 3,59 Good-Fix 3º 7,60 Conexão 6º 

14 
Plug adaptador 

sist. fechado 
285003 2,00 Biocyte 1º 2,30 Conexão 3º 

 

Apenas o item 10 teve como vencedora a empresa que apresentou o menor preço, P. Simon, sem 

ter ocorrido eliminação por parecer técnico ou não atendimento a algum item do edital. Esse item 

foi cotado pela Conexão a R$ 12,54 a unidade, mas contratado por R$ 8,44 junto à P. Simon, ou 

seja, uma com valor 32,69% mais barato. 

Os demais itens foram todos vencidos pela empresa Conexão, que não apresentou o menor preço 

em nenhum deles e, na fase de lances, indicou apenas o preço inicial, sem nenhuma redução no 

valor inicialmente proposto.  
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Não houve recurso. O processo foi homologado em 13/05/2009, com a assinatura das Atas de 

Registro de Preço nº 56/2009 e 57/2009, em 14/05/2009, sendo a primeira com a P. Simon e a 

segunda com a Conexão. Ambas apresentaram vigência de 12 meses, ou seja, até 13/05/2010. 

Para verificação da compatibilidade do preço praticado pela empresa com os de mercado, 

considerando-se os valores pagos pela Administração Pública Federal, foi realizada pesquisa no 

Siasg/Comprasnet, de forma a verificar a existência de Atas de Registro de Preços, com período 

de vigência incluindo os anos de 2008 e 2009, que apresentaram preços mais vantajosos que o 

obtido no Pregão em análise, considerando o código SIASG de cinco dos itens licitados. 

A seleção da ata para comparação considerou o valor e a anterioridade em relação à realização do 

Pregão nº 280/2008, cuja sessão pública iniciou em 12/01/2009 e assinatura da ata ocorreu em 

14/05/2009, de forma que antes do pregão ou da assinatura da ata houvesse conhecimento do 

valor utilizado como parâmetro para a comparação realizada a seguir: 

a) Código 275813: Equipo Soro, gotejador padrão (20 gts/ml de solução), PVC cristal, 200 cm, 

injetor lateral em "Y" com tampa protetora, pinça corta-fluxo, penetrador trifacetado, conector 

luer lock, atóxico, apirogênico, descartável e estéril (item 6 da licitação) 

 

UG Pregão Qtd Ofertada Valor Unitário Início Vigência 
Final 

Vigência 

120039 38/2008 300 5,69 01/12/08 30/11/09 

160143 7/2008 700.000 0,57 29/09/08 28/09/09 

160199 1/2008 2.000 1,55 19/08/08 18/08/09 

160143 13/2009 1.280.000 0,79 22/07/09 21/07/10 

160199 10/2009 26.000 0,51 11/05/10 10/05/11 

160199 10/2009 560.000 1,66 11/05/10 10/05/11 

783702 9/2009 40.000 0,58 15/10/09 14/10/10 

160143 33/2009 2.000.000 0,38 27/04/10 26/04/11 

Fonte: Siasg DW. 

 

Ao considerar o sexto menor preço, de ata vigente a partir de 19/08/2008, tem-se o valor unitário 

de R$ 1,55, relativo ao Pregão Eletrônico nº 01/2008, para exatamente o mesmo produto com 

mesma marca (B.Braun) e modelo (Eurofix Air Slip), realizado pelo Hospital Militar de Área de 

Recife (UG 160199). Considerando as 226.900 unidades do item 6 adquiridas a R$ 4,03/unidade 

a partir da ata de registro de preços do Pregão 280/2008 do HFB, que poderiam ter sido 

compradas por R$1,55, o prejuízo causado aos cofres públicos é de R$562.712,00, conforme 

detalhado na tabela a seguir: 

 

Cod UEmit Emp1 Identif Empenho 

Preço 

Unitário 

Empenhado  

Qtde 

Empenhada 

Valor de 

referência 
Prejuízo 

Hospital Central do 

Exército 167322000012010900690 4,03              3.000  1,55 

        

7.440,00  

Hospital Central do 

Exército 167322000012010900572 4,03              3.000  1,55 

        

7.440,00  

Hospital Central do 

Exército 167322000012010900571 4,03              3.000  1,55 

        

7.440,00  

Hospital Central do 167322000012010900162 4,03              6.000  1,55       
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Exército 14.880,00  

Hospital Federal 

Cardoso Fontes 250104000012009901434 4,03            25.000  1,55 

      

62.000,00  

Hospital Federal 

Cardoso Fontes 250104000012009900681 4,03            15.000  1,55 

      

37.200,00  

Hospital Federal 

Cardoso Fontes 250104000012009900631 4,03              4.400  1,55 

      

10.912,00  

Hospital Geral de 

Bonsucesso 250042000012009901126 4,03          150.000  1,55 

    

372.000,00  

Hospital Geral de 

Ipanema 250103000012010900137 4,03            16.000  1,55 

      

39.680,00  

Hospital Geral do Rio de 

Janeiro 167323000012010900106 4,03              1.000  1,55 

        

2.480,00  

Inst. Pueric. Ped Mat. 

Gest. da UFRJ 153150152362009900799 4,03                500  1,55 

        

1.240,00  

TOTAL 4,03         226.900  1,55 
  

562.712,00  

 

b) Código 278080: Extensor Equipo soro, tubo PVC, 120 cm, perfusão, atóxico/estéril e 

descartável, primer reduzido (item 4 da licitação) 

 

UG Pregão 
Qtd 

Ofertada 

Valor 

Unitário 

Início 

Vigência 

Final 

Vigência 

943001 145/2008 15.600 2,00 - - 

943001 88/2009 18.000 1,38 - - 

150232 7/2009 4.200 1,54 20/03/09 19/01/10 

150232 226/2008 1.200 1,55 26/11/08 25/11/09 

153047 153/2008 72.000 1,55 05/02/09 04/02/10 

153057 51/2008 240.000 2,70 09/10/08 08/10/09 

160416 15/2008 2.400 1,77 14/10/08 13/10/09 

250061 27/2009 162.000 4,10 17/09/09 16/09/10 

250061 69/2007 207.360 4,50 29/01/08 28/01/09 

150232 69/2009 260 1,54 10/07/09 09/12/09 

150232 194/2009 6.650 1,49 10/11/09 09/11/10 

153047 124/2009 7.200 1,67 03/12/09 02/12/10 

153057 74/2009 192.000 3,40 04/11/09 03/11/10 

160416 51/2009 4.800 1,49 11/02/10 10/02/11 

Fonte: Siasg DW. 

 

O Hospital Universitário da UFES (UG 153047), por meio do Pregão nº 153/2008, adquiriu o 

mesmo produto, da mesma marca da ofertada pela CONEXÃO (Hartmann), pelo preço de R$ 

1,55. Considerando as 35.300 unidades do item 4 adquiridas a R$ 5,10/unidade a partir da ata de 

registro de preços do Pregão 280/2008 do HFB, que poderiam ter sido compradas por R$1,55, o 

prejuízo causado aos cofres públicos é de R$ 125.315,00, conforme detalhado na tabela a seguir: 
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Cod UEmit Emp1 Identif Empenho 

Preço 

Unitário 

Empenhado  

Qtde 

Empenhada 

Valor de 

referência 

Prejuízo 

(R$) 

Hospital Central do Exército 167322000012010900162 5,10 600 1,55 2.130 

Hospital Central do Exército 167322000012009903229 5,10 1.000 1,55 3.550 

Hospital Central do Exército 167322000012009902303 5,10 200 1,55 710 

Hospital Central do Exército 160322000012009900946 5,10 400 1,55 1.420 

Hospital Central do Exército 160322000012009900759 5,10 100 1,55 355 

Hospital Geral de Bonsucesso 250042000012009901861 5,10 13.000 1,55 46.150 

Hospital Geral de Bonsucesso 250042000012009901126 5,10 20.000 1,55 71.000 

TOTAL 5,10 35.300 1,55 125.315 

 

 

Considerando a possibilidade de aquisição dos itens a partir de adesão a atas de registro de preço 

de outras unidades, ou o cancelamento do item e realização de nova licitação em função da 

grande divergência entre os valores praticados pela administração pública, disponíveis em data 

anterior à da assinatura da ata de registro de preço pelo HFB, observa-se que para os itens 

constantes da amostra houve pagamentos à empresa CONEXÃO em valores superiores aos 

preços de referência adotados, com prejuízo de R$ 688.027,00. 

 

Manifestação da Unidade Examinada:     

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.003106/2012-28, a ex-Diretora do HFB informou o que segue: 

Algumas coisas a Auditoria se esqueceu de mencionar em relação ao Pr. Eletrônico nº 280/2008:  

1. QUINZE (15) empresas participaram da licitação - fls. 181 a 196 do vol. I.  

2. COMPETITIVIDADE - às fls. 411 a 439 encontra-se a Ata com todas as 

ocorrências, inclusive os lances ofertados pelas licitantes.  

O Analista cita o termo "direcionamento", sem apontar a fase e os termos que provariam o 

direcionamento da licitação, ficando prejudicado a argumentação. 

Nas estimativas de preços, a meu ver, atentou-se a Administração ao preconizado pelo E. 

Tribunal através da decisão abaixo transcrita.  

"Promova, em todos os procedimentos licitatórios, a realização, de pesquisa de preços em 
pelo menos duas empresas pertencentes ao do objeto licitado ou consulta a sistema de 
registro de preços, visando aferir a compatibilidade dos preços propostos com os praticados 
no mercado, nos termos do disposto no inciso V, § 1°, art. 15 e inciso IV, art. 43, da Lei nº 
8.666, de 1993 e Decisões nºs 431/1993-TCU Plenário, 288/1996-TCU Plenário e 386/1997- 
TCU Plenário.  

Acórdão 828/2004 Segunda Câmara.  

 

O prejuízo apontado na ordem de R$ 759.630,00 não existiu, tendo em vista o equívoco da 

planilha comparativa, demonstrando no documento que foi considerado apenas o resultado final, 

sem levar em consideração importantes etapas do processo.  

Nas tabelas comparativas, mais uma vez este renomado órgão falha, ao comparar produtos com 

especificações diferentes, e volumes absurdamente diferentes entre si.  

Os códigos utilizados nos certames são apenas uma referência para uma descrição mínima do 

item, mas o que vale é o descritivo apresentado em edital. Não é possível criar códigos 
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diferentes e minimamente descritos para todos os itens licitados, pois são inúmeros itens e 

diferentes necessidades em diferentes instituições.  

No caso do código 278113, não é possível afirmar que as demais empresas em diferentes locais 

ofertaram os produtos corretos, com primer reduzido, conforme solicitado. Este produto é um 

item específico de pediatria/neonatologia, e poucas empresas ofertam este item, visto que é um 

produto de alto teor tecnológico e vendido sempre em pequenos volumes, pois atendem apensas 

estes setores.  

Nos demais comparativos, o órgão apresenta diversos preços mais baixos; mas também apresenta 

diversos preços mais altos do que o pago pela instituição. Em alguns casos, na mesma planilha 

existem preços que variam de R$ 0,99 a R$ 530,20, o que comprova que os produto são 

diferentes entre si, e que na maioria dos casos, existem preços mais de 1000% acima do que os 

ofertados pela empresa Conexão. 

Será que é possível comparar, numa mesma planilha variações tão diversas, para cima e para 

baixo de preços? Estas variações absurdas só provam o que já foi descrito: os produtos não são 

os mesmos, e os códigos referenciados são utilizados apenas como base de descritivo, não 

englobando toda a especificidade do produto que se quer comprar, o que é feito em edital. Todas 

as planilhas apresentadas apresentam preços pesquisados acima do ofertado pela empresa 

Conexão, e com preços maiores do que os pagos pelo HFB.  

Assim realizei novas pesquisas junto ao comprasnet para comparativo de preços com produtos 

que atendessem as especificações do edital. O resultado das pesquisas passam a constituir os 

documentos de nº 10 (DOE. 10).  

Importante iniciar defendendo que a divulgação do edital foi ampla e abrangente, de acordo com 

os preceitos legais, e que, o pregão eletrônico possibilita que empresas do Brasil inteiro possam 

participar de um certame, visto que o mesmo que é divulgado na internet, onde todas as 

empresas de materiais médico-hospitalares do Brasil têm acesso.  

A solicitação de amostras, conforme mencionado num parágrafo específico do texto, é uma 

prática largamente utilizada pelas instituições, e este recurso não precisa constar em edital para 

que seja solicitado. As amostras são a prova física para constatação do pregoeiro e do corpo 

técnico do hospital, de que os produtos ofertados no certame estão realmente em acordo com o 

descritivo e seguem as informações que foram anteriormente informadas. Sem a amostra física 

do produto não é possível atestar se o produto cumpre as exigências do edital, e também não é 

possível constatar se tem qualidade para cumprir suas funções na assistência hospitalar, o que é 

essencial para a aquisição de um item por um fornecedor. 

Uma vez que as amostras são recebidas, as mesmas são encaminhadas para diversos setores da 

instituição. Os setores escolhidos são sempre os setores que serão os usuários do produto do 

certame. O termo habitualmente utilizado na área médica "não atende a necessidade do serviço", 

ainda que segundo o entendimento deste órgão não tenha sido bem especificado, demonstra que 

os produtos testados não apresentavam qualidade mínima para manter um padrão de controle da 

assistência ao paciente, minimizando riscos no processo do cuidado hospitalar e riscos durante a 

utilização por profissionais de saúde.  

Como se pôde notar, o parecer técnico emitido pela CPPM é um resumo. Os laudos emitidos 

pelos setores que fizeram os testes ficavam arquivados na CPPM e não eram anexados ao 

processo. Houve a correção e os laudos passaram a fazer parte do processo.  

A solicitação de amostras tem como objetivo verificar se o produto ofertado está em 

compatibilidade com o descritivo do edital. Se as empresas que ofertaram produtos com menor 

preço se sentissem prejudicadas, poderiam a todo tempo entrar com recurso e/ou se negado a 

ofertar amostras para avaliação. O recurso é habitualmente utilizado por instituições do Brasil 

inteiro, principalmente por aquelas que têm responsabilidade com os itens que compram com o 
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dinheiro público, não se constituindo em ilegalidade.  

(. .. )  

Embora o aviso de licitação indique que todas as operações serão realizadas no 

Comprasnet, o edital não foi localizado no sistema. A seguir, trechos do modelo de aviso 

de licitação (anexo VIII do Edital):  

A situação indica que o edital não foi disponibilizado na internet e, na divulgação em 

jornal de grande circulação, não houve informação sobre o endereço para a retirada do 

edital.  

 

O fato da Auditoria não ter encontrado o Edital no sistema (comprasnet), e por isso ter concluído 

que o edital não foi disponibilizado na internet, demonstra que a pessoa responsável pela análise 

não conhece ou não está familiarizada com a operacionalização do "pregão eletrônico", pelos 

seguintes fatos:  

 Não há como marcar uma licitação no comprasnet sem que antes seja enviado os 

arquivos (edital e anexos) para o comprasnet.  

 A divulgação no DOU e na INTERNET são feitas automaticamente pelo sistema 

independentemente da vontade da Administração.  

 o edital não foi encontrado na data em que foi realizada a auditoria em nossa 

unidade, porque o próprio sistema (comprasnet) exclui depois de determinado tempo 

todos os arquivos do sistema  não é o pregoeiro nem a administração dos órgãos que 

excluem os editais; é o próprio sistema  comprasnet).  

 

Análise do Controle Interno: 

A Administração somente poderá solicitar amostras aos licitantes quando houver previsão no 

documento de convocação, no caso, o edital. Nesse sentido, devem ser estabelecidos no ato 

convocatório da licitação as condições e os critérios relativos ao exame das amostras ou 

protótipos apresentados, inclusive quanto ao direito dos concorrentes de poderem acompanhar 

todos os procedimentos respectivos. Ademais, a Administração deve especificar de modo claro e 

objetivo o motivo da desclassificação de empresa, o que não ocorreu. A seguir estão transcritos 

Acórdãos do TCU sobre o assunto: 

 

Acórdão 1168/2009 Plenário 

“Adote em editais de pregão critérios objetivos, detalhadamente especificados, para 

avaliação de amostras que entender necessárias a apresentação. Somente as exija do 

licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar no certame.” 

 

Acórdão 2932/2009 Plenário 

“Exija, em processos licitatórios, prova de conceito ou apresentação de amostras, 

documente os procedimentos que atestaram a avaliação e a homologação ou rejeição do 

objeto licitado, atentando para a descrição dos roteiros e testes realizados e sua 

vinculação com as características técnicas e funcionalidades desejadas, em obediência 

aos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, bem 

assim da publicidade e da motivação, previstos no art. 3o da Lei no 8.666/1993 e no art. 

2o da Lei no 9.784/1999.” 
 

O HFB descumpriu todos os condicionantes para a exigência e análise de amostras, pois 1) não 

houve previsão editalícia; 2) não foram estabelecidos critérios objetivos de análise; e 3) não 
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houve motivação para a reprovação dos produtos. Dessa forma, considera-se irregular o 

procedimento do HFB no que tange a desclassificação dos  licitantes por meio de parecer técnico 

da Comissão.  

Quanto à pesquisa, a Administração não tomou os cuidados necessários e nem formalizou 

devidamente com a documentação comprobatória as pesquisas realizadas para balizar os preços a 

serem contratados, podendo macular o procedimento licitatório. Vale salientar que a pesquisa 

deve ser realizada, sempre que possível, nos preços fixados por órgão oficial competente, 

sistema de registro de preços ou vigentes em outros órgãos. 

No que tange ao direcionamento da licitação, além dos fatos descritos na presente constatação, 

cabe ressaltar a identificação de adiantamento de material pela empresa Conexão para o 

Hospital, antes da realização do empenho da despesa e emissão de nota fiscal, podendo 

corresponder a entregas realizadas antes mesmo da licitação. Tal prática é mais uma evidência de 

que a empresa já tinha a expectativa de ser a vencedora do certame. 

Apesar da alegação do gestor de que foi realizada comparação de preços ente produtos 

diferentes, cabe reiterar que: 

a) O valor adjudicado para o item 6 do Pregão 280/2008 do HFB foi comparado com o 

valor de aquisição, pelo Hospital Militar de Área de Recife, de produto de mesma marca 

e modelo (equipo Eurofix Air Slip, da BBraun). Assim, é inquestionável que se trata dos 

mesmos produtos, cujos valores podem ser comparáveis.  

b) Para o item 4 do Pregão 280/2008, também a comparação foi feita entre produtos da 

mesma marca (Hartmann) e registro na Anvisa/MS (10104480022), tratando-se ambos de 

extensor equipo soro, material tubo PVC, comprimento 120 cm, aplicação perfusão, 

características adicionais atóxico/estéril e descartável.   

As principais evidências da ocorrência de direcionamento do Pregão 280/2008 do HFB, que 

levaram ao superfaturamento na aquisição dos produtos para a saúde, em síntese, são: 

1) Apresentação de cotações de preços com características similares (preenchimento a 

máquina, papel não timbrado, assinatura não identificada etc.) por empresas cujos sócios 

têm vínculos familiares;  

2) Inexistência, no processo, de comprovação de envio de solicitação de cotação; 

3) Cotações das empresas sem data de emissão ou de validade;  

4) Ausência de lances da empresa Conexão para diversos itens do pregão (1 a 5, 7, 9 e 13) e 

apenas um lance para os itens 6, 8, 11 e 12, o que evidencia que não havia necessidade de 

a empresa competir pelo melhor preço; 

5) Solicitação de amostras para análise sem a previsão no edital da licitação; 

6) Reprovação dos produtos das empresas que ofertaram o melhor lance por meio de 

pareceres técnicos da Comissão Permanente de Padronização de Materiais emitidos sem a 

devida motivação e fundamentação técnica e baseados em critérios subjetivos; 

7) Ausência de apresentação de recursos, pelas empresas, apesar da reprovação de seus 

produtos sem a utilização de critérios objetivos previstos no edital; 

8) Ausência de definição, no edital da licitação, de critérios de avaliação e reprovação dos 

produtos; 
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9) Aquisição, pelo HFB, de produtos com preços significativamente superiores aos 

praticados no mercado; 

10) Aquisição do item 10 do Pregão 280/2008, único item não adjudicado à Conexão, 

somente após o término da vigência da ata de registro de preços, tendo os produtos sido 

vendidos pela própria empresa Conexão (assunto detalhado em constatação específica). 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que deram 

causa ao direcionamento da licitação e ao superfaturamento decorrente do Pregão nº 280/2008. 

Recomendação 002: 

Adotar as providências para o ressarcimento ao erário dos valores pagos acima dos preços 

praticados no mercado. 

Recomendação 003: 

Nas próximas licitações, além da cotação de preços com empresas sediadas no Estado do Rio de 

Janeiro, realizar pesquisas dos preços praticados em hospitais da rede pública e privada, realizar 

cotação com empresas de outros estados e com os fabricantes dos produtos/medicamentos, bem 

como utilizar outros mecanismos de busca de preços, incluindo o Sistema 

COMPRASNET/SIASG e o SIASG na versão Data Warehouse.  

Recomendação 004: 

Estabelecer parâmetros objetivos e mensuráveis para a análise dos produtos submetidos à 

Comissão Técnica e registrar de forma clara e precisa o produto analisado, bem como os fatores 

que determinaram a sua aprovação ou reprovação. 

 

 

2.1.1.37.  CONSTATAÇÃO    

Divergências entre o saldo de material existente no almoxarifado e os registrados nos 

controle de estoque, associado à aquisição de materiais em quantidade superior à 

necessidade do HFB e ao adiantamento do fornecimento de produtos. 

 

Fato: 

Ao verificar a execução da Ata de Registro de Preços do Pregão n.º 280/2008, todos os itens 

vencidos pela empresa Conexão tiveram pedido, com o correspondente faturamento. Apenas o 

item 10 – Equipo para artroscopia, vencido pela P. Simon, não teve nenhuma solicitação de 

fornecimento à empresa. Ao verificar a movimentação do estoque do item no HOSPUB, sob 

código 2623 – Equipo multivias para artroscopia, considerando o período de 01/01/2008 a 

25/07/2011, somente houve registro de entrada a partir de 10/11/2010, decorrente de aquisições 

junto à Conexão, após o término de vigência da Ata de Registro de Preços em análise. 

Na Ata em análise, firmada pelo Hospital Federal de Bonsucesso, o item foi cotado a R$ 8,44 a 

unidade e não foi solicitado à empresa. Apresentou a seguinte descrição: 

“Equipo, aplicação artroscopia, material PVC cristal, características adicionais alto 

fluxo , sistema 3 'Y', µ' de diâmetro, esterilidade atóxico, apirogênico, descartável e 

estéril, componentes ponta perfuradora em cada via, componentes outros tampa e pinça 

corta-fluxo plana nas extremidades”. 

Em contrapartida, as aquisições junto à Conexão foram realizadas a partir de 10/11/2010, por 
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meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 64/2009 do Hospital Central do Exército, ao 

custo unitário de R$ 39,00, sob a seguinte descrição: 

“Equipo multivias para artroscopia com corta fluxo calibroso ou de melhor qualidade.” 

Outro material com movimentação atípica foi o item 14 – plug adaptador, que apresentou sobra 

em estoque, em 20/07/2011, de produtos faturados no ano de 2009. Foram comprados, durante a 

vigência da ata, 84.000 unidades, ao custo de R$ 193.200,00, havendo, ainda, 60.276 unidades 

(71,76%), de acordo com a contagem de estoque realizada em 20/07/2011, no montante de R$ 

136.086,40. Entre 24/06/2009 e 18/07/2011, houve a remessa de apenas 5.942 itens para setores 

do Hospital, tendo outros registros de saída para a própria empresa, indicados como troca. 

A situação evidencia que a aquisição apresentou falha de planejamento em relação às 

quantidades estimadas sendo que, mesmo após sinalização da área jurídica sobre a necessidade 

de observar o histórico de consumo, tal informação não constou do processo, resultando no 

impacto de recursos em material pouco utilizado, ainda presente em estoque (item 14). 

Destacando-se a atuação atípica do Hospital, que considerou o item 10 prioritário na curva ABC, 

mas não fez solicitação durante a vigência da Ata, passando a ter consumo regular após o 

término de sua validade, comprando os itens junto à empresa Conexão que, no pregão analisado, 

não foi vencedora apenas nesse item.  

Os itens comprados, todos junto à empresa Conexão, resultaram no faturamento de  

R$ 1.869.003,00 pela empresa, valor relacionado às notas fiscais 008651, 008678, 008722, 

008659, 008660, 008668, 008670, 008713, 008746, 009382, 009383, 009431, 009447, 009454, 

009463, 009474, 009498, 009501, 009528, 009562, 009569 e 009623.  

De forma a verificar os controles internos do Almoxarifado, foi realizada a observação da 

contagem de estoque referente a itens da licitação, bem como foi feita a visualização de registros 

de saída de itens para os setores, por amostra, com o objetivo de verificar a conformidade entre a 

quantidade lançada na ficha de prateleira, a informação cadastrada no HOSPUB e o recebimento 

pelo setor favorecido. 

Como resultado, após visita no Almoxarifado, em 20/07/2011, identificou-se a seguinte situação, 

ao comparar estoque real, saldo em ficha de prateleira e saldo no HOSPUB:  

 

Item Descrição 
Código 

HOSPUB 

Quantidade (Unidade) Diferença (Unidade) 

Ficha 

Prat. 
HOSPUB 

Estoque 

Físico 

Est. Físico x 

Ficha prat. 

Est. Físico x 

HOSPUB 

1 Equipo Sol. Parenterais 1914 0 0 0 0 0 

2 Equipo Interm. 2 vias 487 0 0 0 0 0 

3 Equipo interm. 4 vias 2392 300 0 300 0 0 

4 Extensor equipo soro 120 

cm 

1933 686 0 636 -50 636 

5 Extensor equipo soro 20 cm 4205 5.929 0 5.828 -101 5.828 

6 Equipo gotejador c/ corta-

fluxo 

485 89.202 

 

7.621 7.618 -81.584 -3 

7 Equipo pressão venosa 1646 217 217 218 1 1 

8 Equipo solução 

fotossensíveis 

2393 635 760 635 0 -125 

9 Equipo microgotas c/ bureta 6182 515 611 551 36 -60 
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Item Descrição 
Código 

HOSPUB 

Quantidade (Unidade) Diferença (Unidade) 

Ficha 

Prat. 
HOSPUB 

Estoque 

Físico 

Est. Físico x 

Ficha prat. 

Est. Físico x 

HOSPUB 

10 Equipo artroscopia 2623 750 830 770 20 -60 

11 Ponteira aspiração 20cm 2646 10 60 58 48 -2 

12 Tubo extensor 200 cm 7028 0 0 0 0 0 

13 Equipo Transfusão Sangue 1959 1.763 1.910 1.802 39 -108 

14 Plug adaptador sist. fechado 6927 62.138 59.168 60.276 -1.862 1.108 

 

Em relação ao item 6, verificou-se erro de lançamento na ficha de prateleira, em 18/07/2011, que 

alterou o saldo de 8.971 para 89.552. 

As diferenças identificadas ao comparar o estoque físico existente com os registros em ficha de 

prateleira e com os registros do HOSPUB, demonstram a fragilidade nos registros de estoque.  

Para verificar a conformidade entre a quantidade registrada no Sistema como enviado para os 

setores e o efetivo recebimento, solicitamos fichas de remessa de material, por amostragem. 

Como resultado, verificou-se que as quantidades são compatíveis entre o enviado (cadastrado no 

sistema) e o que uma pessoa assina ter recebido, no entanto não se consegue identificar quem foi 

o responsável pelo recebimento do material, uma vez que apenas é rubricado, como na Notas de 

Saída 201004003175, de 26/05/2010; 201004003637, de 29/04/2010. 

Ao se considerar a fragilidade dos registros, que apresentaram diferença entre a existência real, o 

controle manual (ficha de prateleira) e o HOSPUB (sistema), e a não identificação efetiva dos 

responsáveis por receber os materiais solicitados, tem-se a inadequação dos controles de estoque 

do Almoxarifado. Cabendo ressaltar que foram identificados registros manuscritos referentes a 

“vales”, para diversos produtos, denotando a prática de adiantamento de material pela empresa 

Conexão para o Hospital, antes da realização do empenho da despesa e emissão de nota fiscal, 

podendo corresponder a entregas realizadas antes mesmo da licitação. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.003106/2012-28, a ex-Diretora do HFB informou o que segue: 

“Encaminhei o documento a chefe do Almoxarifado à época e fui informada que a 

servidora não respondia mais pelo setor. Ao procurá-la fui informado que a mesma 

encontra-se em gozo de férias.  

Entendo que será precisa aguardar o retorno da servidora para que sejam 

complementadas as informações já prestadas a Auditoria à época dos trabalhos de 

campo em nossa Unidade.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A Unidade não esclareceu a falha apontada e demonstrada pela equipe de fiscalização, relativa à 

fragilidade nos registros de estoque. A dependência de fornecimento de informações por uma 

servidora específica demonstra a falta de mecanismos de controles primários adequados no 

almoxarifado da entidade. 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 164 

 

Recomendação 001: 

Estabelecer mecanismos de controle de estoque na farmácia e no almoxarifado, de modo que a 

utilização dos medicamentos e dos produtos para a saúde possa ser comprovada de maneira 

fidedigna, permitindo o seu rastreamento desde a aquisição até o destinatário final. 

 

 

 

2.1.1.38. CONSTATAÇÃO    

Insuficiência de controles de movimentação de medicamentos levando à impossibilidade de 

comprovação do destinatário final, causando um prejuízo de R$680.109,47. 

 

Fato: 

A Farmácia do HFB tem por característica a centralização do estoque de medicamentos, com 

remessa do Estoque Central para as áreas de Dispensação e Farmacologia (realiza o 

fracionamento de medicamentos), que funcionam na própria Farmácia, e para a Farmácia Satélite 

de Oncologia. 

Ao verificar os controles relativos ao estoque de medicamentos, foram constatadas as falhas 

descritas a seguir: 

a) Movimentação de medicamentos da Farmácia para a Farmácia Satélite de Oncologia 

(Código Hospub: SF-00001) 

Ao verificar as fichas utilizadas para registro da solicitação e entrega de medicamentos, 

considerando-se o período de 01/01 a 25/07/2011, verificou-se que: 

a.1) pedidos e registros de entrega são feitos de forma manual, por meio de ficha 

impressa, que depois tem os dados lançados no HOSPUB (sistema de gestão hospitalar) 

pela Farmácia Central. Não há o registro no HOSPUB da quantidade solicitada pela 

subfarmácia (farmácia da oncologia), limitando-se ao lançamento da movimentação da 

Farmácia Central para SF-00001; 

a.2) não há informação das datas do pedido, da coleta e da entrega dos medicamentos; 

identificação do solicitante (nome, matrícula, setor); identificação do responsável pela 

coleta e pela entrega do material; e dados do responsável pelo recebimento do material, 

campos não previstos na ficha impressa utilizada para o registro da movimentação de 

medicamentos; 

a.3) os campos não preenchidos não são inutilizados: embora a ficha relacione diversos 

medicamentos, os campos não preenchidos (medicamentos não solicitados) não são 

inutilizados, de forma que pode ocorrer alteração nos dados; 

a.4) as fichas são lançadas no HOSPUB em periodicidade aleatória, dessa forma, os 

lançamentos não correspondem às datas dos pedidos ou dos atendimentos. 

Dessa forma, não foi evidenciada a existência de controles internos que assegurassem a 

identificação da movimentação diária dos medicamentos e do responsável por cada lançamento e 

a compatibilidade entre os registros em ficha de estoque, quantidade real e informação constante 

do Hospub. 

Foi encaminhada a Solicitação de Fiscalização n° 2011.12114/025, com o objetivo de obter 

informações sobre a forma de distribuição dos medicamentos, considerando as etapas de 

recebimento dos pedidos das unidades demandantes, a coleta dos medicamentos, a entrega ao 

solicitante e o arquivamento das informações. Em resposta à SA, o farmacêutico apresentou o 

que segue: 
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“Recebimento dos pedidos – Os pedidos de reposição das sub farmácias são recebidos 

diariamente através de formulário próprio com a identificação do solicitante. E os 

pedidos de grade das clínicas são feitos e recebidos através do Sistema Hospub e 

impressos. 

Coleta dos medicamentos – Os medicamentos são separados de acordo com o descrito 

na solicitação com prévia crítica baseado na média de consumo semanal. 

Entrega ao solicitante – A farmácia possui mensageiros que após conferência junto ao 

solicitante retorna os formulários e pedidos impressos com as assinaturas. 

Arquivamento – Todos os formulários recebem um número sequencial e são arquivados 

separados por mês”. 

Quanto à ausência de controles internos adequados, o farmacêutico apresentou as seguintes 

informações, em resposta à Solicitação de Fiscalização n° 2011.12114/025: 

“Os pedidos de reposição das sub farmácias recebidos diariamente através de formulário 

assim como os pedidos de grade das clínicas recebidos através de login no Sistema 

Hospub indicam mecanismo de controle interno, porém a demanda aumentada e a 

quantidade reduzida de diaristas para realização das tarefas diárias ocasionam lapso por 

parte dos servidores envolvidos no processo e acabam descaracterizando a medida de 

controle. As falhas encontradas na identificação da movimentação e na alimentação dos 

dados estão sendo pontuadas e estamos envidando esforços para corrigir as falhas 

identificadas.” 

As informações apresentadas pelo Coordenador do Serviço de Farmácia indicam que haveria 

uma rotina destinada a manter o controle sobre a movimentação de medicamentos. No entanto, 

em sua própria resposta cita o lapso por parte dos servidores em função da demanda aumentada e 

da falta de diaristas. A ausência de controles adequados teve reflexo sobre os registros de 

movimentação de medicamentos, conforme descrito a seguir. 

 

b) Ausência de acompanhamento dos registros de medicamentos controlados 

A partir de consulta nos livros de registro específicos para medicamentos controlados, observou-

se que não há registro de movimentação para vários medicamentos durante determinado período. 

Em uma análise amostral referente aos lançamentos mais recentes dos medicamentos Tiopental 

0,5g (cp.), Bromazepam 3mg (cp.) e Midazolam 15mg/3 mL (amp.), verificou-se que houve 

interrupção de registros de entrada e de saída de todos eles entre fevereiro e abril de 2011, 

seguindo-se de contagem de estoque em 08 de abril de 2011 que evidenciou redução do 

quantitativo de medicamentos nesse período, conforme disposto a seguir: 

 

Data Medicamento Lançamento Movimento Saldo 

13/02/2011 Tiopental 0,5 g (F/A) Saída - R. 2654 01 27 

17/01/2011 Tiopental 0,5 g (F/A) Saída - R. 3563 01 26 

18/01/2011 Tiopental 0,5 g (F/A) Saída - R. 3762 01 25 

21/01/2011 Tiopental 0,5 g (F/A) Saída - R. 4333 01 24 

05/02/2011 Tiopental 0,5 g (F/A) Saída - R. 7524 01 23 

17/02/2011 Tiopental 0,5 g (F/A) Saída - R. 9866 01 22 

08/04/2011 Tiopental 0,5 g (F/A) Contagem de Estoque - 0 

   Diferença 22 
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Data Medicamento Lançamento Movimento Saldo 

27/02/2011 Bromozepam 3 mg cp Saída - R. 11662 a 11667 06 1.017 

08/04/2011 Bromozepam 3 mg cp Contagem de Estoque  510 

   Diferença 507 

 

Data Medicamento Lançamento Movimento Saldo 

27/02/2011 Midazolam 15 mg/3 mL 

ampola 
Saída - R. 11705 a 11706 05 916 

08/04/2011 Midazolam 15 mg/3 mL 

ampola 
Contagem de Estoque  0 

   Diferença 916 

 

Nenhum dos livros continha assinatura do responsável técnico pela movimentação do 

medicamento ou pelo lançamento de contagem de estoque no período analisado.  

Em virtude da falha observada, foi encaminhada a Solicitação de Fiscalização nº 

2011.12114/025, de 01/08/2011, com prazo para 02/08/2011, na qual foi solicitado à Unidade 

que justificasse a ausência de acompanhamento dos referidos registros por responsável técnico e 

da identificação do responsável pelos registros, que identificasse a pessoa responsável pelo 

acompanhamento dos medicamentos controlados e que justificasse a ausência de lançamentos no 

livro no período entre o final de fevereiro e a contagem de estoque, em 08/04/2011. 

Diante da ausência de resposta, sem que houvesse pedido de prorrogação do prazo ou 

informação sobre dificuldade em fornecer os dados, houve reiteração do pedido, por meio da 

Solicitação de Fiscalização nº 2011.12114/030, de 03/08/2011, com prazo para o mesmo dia, às 

16:30 horas. Novamente, não foram prestadas informações ou solicitado prazo para resposta. 

Apenas após o prazo apresentado na Solicitação e na reiteração, houve manifestação do 

farmacêutico, que solicitou prazo até 05/08/2011 para apresentar resposta, “em virtude da grande 

quantidade de informações solicitadas”. 

Não obstante a concessão de prazo, não houve manifestação do responsável pela Farmácia, no 

prazo que solicitou. Apenas em 08/08/2011, às 16 horas, foi encaminhada a seguinte resposta, do 

Coordenador do Serviço de Farmácia: 

“O referido lançamento encontrava-se atrasado devido a transferência (cedida para 

IPPMG-UFRJ) de uma servidora farmacêutica responsável pela tarefa e na tentativa de 

atualização dos registros, visto que no mês de fevereiro a abril não houve alimentação 

dos dados, acarretou falha na alimentação e atualização escriturada, contudo estamos 

envidando esforços para concluir tão logo as atualizações.” 

Deve-se destacar que a transferência de uma servidora não exime à Coordenação do Serviço de 

Farmácia de manter o acompanhamento de medicamentos controlados e a realização dos 

respectivos registros. 

Ao observar os lançamentos no Sistema Hospub, referentes aos medicamentos indicados, tem-se 

diferenças significativas nos registros, conforme apresentado a seguir. 
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Data Medicamento Lançamento Movimento Saldo 

24/01/2011 Tiopental 0,5 g (F/A) Saída para clínica Trauma 

Ortoped (código 47) 
22 0 

19/05/2011 Tiopental 0,5 g (F/A) Entrada  18 18 

 

Não há registro de movimentação, no Hospub, entre 24/01 e 19/05/2011, divergindo do 

acompanhamento realizado por meio do livro de registro, no qual havia saldo de 22 unidades, em 

17/02/2011, permanecendo o saldo até a baixa, por contagem de estoque, em 08/04/2011. Uma 

vez que a informação de movimentação no livro de registro indicou a existência de saldo em 

fevereiro de 2011, baixado em abril de 2011, sem identificação do destino, considera-se como 

prejuízo potencial o valor de R$ 290,84, correspondendo a 22 unidades, considerando os valores 

indicados no Hospub.  

 

Data Medicamento Lançamento Movimento Saldo 

31/03/2011 Bromozepam 3 mg cp SF-00002 30 1170 

12/04/2011 Bromozepam 3 mg cp Saída SF-00002 90 1080 

23/05/2011 Bromozepam 3 mg cp Saída SF-00002 e Serv. 

Oncologia 
510 570 

 

O Sistema apresenta diversos lançamentos de movimentação do Bromazepam 3 mg entre 15/02 e 

23/05/2011. Em 12/04/2011, no Hospub, o saldo inicial seria de 1.170 unidades, ao valor de 

46,80, ao passo que a contagem de estoque, em 08/04/2011, indicou que havia 510 comprimidos, 

representando uma diferença de 507 comprimidos entre a existência física (510) e o existente no 

sistema (1.170), quantidade que corresponde a R$ 20,28 de prejuízo potencial considerando-se o 

valor unitário de R$ 0,04 por comprimido.  

 

Data Medicamento Lançamento Movimento Saldo 

13/01/2011 Midazolam 15 mg/3 mL 

ampola 
Hospital de Ipanema 150 210 

27/01/2011 Midazolam 15 mg/3 mL 

ampola 
Hospital de Jacarepagua 500 710 

11/02/2011 Midazolam 15 mg/3 mL 

ampola 
Central Abast Farm  
(código Hospub 182) 

40 670 

11/02/2011 Midazolam 15 mg/3 mL 

ampola 
Hospital Antonio Pedro 90 580 

20/05/2011 Midazolam 15 mg/3 mL 

ampola 
Hospital Albert  
Schweitzer 

500 1080 
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Quanto ao medicamento Midazolam, os registros no Sistema Hospub apresentam saldo inicial de 

360 comprimidos, em 01/01/2011. No livro não há registros de saída desse medicamento de 

27/02/2011 até a data em que foi constatado o saldo zerado. Durante a visita realizada pela 

equipe de fiscalização, posterior à última data do registro de entrada (20/05/2011) foi encontrado 

saldo zerado. Dessa forma, considera-se o prejuízo potencial de R$ 556,60, referente aos 

registros de entrada do material, uma vez que não havia comprimidos na Farmácia. 

As diferenças de registro entre os dados dos livros de registro específico e as informações 

cadastradas no Sistema Hospub resultam em prejuízo potencial de R$ 867,72. 

 

c) Inconsistências nos registros de movimentação do medicamento oncológico Ácido 

Zoledrônico 

Foi realizada verificação do estoque do medicamento oncológicos e correspondentes registros, 

considerando os dados cadastrados no Sistema HOSPUB, os registros realizados nas Fichas de 

Movimentação de Medicamento utilizadas pela farmácia (fichas de prateleira) e nas Fichas de 

Medicamentos Padronizados da Farmácia Satélite, documento utilizado para a transferência de 

medicamentos da Farmácia (Estoque Central) para a Farmácia Satélite de Oncologia (SF-00001), 

além de inspeção física realizada no CAF – Farmácia Central do Hospital Federal de 

Bonsucesso/RJ e na Sub Farmácia da Oncologia. As verificações consideraram a movimentação 

dos medicamentos no período de 01/01 a 25/07/2011.  

 

Como resultado, foram identificadas as seguintes falhas:  

c.1) Ficha de movimentação de medicamento indicando saldo inicial zero na abertura do 

ano de 2011, enquanto no Hospub constam 171 unidades, no valor total de R$ 

101.232,00. 

c.2) Erro no saldo do medicamento apresentado na ficha de prateleira, na movimentação 

do dia 30/03/2011. O saldo constante do dia 21/03/2011 era de 40 unidades e, após uma 

saída de 04 unidades no dia 30/03, o saldo apresentado na referida ficha passou para 56 

em vez de 36. 

c.3) Transferência para a sub farmácia (SF) 00002, no dia 14/03/2011, conforme 

documento 201103000830, de 171 unidades (frascos/ampolas), apesar de o 

farmacêutico responsável pela CAF – Farmácia Central do Hospital ter informado 

verbalmente que as transferências do ácido zoledrônico são realizadas apenas para a 

farmácia satélite, não havendo envio para a dispensação (SF-00002). 

c.4) Ficha de movimentação de medicamento com lançamento de contagem de estoque, 

em 12/11/2010, reduzindo o estoque em 6 unidades (frascos/ampolas), o que resultou 

em saldo zerado, sem que haja justificativa para a baixa. 

c.5) Distribuição a paciente de mais de uma unidade do medicamento em análise por 

intermédio do mesmo receituário, que foi reaproveitado para a entrega de novas doses 

do mesmo medicamento. 

c.6) As Fichas de Medicamentos Padronizados da Farmácia Satélite de Oncologia 

disponibilizadas indicaram o pedido de 148 unidades (frascos/ampolas) pela Farmácia 

de Oncologia, dos quais 64 foram disponibilizados, enquanto a Ficha de Movimentação 

de Estoque indicava o envio de 56 unidades. No Hospub, há registro de remessa de 93 

unidades para a SF-00001.  
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Com base nas análises dos controles de movimentação do Ácido Zoledrônico 4 mg, para o 

período de 01/01 a 25/07/2011, identificou-se a existência de prejuízos potenciais na referida 

movimentação, no montante de R$ 104.784,00 (cento e quatro mil setecentos e oitenta e quatro 

reais), tendo em vista que, além da movimentação do dia 14/03/2011, de 171 unidades do 

Medicamento – Ácido Zoledrônico 4 mg para a sub farmácia 00002, sem respaldo documental, 

consta também a diminuição do saldo de 06 unidades no dia 12/11/2010, referente à contagem de 

estoque, movimentação que, de acordo com informações verbais do farmacêutico responsável 

pela CAF – Farmácia Central do Hospital Federal de Bonsucesso/RJ, não se conseguiu 

esclarecer. 

 

d) Inconsistências nos registros de movimentação do medicamento oncológico Capecitabina 

500 mg 

Foi realizada verificação do estoque do medicamento oncológicos e correspondentes registros, 

considerando os dados cadastrados no Sistema HOSPUB, os registros realizados nas Fichas de 

Movimentação de Medicamento utilizadas pela farmácia (fichas de prateleira) e nas Fichas de 

Medicamentos Padronizados da Farmácia Satélite, documento utilizado para a transferência de 

medicamentos da Farmácia (Estoque Central) para a Farmácia Satélite de Oncologia (SF-00001), 

além de inspeção física realizada no CAF – Farmácia Central do Hospital Federal de 

Bonsucesso/RJ e na Sub Farmácia da Oncologia. As verificações consideraram a movimentação 

dos medicamentos no período de 01/01 a 25/07/2011. A seguir, as falhas identificadas:  

d.1) Ficha de movimentação de medicamento indicando saldo inicial zero na abertura 

do ano de 2011, enquanto no Hospub constam 8.140 comprimidos, no valor total de R$ 

118.154,60. 

d.2) Ficha da movimentação de medicamento indicando saldo de 720 comprimidos em 

12/04/2011 seguido de contagem de estoque realizada em 13/04/2011, que evidenciou 

saldo de 480 comprimidos, quantidade que passou a ser o novo saldo, ao passo que não 

consta o registro no Hospub. 

d.3) Ficha de movimentação de medicamento indicou saída de 1.200 comprimidos, em 

25/05/2011, sem identificar a unidade de destino. 

d.4) Ficha de movimentação de medicamento com lançamento de “baixas não dadas”, 

em 29/06/2011, reduzindo o estoque em 1.200 comprimidos, o que resultou em saldo 

zerado, sem que haja justificativa para a diminuição da quantidade ou informação da 

unidade de destino. 

d.5) Divergência na quantidade movimentada entre a Farmácia e a Farmácia Satélite de 

Oncologia: 

- As Fichas de Medicamentos Padronizados da Farmácia Satélite de Oncologia 

disponibilizadas indicaram o pedido de 10.870 comprimidos pela Farmácia de 

Oncologia, dos quais 8.460 foram disponibilizados.  

- A Ficha de Movimentação de Estoque da Farmácia Central indicava o envio de 

9.480 comprimidos. 

- No Hospub, há registro de remessa de 20.260 comprimidos para a SF-00001 e de 

480 comprimidos para o Serviço de Oncologia, totalizando 20.740 comprimidos no 

período. 

d.6) Já na Farmácia Satélite de Oncologia (SF-00001 ou Serviço de Oncologia) 

ocorre a entrega de medicamentos a pacientes. Foi analisada a movimentação da 
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Capecitabina por meio verificação dos receituários que embasam tais entregas, tendo 

sido identificadas as seguintes inconsistências:  

- ausência de registros, no Hospub, da saída de Capecitabina 500 mg no período de 

01/01/2011 a 28/04/2011;  

- diferença entre a quantidade informada como saída no Hospub (13.288 

comprimidos) e a quantidade identificada em receituários disponibilizados (5.364 

comprimidos); 

- utilização do mesmo receituário para entregas de ciclos de tratamento diferentes 

(indicação médica de 14 dias e receituário com duas entregas somando 28 dias de 

tratamento); 

- ausência de registro dos casos de não fornecimento de medicamentos receitados a 

pacientes devido à inexistência no estoque da Farmácia de Oncologia. 

 

Quanto às divergências identificadas na movimentação representada pela entrega de 

medicamentos da Farmácia Satélite de Oncologia para os pacientes, em relação à Capecitabina 

500 mg, o Coordenador do Serviço de Farmácia apresentou a seguinte justificativa, em resposta 

à Solicitação de Fiscalização nº 2011.12114/026, quanto às falhas descritas no item d.6: 

“Neste item, ocorreu uma falha na alimentação do sistema nos registros de saída, 

contudo estamos envidando esforços para concluir tão logo as atualizações no Hospub”.  

“A diferença encontrada entre a quantidade de saída no Hospub e quantidade 

identificada nos receituários, dá-se em virtude de lapso quanto a atualização dos 

lançamentos”.  

“Trata-se medicamento citostático de uso continuo e o seu fracionamento pode acarretar 

riscos ao operador, além disso, existe agendamento para retorno do paciente, o qual 

possibilita gerenciar a distribuição do medicamento, e neste caso o paciente estaria com 

comprimidos em quantidade suficiente até o retorno a consulta agendada”.  

“Não há nenhum tipo de registro por parte da farmácia, nos casos de não fornecimento”.  

 

Com base nas análises dos controles de movimentação de Capecitabina 500 mg entre a Farmácia 

e a Farmácia Satélite de Oncologia, considerado o período de 01/01 a 25/07/2011, identifica-se a 

existência de prejuízos potenciais na referida movimentação, no montante de R$ 156.434,60, em 

virtude da ausência de comprovação da utilização de 13.876 comprimidos do medicamento. 

Desse total, R$ 118.154,60 são referentes ao saldo inicial constante do Sistema Hospub, que não 

consta na ficha de prateleira, e R$ 38.280,00 correspondem à baixa de 240 comprimidos 

decorrente da contagem de estoque, 1.200 comprimidos sem identificação da unidade de destino 

e outros 1.200 comprimidos cadastrados como “baixa não dada” sem identificação da unidade de 

destino, ao custo de R$ 14,50 cada comprimido. 

Em relação à entrega de comprimidos a pacientes, tem-se o registro do recebimento de 8.460 

comprimidos pela Farmácia de Oncologia, considerando as fichas de registro manual de 

movimentação entre a Farmácia (estoque central) e a subfarmácia. A partir dos receituários 

disponibilizados, tem-se saída de 6.390 comprimidos, sendo 1.026 comprimidos relativos a 

entregas realizadas no ano de 2010, resultando em 5.364 comprimidos cuja entrega tem 

comprovação em receituários. Na inspeção física, o saldo estaria zerado. Dessa forma, houve 

diferença de 3.096 comprimidos, enviados para a Farmácia de Oncologia, dos quais não há 

registro de entrega a pacientes, totalizando R$ 44.892,00. 
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A diferença entre a quantidade informada como saída no Hospub no período analisado (13.288 

comprimidos) e a quantidade identificada em receituários disponibilizados (5.364 comprimidos) 

reafirma a inconsistência dos dados lançados no sistema, o que evidencia a fragilidade das 

informações cadastradas, em virtude do lançamento intempestivo e da ausência de verificações 

de conformidade entre os dados cadastrados no sistema, os documentos comprobatórios e o saldo 

real, confirmando a inexistência de controles internos adequados. 

Dessa forma, tem-se prejuízo potencial na movimentação do medicamento no valor de R$ 

201.326,60, sendo R$ 156.434,60 referente à movimentação da Farmácia Central para a 

Farmácia Satélite de Oncologia e R$ 44.892,00 referente à entrega da Farmácia Satélite de 

Oncologia para pacientes. 

De forma adicional, a ausência de registro pela Farmácia Satélite de Oncologia nos casos de 

medicamento receitado mas não entregue ao paciente por falta do item em estoque impossibilita 

o conhecimento da real demanda para estimar a quantidade necessária para aquisição e ocasiona 

prejuízo direto aos pacientes em tratamento, configurando-se em grave falha de gestão por parte 

da Farmácia.  

 

e) Inconsistências nos registros de movimentação do medicamento oncológico Imanitibe 400 

mg 

Foi observada a movimentação do medicamento Imanitibe 400 mg, do estoque central da 

Farmácia para a Farmácia Satélite de Oncologia e a entrega de medicamentos da Subfarmácia 

para o paciente, considerando-se o período de 01/01 a 25/07/2011, quanto aos controles da 

movimentação de medicamentos e a existência de documentos comprobatórios da destinação dos 

medicamentos. 

A movimentação da Farmácia para a Farmácia Satélite de Oncologia foi verificada a partir da 

Ficha de Medicamentos Padronizados da Farmácia Satélite, Ficha de Movimentação de 

Medicamento (ficha de prateleira) e Ficha de Estoque emitida pelo Sistema Hospub. Como 

resultado, foram identificadas as seguintes inconsistências: 

e.1) Ficha de movimentação de medicamento indicando saldo inicial zero na abertura do 

ano de 2011, enquanto no Hospub constam 1.170 comprimidos, no valor de R$ 

244.587,15. 

e.2) Ficha da movimentação de medicamento indicou o recebimento de 30 

comprimidos, em 18/02/2011, como empréstimo do Hospital do Andaraí, seguido da 

devolução da mesma quantidade, em 24/03/2011. No Hospub, consta recebimento de 60 

comprimidos do Hospital do Andarai (30 em 24/02/2011 e 04/04/2011), com a 

devolução de 90 comprimidos em 15/04/2011. 

e.3) Ficha de movimentação de medicamento consta saída de 30 comprimidos para 

“D.A.” (sigla correspondente à Divisão Administrativa), ao passo que não consta o 

registro no Hospub. 

e.4) Ficha de movimentação de medicamento com lançamento de baixa não dadas, em 

20/07/2011, reduzindo o estoque em 210 comprimidos, o que resultou em saldo zerado, 

sem que haja justificativa para a baixa não dada. 

e.5) Hospub indica saldo final 30 comprimidos, em 20/07/2011. No entanto, ao visitar a 

Farmácia, em 26/07/2011, não havia nenhum medicamento. 

e.6) Divergência na quantidade movimentada entre a Farmácia e a Farmácia Satélite de 

Oncologia: 
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- As Fichas de Medicamentos Padronizados da Farmácia Satélite de Oncologia 

disponibilizadas indicaram o pedido de 830 comprimidos pela Farmácia de 

Oncologia, dos quais 300 foram disponibilizados.  

- A Ficha de Movimentação de Estoque indicava o envio de 1.620 comprimidos. 

- No Hospub, há registro de remessa de 2.970 comprimidos para a SF-00001. 

e.7) Na verificação da movimentação de medicamentos realizada da Farmácia Satélite 

de Oncologia, tem-se a entrega de medicamentos a pacientes, de forma que foram 

verificados os receituários comprobatórios de tais entregas, com a identificação das 

seguintes inconsistências:  

- realização de diversos registros de entrada para a Farmácia Satélite de Oncologia 

(SF-00001), no período de 06/06/2011 a 20/07/2011, sem nenhum lançamento de 

movimentação entre janeiro e maio de 2011; 

- ausência de registros de saída de Imanitib 400 mg no exercício de 2011, embora 

haja receituários de entrega de medicamentos a pacientes; 

- ausência de registro dos casos de não fornecimento de medicamentos receitados a 

pacientes pela inexistência no estoque da Farmácia de Oncologia; 

- Na prescrição efetuada por médica do Hospital, em 25/05/2011, foi receitado 

Glivec 400 mg 45 cp, para administração de 1 ½ cp ao dia. No entanto, o registro 

indica a entrega de 60 cp. Não consta a assinatura da pessoa que recebeu o 

medicamento; e 

- inexistência de verificação entre os dados lançados no Hospub e a situação real dos 

estoques.  

Em relação às divergências identificadas na movimentação representada pela entrega de 

medicamentos da Farmácia Satélite de Oncologia para os pacientes, em relação à Imanitib 400 

mg, o Coordenador do Serviço de Farmácia apresentou a seguinte justificativa, em resposta à 

Solicitação de Fiscalização nº 2011.12114/026, quanto às falhas descritas no item e.7: 

“A concentração de registros ocorrida no período de 06/06/2011 à 20/07/2011, dá-se em 

virtude da tentativa de atualização dos registros, visto que o período de Janeiro a maio 

do mesmo ano não houve alimentação dos dados no referido sistema”.  

“Neste item, ocorreu uma falha na alimentação do sistema nos registros de saída, 

contudo estamos envidando esforços para concluir tão logo as atualizações no Hospub”.  

“Não há nenhum tipo de registro por parte da farmácia, nos casos de não fornecimento”.  

“O medicamento em questão é um potente imunossupressor de uso continuo e o seu 

fracionamento pode acarretar riscos ao operador, além disso, existe agendamento para 

retorno do paciente, o qual possibilita gerenciar a distribuição do medicamento, e neste 

caso o paciente estaria com comprimidos em quantidade suficiente até o retorno a 

consulta agendada”.  

“Não, conforme descrito no tem acima, esta farmácia encontra-se com quantitativo 

reduzido de funcionários diarista, dessa forma, impossibilitando a realização de 

verificações”.  

Com base nas análises dos controles de movimentação de Imanitibe 400 mg entre a Farmácia e a 

Farmácia Satélite de Oncologia, considerado o período de 01/01 a 25/07/2011, identifica-se a 

existência de prejuízos potenciais na referida movimentação, no montante de R$ 261.891,15, 

sendo R$ 244.587,15 referente ao saldo inicial constante do Hospub que não consta na ficha de 

prateleira, somado a R$ 17.304,00, que corresponde a baixa de 210 comprimidos decorrente de 
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“baixa não dada” sem que houvesse justificativa para a baixa, ao custo de R$ 82,40 cada 

comprimido. A saída D.A. não consta do Hospub mas teve a documentação apresentada pela 

Divisão Administrativa do Hospital, correspondendo ao cumprimento de ordem judicial. 

Em relação à entrega de comprimidos a pacientes, tem-se que foram solicitados 630 

comprimidos pela Farmácia Satélite de Oncologia para a Farmácia, mas apenas 300 

comprimidos foram disponibilizados, considerando as fichas de registro manual de 

movimentação entre a Farmácia (estoque central) e a subfarmácia. Em contrapartida, a ficha de 

movimentação de medicamento (ficha de prateleira) registra a remessa de 1.620 comprimidos, 

resultando em uma diferença de 1.320 comprimidos, que corresponde a R$ 108.768,00. 

A partir dos receituários disponibilizados, tem-se documentos que indicam a saída de 210 

comprimidos entregues em 2011. Como não houve justificativa para a ausência de assinatura da 

pessoa que recebeu 60 comprimidos, referente a pedido de 25/05/2011, debita-se tais 

comprimidos dos receituários apresentados. Na inspeção física, havia 120 comprimidos em 

estoque, em 4 caixas com 30 comprimidos cada. As caixas não apresentavam a informação 

“venda proibida ao comércio”. A movimentação indica entrega comprovada referente a 270 

comprimidos, havendo uma diferença de 30 comprimidos em relação à quantidade recebida pela 

Farmácia Satélite de Oncologia (300), que corresponde a R$ 2.472,00. 

Os valores informados totalizam R$ 373.131,15 em prejuízo potencial na movimentação do 

medicamento. 

A diferença nos registros de remessa para a Farmácia Satélite de Oncologia – no Hospub 2.970 

comprimidos, na ficha de prateleira 1.620 comprimidos e as informações de pedido registram 

apenas 300 comprimidos – reafirmam a inconsistência dos dados lançados no sistema, o que 

evidencia a fragilidade das informações cadastradas, em virtude do lançamento intempestivo e da 

ausência de verificações de conformidade entre os dados cadastrados no sistema, os documentos 

comprobatórios e o saldo real, confirmando a inexistência de controles internos adequados. 

Em virtude das falhas identificadas na movimentação de medicamentos oncológicos (c, d, e), foi 

encaminhada a Solicitação de Fiscalização nº 2011.12114/025, de 01/08/2011, com prazo para 

02/08/2011, na qual foi solicitada manifestação a respeito das inconsistências relacionadas. 

Diante da ausência de resposta, sem que houvesse pedido de prorrogação do prazo ou 

informação sobre dificuldade em fornecer os dados, houve reiteração do pedido, por meio da 

Solicitação de Fiscalização nº 2011.12114/030, de 03/08/2011, com prazo para o mesmo dia, às 

16:30 horas. Novamente, não foram prestadas informações ou solicitado prazo para resposta. 

Apenas após o prazo apresentado na Solicitação e na reiteração, houve manifestação do 

farmacêutico, que solicitou prazo até 05/08/2011 para apresentar resposta, “em virtude da grande 

quantidade de informações solicitadas”. 

Não obstante a concessão de prazo, não houve manifestação do responsável pela Farmácia, no 

prazo que solicitou. Apenas em 08/08/2011, às 16 horas, foram encaminhadas as seguintes 

respostas pelo Coordenador do Serviço de Farmácia:  

“Tendo em vista a grande demanda de recebimento de receituários, prescrições e 

requisições, e a quantidade reduzida de diaristas para realizar a tarefa, o referido 

lançamento encontrava-se atrasado, visto que no mês de Janeiro não houve alimentação 

dos dados, e na tentativa de atualização dos registros a lançamento acarretou falha na 

alimentação do sistema nos registros de saída, contudo estamos envidando esforços para 

concluir tão logo as atualizações no Hospub”. (em relação ao medicamento 

Capecitabina) 

“Assim como no item anterior, a grande demanda, e a quantidade reduzida de diaristas 

para realizar a tarefa, ocasionou atraso nos lançamentos, principalmente no mês de 

janeiro quando não houve alimentação dos dados, e na tentativa posterior de atualização 
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dos registros acarretou falha na alimentação do sistema nos registros de saída, contudo 

estamos envidando esforços para concluir tão logo as atualizações no Hospub.” (em 

relação aos medicamentos Ácido Zoledrônico e Imanitibe) 

Apesar das respostas apresentadas, não houve informação que justificasse as diferenças 

identificadas ao observar os registros nas fichas em relação aos dados no Sistema Hospub. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, o gestor informou as 

providências a serem adotadas, entretanto sobre o ponto específico da constatação não houve 

manifestação do gestor: 

“Um dos principais problemas verificados nas diversas constatações apontadas, é que 

não foram observadas com a determinação necessária, as melhores soluções para a 

Administração, no que diz respeito o trinômio: eficiência, eficácia e efetividade 

(competitividade, transparência, preço, custo, garantia, procedimentos etc.).  

Ressaltando que este fenômeno não nos parece restrito à nossa Unidade, estamos 

revendo internamente os procedimentos adotados nos casos apontados, bem como, em 

outras situações semelhantes, levantando as inconformidades e seus possíveis fatores 

geradores, de modo a adotarmos medidas saneadoras em curto prazo e de modo efetivo.  

Dentre estas medidas, já revisamos as atividades de armazenagem, compras e contratos, 

introduzindo modificações nos processos e adequações de pessoal. Estamos também 

levantando as necessidades de treinamentos específicos para capacitação dos servidores 

desses setores, de modo a buscarem maior integração com as áreas funcionais; 

refinamento no uso das ferramentas de controle e gestão; conhecimento e 

desenvolvimento dos produtos, mercado e fornecedores; aplicação sistemática da 

análise de valor; preocupação com custos totais e marginais; minimização dos 

julgamentos subjetivos mediante implantação de parâmetros técnicos e de conduta ética; 

participação na introdução e padronização de materiais, equipamentos e serviços; ênfase 

no compartilhamento de informações interna e externamente e, de maneira geral, 

aprimoramento das competências, com foco estratégico e postura proativa. 

Necessitamos de profissionais mais capacitados e comprometidos institucionalmente, 

perpassando todos os níveis, de modo a consolidar a função Suprimentos como geradora 

de valor, e não apenas um centro de custos.  Especificamente com relação aos informes 

e a fim de mitigar as não conformidades apontadas resolvemos adotar as seguintes 

práticas: A aquisição de equipamentos passou a ser submetida a um fórum com 

representantes da Direção Geral, Divisão de Planejamento, SADT, Clínicas Médicas e 

Enfermagem onde é discutida a prioridade e oportunidade dessas compras; As pesquisas 

de mercado e principais passos do processo de compra são agora orientados e assinados 

por servidores; É recomendado às firmas que as propostas de preço sejam apresentadas 

em papel timbrado das empresas ou preenchidas em campo próprio de planilha enviada 

pelo HFB, necessariamente, em ambos os casos, com assinatura e identificação do 

responsável, data de emissão e de validade da proposta; Quando da elaboração dos 

Termos de Referência, onde constam as especificações dos produtos, estamos buscando 

maiores informações de mercado, de modo a obter descrições com a maior abrangência 

possível, ampliando a concorrência; A sala de videocirurgia se encontra em uso desde 

03 de outubro de 2011; Estamos implantando novos procedimentos junto à Comissão de 

Padronização, no sentido de garantir o registro de critérios objetivos quando da 

desclassificação de amostras de materiais nos processos licitatórios; Nas solicitações de 

compras feitas pelo Almoxarifado são anexados cópias dos relatórios de movimentação 

de estoque com respectivo saldo disponível, demonstrando a real necessidade dos 
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quantitativos de suprimento; Foram corrigidas as divergências de estoque do 

Almoxarifado entre o físico e o registrado no sistema HOSPUB; Foi efetivada a 

renovação do quadro de pessoal do Almoxarifado, implantação de novos procedimentos 

de controle e treinamento da equipe; Foi providenciada a correta identificação dos 

materiais estocados, alterando o layout, identificação dos endereçamentos e saneando os 

estoques do Almoxarifado; Estamos promovendo a gradativa readequação dos níveis de 

estoque;  Estamos iniciando estudo para adequação do quadro de funcionários, de forma 

a atender as atividades de pesquisa e controle inerentes aos processos de suprimentos, 

como também, pleiteando novos servidores; Estamos adaptando as fichas de solicitação 

de medicamentos, de modo a constar data do pedido de entrega do medicamento, 

identificação do solicitante, do atendente e do responsável pelo recebimento dos 

medicamentos; Com relação aos campos não preenchidos nas fichas de fornecimento de 

medicamentos, já existe orientação para inutilizá-los, de forma a evitar a alteração dos 

dados; Estamos estudando a implementação das solicitações de abastecimento da sub 

farmácia através do sistema HOSPUB; Já foi designada nova farmacêutica responsável 

pelo processo de recebimento, guarda e fornecimento dos medicamentos controlados, 

bem como, dos respectivos registros; O problema em relação às inconsistências nos 

registros de movimentação do sistema HOSPUB está sendo sanado, através do aumento 

do quantitativo de servidores que realizam a alimentação desse sistema para a 

manutenção dos seus registros atualizados; Reformulamos os documentos utilizados 

para atualização dos dados do sistema denominados “espelho de dispensação” os quais 

foram revisados e devidamente atualizados; Substituição do Coordenador do Serviço de 

Farmácia; Realocação de mais dois farmacêuticos para trabalhar na Farmácia Central 

com o intuito de garantir uma melhor eficiência no acompanhamento dos estoques do 

Serviço de Farmácia; Desenvolvimento de mecanismos e criação de protocolos para a 

garantia da melhor utilização do erário público; Negociações no processo licitatório 

realizadas via sistema comprasnet; Revisão dos procedimentos da licitação e 

contratação de modo a buscarmos mais agilidade e menos tempo de 

contratação/compra; No caso de Gases Medicinais a gestão do suprimento esta sendo 

transferida para Farmácia com alteração na fiscalização, controle e atestação das notas 

fiscais.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em sua manifestação o gestor informou as providências em andamento para saneamento dos 

apontamentos da equipe de fiscalização, entretanto sobre as falhas abordadas especificamente 

nesta constatação não houve manifestação do gestor. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa a saída de medicamentos sem identificação e registro do destino, 

causando prejuízo à administração. 

Recomendação 002: 

Estabelecer mecanismos de controle de estoque na farmácia e no almoxarifado, de modo que a 

utilização dos medicamentos e dos produtos para a saúde possa ser comprovada de maneira 

fidedigna, permitindo o seu rastreamento desde a aquisição até o destinatário final. 
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2.1.1.39.  CONSTATAÇÃO   

Verificação de não cumprimento da carga horária por farmacêutico responsável pela 

Farmácia Central. 

 

Fato: 

Em duas visitas realizadas à farmácia, verificou-se a ausência do Farmacêutico responsável pelo 

setor (matrícula Siape 1533970), obtendo-se a informação de que o responsável trabalharia na 

farmácia apenas às segundas, quartas e sextas-feiras. Todavia, ao consultar o SIAPE, há registro 

de jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo detentor de DAS 101-2 (Gerente). 

De forma a obter manifestação a respeito do não cumprimento de carga horária identificado, 

foram encaminhadas as Solicitações de Fiscalização nº 2011.12114/025, para o farmacêutico, e 

2011.12114/027, para o Diretor do Hospital, de forma a acolher manifestação sobre o assunto, as 

quais foram reiteradas pela SF n.º 2011.12114/030. 

Apenas após o prazo apresentado na solicitação e na reiteração, houve manifestação do 

farmacêutico, que solicitou prazo até 05/08/2011 para apresentar resposta, “em virtude da grande 

quantidade de informações solicitadas”. 

Não obstante a concessão de prazo, não houve manifestação do responsável pela Farmácia, no 

prazo que solicitou. Apenas em 08/08/2011, às 16 horas, foi encaminhada a seguinte resposta, do 

Coordenador do Serviço de Farmácia, com a informação sobre os dias e horários de sua atuação 

e de seu substituto: 

“Segundas, Quartas e Sextas de 07:00 às 17:00h e Sábados de 07:00 às 19:00h e ainda 

sobre aviso no telefone corporativo (número do telefone)”. 

Embora perguntado, não apresentou qualquer informação sobre os dias e horários de atuação de 

profissional que atue como substituto na Farmácia. 

O Diretor do Hospital (matrícula Siape 6643112), por meio do Ofício nº 

1986/2011/DIGER/HFB, de 05/08/2011, apresentou a seguinte manifestação: 

“Nos primeiro dias de junho, ao assumir a Direção Geral do Hospital Federal de 

Bonsucesso, iniciei os trabalhos de gestão, com visita das áreas prioritárias nos seis 

prédios do Complexo Hospitalar, bem como reuniões envolvendo os conjuntos de 

Profissionais das áreas administrativas e técnicas, dividindo-os em grupos temáticos. 

Na sequencia, foram estabelecidas agendas individuais de encontro das diversas chefias 

formais e das chefias por reconhecimento com o Núcleo Diretor do Hospital. Entre 

essas reuniões, a do dia 22/06/11, recebemos o Sr (...), chefe do Serviço de Farmácia 

desse Hospital. 

Naquela ocasião, entre outros assuntos pertinentes ao adequado funcionamento daquele 

Serviço, foi também definida a jornada de trabalho de 40 horas semanais de 

funcionários detentores de D.A.S., os com dupla matrícula e os cedidos. 

Nesta mesma data, na presença da Chefia, entramos em contato telefônico com a Dra. 

(...), Superintendente de Vigilância Sanitária do SMS e sua Chefia Imediata naquele 

Órgão. 

Foi então solicitada à cessão de seu funcionário (...), para que fosse possível dedica-se 

em horário integral ao Serviço de Farmácia do HFB, considerando os valores 

financeiros significativos envolvidos com o adequado abastecimento de medicamentos 

ao Hospital, bem como as responsabilidades da Chefia do Serviço de Farmácia. 
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Ficou acordado entre nós naquela reunião que se a cessão pleiteada não se efetivasse até 

o final do mês de julho, a partir de agosto seu horário de trabalho deveria incorporar um 

plantão de 12 horas aos sábados; cessando a atividade como alcançável. Comprometeu-

se o Dr. (...) a cumprir a carga horária definida em dois dias da semana, de 8 horas, um 

dia na semana de 12 horas e sábado, 12 horas. 

Informo que o citado horário foi comunicado à Divisão de Recursos Humanos, para 

constar na sua ficha funcional, a partir de 01/08/11.” 

As visitas realizadas na Farmácia pela equipe de fiscalização evidenciaram o não cumprimento 

da carga horária pelo Chefe do Serviço de Farmácia até o final do mês de julho de 2011, situação 

que independe da cessão ao Hospital, uma vez que se trata de cargo que prevê jornada de 

trabalho de 40 horas semanais.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, o gestor informou as 

providências a serem adotadas, entretanto sobre o ponto específico da constatação não houve 

manifestação do gestor: 

“Um dos principais problemas verificados nas diversas constatações apontadas, é que 

não foram observadas com a determinação necessária, as melhores soluções para a 

Administração, no que diz respeito o trinômio: eficiência, eficácia e efetividade 

(competitividade, transparência, preço, custo, garantia, procedimentos etc.).  

Ressaltando que este fenômeno não nos parece restrito à nossa Unidade, estamos 

revendo internamente os procedimentos adotados nos casos apontados, bem como, em 

outras situações semelhantes, levantando as inconformidades e seus possíveis fatores 

geradores, de modo a adotarmos medidas saneadoras em curto prazo e de modo efetivo.  

Dentre estas medidas, já revisamos as atividades de armazenagem, compras e contratos, 

introduzindo modificações nos processos e adequações de pessoal. Estamos também 

levantando as necessidades de treinamentos específicos para capacitação dos servidores 

desses setores, de modo a buscarem maior integração com as áreas funcionais; 

refinamento no uso das ferramentas de controle e gestão; conhecimento e 

desenvolvimento dos produtos, mercado e fornecedores; aplicação sistemática da 

análise de valor; preocupação com custos totais e marginais; minimização dos 

julgamentos subjetivos mediante implantação de parâmetros técnicos e de conduta ética; 

participação na introdução e padronização de materiais, equipamentos e serviços; ênfase 

no compartilhamento de informações interna e externamente e, de maneira geral, 

aprimoramento das competências, com foco estratégico e postura proativa. 

Necessitamos de profissionais mais capacitados e comprometidos institucionalmente, 

perpassando todos os níveis, de modo a consolidar a função Suprimentos como geradora 

de valor, e não apenas um centro de custos.  Especificamente com relação aos informes 

e a fim de mitigar as não conformidades apontadas resolvemos adotar as seguintes 

práticas: A aquisição de equipamentos passou a ser submetida a um fórum com 

representantes da Direção Geral, Divisão de Planejamento, SADT, Clínicas Médicas e 

Enfermagem onde é discutida a prioridade e oportunidade dessas compras; As pesquisas 

de mercado e principais passos do processo de compra são agora orientados e assinados 

por servidores; É recomendado às firmas que as propostas de preço sejam apresentadas 

em papel timbrado das empresas ou preenchidas em campo próprio de planilha enviada 

pelo HFB, necessariamente, em ambos os casos, com assinatura e identificação do 

responsável, data de emissão e de validade da proposta; Quando da elaboração dos 

Termos de Referência, onde constam as especificações dos produtos, estamos buscando 

maiores informações de mercado, de modo a obter descrições com a maior abrangência 
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possível, ampliando a concorrência; A sala de videocirurgia se encontra em uso desde 

03 de outubro de 2011; Estamos implantando novos procedimentos junto à Comissão de 

Padronização, no sentido de garantir o registro de critérios objetivos quando da 

desclassificação de amostras de materiais nos processos licitatórios; Nas solicitações de 

compras feitas pelo Almoxarifado são anexados cópias dos relatórios de movimentação 

de estoque com respectivo saldo disponível, demonstrando a real necessidade dos 

quantitativos de suprimento; Foram corrigidas as divergências de estoque do 

Almoxarifado entre o físico e o registrado no sistema HOSPUB; Foi efetivada a 

renovação do quadro de pessoal do Almoxarifado, implantação de novos procedimentos 

de controle e treinamento da equipe; Foi providenciada a correta identificação dos 

materiais estocados, alterando o layout, identificação dos endereçamentos e saneando os 

estoques do Almoxarifado; Estamos promovendo a gradativa readequação dos níveis de 

estoque;  Estamos iniciando estudo para adequação do quadro de funcionários, de forma 

a atender as atividades de pesquisa e controle inerentes aos processos de suprimentos, 

como também, pleiteando novos servidores; Estamos adaptando as fichas de solicitação 

de medicamentos, de modo a constar data do pedido de entrega do medicamento, 

identificação do solicitante, do atendente e do responsável pelo recebimento dos 

medicamentos; Com relação aos campos não preenchidos nas fichas de fornecimento de 

medicamentos, já existe orientação para inutilizá-los, de forma a evitar a alteração dos 

dados; Estamos estudando a implementação das solicitações de abastecimento da sub 

farmácia através do sistema HOSPUB; Já foi designada nova farmacêutica responsável 

pelo processo de recebimento, guarda e fornecimento dos medicamentos controlados, 

bem como, dos respectivos registros; O problema em relação às inconsistências nos 

registros de movimentação do sistema HOSPUB está sendo sanado, através do aumento 

do quantitativo de servidores que realizam a alimentação desse sistema para a 

manutenção dos seus registros atualizados; Reformulamos os documentos utilizados 

para atualização dos dados do sistema denominados “espelho de dispensação” os quais 

foram revisados e devidamente atualizados; Substituição do Coordenador do Serviço de 

Farmácia; Realocação de mais dois farmacêuticos para trabalhar na Farmácia Central 

com o intuito de garantir uma melhor eficiência no acompanhamento dos estoques do 

Serviço de Farmácia; Desenvolvimento de mecanismos e criação de protocolos para a 

garantia da melhor utilização do erário público; Negociações no processo licitatório 

realizadas via sistema comprasnet; Revisão dos procedimentos da licitação e 

contratação de modo a buscarmos mais agilidade e menos tempo de 

contratação/compra; No caso de Gases Medicinais a gestão do suprimento esta sendo 

transferida para Farmácia com alteração na fiscalização, controle e atestação das notas 

fiscais.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em sua manifestação o gestor informou que o Coordenador do Serviço de Farmácia foi 

substituído, além de outras providências para melhorar o acompanhamento do estoque do setor. 

 

Recomendação 001: 

Estabelecer mecanismos para verificação do adequado cumprimento da jornada de trabalho dos 

servidores e funcionários do hospital. 
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2.1.1.40. CONSTATAÇÃO   

Insuficiência de controles de movimentação de medicamentos levando à ocorrência de 

perdas por expiração do prazo de validade e causando um prejuízo de R$ 116.981,60. 

 

Fato: 

O Relatório de Consumo de insumos por requisitantes (consolidado) do Serviço de Farmácia, 

emitido por meio do sistema HOSPUB, apresentou movimentação no valor total de R$ 

32.173.990,30, considerando o período de 01/01/2009 a 28/07/2011. 

Desse total, o valor de R$ 195.999,43 teve como requisitante “Inventário” (código 192). 

Não obstante os lançamentos, não há informação para as baixas realizadas ou as providências 

adotadas para apurar as razões para o registro de saída dos insumos (como: perda por vencimento 

do prazo de validade, extravio, inutilização, etc.). 

Foi encaminhada a Solicitação de Fiscalização nº 2011.12114/025, de 01/08/2011, com prazo 

para 02/08/2011, de forma a obter manifestação sobre o registro de saída de insumo tendo como 

requisitante “Inventário”, considerando as seguintes questões: 

- informar o procedimento adotado ao verificar diferença no inventário que resulte em menor 

quantidade existente em relação ao registrado na ficha de prateleira, indicando se há processo 

interno para apuração das diferenças; 

- informar se ocorre a verificação entre o estoque real e o saldo indicado no Hospub; 

- informar o procedimento adotado quando verificada diferença entre o estoque real e o saldo 

indicado no Hospub; e 

- justificar as baixas realizadas em sete medicamentos, que tiveram registro de saída de 683 

itens somando R$ 143.373,30, além de informar se foram adotados procedimentos 

administrativos para verificação do motivo das baixas (extravio, inutilização, etc.) e 

apresentar os resultados obtidos. 

Diante da ausência de resposta, sem que houvesse pedido de prorrogação do prazo ou 

informação sobre dificuldade em fornecer os dados, houve reiteração do pedido, por meio da 

Solicitação de Fiscalização nº 2011.12114/030, de 03/08/2011, com prazo para o mesmo dia, às 

16:30 horas. Novamente, não foram prestadas informações ou solicitado prazo para resposta. 

Apenas após o prazo apresentado na Solicitação e na reiteração, houve manifestação do 

farmacêutico, Coordenador do Serviço de Farmácia, que solicitou prazo até 05/08/2011 para 

apresentar resposta, “em virtude da grande quantidade de informações solicitadas”. Apenas em 

08/08/2011, às 16 horas, foi encaminhada a seguinte resposta:  

“Quando o inventário físico identifica menor quantidade em relação ao registrado na 

ficha de prateleira, analisa-se a ficha detalhadamente para certificação das corretas 

subtrações e ainda se a diferença persistir confrontamos o livro de movimentação do 

estoque central para identificar as saídas para reposição não lançadas nas fichas de 

prateleiras. 

Mensalmente é realizado contagem e verificação dos saldos procurando sistematizar por 

classe terapêutica através de um 'balanço'; 

Quando observada diferença na análise do inventário, dá-se prosseguimento 

alimentando o sistema no tipo de movimentação AJUSTE DE SAÍDA POR 

INVENTÁRIO cod 388 sendo lançado como requisitante INVENTÁRIO cod 192. 

As baixas realizadas foram relativas aos inventários realizados em 01/2010 e 03/2010 

com movimentação de AJUSTE DE SAÍDA POR INVETÁRIO cod 388. O Ítem 050-
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Linezolida 600mg refere-se ao inventário realizado em 23/03/2011 com lote vencido em 

30/01/2011”. 

A baixa por vencimento corresponde a prejuízo, em função do descarte de insumos pagos, que 

não foram utilizados em prol da população pela deficiência no acompanhamento de estoques, 

mesmo havendo a opção de consulta de itens por data de vencimento no Sistema Hospub. Neste 

caso, o valor do prejuízo totalizou R$ 116.981,60. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, o gestor informou as 

providências a serem adotadas, entretanto sobre o ponto específico da constatação não houve 

manifestação do gestor: 

“Um dos principais problemas verificados nas diversas constatações apontadas, é que 

não foram observadas com a determinação necessária, as melhores soluções para a 

Administração, no que diz respeito o trinômio: eficiência, eficácia e efetividade 

(competitividade, transparência, preço, custo, garantia, procedimentos etc.).  

Ressaltando que este fenômeno não nos parece restrito à nossa Unidade, estamos 

revendo internamente os procedimentos adotados nos casos apontados, bem como, em 

outras situações semelhantes, levantando as inconformidades e seus possíveis fatores 

geradores, de modo a adotarmos medidas saneadoras em curto prazo e de modo efetivo.  

Dentre estas medidas, já revisamos as atividades de armazenagem, compras e contratos, 

introduzindo modificações nos processos e adequações de pessoal. Estamos também 

levantando as necessidades de treinamentos específicos para capacitação dos servidores 

desses setores, de modo a buscarem maior integração com as áreas funcionais; 

refinamento no uso das ferramentas de controle e gestão; conhecimento e 

desenvolvimento dos produtos, mercado e fornecedores; aplicação sistemática da 

análise de valor; preocupação com custos totais e marginais; minimização dos 

julgamentos subjetivos mediante implantação de parâmetros técnicos e de conduta ética; 

participação na introdução e padronização de materiais, equipamentos e serviços; ênfase 

no compartilhamento de informações interna e externamente e, de maneira geral, 

aprimoramento das competências, com foco estratégico e postura proativa. 

Necessitamos de profissionais mais capacitados e comprometidos institucionalmente, 

perpassando todos os níveis, de modo a consolidar a função Suprimentos como geradora 

de valor, e não apenas um centro de custos.  Especificamente com relação aos informes 

e a fim de mitigar as não conformidades apontadas resolvemos adotar as seguintes 

práticas: A aquisição de equipamentos passou a ser submetida a um fórum com 

representantes da Direção Geral, Divisão de Planejamento, SADT, Clínicas Médicas e 

Enfermagem onde é discutida a prioridade e oportunidade dessas compras; As pesquisas 

de mercado e principais passos do processo de compra são agora orientados e assinados 

por servidores; É recomendado às firmas que as propostas de preço sejam apresentadas 

em papel timbrado das empresas ou preenchidas em campo próprio de planilha enviada 

pelo HFB, necessariamente, em ambos os casos, com assinatura e identificação do 

responsável, data de emissão e de validade da proposta; Quando da elaboração dos 

Termos de Referência, onde constam as especificações dos produtos, estamos buscando 

maiores informações de mercado, de modo a obter descrições com a maior abrangência 

possível, ampliando a concorrência; A sala de videocirurgia se encontra em uso desde 

03 de outubro de 2011; Estamos implantando novos procedimentos junto à Comissão de 

Padronização, no sentido de garantir o registro de critérios objetivos quando da 

desclassificação de amostras de materiais nos processos licitatórios; Nas solicitações de 

compras feitas pelo Almoxarifado são anexados cópias dos relatórios de movimentação 
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de estoque com respectivo saldo disponível, demonstrando a real necessidade dos 

quantitativos de suprimento; Foram corrigidas as divergências de estoque do 

Almoxarifado entre o físico e o registrado no sistema HOSPUB; Foi efetivada a 

renovação do quadro de pessoal do Almoxarifado, implantação de novos procedimentos 

de controle e treinamento da equipe; Foi providenciada a correta identificação dos 

materiais estocados, alterando o layout, identificação dos endereçamentos e saneando os 

estoques do Almoxarifado; Estamos promovendo a gradativa readequação dos níveis de 

estoque;  Estamos iniciando estudo para adequação do quadro de funcionários, de forma 

a atender as atividades de pesquisa e controle inerentes aos processos de suprimentos, 

como também, pleiteando novos servidores; Estamos adaptando as fichas de solicitação 

de medicamentos, de modo a constar data do pedido de entrega do medicamento, 

identificação do solicitante, do atendente e do responsável pelo recebimento dos 

medicamentos; Com relação aos campos não preenchidos nas fichas de fornecimento de 

medicamentos, já existe orientação para inutilizá-los, de forma a evitar a alteração dos 

dados; Estamos estudando a implementação das solicitações de abastecimento da sub 

farmácia através do sistema HOSPUB; Já foi designada nova farmacêutica responsável 

pelo processo de recebimento, guarda e fornecimento dos medicamentos controlados, 

bem como, dos respectivos registros; O problema em relação às inconsistências nos 

registros de movimentação do sistema HOSPUB está sendo sanado, através do aumento 

do quantitativo de servidores que realizam a alimentação desse sistema para a 

manutenção dos seus registros atualizados; Reformulamos os documentos utilizados 

para atualização dos dados do sistema denominados “espelho de dispensação” os quais 

foram revisados e devidamente atualizados; Substituição do Coordenador do Serviço de 

Farmácia; Realocação de mais dois farmacêuticos para trabalhar na Farmácia Central 

com o intuito de garantir uma melhor eficiência no acompanhamento dos estoques do 

Serviço de Farmácia; Desenvolvimento de mecanismos e criação de protocolos para a 

garantia da melhor utilização do erário público; Negociações no processo licitatório 

realizadas via sistema comprasnet; Revisão dos procedimentos da licitação e 

contratação de modo a buscarmos mais agilidade e menos tempo de 

contratação/compra; No caso de Gases Medicinais a gestão do suprimento esta sendo 

transferida para Farmácia com alteração na fiscalização, controle e atestação das notas 

fiscais.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Em sua manifestação o gestor informou providências para melhorar o acompanhamento do 

estoque do setor de farmácia. No entanto, não foram apresentadas justificativas específica para a 

falha apontada. 

 

Recomendação 001: 

Estabelecer mecanismos de controle de estoque na farmácia e no almoxarifado, de modo que a 

utilização dos medicamentos e dos produtos para a saúde possa ser comprovada de maneira 

fidedigna, permitindo o seu rastreamento desde a aquisição até o destinatário final. 

Recomendação 002: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa ao dano ao erário devido à expiração da validade dos medicamentos. 
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2.1.1.41.  CONSTATAÇÃO   

Superfaturamento na aquisição do medicamento ácido zoledrônico 4 mg (Pregão n.º 

93/2010), associado a indicativos de montagem da pesquisas de preços, causando prejuízo 

de R$ 206.580,00 ao erário. 

 

Fato: 

Foi analisado o Processo nº 33374.000830/2010-28 – Pregão nº 93/2010 para aquisição de 

medicamentos para um período de aproximadamente 12 meses, tendo como base a demanda dos 

anos 2007, 2008 e 2009, contendo 165 itens de medicamentos, sendo objeto de amostra/análise 

apenas o Item 17 – Ácido Zoledrônico 4mg – Código SIASG – 338411 – Quantidade – 360 

unidades (frasco/ampola). 

As empresas abaixo relacionadas participaram do procedimento licitatório, sendo considerada 

vencedora a Empresa HOSPFAR – Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. – CNPJ 

26.921.908/0001-21 para o Item 17 – Ácido Zoledrônico 4 mg do referido pregão, com o valor 

unitário de R$ 592,00:  

a) KADEMED Medicamentos Ltda. – CNPJ 04.773.356/0001-19 – R$ 399.600,00; 

b) BARRIER Comércio e Serviços Ltda. – CNPJ 02.079.950/0001-89 – R$ 414.000,00; 

c) NUTOTH PHARMA Indústria e Comércio Ltda. – CNPJ 00.134.789/0001-73 – R$ 

396.000,00; 

d) VENÂNCIO Produtos Farmacêuticos Ltda. – CNPJ 00.285.753/0001-90 – R$ 450.000,00, 

de 16.3.2010; 

e) OVER Representações Comerciais Ltda..– CNPJ 40.224.719/0001-20 – R$ 333.842,40, de 

15.3.2010; 

f) J.F. GALLO Produtos Farmacêuticos Ltda. – CNPJ 04.814.575/0001-07 – R$ 399.600,00; 

g) IMPERIALMED Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. – CNPJ 09.102813/0001-67 – 

R$ 397.800,00. 

A pesquisa de mercado foi conduzida por terceirizado no cargo de Apoio Administrativo IV 

(CPF 054.216.727-19), que não é servidor do Hospital, mas que presta serviço no ciado 

nosocômio.  Em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, da DATAPREV, indica 

o vínculo empregatício do referido servidor com a empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda, 

desde 01/02/2006. . Para a realização da pesquisa, foi utilizado documento para transmissão via 

fax de solicitação de estimativa de preço. Todavia, não havia, no processo, nenhum comprovante 

de transmissão de fax. 

A partir da análise jurídica, pelo Núcleo de Assessoramento Jurídico no Rio de Janeiro, por meio 

da Nota nº 2468/2010/CMV/NAJ-RJ/CGU/AGU, de 24/06/2010, foi autorizado o 

prosseguimento do certame com ressalvas. No documento consta a seguinte consideração, em 

relação à pesquisa de preços que resultou na estimativa de valor do pregão: 

“No que toca à pesquisa de mercado, deve-se frisar que no sistema de registro de preços a 

mesma há de ser ampla (art. 3º do Decreto Regulamentador do SRP), o que traz reflexos não 

apenas no que toca ao número de cotações a serem obtidas, mas também, sempre que possível, 

no que toca à natureza das fontes consultadas. Assim, recomenda-se à autoridade administrativa 

que avalie a possibilidade de lastrear sua pesquisa não apenas em cotações obtidas junto ao 

mercado, mas também em preços obtidos pela própria Administração Pública em recentes 

contratações porventura implementadas.” 
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Apesar da recomendação, não há registro, no processo, de consulta dos preços praticados a partir 

do Siasg/Comprasnet. 

Verificamos que as propostas das Empresas KADEMED, BARRIER, NUTOTH PHARMA, J.F. 

GALLO e IMPERIALMED, foram apresentadas em um formulário padrão geralmente 

preenchidas a mão, com o mesmo prazo de validade de 60 dias e sem data de emissão. A 

solicitação de estimativa de preço encaminhada para as empresas Kademed e Barrier indicaram o 

mesmo número de telefone (3296-2838). Pela proposta, ambas se localizam na Av. Pastor Martin 

Luther King Jr, 126 – Del Castilho – Rio de Janeiro – RJ. A única diferença estaria no número da 

sala: a Kademed ocupa a sala 448, enquanto a Barrier ocupa a sala 445. Todavia, ao consultar o 

cadastro da empresa na Receita Federal, houve divergência em um dos endereços, assim como 

ocorreu diferença entre o endereço da proposta e o da base de dados para outras empresas, 

conforme quadro a seguir: 

 

Empresa 
Dados da Proposta Dados da Base de Dados 

Endereço Telefone Endereço Telefone 

KADEMED  
Av. Pastor Martin Luther 

King Jr, 126 sala 448 – Del 

Castilho 
3296-2838 

Rua Coronel Serrado 

1000 Sala 406 – Zé 

Garoto – São Gonçalo 
9151-0800 

BARRIER  
Av. Pastor Martin Luther 

King Jr, 126 sala 445 – Del 

Castilho 
3296-2838 

Av. Pastor Martin Luther 

King Jr, 126 - Sls 418, 445 

a 447  
2217-2600 

NUTOTH  
Rua Dr. Rodrigues de 

Santana, 84 – Benfica 
3890-1281 

Rua Dr. Rodrigues de 

Santana, 84 – Benfica  
Não 

informado 

VENÂNCIO  
Rua Ribeiro Guimaraes, 454 

– Vila Isabel 
2566-3340 

Rua Ribeiro Guimaraes, 

454 – Vila Isabel 
Não 

informado 

OVER  
Rua Muniz Barreto, 548 – 

Botafogo 
3261-4150 

3977-9858 

3977-9545 
Av Atlantica 4.240 Lojas 

306 e 307 – Copacabana 
2554-4545 

J.F. GALLO  
Rua Castro Alves, 170 

sobreloja – Méier 
2501-8017 

R Castro Alves 170 lj 

Terreo sl Sobrado – Meier 
2596-4337 

IMPERIALMED  
Largo do São Francisco, nº 

42 – 10º andar – Centro 2113-4700 
Av. Ayrton Senna 4701 

Sala 208 e 209 – Barra da 

Tijuca 
3734-4442 

 

Não obstante a questão do endereço entre as empresas KADEMED e BARRIER, deve-se 

destacar que as duas apresentam o mesmo quadro societário, composto por L.P.C, CPF 

053.397.597-25, como responsável por ambas. 

Ao observar as atividades indicadas no Cadastro de Atividade Econômica das empresas, verifica-

se que a empresa NUTOTH não possui atividade de venda de medicamentos, tendo como única 

atividade cadastrada o comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (código 

4646-0-01). 

O quadro de estimativa de pregão também foi elaborado por funcionário de CPF 054.216.727-

19,, constando às fls. 69 a 72 do processo. No documento, o item 17 ácido zoledrônico 4 mg, 

teve o menor preço cotado pela OVER, no valor de R$ 927,34. Convém destacar que os valores 

apresentados pela empresa J.F. Gallo (fls. 54 a 59) – empresa localizada no Méier – foram 

informados na planilha como sendo da GF Labor – empresa localizada em Niterói. Nenhuma das 
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empresas da pesquisa de preço participou do Pregão Eletrônico. Não há registro, no processo, de 

consulta dos valores praticados pela Administração Pública na compra do medicamento ou de 

Ata de Registro de Preços vigente no período. 

O fato descrito é indicativo de montagem da referida pesquisa de preços, devendo, entretanto, a 

unidade providenciar justificativas para a situação apontada, com o objetivo de demonstrar a 

regularidade do procedimento licitatório em exame. 

O Pregão Eletrônico nº 93/2010 teve como pregoeiro o servidor de matrícula Siape 0653364. O 

termo de referência foi aprovado pela Diretora Geral do Hospital, em 14/05/2010. 

A licitação teve como critério de julgamento o menor preço por item. Na Ata de Realização do 

Pregão Eletrônico, há o registro de participação das seguintes empresas, em relação ao item 17 – 

Ácido Zoledrônico: 

a) HOSPFAR Ind e Com de Produtos Hospitalares Ltda – CNPJ 26.921.908/0001-21 – 

Fabricante: Eurofarma; 

b) BUTERI Comercio e Representações Ltda – CNPJ 31.474.414/0001-86 – Fabricante: 

Eurofarma; 

c) BARENBOIM S.A. – CNPJ 33.228.701/0001-31 – Fabricante: Eurofarma; 

d) NOVARTIS Biociencias SA – CNPJ 56.994.502/0098-62 – Fabricante: Novartis; 

e) FERRARIMED Distribuidora de Medicamentos Ltda – CNPJ 04.793.429/0001-34 – 

Fabricante: Eurofarma. 

O lance inicial de todas as empresas correspondeu ao valor de sua proposta cadastrada no 

sistema. As empresas BARENBOIM, FERRARIMED e NOVARTIS não fizeram novos lances. 

A disputa se deu entre as empresas BUTERI e HOSPFAR, que se alternaram com o menor preço 

unitário, com 70 lances da BUTERI e 59 lances da HOSPFAR, terminando com empate entre as 

duas, com preço unitário de R$ 592,00, porém com o primeiro lance realizado pela BUTERI. Foi 

realizado o aceite individual da proposta para a BUTERI, em 13/08/2010. No entanto, houve a 

recusa da proposta do fornecedor, em 20/08/2010, por não enviar a documentação, seguida da 

habilitação da HOSPFAR, em 30/08/2010, que foi, então, a vencedora do item. Quanto à 

HOSPFAR, foi citada na “Troca de Mensagens” para solicitação de proposta para outro item da 

licitação, sem menção ao item 17.  

Às fls. 814 a 817 do processo, consta a proposta comercial 35805/10 da HOSPFAR, assinada por 

representante legal da empresa. A proposta foi datada de 12/08/2010, seguida de consulta da 

situação da empresa no SICAF, em 13/08/2010, às 16:53:49,. Destaca-se que nessas datas ainda 

não tinha ocorrido a recusa da proposta da BUTERI. Ao contrário, houve a aceitação da proposta 

da BUTERI em 13/08/2010, com a recusa registrada em 20/08/2010, seguida de habilitação da 

HOSPFAR, no que se refere ao item, apenas em 30/08/2010, conforme registros da Ata de 

realização do Pregão. Tal situação indica conflito de datas entre a proposta comercial da empresa 

e os registros do pregão. 

Em relação à participação da HOSPFAR no pregão, tem-se, no dia 13/08/2010, o registro de 

aceitação de proposta da HOSPFAR para os itens 18, 120, 132, 133 e 152, porém não justifica a 

inclusão do item 17 na proposta da empresa. 

Há outra impressão de proposta da empresa, com novas informações, também datada de 

12/08/2010, às fls. 1913 a 1918 do processo. 

No campo “Troca de Mensagens” da Ata de Realização do Pregão, há solicitação do pregoeiro, 

em 16/08/2010, às 09:05:21, nos seguintes termos: 
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“Os licitantes que ofertaram seus lances acima do valor estimado, estamos aberto para 

negociação, favor ligar para o tel (21) 2560-7482, no prazo de 30 minutos, para 

confirmar negociação, caso os itens cotados acima do valor estimado não forem 

negociados eles serão cancelados.” 

Há que se destacar que a solicitação de negociação por telefone compromete a lisura do processo 

licitatório em função da ausência de transparência, além de contrariar o disposto no parágrafo 

nono, art. 24 do Decreto nº 5.450/2005, segundo o qual a negociação será realizada por meio do 

sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.  

O pregão foi encaminhado do pregoeiro para a Diretora de Administração, em 05/10/2010, com 

envio para a Diretora Geral, que realizou a homologação em 06/10/2010.  

A Ata de Registro de Preços nº 185/2010 foi assinada em 06/10/2010, por representante legal da 

HOSPFAR e pela Diretora Geral do HFB. 

Para verificação da compatibilidade do preço praticado pela empresa com praticado na 

Administração Pública Federal, foi realizada pesquisa no Siasg/Comprasnet, de forma a verificar 

a existência de Atas de Registro de Preços, vigentes à época, que apresentaram preços mais 

vantajosos que o obtido no Pregão Eletrônico nº 93/2010, considerando o código de material 

338411, como o utilizado no certame. 

Identificamos a ata decorrente do Pregão nº 06/2010, realizado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE (UG 153173), que obteve valor unitário de R$ 279,00, 

com início da vigência em 30/07/2010, data anterior ao dia de realização do Pregão Eletrônico nº 

93/2010 pelo HFB, para produto da mesma marca (Eurofarma) e código de registro na ANVISA. 

Dessa forma, seria possível solicitar a adesão à ata, uma vez que o valor estimado pela equipe do 

HFB era de R$ 927,34. 

É válido observar que a empresa Hospfar, fornecedora do HFB, tinha atas de registro de preço 

para fornecimento a dois hospitais, vigentes a partir de julho de 2010, portanto em data anterior à 

realização do Pregão Eletrônico nº 93/2010, com valores unitários inferiores aos praticados no 

HFB: R$ 329,00 para o Hospital Ophir Loyola (UG 925450) e de R$ 397,50 para o Hospital 

Militar de Área de Brasília.  

Ressaltamos, ainda, que durante a vigência da Ata do HFB o Hospital Universitário Cassiano 

Antônio Moraes realizou o Pregão Eletrônico n.º 12/2010 (SRP) para aquisição do mesmo 

medicamento, homologando o valor unitário de R$ 265,00, com início de vigência da Ata em 

abril/2011.  

Por intermédio do Ofício n.º 2405/2011/DIGER/HFB, de 16/09/2011, a Unidade apresentou a 

seguinte justificativa: 

Letra a – “Como se pode depreender das leituras das atas (HFB e HC) as especificações do 

objeto divergem entre si; assim não seria possível aderia ao produto daquela ata, uma vez que 

solicitamos frasco/ampola de 4 Mg e foi oferecido frasco de 5MG (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO); A data de vigência de nossa ata é de 07/10/2010 – A vigência da Ata 

do Hospital Universitário Cassiano Moraes é de 12/04/2011. Portanto, foi homologada seis 

meses após a nossa.” 

Analisando o código do registro do produto na ANVISA, verificamos que, em todas as atas 

mencionadas pelo HFB, o produto é o mesmo. Consultando o site do Laboratório Eurofarma, 

verificamos que só existe uma forma de apresentação do produto que é “1 frasco-ampola de 4mg 

com 5ml”. Portanto, discordamos da Unidade quanto à divergência das especificações entre a sua 

Ata e a do FNDE.  

A partir da Ata de Registro de Preços nº 185/2010, assinada em 06/10/2010, com vigência até 

05/10/2011, o Hospital passou a solicitar o medicamento ao valor de R$ 592,00. Durante a 
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vigência da ata de registro de preços, o HFB adquiriu 310 unidades do medicamento. 

Considerando a possibilidade de aquisição dessas unidades ao valor unitário de R$ 279,00, caso 

o HFB tivesse consultado atas vigentes à época, conforme orientação do Parecer da AGU, tem-se 

o prejuízo de R$ 109.550,00. Além disso, a estimativa de preços acima dos de mercado e a 

manutenção da vigência da ata de registro com preços superestimados proporcionaram que o 

ácido zoledrônico fosse também adquirido pelo Hospital de Força Aérea do Galeão, gerando 

prejuízo adicional de R$ 97.030,00 e total de R$ 206.580,00 à Administração. 

 

Hospital 

Valor 

referência 

(A) 

Valor 

unitário 

empenhado 

(B) 

Quantidade 

empenhada  

(C)  

Prejuízo 

((B-A)*C) 

Hospital de Força Aérea do Galeão 279,00 592,00 350 109.550,00 

Hospital Federal de Bonsucesso 279,00 592,00 310 97.030,00 

TOTAL 279,00 592,00 660 206.580,00 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.003106/2012-28, a ex-Diretora do HFB informou o que segue: 

“De maneira alguma houve "montagem" de pesquisa de preços. Como bem descreveu o 

auditor, as estimativas foram feitas a partir do formulário padrão usado por nossa 

instituição.  

Quanto a observação em relação ao quadro societário entre as empresas, o assunto já foi 

tratado anteriormente, não se constituindo em uma ilegalidade, conforme Jurisprudência 

do TCU.  

(...) Como se pode depreender da leitura da Ata a mensagem foi "genérica" e não 

individual. Os itens das licitantes que não enviaram os documentos foram repassados 

aos outros licitantes e, aí sim, as mensagens passam a ser individuais relativas aos itens.  

1.1.1.8  Constatação nº (008) (. .. ) Há que se destacar que a solicitação do pregoeiro de negociação 

por telefone compromete a lisura do processo licitatório em função da ausência de transparência, 

além de contrariar o disposto no parágrafo nono, art. 24 do Decreto nº 5.450/2005, segundo o qual a 

negociação será realizada por meio do sistema, podem ser acompanhada pelos demais licitantes.  

 

Como se pode falar em "ausência de transparência", se o pregoeiro fez a solicitação 

através do "chat" e todos os licitantes tomaram ciência da necessidade de negociação. 

Onde está a falta de "transparência"? Como se pode notar, havia muitos itens acima dos 

valores estimados. As negociações, como se pode depreender da leitura das atas, foram 

feitas diretamente no sistema à vista de todos.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Conforme demonstrado na constatação, as irregularidades começam na pesquisa de mercado que 

foi conduzida por servidor terceirizado que não é servidor público.  

A Consultoria Jurídica havia recomendado avaliar a possibilidade de lastrear sua pesquisa não 

apenas em cotações obtidas junto ao mercado, mas também em preços obtidos pela própria 

Administração Pública em recentes contratações porventura implementadas. Apesar da 
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recomendação, não há registro, no processo, de consulta dos preços praticados a partir do 

Siasg/Comprasnet. 

Chama a atenção, a solicitação de estimativa de preço encaminhada para as empresas Kademed e 

Barrier que indicaram o mesmo número de telefone e endereço e que têm o mesmo quadro 

societário. 

Na licitação há várias evidências de irregularidade, inclusive o fornecimento de telefone para 

negociação com o pregoeiro, o que compromete a lisura do processo licitatório. O Art. 24 do 

Decreto nº 5.450/2005 é claro: 

§ 8
o
 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no 

edital. 

§ 9
o
 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

A equipe também verificou que os preços não eram compatíveis com os do mercado à época da 

contratação, tendo sido demonstrada a prática de preços superiores dos medicamentos. Não 

tendo sido apresentada justificativa plausível para as situações apontadas. 

As principais evidências da ocorrência de montagem e direcionamento do Pregão 93/2010 do 

HFCF, que levaram ao superfaturamento na aquisição dos medicamentos, em síntese, são: 

1) Duas empresas que apresentaram cotação têm com o mesmo endereço e telefone; 

2) Duas empresas que apresentaram cotação têm o mesmo quadro societário; 

3) Propostas apresentadas em um formulário padrão geralmente preenchidas a mão, com o 

mesmo prazo de validade de 60 dias e sem data de emissão;  

4) Nenhuma das empresas da pesquisa de preço participou do Pregão Eletrônico; 

5) Não há registro, no processo, de consulta dos valores praticados pela Administração 

Pública na compra do medicamento ou de Ata de Registro de Preços vigente no período; 

6) Proposta do fornecedor recusada devido à ausência de envio da documentação, o que não 

se espera de um licitante que tenha participado do certame para vencer; 

7) Envio da proposta da Hospfar e consulta à situação da empresa no SICAF em data 

anterior à da recusa da proposta da “concorrente”; 

8) Aquisição, pelo HFB, de medicamentos com preços significativamente superiores aos 

praticados no mercado. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa à estimativa de preços destoantes dos preços de mercado, bem como ao 

superfaturamento decorrente do Pregão nº 93/2010. 

Recomendação 002: 

Adotar as providências para o ressarcimento ao erário dos valores pagos acima dos preços 

praticados no mercado. 
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Recomendação 003: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que por omissão não adotaram as medidas cabíveis para aplicar sanções à empresa que, 

embora classificada em primeiro lugar na fase de lances, não apresentou sua proposta, o que a 

levou à desclassificação. 

Recomendação 004: 

Aplicar as sanções previstas no Art. 7º da Lei 10.520/2002 às empresas que, embora classificadas 

em primeiro lugar na fase de lances, deixaram de entregar a documentação exigida para o 

certame e/ou que não mantiveram sua proposta. 

 

 

2.1.1.42. CONSTATAÇÃO (009)  

Aquisição de gases medicinais sem cobertura contratual associada a falhas no controle e na 

comprovação do fornecimento dos produtos, bem como ausência de proposta de preço 

detalhada de empresa vencedora e de disponibilização de informações à equipe de 

fiscalização, impossibilitando a certificação da adequada utilização de recursos. 

 

Fato: 

Trata-se da prestação de serviço de fornecimento de gases medicinais pela empresa Linde Gases 

Ltda, CNPJ 60619202000148, antes identificada como AGA Sociedade Anônima, CNPJ 

60.619.202/0001-48, entre 01/01/2004 e 30/06/2011, em virtude de contratação por meio dos 

processos nº 250042.000283/2004 e 250042.000989/2005 (33374.002232/2006-15). 

Os insumos objeto do fornecimento são: O2 Líquido (m
3
), O2 Gasoso (m

3
), Óxido Nitroso (Kg), 

Ar Comprimido (m
3
), Gás Carbônico (Kg), Nitrogênio(m

3
) e O2 Gasoso como recarga para 

cilindros de até 1 m
3
. Inicialmente, o primeiro certame tinha também um segundo lote, para 

aquisição de Óxido Nítrico (m
3
), que não foi contratado e passou a ser objeto de contratação por 

processo independente. 

O processo nº 250042.00283/2004 se refere ao Pregão Presencial nº 26/2004. Teve início em 

abril de 2004 e contou com a participação das seguintes empresas na pesquisa de preço: 

- Brasox Gases Industriais e Medicinais (CNPJ 05.001.625/0001-91); 

- IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda (CNPJ 67.423.152/0001-78); 

- White Martins Gases Industriais Ltda (CNPJ 35.820.448/0007-21); 

- AGA Sociedade Anônima(CNPJ 60.619.202/0001-48); 

- TECGases Equipamentos e Serviços Ltda (CNPJ 68.566.736/0001-65); e 

- Air Products Brasil Ltda - Air Liquide (CNPJ 43.843.358/0001-99). 

 

Como resultado, foram obtidos os menores preços em propostas da White Martins e da Tecgases, 

conforme mapa de preços às fls. 96 do processo. 

Das empresas que apresentaram proposta na pesquisa de mercado, apenas a White Martins, a 

AGA e a Air Liquide apresentaram proposta na sessão pública realizada em 12/07/2004. A AGA 

reduziu todos os seus valores unitários em pelo menos 48%, sagrando-se vencedora do certame. 

O contrato nº 48/2004 foi assinado em 01/08/2004, com vigência até 31/12/2004 e possibilidade 

de prorrogações subsequentes. Teve valor estimado mensal de R$ 9.468,00, resultando em 

estimativa de R$ 113.616,00 anual.  

Foi objeto de prorrogação por meio do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2004, vigente entre 

01/01/2005 e 31/12/2005, mantidos os mesmos valores inicialmente contratados. Para a 

prorrogação, houve verificação de manutenção da vantajosidade para a Administração, ao 
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comparar os preços com os praticados no Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras e o 

Instituto Nacional do Câncer, além do valor cobrado pela empresa fornecedora a três clientes 

particulares: Casa de Saúde Bonsucesso, Casa de Saúde Santa Lucia e Hospital de Clínica 25 de 

Dezembro Ltda.  

Em 05/09/2005, teve início o procedimento interno para renovação do contrato, com consulta da 

Seção de Contratos à Divisão de Engenharia para pronunciamento sobre a prorrogação. O 

engenheiro, por meio do Memo nº 567, de 09/09/2005, manifestou concordância com a 

prorrogação “até a conclusão do Processo para nova Licitação”. 

Em 12/12/2005 o processo foi enviado para o Núcleo de Assessoramento Jurídico (NAJ), no 

entanto o Parecer PRGM/PKBF/NAJ/CGU/AGU N.º 1320/2005, de 29/12/2005, indicou a 

impossibilidade de prorrogação do contrato por se tratar de compra de material, devendo-se 

realizar nova licitação. Houve sugestão para aquisição na forma do inciso IV do art. 24 da Lei nº 

8.666/93 em caso de urgência. 

Documento encaminhado pela AGA para o Hospital, em 16/01/2006, destaca que o Contrato nº 

48/2004 teve o término da vigência em 31/12/2005 e solicita a prorrogação da vigência por mais 

um período ou o início imediato de procedimento licitatório.  

Após a sinalização da empresa e do Núcleo de Assessoramento Jurídico sobre a necessidade de 

formalização da contratação para o exercício de 2006, a Diretora da Divisão de Administração, 

em 26/01/2006, recomendou ao Sr. Diretor Geral a compra de gases medicinais por processo 

emergencial. Dessa forma, o Diretor Geral emitiu despacho encaminhando ao Serviço de 

Contrato para as providências necessárias. Todavia, a única movimentação posterior registrada 

no processo foi o encaminhamento do processo ao Setor de Conformidade Documental, em 

30/03/2006, por servidor de (matrícula 1221987), do Setor de Contratos, “para o que couber”. 

Não obstante o alerta de vencimento do contrato, os pagamentos anteriores à celebração de novo 

termo contratual foram realizados por meio de notas de empenho, nas quais foi indicado o 

pregão como modalidade licitatória e informada origem como Pregão nº 26/2004. Mesmo em 

2011 permanece na descrição dos empenhos a vinculação ao Pregão nº 26/2004, de forma 

equivocada, tendo em vista o término de seus efeitos decorrente da expiração de vigência do 

contrato nº 26/2004. 

Como consequência, foram realizados pagamentos relativos ao período de 01/01/2006 a 

22/10/2006 à empresa AGA Sociedade Anônima, que somam R$ 255.517,46, sem cobertura 

contratual, representando uma média de R$ 25.551,74 mensais. Considerando a estimativa de R$ 

9.468,00 mensal, a média mensal representa 269,87% o valor estimado. 

O processo 250042.000989/2005 (33374.002232/2006-15) teve início em 13/09/2005, portanto 

ainda durante a vigência do contrato anterior, no entanto não houve êxito na contratação antes do 

encerramento da vigência do contrato nº 24/2006. A sua realização teve como justificativa o fato 

do contrato vigente não permitir o aumento no fornecimento ao nível necessário. 

Foi realizada pesquisa de preço, entre setembro e outubro de 2005, obtendo-se propostas das 

empresas Brasox, AGA e Air Liquide, que também participaram da pesquisa de preços relativa 

ao processo anterior. Houve solicitação de informação dos preços praticados ao INCA, INCL 

Hospital dos Servidores e Instituto Nacional de Traumato Ortopedia, no entanto não há registro 

de resposta. Dessa forma, o quadro de estimativa de preço foi preenchido com as propostas 

apresentadas pela empresa, com obtenção de menor preço em itens diferentes nas três empresas. 

Como resultado, estimou-se o custo mensal de R$ 21.842,00, considerando o menor preço por 

item, ao passo que o contrato anterior tinha o valor estimado mensal de R$ 9.468,00. 

A pesquisa de preço foi realizada para os mesmos itens do contrato nº 48/2004, porém 

aumentando a quantidade de O2 líquido que era de 2.000 m
3
 mensais. Inicialmente, solicitou-se 

às empresas cotação para 18.000 m
3 

mensais, quantidade alterada para 10.000 m
3
 mensais em 
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novo pedido às empresas no dia seguinte. As propostas apresentadas consideraram 10.000 m
3
 

mensais. 

Não houve sinalização de previsão orçamentária pelo Serviço Financeiro nem autorização para o 

prosseguimento da licitação pela Direção do Hospital.  

O Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2006, fls. 87 a 118, não apresentou informação sobre a data 

e o horário para a realização da sessão pública na página inicial e no item 8, relativo à etapa 

competitiva. No SIASG, consta entrega do edital a partir de 17/06/2006, indicando o endereço do 

hospital para a retirada; e abertura da proposta em 28/07/2006, às 09:00 h, por meio do 

Comprasnet. 

Houve solicitação de impugnação do edital apresentada pela AGA (fls. 127 a 136), em 

24/07/2006, alegando que as quantidades licitadas estão abaixo do consumo médio do hospital, 

destacando que é a atual fornecedora do hospital, e indicando divergência entre exigências para 

habilitação ao comparar edital e anexo I. 

Em resposta (137 e 138), o Pregoeiro, em 26/07/2006, informou que o Termo de Referência foi 

elaborado pelo Setor de Gasoterapia, responsável pelo recebimento e controle dos gases 

medicinais. O Setor respondeu ter ocorrido um acréscimo considerável no quantitativo em 

relação ao solicitado no Pregão. Assim, o pregoeiro julgou parcialmente provido o pleito, no que 

concerne a adequações do edital e indicou necessidade de reabertura de prazo para a realização 

do certame. 

Houve a suspensão do pregão, com o aviso de suspensão publicado no DOU – Seção 3, de 

28/07/2006, pg. 56. No Comprasnet, há registro de retirada de edital pelas empresas Separar - 

Produtos e Serviços Ltda EPP (CNPJ 03.184.220/0001-00), Consórcio Nacional de Licitação 

HQZ Ltda (CNPJ 03.635.879/0001-36) e Linde Gases (CNPJ 60.619.202/0001-48), então 

prestadora do serviço.  

De acordo com dados do SIASG, o Edital foi publicado em 03/08/2006, com abertura das 

propostas definida para 16/08/2006, às 9 horas. No processo, o novo edital consta entre as fls. 

145 e 175, não indicando a data e o horário para a realização da sessão pública na página inicial 

e no item 8, relativo à etapa competitiva.  

Ao observar o termo de referência, houve alteração da estimativa de consumo de todos os itens, 

deixando-os em quantidade compatível com a informação dada pela Gasometria, mas divergente 

da utilizada na pesquisa de preços: 

 

Tipo de Gás 

Pregão 26/2004 Pregão 19/2006 Pregão 27/2006  

Pesquisa de 

Preço 
Edital  

Pesquisa de 

Preço 
Edital Pesquisa de Preço 

O2 Líquido (m
3
) 2.000* 2.000 10.000 10.000 15.000 

O2 Gasoso (m
3
) 330 330 330 330 446,6 

Óxido Nitroso (Kg) 250 250 250 250 442,6 

Ar Comprimido (m
3
) 100 100 100 100 51,25 

Gás Carbônico (Kg) 25 25 25 25 45,85 

Nitrogênio(m
3
) 10 10 10 10 15 

O2 Gasoso p/ cilindros de até 

1 m
3 

50 50 50 50 27,33 

* Inicialmente foi encaminhado ofício indicando o consumo estimado de 18.000 m
3
, quantidade corrigida 

para 2.000 m
3
 por novos ofícios, no dia seguinte. 
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Não houve a realização de nova pesquisa de preço que considerasse as novas quantidades 

estimadas de consumo mensal. 

Foi definido como critério de julgamento o menor preço global, considerando-se o regime de 

execução como empreitada por preço global. Não houve registro da aprovação do Termo de 

Referência pela Administração após a alteração nas quantidades.  

A ata de Realização do Pregão Eletrônico 27/2006 (94 a 194), correspondeu à aquisição de único 

item, considerando como unidade de fornecimento o valor mensal. Dessa forma, não houve o 

registro do valor unitário para cada insumo a ser fornecido. Foi vencedora a AGA Sociedade 

Anônima, com o melhor lance de R$ 248.000,00.  

Após a homologação, em 23/06/2006, foram inseridos no processo: procurações da AGA S.A. e 

ata de reunião de quotistas da Linde Gases Ltda.  

Não foi apresentada proposta comercial indicando o valor unitário para cada item constante do 

Termo de Referência ou mesmo documento que represente a proposta comercial do valor mensal 

contratado, contrariando o item 8.14 do edital, segundo o qual a proposta de preço da licitante 

vencedora contendo especificações detalhadas do objeto ofertado deveria ser enviada para o 

email cpl@hgb.rj.saude.gov.br e/ou fax (21) 2560-7482, em 30 minutos após o encerramento da 

fase de lances. Não há registro de pedido da remessa pelo pregoeiro na Ata de Pregão Eletrônico.  

Não há, no processo, os documentos relativos à habilitação, assim como não consta consulta 

SICAF, contrariando os item 8.15 do edital.  

Igualmente, não consta o Atestado de Visita referente às participantes, exigido conforme Anexo 

II do Edital. A visita tinha previsão de realização em até 72 horas antes da data da sessão do 

pregão eletrônico, conforme item 7.8 do edital. 

O Contrato nº 16/2006 foi celebrado entre a Linde Gases Ltda e o Hospital, assinado em 

23/10/206, para vigência por 12 meses a partir da assinatura pelas partes, com valor mensal 

estimado de R$ 20.667,00 e valor global de 248.004,00.  

O contrato foi objeto da celebração de quatro termos aditivos, tendo como prazo final o dia 

22/10/2011.  

Os processos de pagamentos referentes aos meses de junho e julho de 2011 não foram 

disponibilizados para a equipe de fiscalização da CGU, apesar do pedido por meio da Solicitação 

de Fiscalização nº 2011.12114/008, de 19/09/2011, com prazo para 20/07/2011; e reiteração por 

meio da Solicitação de Fiscalização nº 2011.12114/022, de 29/07/2011, com prazo para 

01/08/2011. Não houve pedido de prorrogação de prazo ou informação sobre dificuldades em 

fornecer a informação. A situação causou obstáculo aos trabalhos de fiscalização realizados no 

Hospital. 

Diante da falta de informações, foram solicitados os onze processos referentes a pagamentos 

realizados no ano de 2011, no entanto um deles não foi entregue (33374.004366/2011-20). A 

partir da análise dos dez processos disponibilizados, foi possível verificar pendências de 

pagamentos de diversas notas fiscais. No processo mais recente, referente ao mês de maio/2011 

(33374.009897/2011-17), uma relação disponibilizada pelo Representante de Vendas da empresa 

fornecedora, em correio eletrônico de 06/06/2011, apresenta relação de Notas Fiscais de meses 

anteriores que se encontram pendentes de pagamento. São 56 (cinquenta e seis) notas fiscais, 

referentes a serviços prestados em novembro/2010, fevereiro, março e abril/2011, emitidas entre 

29/11/2010 e 30/06/211, que somam R$ 45.269,36 pendentes de pagamento. 

Tendo em vista as pendências de pagamento e as variações na quantidade estimada para cada 

item, solicitamos informar o consumo mensal apurado dos seguintes gases medicinais, no 
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período de 01/01/2003 a 31/07/2011, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 

2011.12114/029, de 02/08/2011, com prazo até 03/08/2011, no entanto, até a conclusão das 

atividades de campo, em 04/08/2011, não houve pedido de prorrogação de prazo ou informação 

sobre dificuldades em fornecer os dados. A situação causou obstáculo aos trabalhos de 

fiscalização realizados no Hospital. 

De outra forma, obteve-se, junto ao fiscal de contrato, as planilhas de controle de abastecimento 

relativas ao período entre agosto/2010 e junho/2011, finalizadas. De acordo com informações 

verbais prestadas pelo fiscal de contrato, agente administrativo lotado na Engenharia Clínica ( 

matrícula 1733782), as planilhas são elaboradas com base em romaneio emitido a cada 

abastecimento pela empresa. O processo de abastecimento não é acompanhado pelos fiscais de 

contrato, ficando a cargo do Setor de Gasometria, cujo responsável aposentou em 14/04/2010. 

Verifica-se a existência de fragilidade no atesto dos serviços prestados, uma vez que os fiscais do 

contrato não acompanham o fornecimento do insumo pela empresa contratada, mas são os 

responsáveis por atestar que os serviços foram realizados a contento.  

A seguir, os valores contratados para os insumos. No caso do Contrato nº 16/2006, são indicados 

os valores unitários informados nas notas fiscais, uma vez que não há proposta comercial da 

empresa identificando valor unitário para cada insumo. 

Tipo de Gás 

Pregão 26/2004 

(Contrato nº 48/2004) 

Pregão 27/2006  

(Contrato nº 16/2006) 

Qtd 
Valor 

unitário 

Valor mensal 

estimado 
Qtd  

Valor 

unitário 

Valor mensal 

estimado 

O2 Líquido (m
3
) 2.000 1,75 3.500,00 15.000 0,91 13.650,00 

O2 Gasoso (m
3
) 330 4,00 1.320,00 446,6 4,00 1.786,40 

Óxido Nitroso (Kg) 250 15,00 3.750,00 442,6 10,50 4.647,30 

Ar Comprimido (m
3
) 100 3,20 320,00 51,25 3,00 153,75 

Gás Carbônico (Kg) 25 4,50 112,50 45,85 3,50 160,48 

Nitrogênio(m
3
) 10 4,05 40,50 15 3,01 45,15 

O2 Gasoso p/ cilindros de até 1 m
3
 50 8,50 425,00 27,33 8,18 223,56 

 Total mensal estimado 9.468,00 Total mensal estimado 20.666,63 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.003106/2012-28, a ex-Diretora do HFB informou o que segue: 

“Trata a presente averiguação apresentada da prestação dos Serviços de Fornecimento 

de Gases Medicinais pela Empresa Linde Gases Ltda., inscrita no CNPJ n° 

60.619.202/0001-48, a presente constatação aborda inicialmente quanto aos pagamentos 

realizados sem cobertura contratual, esclarecemos que apesar de ter iniciado em 

13/09/2005, o Processo nº 250042-000989/2005 que seguiu os trâmites legais visando a 

Contratação de nova Prestadora de Serviço, tendo em vista que seguindo as etapas 

processuais ainda sob a vigência do Contrato n" 24/2006, não logrou êxito na 

Contratação antes do término de sua vigência. Tendo por consequência o pagamento 

dos referidos serviços promovidos sem a devida cobertura contratual. Cabe salientar que 

no ano de 2006 o Hospital Federal de Bonsucesso com o advento de uma medida 

administrativa da Divisão Geral de Administração Hospital no Estado do Rio de 

Janeiro, isto é, ocorreu à implementação de uma Intervenção, fato ocorrido no mês de 
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Abril de 2006, sendo assim com a mudança da gestão administrativa, a Direção Interina 

da época, após tomar ciência da atual situação dos processos, procurou acelerar a 

resolução das pendências apresentadas, promovendo em 23/1 0/2006 o Contrato n° 

16/2006, a fim de formalizar contratualmente a forma de prestação dos serviços.  

Outro fato a ser destacado é o sinalizado quanto à falha no Controle fornecimento dos 

gases medicinais, temos declaração do fiscal do contrato informa que o Serviço de 

Gasometria já possui em desenvolvimento novos critérios para o controle para o 

recebimento dos cilindros com os gases. Diante da observação apontada no relatório da 

CGU, quanto à fragilidade do atesto, o mesmo esclarece que já está sendo normatizado 

um controle em conjunto com a Gasometria a fim de fiscalizar de forma mais ampla a 

solicitação, a entrada e o consumo dos gases medicinais, informa também que estará 

encaminhando mensalmente junto com cada faturamento um relatório dos Serviços 

prestados dirimindo assim quaisquer falhas. 

No que tange as pendências de pagamentos para o período de novembro/2010,  

fevereiro, março e abril/2011, consta do referido memorando que conforme 

documentação pelo Serviço de Controle Econômico e Financeiro junto ao Sistema 

SIAFI, demonstrando as Ordens Bancárias em favor da Linde Gases Ltda., destacamos 

ainda que as breves observações constantes na documentação, tais como: o números das 

faturas, o número dos processos de pagamento e as competências, deste modo, pode 

concluir que não ocorreu a não conformidade com os pagamentos da referida 

contratada.  

Em referência a não apresentação pela Empresa Linde Gases Ltda., de pesquisas de 

preços com valores unitários, informamos que consta nos autos às fls. 181/184, 

proposta comercial datada de 16/08/2006, com os quantitativos do Edital e seus valores 

unitários, conforme cópia do documento em anexo.  

Tendo em vista a necessidade de comprovação das variantes do consumo estimado 

mensal dos gases medicinais nas dependências desta Unidade Hospitalar, o 

Serviço de Gasometria realizou o levantamento do abastecimento dos gases no 

período de 2004 a 2011, todos da Linde Gases, porém por motivos de logística e 

pelo curto prazo para conclusão de um relatório final, informa ainda, que estará 

complementando a resposta dos quantitativos do período JAN/03 a DEZ/03, uma 

vez que estes dados referem-se a outra prestadora de serviço, no caso da Empresa 

IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.“ 

 

Análise do Controle Interno: 

O gestor apresentou informações sobre as providências em andamento, no entanto, não foram 

apresentadas justificativas específicas para os fatos apontados na presente constatação.  

Cabe ressaltar que os trabalhos de fiscalização foram prejudicados pela ausência de fornecimento 

de dados e documentos à equipe da CGU, o que contraria a Art. 26 da Lei nº 10.180/2001:  

Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 

servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às atividades de registros 

contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 

§ 1o O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou 

obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no 

desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade 

administrativa, civil e penal. 
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Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa aos pagamentos sem cobertura contratual relativos ao período de 

01/01/2006 a 22/10/2006 à empresa AGA Sociedade Anônima.  

Recomendação 002: 

Estabelecer mecanismos de controle para a adequada aferição do fornecimento de gases 

medicinais no âmbito do HFB. 

Recomendação 003: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa à sonegação de documentos e informações à equipe de fiscalização da 

Controladoria-Geral da União, fazendo cumprir o que determina o § 1o do Art. 26 da Lei nº 

10.180/2001. 

 

 

2.1.1.43. CONSTATAÇÃO (010)  

Redução de escopo dos trabalhos de fiscalização decorrente da disponibilização parcial de 

documentos e da intempestividade no atendimento à equipe de fiscalização, referentes ao 

processo n.º 33374.0031442009-75, pregão nº 64/2009. 

 

Fato: 

Com o objetivo de avaliar o controle de diversos insumos hospitalares para os serviços de 

urologia e os seus processos de pagamentos, foram solicitados tanto o histórico da 

movimentação de entrada e saída dos itens abaixo discriminados, quanto os processos de 

pagamentos relacionados ao período de 01/01/2009 a 30/06/2011, do processo n.º 

33374.0031442009-75, Pregão nº 64/2009. A solicitação da movimentação de material foi feita 

ao setor de Almoxarifado do Hospital, e os processos de pagamento ao setor Financeiro, por 

meio das Solicitações de Fiscalização n.º 2011.12114/017, 2011.12114/018a, 2011.12114/021,de 

27/07/2011, 27/07/2011 e 29/07/2011, respectivamente, e todas tiveram a ciência da Diretoria 

Geral do Hospital.  

 Em função da demora no atendimento às solicitações, foram pedidos os códigos do HOSPUB 

utilizados para o cadastramento dos materiais selecionados. Reiterações foram feitas, sem 

sucesso. Foi realizada visita in loco, mas os itens da amostra não foram localizados no setor de 

Almoxarifado. A empresa selecionada na amostra foi a Targa Ltda. com CNPJ n.º 

00.157.774/0001-20, a qual foi vencedora dos itens: 1,2,3,4 e 5 não necessariamente pelo menor 

preço, mas que também apresentou as habilitações necessárias ao certame.  

A amostra se refere ao processo n.º 33374.0031442009-75, Pregão nº 64/2009, tipo menor preço 

por item para registro de preços, tem escopo do período de 01/01/2009 a 30/06/2011. Os itens 

perfazem a quantidade total licitada de luvas de 9.465.600 pares, distribuídas em 08 itens 

variados de acordo com a numeração do referido produto, e que representam 7,04% (R$ 

470.400,00) do valor total de R$ 1.524.888,00.  

Os insumos – luvas cirúrgicas referentes ao processo n.º 33374.003144/2009-75, Pregão 

Eletrônico 64/2009, estão discriminados a seguir: 

Item 1 – Quantidade de 14.400 pares: Luva cirúrgica estéril descartável tamanho 6,5, 

características adicionais comprimento mínimo de 28 cm, formato anatômico, atóxica, 

apresentação lubrificada com pó bioabsorvível; 
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Item 2 – Quantidade de 112.000 pares: Luva cirúrgica material látex natural, tamanho 7, 

estéril, características adicionais comprimento mínimo 28 cm, lubrificada com pó 

bioabsorvível atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico aplicação antiderrapante 

embalagem;  

Item 3 – Quantidade 192.000 pares: Luva cirúrgica material látex natural, tamanho 7,5, 

estéril, características adicionais comprimento mínimo 28 cm, lubrificada com pó 

bioabsorvível atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico aplicação antiderrapante 

embalagem;  

Item 4 – Quantidade 120.000 pares: Luva cirúrgica material látex natural, tamanho 8,0, 

estéril, características adicionais comprimento mínimo 28 cm, lubrificada com pó 

bioabsorvível atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico aplicação antiderrapante 

embalagem; 

Item 5 – Quantidade 32.000 pares: Luva cirúrgica material látex natural, tamanho 8,5, estéril, 

características adicionais comprimento mínimo 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível 

atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico aplicação antiderrapante embalagem; 

Item 6 – Quantidade de 480.000 pares: Luva para procedimento material látex natural íntegro 

e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível 

descartável. Apresentação atóxica tipo ambidestra. Tipo uso descartável, modelo formato 

anatômico com finalidade resistente à tração; 

Item 7 – Quantidade de 4.000.000 pares: Luva para procedimento material látex natural 

íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais lubrificada com pó 

bioabsorvível descartável. Apresentação atóxica tipo ambidestra. Tipo uso descartável, 

modelo formato anatômico com finalidade resistente à tração; 

Item 8 – Quantidade de 1.360.000 pares: Luva para procedimento material látex natural 

íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais lubrificada com pó 

bioabsorvível descartável. Apresentação atóxica tipo ambidestra. Tipo uso descartável, 

modelo formato anatômico com finalidade resistente à tração; 

As quantidades solicitadas tiveram como base a demanda verificada nos últimos 12 meses. E 

todos os itens devem estar com a embalagem com a abertura asséptica, conforme norma ABNT.  

Além da movimentação de estoque dos itens supracitados, foram solicitados os seguintes 

processos de pagamento:  

 

Processo SIPAR Processo Compra  Nota Fiscal  Valor em R$ Ordem Bancária 

33374.004752/2010/31 2010030207 /  

2010030301 

1571 /  

1572 

155.403,99 800496 

33374.006804/2009/70 2009050594 1031 101.380,72 800770 

33374.006807/2009/11 2009050578 1028 100.326,24 800774 

33374.007117/2009/71 2009050604 1033 35.129,25 800885 

 

A disponibilização parcial, bem como intempestiva, do material pedido em Solicitações de 

Fiscalização foi motivo de redução de escopo do trabalho de Fiscalização.  

A falta de disponibilização das informações solicitadas comprometeu largamente a análise do 

processo n.º 33374.003144/2009-75, Pregão Eletrônico 64/2009, o que reduziu o escopo do 
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trabalho de fiscalização. Tanto para a movimentação de entrada e saída dos insumos hospitalares, 

no caso em questão, das luvas cirúrgicas, quanto para os processos de pagamentos, os quais 

foram entregues intempestivamente, inclusive com relação aos seus respectivos códigos do 

HOSPUB dos oito tipos de luvas da amostra, que também não foram fornecidos, a não 

disponibilização das informações dificultou as análises necessárias. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.003106/2012-28, a ex-Diretora do HFB informou o que segue: 

“Em relação as constatação nº 010 e Constatação nº 011  

Segundo informações do Pregoeiro o documento foi encaminhado a chefe do setor de 

almoxarifado à época, sendo informado que a servidora não respondia mais pela chefia do setor. 

Constatei, ainda, que a mesma encontra-se em gozo de férias.  

Entendo que será precisa aguardar o retorno da servidora para a complementação das 

informações já prestadas aos Auditores quando realizavam os trabalhos em nossa Unidade; Por 

tudo aqui exposto, espero ter atendido às solicitações constantes nos Informativos da Auditoria, 

na aquiescência de tempo oportuno para as informações pendentes na forma aqui informada, 

colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A Unidade não foi apresentou justificativa para o item. 

 

Recomendação 001: 

Atender tempestivamente às solicitações dos servidores da Controladoria-Geral da União, no 

exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 26 da Lei nº 10.180/2001. 

Recomendação 002: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa à sonegação de documentos e informações à equipe de fiscalização da 

Controladoria-Geral da União, fazendo cumprir o que determina o § 1o do Art. 26 da Lei nº 

10.180/2001. 

 

 

2.1.1.44. CONSTATAÇÃO (011)  

Divergências entre os quantitativos registrados nas fichas de controle de estoque e no 

HOSPUB, referentes a itens adquiridos por meio do Pregão n.º 27/2009; ausência de atesto 

de recebimento de materiais em notas fiscais pelo Almoxarifado, bem como redução de 

escopo da fiscalização em função da não disponibilização de todos os documentos 

solicitados e da intempestividade no atendimento à equipe de fiscalização. 

 

Fato: 

Com o objetivo de avaliar o controle de insumos hospitalares diversos para os serviços de 

urologia e os seus processos de pagamentos, foram solicitados tanto o histórico da 

movimentação de entrada e saída dos itens abaixo discriminados, quanto os processos de 
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pagamentos relacionados ao período de 01/01/2009 a 30/06/2011, do processo n.º 

33374.017422/2008-91, Pregão nº 27/2009, em arquivo eletrônico adquirido.  

A solicitação da movimentação de material foi feita ao setor de Almoxarifado do Hospital, e os 

processos de pagamento ao Setor Financeiro, por meio das Solicitações de Fiscalização n.º 

2011.12114/012, 2011.12114/013, 2011.12114/017, de 20/07/2011, 22/07/2011 e 27/07/2011, 

respectivamente, e todas tiveram a ciência da Diretoria Geral do Hospital. Em função da demora 

foram pedidos os códigos do HOSPUB utilizados para o cadastramento dos materiais abaixo 

discriminados. Reiterações foram feitas, sem sucesso. Durante visita “in loco” os itens da 

amostra não foram localizados no setor de Almoxarifado. A Ficha de Estoque apresentou saída 

de 5 conjuntos para retirada de cálculo de ureter de PEBAX rediopaco com marcação 

centimetrada e 70 cm no valor total de R$ 36.941,50 de material urológico no dia 27/07/2011, 

por meio do documento 201107008785, que não consta no sistema HOSPUB. O código do 

insumo é de nº. 0008090.  

A empresa selecionada na amostra foi a Micro View Comércio e Representações de Produtos 

Médicos, CNPJ 06.188.083/0001-70. 

A amostra se refere aos itens a seguir discriminados, os quais representam 14,60% do total de R$ 

24.627.745,50 licitado no pregão em questão: 

 

Número do Processo 
 

Nome Favorecido Objeto 

33374.017422/2008-9 MICRO VIEW 

COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS 

MÉDICOS 

ItemItem 2 – Quantidade de 75 unidades: Descrição 

detalhada do objeto: Conjunto de dilatação endoscópica 

unilateral com cateter de PEBAX radiopaco com 

marcação centimetrada e 70 cm de comprimento de 6fr 

com ponta reta fechada, fio guia com cobertura 

fosforicolina biocompatível facilitando deslizamento 

ureteral, radiopaco, núcleo em titâneo, ponta flexível e 

reta 0,35, dilatador ureteral com balão e cateter multiloop 

duplo de 5 fr e comprimento universal que vai de 22 a 30 

cm possuindo estabilizador de posicionamento 36 cm da 

marca e fabricante: BOSTON;  

MICRO VIEW 

COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS 

MÉDICOS 

Item 4 – Quantidade de 75 unidades: Descrição 

detalhada do objeto: Conjunto de dilatação endoscópica 

unilateral com cateter de PEBAX radiopaco com 

marcação centimetrada e 70 cm de comprimento de 6fr 

com ponta angulada aberta, fio guia com cobertura 

fosforicolina biocompatível facilitando deslizamento 

ureteral, radiopaco, núcleo em titânico, ponta flexível e 

reta 0,38, dilatador ureteral com balão e cateter multiloop 

duplo de 6 fr e comprimento universal que vai de 20 a 28 

cm possuindo estabilizador de posicionamento 36 cm da 

marca e fabricante: BOSTON; 

MICRO VIEW 

COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS 

MÉDICOS 

Item 5 – Quantidade de 75 unidades: Descrição 

detalhada do objeto: Conjunto para retirada de cálculo de 

ureter com cateter de PEBAX radiopaco com marcação 

centimetrada e 70 cm de comprimento de 6fr com ponta 

reta aberta, fio com guia hidrofilica facilitando o 

deslizamento ureteral, radiopaco, núcleo em titâneo, 

ponta flexível e reta 0,38, dilatador ureteral com balão e 

cateter multiloop duplo de 6 fr e comprimento universal 

que vai de 14 a 28 cm possuindo estabilizador de 

posicionamento 36 cm e 5 fr e extrator de cálculo com 
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Número do Processo 
 

Nome Favorecido Objeto 

ampla abertura radial em nitinol e mecanismo para 

irrigação e infusão de contraste dormia helicoidal 4 fr e 

90 cm acionamento tipo Toomey da marca e fabricante: 

BOSTON; 

MICRO VIEW 

COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS 

MÉDICOS 

Item 10 – Quantidade de 75 unidades: Descrição 

detalhada do objeto: Conjunto para retirada de cálculo de 

ureter com cateter de PEBAX radiopaco com marcação 

centimetrada e 70 cm de comprimento de 6fr com ponta 

reta aberta, fio guia com cobertura hidrofilica facilitando 

o deslizamento ureteral, radiopaco, núcleo em titâneo, 

ponta flexível e reta 0,38, dilatador ureteral com balão e 

cateter multiloop duplo de 6 fr e comprimento universal 

que vai de 14 a 28 cm possuindo estabilizador de 

posicionamento 36 cm e 5 fr e extrator de cálculo com 

ampla abertura radial em nitinol e mecanismo para 

irrigação e infusão de contraste dormia tipless 4 fr e 120 

cm acionamento tipo Toomey da marca e fabricante: 

BOSTON;  

MICRO VIEW 

COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS 

MÉDICOS 

Item 11 – Quantidade de 75 unidades: Descrição 

detalhada do objeto: Conjunto de ressecção endoscópica 

de colovesical e próstata com alça e dispenser de elick da 

marca e fabricante: OLYMPUS;  

MICRO VIEW 

COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS 

MÉDICOS 

Item 17 – Quantidade de 75 unidades: Descrição 

detalhada do objeto: Conjunto para retirada de cálculo de 

ureter com cateter de PEBAX radiopaco com marcação 

centimetrada e 70 cm de comprimento de 6fr com ponta 

reta aberta, fio guia com cobertura hidrofilica facilitando 

o deslizamento ureteral, radiopaco, núcleo em titâneo, 

ponta flexível e reta 0,38, dilatador ureteral feito de 

poliamida com balão de polietileno e cateter multiloop 

duplo de 6 fr e comprimento universal que vai de 14 a 28 

cm possuindo estabilizador de posicionamento 36 cm e 5 

fr e extrator de cálculo com ampla abertura radial em 

nitinol e mecanismo para irrigação e infusão de contraste 

dormia tipless 4 fr e 90120 cm acionamento tipo Toomey 

da marca e fabricante: BOSTON;  

MICRO VIEW 

COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS 

MÉDICOS 

Item 20 – Quantidade de 75 unidades: Descrição 

detalhada do objeto: Conjunto de litotripsia ultrassônica 

de rim com cateter de PEBAX radiopaco com marcação 

centimetrada e 70 cm de comprimento de 6 fr com ponta 

reta aberta, fio guia com cobertura hidrofilica facilitando 

o deslizamento ureteral, radiopaco, núcleo em titâneo, 

ponta flexível e reta 0,38, dilatador ureteral feito de 

poliamida com balão de polietileno e cateter multiloop 

duplo de 6 fr e comprimento universal que vai de 14 a 28 

cm possuindo estabilizador de posicionamento 36 cm e 5 

fr e extrator de cálculo com ampla abertura radial em 

nitinol e mecanismo para irrigação e infusão de contraste 

dormia tipless 4 fr e 90 cm acionamento tipo Toomey da 

marca e fabricante: BOSTON. 

MICRO VIEW 

COMÉRCIO E 

Item 25 – Quantidade de 50 unidades: Descrição 

detalhada do objeto: Conjunto para endopielotomia ou 
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Número do Processo 
 

Nome Favorecido Objeto 

REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS 

MÉDICOS 

endopeiloplastia com fio guia com cobertura hidrofílica 

facilitando deslizamento ureteral, radiopaco, nucleo em 

titâneo, ponta flexível e reta 0,38, dilatador ureteral com 

balão, cateter de endopielo e faca de saches da marca e 

fabricante: BOSTON; 

MICRO VIEW 

COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS 

MÉDICOS 

Item 26 – Quantidade de 50 unidades: Descrição 

detalhada do objeto: Conjunto para ureteroplastia com 

faca de saches, fio guia com cobertura hidrofílica 

facilitando deslizamento ureteral, radiopaco, núcleo em 

titâneo, ponta flexível e reta 0,38, dilatador ureteral feito 

de poliamida com balão de polietileno de 

4cm/18atm/15fr e cateter multiloop duplo de 6fr e 

comprimento universal que vai de 14 a 28 cm possuindo 

estabilizador de posicionamento 36 cm e 5 fr da marca e 

fabricante: BOSTON. 

 

Já quanto à amostra dos comprovantes de pagamento do processo n.º 33374.017422/2008-91, 

Pregão 027/2009, foram os selecionados os que seguem:  

 

Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos 

Processo SIPAR Processo Compra Nota Fiscal Valor em R$ Ordem Bancária 

33374008373/2010-10 
 

33374017422200891 3304 
3305 
3306 

42.533,36 800749 

33374008373/2010-10 33374017422200891 3310 43.328,05 800750 

33374008373/2010-10 33374017422200891 3307 
3308 
3309 

100.929,66 800751 

 

A falta de disponibilização das informações solicitadas comprometeu a análise do processo n.º 

33374.017422/2008-91, Pregão 027/2009, o que reduziu o escopo do trabalho de fiscalização. 

Tanto para os insumos hospitalares diversos para o serviço de urologia quanto para os processos 

de pagamentos, conforme discriminados a seguir, ou seja, os documentos solicitados de 

movimentação dos itens a seguir não foram apresentados, bem como os processos de pagamento 

citados: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN DE 

FORNECIM 
QTD VU R$ VG R$ 

2 Material/equipamento/componente-

laboratório 
unidade 75 3.889,38 291.703,50 

Marca e Fabricante: BOSTON  

 

Descrição detalhada do objeto: Conjunto de dilatação endoscópica unilateral com cateter de 

PEBAX radiopaco com marcação centimetrada e 70 cm de comprimento de 6fr com ponta reta 

fechada, fio guia com cobertura fosforicolina biocompatível facilitando deslizamento ureteral, 

radiopaco, núcleo em titâneo, ponta flexível e reta 0,35, dilatador ureteral com balão e cateter 
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multiloop duplo de 5 fr e comprimento universal que vai de 22 a 30 cm possuindo estabilizador 

de posicionamento 36 cm.  

 

ITEM DESCRIÇÃO UN DE 

FORNECIM 
QTD VU R$ VG R$ 

4 Material/equipamento/componente-

laboratório 
unidade 75 3.889,38 291.703,50 

 

Marca e Fabricante: BOSTON  

Descrição detalhada do objeto: Conjunto de dilatação endoscópica unilateral com cateter de 

PEBAX radiopaco com marcação centimetrada e 70 cm de comprimento de 6fr com ponta 

angulada aberta, fio guia com cobertura fosforicolina biocompatível facilitando deslizamento 

ureteral, radiopaco, núcleo em titânico, ponta flexível e reta 0,38, dilatador ureteral com balão e 

cateter multiloop duplo de 6 fr e comprimento universal que vai de 20 a 28 cm possuindo 

estabilizador de posicionamento 36 cm. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN DE 

FORNECIM 
QTD VU R$ VG R$ 

5 Material/equipamento/componente-

laboratório 
unidade 75 4.799,33 359.949,75 

 

Marca e Fabricante: BOSTON  

Descrição detalhada do objeto: Conjunto para retirada de cálculo de ureter com cateter de 

PEBAX radiopaco com marcação centimetrada e 70 cm de comprimento de 6fr com ponta reta 

aberta, fio com guia hidrofilica facilitando o deslizamento ureteral, radiopaco, núcleo em titâneo, 

ponta flexível e reta 0,38, dilatador ureteral com balão e cateter multiloop duplo de 6 fr e 

comprimento universal que vai de 14 a 28 cm possuindo estabilizador de posicionamento 36 cm 

e 5 fr e extrator de cálculo com ampla abertura radial em nitinol e mecanismo para irrigação e 

infusão de contraste dormia helicoidal 4 fr e 90 cm acionamento tipo Toomey. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN DE 

FORNECIM 
QTD VU R$ VG R$ 

10 Material/equipamento/componente-

laboratório 
unidade 75 5.900,30 442.522,50 

 

Marca e Fabricante: BOSTON  

Descrição detalhada do objeto: Conjunto para retirada de cálculo de ureter com cateter de 

PEBAX radiopaco com marcação centimetrada e 70 cm de comprimento de 6fr com ponta reta 

aberta, fio guia com cobertura hidrofilica facilitando o deslizamento ureteral, radiopaco, núcleo 

em titâneo, ponta flexível e reta 0,38, dilatador ureteral com balão e cateter multiloop duplo de 6 

fr e comprimento universal que vai de 14 a 28 cm possuindo estabilizador de posicionamento 36 

cm e 5 fr e extrator de cálculo com ampla abertura radial em nitinol e mecanismo para irrigação 

e infusão de contraste dormia tipless 4 fr e 120 cm acionamento tipo Toomey. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN DE 

FORNECIM 
QTD VU R$ VG R$ 

11 Material/equipamento/componente-

laboratório 
unidade 75 3.976,30 298.222,50 
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Marca e Fabricante: OLYMPUS 

Descrição detalhada do objeto: Conjunto de ressecção endoscópica de colovesical e próstata com 

alça e dispenser de elick. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN DE 

FORNECIM 
QTD VU R$ VG R$ 

17 Material/equipamento/componente-

laboratório 
unidade 75 7.388,30 554.122,50 

 

Marca e Fabricante: BOSTON  

Descrição detalhada do objeto: Conjunto para retirada de cálculo de ureter com cateter de 

PEBAX radiopaco com marcação centimetrada e 70 cm de comprimento de 6fr com ponta reta 

aberta, fio guia com cobertura hidrofilica facilitando o deslizamento ureteral, radiopaco, núcleo 

em titâneo, ponta flexível e reta 0,38, dilatador ureteral feito de poliamida com balão de 

polietileno e cateter multiloop duplo de 6 fr e comprimento universal que vai de 14 a 28 cm 

possuindo estabilizador de posicionamento 36 cm e 5 fr e extrator de cálculo com ampla abertura 

radial em nitinol e mecanismo para irrigação e infusão de contraste dormia tipless 4 fr e 90120 

cm acionamento tipo Toomey. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN DE 

FORNECIM 
QTD VU R$ VG R$ 

20 Material/equipamento/componente-

laboratório 
unidade 75 12.348,30 926.122,50 

 

Marca e Fabricante: BOSTON  

Descrição detalhada do objeto: Conjunto de litotripsia ultrassônica de rim com cateter de 

PEBAX radiopaco com marcação centimetrada e 70 cm de comprimento de 6 fr com ponta reta 

aberta, fio guia com cobertura hidrofilica facilitando o deslizamento ureteral, radiopaco, núcleo 

em titâneo, ponta flexível e reta 0,38, dilatador ureteral feito de poliamida com balão de 

polietileno e cateter multiloop duplo de 6 fr e comprimento universal que vai de 14 a 28 cm 

possuindo estabilizador de posicionamento 36 cm e 5 fr e extrator de cálculo com ampla abertura 

radial em nitinol e mecanismo para irrigação e infusão de contraste dormia tipless 4 fr e 90 cm 

acionamento tipo Toomey. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN DE 

FORNECIM 
QTD VU R$ VG R$ 

25 Material/equipamento/componente-

laboratório 
unidade 50 1.965,30 98.265,00 

 

Marca e Fabricante: BOSTON  

Descrição detalhada do objeto: Conjunto para endopielotomia ou endopeiloplastia com fio guia 

com cobertura hidrofílica facilitando deslizamento ureteral, radiopaco, nucleo em titâneo, ponta 

flexível e reta 0,38, dilatador ureteral com balão, cateter de endopielo e faca de saches.  

 

ITEM DESCRIÇÃO UN DE 

FORNECIM 
QTD VU R$ VG R$ 

26 Material/equipamento/componente-

laboratório 
unidade 50 6.700,31 335.015,50 
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Marca e Fabricante: BOSTON  

Descrição detalhada do objeto: Conjunto para ureteroplastia com faca de saches, fio guia com 

cobertura hidrofílica facilitando deslizamento ureteral, radiopaco, núcleo em titâneo, ponta 

flexível e reta 0,38, dilatador ureteral feito de poliamida com balão de polietileno de 

4cm/18atm/15fr e cateter multiloop duplo de 6fr e comprimento universal que vai de 14 a 28 cm 

possuindo estabilizador de posicionamento 36 cm e 5 fr.  

 

Processos de pagamento da Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos 

 

Processo SIPAR Processo Compra  Nota Fiscal  Valor em R$ Ordem Bancária 

33374008373/2010-10 
 

33374017422200891 3304 
3305 
3306 

42.533,36 800749 

33374008373/2010-10 33374017422200891 3310 43.328,05 800750 

33374008373/2010-10 33374017422200891 3307 
3308 
3309 

100.929,66 800751 

 

Em função da não entrega da movimentação de entrada e saída dos itens inicialmente 

selecionados, foram pedidos outros processos compostos de Nota de Entrada de Material, Nota 

Fiscal e Empenho tomando com base os códigos de insumo de materiais hospitalares para o 

serviço de urologia. Os processos selecionados foram: 

a) 2009121627 - Não encontrado; 

b) 2009121631 – NF 5751 e 5753 – ambas sem qualquer atesto de conformidade e/ou 

carimbo de recebimento; 

c) 2010010051 – NF 000897, 000898, e 000899 – sem o atesto de conformidade com a NF e 

Empenho; 

d) 2010050531 – NF 6076, 6077 e 6078 – de acordo; 

e) 2010050536 – NF 6079, 6080 e 6083 – de acordo;  

f) 2010050561 – NF 000932, 000933 e 000934 - sem atesto de conformidade com a NF e 

Empenho; 

g) 2010081103 – Não encontrado; 

h) 2010081106 – Não encontrado; 

i) 2010091117 – NF 0958; 0959 e 0960 – de acordo. 

j) 201005003828 – Nota de Saída de Material – A Requisição de Material e as Notas de Saída 

de Insumo estão totalmente sem as assinaturas do solicitante, do conferencista e do receptor 

dos materiais; 

k) 201102002419 – Nota de Saída de Material - sem as assinaturas do solicitante, do 

conferencista e do receptor dos materiais; 

l) 201107008785 - Nota de Saída de Material - sem as assinaturas do solicitante, do 

conferencista e do receptor dos materiais; 

m) 201107008787 – Nota de Saída de Material - sem as assinaturas do solicitante, do 

conferencista e do receptor dos materiais. 

Os documentos selecionados não apresentaram o atesto de recebimento de material no verso da 

nota fiscal de conformidade do material recebido estar de acordo com o especificado na nota 

fiscal e com o empenho, bem como o carimbo de recebimento do material.  

Conforme verificação “in loco”, dos treze itens selecionados, três não foram apresentados, não 

tendo sido encontrados pelos servidores do Almoxarifado.  
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.003106/2012-28, a ex-Diretora do HFB informou o que segue: 

“Em relação as constatação nº 010 e Constatação nº 011  

Segundo informações do Pregoeiro o documento foi encaminhado a chefe do setor de 

almoxarifado à época, sendo informado que a servidora não respondia mais pela chefia 

do setor. Constatei, ainda, que a mesma encontra-se em goze de férias.  

Entendo que será precisa aguardar o retorno da servidora para a complementação das 

informações já prestadas aos Auditores quando realizavam os trabalhos em nossa 

Unidade; Por tudo aqui exposto, espero ter atendido às solicitações constantes nos 

Informativos da Auditoria, na aquiescência de tempo oportuno para as informações 

pendentes na forma aqui informada, colocando-me à disposição para quaisquer outros 

esclarecimentos.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A Unidade não foi apresentou justificativa para o item. 

 

Recomendação 001: 

Elaborar normativos internos definindo as atribuições e responsabilidades dos agentes 

envolvidos nos processos de planejamento, aquisição, armazenamento e distribuição de materiais 

hospitalares, a fim de permitir o adequado controle dos itens adquiridos pelo HFB.  

Recomendação 002: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa à sonegação de documentos e informações à equipe de fiscalização da 

Controladoria-Geral da União, fazendo cumprir o que determina o § 1o do Art. 26 da Lei nº 

10.180/2001. 

Recomendação 003: 

Estabelecer mecanismos de controle de estoque na farmácia e no almoxarifado, de modo que a 

utilização dos medicamentos e dos produtos para a saúde possa ser comprovada de maneira 

fidedigna, permitindo o seu rastreamento desde a aquisição até o destinatário final. 
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2.1.2. Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE  

Ação: 10302122062170127 

ATENÇÃO A SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250042 HOSPITAL FEDERAL DE 

BONSUCESSO 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 20.156.313,46 

Ordem de Serviço: 201111784 

Forma de Transferência:  Execução Direta 

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 

 
 

2.1.2.1. CONSTATAÇÃO   

Pagamentos e execução acima dos quantitativos estimados em edital, relativos à prestação 

de serviço de fornecimento de refeições no Hospital Federal de Bonsucesso, no âmbito do 

Contrato nº 17/2006 firmado com a empresa Norsul Cathering Ltda. 

 

Fato: 

Trata-se da execução do Contrato nº 17/2006, firmado entre o Hospital Federal de Bonsucesso e 

a Empresa Norsul Cathering Ltda., CNPJ nº 02.896.982/0001-77, no valor original de R$ 

7.883.980,56, cujo objeto é a prestação de serviços de atividades técnicas e/ou operacionais nas 

áreas de produção normal e dietética, lactário/nutrição enteral (unidade de manipulação 

asséptica) a pacientes internos, creche, servidores, residentes, doadores, acompanhantes e demais 

autorizados sob a supervisão e controle do Serviço de Nutrição da Unidade Hospitalar, 

compreendendo todos os processos do planejamento até a distribuição de pequenas refeições 

preparadas na Unidade Hospitalar e fornecimento de grandes refeições na forma de alimentação 

transportada. 

Em análise à execução da contratação, por meio de amostra aleatória não probabilística, 

verificou-se que os quantitativos executados mês a mês estavam acima do percentual de 20% 

“aceitável” estipulado no Edital, conforme constatado em três meses analisados, a saber:  

Quadro I – Quantidade Executada x Estimativa 

Lanche/Mês Quantidades 

Estimada 

Quantidades 

Executadas 

Diferença % 

Estimado/Executado 

Mar/2009 15.000 22.230 48% 

Abril/2009 15.000 20.898 39% 

Maio/2009 15.000 21.692 45% 

Obs.: Média Mensal Estimada em Contrato de 15.000 Lanches. 
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Conforme demonstrado no quadro anterior, nos meses de Março, Abril e Maio de 2009, os 

quantitativos extrapolaram mais de 40% do estimado em Edital que era de 20%.  

A execução acima dos limites estipulados no instrumento convocatório também deu causa a 

pagamentos acima do valor total estimado no contrato, de R$ 691.020,72 (3º Termo Aditivo – 

vigência de 1/11/2008 a 31/10/2009) e de R$ 842.431,81 (7º Termo Aditivo - vigência a partir de 

1/11/2010), caracterizando-se em pagamentos sem cobertura contratual, de acordo com o quadro 

a seguir:  

 
Quadro II – Pagamentos acima do valor mensal previsto em contrato 

Mês/Ano OB Data Valor Pago R$ Valor 

Contratado R$ 

Diferença entre Pago 

e Contratado R$ 

Abril/2009 2009OB800981 02/06/09 735.925,67 691.020,72 44.904,95 

Maio/2009 2009OB801200 23/06/09 768.109,93 691.020,72 77.089,21 

Dezembro/2010 20110B800065 26/01/11 907.147,60 842.431,81 64.715,79 

Total 2.411.183,20 2.224.473,25 186.709,95 

 

Além disso, o hospital tinha a prerrogativa legal de acrescer em até 25% o valor total do 

contrato, entretanto, de 2009 a 2010, por meio do 7º Termo Aditivo, o valor total do contrato 

sofreu um reajuste de cerca de 20% (R$ 691.020,72 para R$ 842.431,81), sendo que não mais 

atendia a demanda, com isso houve as autorizações de acréscimos nos quantitativos de refeições 

os quais não mais eram cobertos contratualmente. 

As diferenças verificadas entre o volume de serviço estimado e o executado são um indicativo de 

que as estimativas de fornecimento de refeições precisam ser revistas, podendo ensejar a 

celebração de um novo contrato para prestação de serviços de alimentação hospitalar, no sentido 

de evitar pagamentos sem cobertura contratual, considerando que o contrato foi firmado no 

exercício de 2006. 

Ainda durante os trabalhos de campo, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 04/2011, o HFB 

prestou as seguintes informações quanto à situação apontada: 

"O Projeto Básico para contratação de Empresa para prestação de serviços de 

alimentação foi confeccionado no ano de 2005, sendo os quantitativos estimados através 

da média anual do exercício anterior; levando em consideração o longo período 

compreendido entre  confecção do Projeto Básico e as datas citadas do Relatório, 

informamos que: 

- Como os quantitativos são efetuados através de estimativa da média do ano anterior 

ao da confecção do Projeto Básico para realização do Pregão para Contratação de 

Serviços de Alimentação, os mesmos se encontram defasados em relação ao 

praticado atualmente. 

- Devido ao acima descrito, e ao fato desta Instituição possuir perfil assistencial, 

existem variáveis que incidem diretamente nos quantitativos de refeições servidas, 

entre elas a rotatividade dos leitos, as características clínicas e dietoterápicas dos 

usuários, a necessidade de acompanhantes, a frequência de residentes e servidores ao 

refeitório, etc... 

- Após análise aos quantitativos mencionados no relatório efetuado pela Auditoria, 

observou-se que os quantitativos, e, consequentemente, os percentuais informados, 

diferem dos lançados nas faturas dos meses em questão, e que, observando todos os 

itens da fatura há redução nos quantitativos praticados atualmente e nos percentuais 

de vários deles. 
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- Em relação ao quantitativo de lanches destinados aos Setores Fechados, conforme 

informado no item anterior, o Projeto Básico para Contratação de Empresa 

prestadora de serviços de alimentação foi efetuado no ano de 2005, e que, o mesmo 

excedeu o estimado do Contrato, uma vez que a Direção deste Hospital entendeu que 

este serviço deveria ser estendido para outros Setores com características 

semelhantes aos Setores Fechados, não contemplados no Projeto Básico, através de 

autorizações por escrito efetuadas durante o exercício do Contrato (memorandos 

arquivados neste Serviço). Acrescenta-se ao acima exposto, a realidade de não haver 

no Hospital um local adequado para lanches, e de que somente os funcionários 

plantonistas que não recebem auxílio alimentação possuem direito a lanchar no 

refeitório, exacerbando a preocupação da Direção desta Instituição em relação à 

perda de qualidade na assistência prestada aos usuários, caso os funcionários se 

ausentem dos Setores para tal..." 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751, de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Administrativo do HFB, por intermédio 

do Memorando n° 83/2011/DIAD/HFB, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Em complemento ao já informado, acrescentamos que na confecção do novo Termo de 

Referência (Projeto Básico) a ser licitado, tais quantitativos foram revistos e ajustados de acordo 

com a demanda vigente.” 
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Análise do Controle Interno: 

O Diretor Administrativo, em sua manifestação, informou que no novo Termo de Referência a 

ser licitado os quantitativos foram revistos, corroborando a constatação de que os quantitativos 

das refeições constantes do Contrato nº 17/2006 foram estimados inadequadamente. 

 

Recomendação 001: 

Realizar nova licitação para alimentação hospitalar com quantitativos de refeições adequados à 

demanda do Hospital Federal de Bonsucesso. 

 

 

2.1.2.2. CONSTATAÇÃO   

Utilização de programa de informática da própria empresa contratada para o controle dos 

pedidos das refeições, demonstrando fragilidades na execução e nos controles exercidos no 

contrato. 

 

Fato: 

Apesar de ter sido constatada a existência de controles internos administrativos para o 

acompanhamento do contrato de refeições pelo Hospital Federal de Bonsucesso, foi verificado 

que o software para a realização dos pedidos e emissão de relatórios foi fornecido pela própria 

empresa contratada, a Norsul Cathering Ltda., no âmbito do Contrato nº 07/2006, tendo em vista 

que o hospital não possui sistema informatizado próprio para o controle, denotando certa 

fragilidade na execução contratual, vez que são os terceirizados da empresa que detém o 

conhecimento e que manuseiam o sistema.  

Em resposta a Solicitação de Auditoria nº 04/2011, durante os trabalhos de campo de auditoria, o 

HFB informou o que segue sobre a utilização de programa informatizado da Empresa contratada: 

"Devido ao fato da maior parte da UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição) desta 

Instituição encontrar-se interditada pela Vigilância Sanitária, sendo executada a 

modalidade de alimentação transportada, a fim de viabilizar o fluxo de trabalho, como o 

Ministério da Saúde não dispõe de um sistema informatizado para controle das 

solicitações de refeições realizadas pelas Nutricionistas das diversas Clínicas do 

Hospital, e, considerando que este fluxo seria inviabilizado caso estas informações 

fossem efetuadas manualmente, pois as grandes refeições são produzidas na Cozinha 

Central da Empresa no bairro do Caju, a Contratada disponibiliza o sistema 

informatizado em questão para realizar este serviço. Cabe ressaltar que o Ministério da 

Saúde, por solicitação da Chefia de Serviço de Nutrição, através dos esforços da 

Divisão de Tecnologia de Informação deste Hospital e do DATASUS, encontra-se em 

fase de confecção de um sistema de Nutrição próprio." 

De acordo com a justificativa obtida por ocasião dos trabalhos, verifica-se que o hospital 

confirmou o fato apontado e em que pese a justificativa quanto à inexistência de sistema próprio 

do Hospital, a Administração deve estabelecer controles primários capazes de certificar que os 

dados registrados no sistema fornecido pela contratada refletem adequadamente a execução dos 

serviços.  
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751, de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Administrativo do HFB, por intermédio 

do Memorando n° 83/2011/DIAD/HFB, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“No que se refere ao sistema informatizado para o controle de solicitações de refeições, 

lanches, extras e demais itens necessários ser de propriedade da empresa contratada, o 

Ministério da Saúde através do DTI (Divisão de Tecnologia da Informação) do Hospital 

Federal de Bonsucesso em conjunto com o DATASUS está em fase de construção de 

um sistema próprio de Nutrição, no qual nosso Serviço tem prestado intensa 

colaboração.” 

 

Análise do Controle Interno: 

O Diretor Administrativo, em sua manifestação, informou que o Ministério da Saúde em 

conjunto com o DATASUS está construindo sistema próprio, corroborando a constatação de que 

os quantitativos das refeições constantes do Contrato nº 17/2006 foram estimados 

inadequadamente. 

 

Recomendação 001: 

Estabelecer controles primários capazes de certificar que os dados registrados no sistema 

fornecido pela empresa contratada para a prestação de serviço de alimentação hospitalar refletem 

adequadamente a execução do serviço, até que seja disponibilizado o sistema em elaboração pelo 

Ministério da Saúde. 
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2.1.2.3. CONSTATAÇÃO   

Falta de laudo sanitário para a utilização da cozinha do hospital. 

 

Fato: 

Verificou-se que o hospital não possuía laudo sanitário para o funcionamento da cozinha, na qual 

se preparam as pequenas refeições para servir os pacientes, tais como o desjejum, lanches e 

alimentação enteral. Em visita ao local, constatou-se a necessidade de reformas no piso, paredes 

e teto da cozinha, a qual está localizada no subsolo em condições insalubres. 

Na justificativa da contratação da empresa para o fornecimento de alimentação, o HFB informou 

sobre a impossibilidade das refeições serem elaboradas no próprio hospital, devido à interdição 

da cozinha pelos órgãos de Vigilância Sanitária. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751, de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Verificou-se que o Termo de Intimação do Centro de Vigilância Sanitária, expedido em 

23/05/2006 dava o prazo de 15 dias para que o Hospital apresentasse cronograma de obras a 

respeito da utilização da cozinha, não se tratando de laudo sanitário, que ainda se encontra 

pendente.  
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Recomendação 001: 

Adotar providências para obtenção de laudo sanitário para o funcionamento da cozinha, na qual 

se preparam as pequenas refeições para servir os pacientes do HFB, tais como o desjejum, 

lanches e alimentação enteral. 

 

 

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 10302122062170127 

ATENÇÃO A SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250042  - HOSPITAL FEDERAL DE 

BONSUCESSO 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:   R$ 9.394.706,51 

Ordem de Serviço: 201111785 

Forma de Transferência:  Execução Direta 

SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR 

 

 

2.1.2.4.  CONSTATAÇÃO  

Sobrepreço nos contratos de serviços de lavanderia hospitalar, relativo ao Contrato n.º 

11/2010, firmado com a empresa Prolav Serviços Técnicos Ltda, ocasionando com prejuízo 

estimado em R$ 3.765.409,92, considerando maio/2010 a abril/2012. 

 

Fato: 

O Pregão n° 232/2009 teve como vencedora inicialmente a empresa Felimpe Higienização em 

têxteis e serviços técnicos Ltda, no valor de R$ 3.814.000,00, conforme registro no sistema 

comprasnet de 27.10.2009. Entretanto, essa empresa foi inabilitada em 19.2.2010, conforme 

consta do comprasnet, baseado na Comissão Especial de Visita Técnica, por não atender os itens 

8.5, 8.6, 8.8, 8.8.2, 8.11, 8.14 e 8.15 do edital, por apresentar declaração inconsistente às fls. 870 

do processo. Após a inabilitação foi convocado a empresa Prolav Serviços Técnicos Ltda, 

segundo lugar do pregão, com o lance no valor de R$ 3.815.000,00.  

O Contrato com a empresa Prolav foi assinado no valor anual de R$ 3.815.000,00, e mensal de 

R$ 317.916,67, sob o número de 11/2010, com vigência inicial de 14.5.2010 a 13.5.2011, com 

prazo máximo de até 60 meses. Com o valor mensal calculou-se o preço por kg em R$ 3,97 para 

um quantitativo mês de 80.000 kg de roupa lavada. 

Com intuito de analisar os preços praticados no referido Contrato, de R$ 3,97 por kg, foram 

realizadas diversas pesquisas de preço no Sistema SIASG (cadastro de materiais e serviços – 

CATMAT e CATSERV) e no próprio Comprasnet em busca de preços de referência para o 

serviço de lavanderia hospitalar, tendo sido obtido o  preço de referência de R$ 2,08, conforme 

demonstrado a seguir:  
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1) LAVANDERIA HOSPITALAR, SEM FORNECIMENTO DE ENXOVAL 

Unidade  Pregão Nº 

Qtde/Mês 

(Kg) 

Valor Total  Mensal 

(R$) 

Preço Unitário  

(R$) 

250052 – INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER/RJ 

333/2008 (T.A de 

09/12/2010) 75.000 138.750,00 *2,03 

120096 - MAER-HOSPITAL DA 

FORCA AEREA DE BRASILIA/DF 08/2010 48000 116.280,00 2,42 

153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO 

C. ANTONIO MORAIS/UFES  204/2009 51000 81.090,00 1,59 

153057 - HOSPITAL 

UNIVERSIT.ANTONIO PEDRO DA 

UFF/RJ  87/2010 45000 113.583,33 2,52 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE DIVINÓPOLIS/MG 153/2011 15000 27.750,00 1,85 

Média 2,08 

* Até 09/12/2010, o preço por quilo do Contrato do INCA foi de R$ 1,85. 

2) “CADTERC” 

Em estudo recente realizado pela Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São 

Paulo, em Novembro de 2010, que tratou do estabelecimento de diretrizes e parâmetros para 

orientar a contratação de Serviços de Lavanderia Hospitalar, elaborado com base no “Manual de 

Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco” (2007) da 

ANVISA, foram levantados os seguintes preços de referência:   

SERVIÇOS VALORES POR QUILO DE ROUPA (R$/kg) 

Processamento de Roupa - Lavanderia Externa 2,08 

Processamento de Roupa – Lavanderia Interna 1,51 

Processamento de Roupa e Locação de Enxoval 3,25 

Os preços de referência da tabela acima foram obtidos incluindo todos os custos do serviço, tais 

como: Mão-de-Obra, Equipamentos e Instalações, Produtos Químicos, Embalagem, Transporte, 

Custo do Enxoval, Outros. Para as buscas no Sistema SIASG (“Consulta Linha de Fornecimento 

de Material e Serviço”) foram utilizados os códigos de serviço de números 12998 - Instalação e 

Montagem de Lavanderia Hospitalar / Industrial; 3786 - Lavanderia e Tinturaria; 13005 - 

Manutenção de Lavanderia Hospitalar / Industrial e 19542 - Prestação de Serviços de 

Lavanderia, sendo priorizadas a prestação desses serviços em hospitais federais.  

Observando os preços de referência de R$ 2,08 com o preço da Prolav, com base em R$ 3,97 por 

Kg, verificou-se que o preço adjudicado ficou bem acima do pesquisado no mercado.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751, de 25/11/2011, o que segue: 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 212 

 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Administrativo do HFB, por intermédio 

do Memorando n° 83/2011/DIAD/HFB, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“3 - Sobrepreço no Contrato n" 11/2010 de serviços de lavanderia hospitalar Federal de 

Bonsucesso. 

A pesquisa apresentada no relatório não corresponde ao tipo de serviço prestado nesta 

unidade,-uma vez que o serviço no HFB inclui, além da lavagem, a mão de obra do 

recolhimento e distribuição das roupas em nossas diversas clínicas com 65 funcionários 

da firma contratada (camareiras, auxiliares de rouparia e costureiras) diferentemente dos 

hospitais citados como por exemplo o INCA com o preço de RS 2,03 e o Antônio 

Pedro, com o preço de R$2,52, que não incluem essa mão de obra. 

Quanto à pesquisa CADTERC-2007, vamos fazer novas consultas ao mercado e buscar 

negociação com o fornecedor no sentido de reduzir o preço atual do contrato.” 
 

Análise do Controle Interno: 

Da análise das manifestações apresentadas pelo HFB, verificamos realmente que o contrato de 

lavanderia dessa Unidade apresenta característica distinta das demais pesquisadas, por constarem 

serviços de camareira e auxiliar de rouparia.  

A fim de avaliar o preço contratado, comparamos os valores dos postos de camareiras do HFB 

com os praticados pelo Hospital Federal do Andaraí - HFA e pelo Hospital Federal da Lagoa - 

HFL em seus contratos de lavanderia, bem como analisamos as planilhas de composição de 

custos dos postos de Auxiliares de Rouparia/Camareira do Contrato n.º 11/2010, os resultados 

obtidos identificaram que os preços das camareiras do HFB bastante superior ao praticados nos 

outros hospitais.  

As distorções mais relevantes da planilha de custo das camareiras que impactaram no preço 

praticado pelo hospital, se referem ao item “Despesas Operacionais/Administrativas” no 

percentual de 60%, enquanto índices históricos para serviços dessa natureza situam-se entre 5 e 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 213 

 

6%, a exemplo do Manual de Orientação para Preenchimento da Planilha de Custo e Formação 

de Preços do Ministério do Planejamento e de estudos constantes do Cadastro de Serviços 

Terceirizados mantido pela Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo – 

CADTERC. 

A média obtida nos hospitais pesquisados foi de R$ 1.595,62 por Camareira, enquanto no HFB 

ficou em R$ 4.347,07 por Camareira com roupa limpa, e R$ 4.341,80 por Camareira com roupa 

suja. A diferença se situou em R$ 2.751,45 e R$ 2.746,18, respectivamente, por terceirizada. 

Computando o quantitativo de 56 profissionais em um ano de contrato, totalizou o valor de R$ 

1.848.215,52, de maio/2010 a maio/2011.  A partir do período de maio/2011 a abril/2012, o valor 

ficou em R$ 1.917.194,40, conforme quadros a seguir: 

 

Quadro – Comparativo de preços para Camareira/Auxiliar de Rouparia 

Contrato n.º 11/2010 (vigência 2010/2011)  

Posto 

Valor Unitário (em R$) 

Quantidade 

de Postos 

HFB 

Prejuízo Anual 

Estimado HFL 

(A) 

HFA 

(B) 

Média (A) 

e (B) HFB 

Sobrepreço 

Unitário 

Mensal (R$) 

Camareira/Aux. 

Rouparia 

(Roupa Limpa) 1.661,24 1.530,00 1.595,62 4.347,07 2.751,45 44 1.452.765,60 

Camareira/Aux. 

Rouparia 

(Roupa Suja) 1.661,24 1.530,00 1.595,62 4.341,80 2.746,18 12 395.449,92 

Prejuízo Estimado de 14/05/2010 a 13/05/2011 1.848.215,52 

 

Quadro – Comparativo de preços para Camareira/Auxiliar de Rouparia 

Contrato n.º 11/2010 (vigência 2011/2012) – com repactuação 

Posto 

Valor Unitário (em R$) 

Quantidade 

de Postos 

HFB 

Prejuízo Anual 

Potencial  

HFL 

(A) 

HFA 

(B) 

Média 

(A) e (B) HFB 

Sobrepreço 

Unitário 

Mensal (R$) 

Camareira/Aux. 

Rouparia (Roupa 

Limpa) 1.661,24 1.530,00 1.595,62 4.709,17 3.113,55 44 1.506.958,20  

Camareira/Aux. 

Rouparia (Roupa 

Suja) 1.661,24 1.530,00 1.595,62 4.703,47 3.107,85 12 410.236,20  

Prejuízo Potencial Estimado de 14/05/2011 a 13/04/2012 1.917.194,40  

 

Ressaltamos, ainda, que a inclusão do serviço de camareiras no Contrato não foi adequada, uma 

vez que os serviços são faturados por kg/mês, com variações ao longo da execução contratual, 

enquanto o quantitativo de camareiras é fixo, não sendo razoável que os custos desse item de 

serviço estejam inseridos no valor do quilo de roupa lavada. Tal inclusão pode, ainda, prejudicar 

a realização de estimativas por outros órgãos e entidades da Administração Pública para 

realização de contratações de serviços de lavanderia, ao elevar o valor pago por quilo de roupa 

lavada. 

Diante do exposto, explica-se o valor elevado de R$ 3,97 por kg de roupa lavada, em detrimento 

ao preço de R$ 2,08 obtidos nas pesquisas. Percebe-se que a diferença no cálculo dos preços em 
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Kg, R$ 2,08 e R$ 3,97, com 80.000 kg mensais, resulta em um valor aproximado do prejuízo 

estimado do quadro anterior. 

Recomendação 001: 

Providenciar o ressarcimento de valores pagos acima dos preços de mercado para o serviço de 

lavanderia hospitalar. 

Recomendação 002: 

Apurar responsabilidade de quem deu causa a contratação em valores acima dos praticados no 

mercado. 

Recomendação 003: 

Realizar licitações distintas, ou licitação por lote, para os serviços de lavanderia hospitalar e 

serviços de camareiras, após levantamento da força de trabalho no HFL e identificação de 

inexistência de cargos com esse tipo de atribuição e caracterização inequívoca da necessidade do 

serviço. 

Recomendação 004: 

Realizar de imediato a renegociação com a empresa para a adequação dos valores praticados no 

âmbito do Contrato aos preços de mercado. 

Recomendação 005: 

Em situação de a empresa contratada não concordar com a manutenção do contrato com as 

adequações dos valores aos preços praticados no mercado, realizar novo certame licitatório com 

base em valores adequados aos praticados no mercado. 

 

 

2.1.2.5. CONSTATAÇÃO    

Pagamento indenizatório, sem cobertura contratual, no montante de R$ 5.621.058,23. 

 

Fato: 

Verificamos a existência de pagamentos sem cobertura contratual, pelo período de 18 meses. Os 

pagamentos correspondentes a 18 meses (01/12/2007 a 09/12/2008), a título, apenas, de 

indenização, totalizaram R$ 5.621.058,23. 

 

Quadro: Pagamentos de indenização efetuados a Lido no período de 01/12/07 a 09/12/08 (R$ 1,00) 

Mês competência NF Data Período 
Roupas 

Lavadas (KG) 

Valor 

Unit. Total 

12/2008 (1) 0842 29/01/09 10/12 a 31/12/08 54.688,150 4,64 253.753,01 

01/2009 (1) 0845 12/02/09 01/01 a 31/01/09 75.206,270 4,64 348.957,09 

02/2009 (1) 0846 03/03/09 01/02 a 29/02/09 66.446,000 4,64 308.312,22 

03/2009 (1) 0851 01/04/09 01/03 a 31/03/09 78.075,830 4,64 362.271,85 

04/2009 (1) 0854 04/05/09 01/04 a 30/04/09 73.594,220 4,64 341.477,18 

05/2009 (1) 0859 01/06/09 01/05 a 31/05/09 75.299,200 4,64 349.388,28 

06/2009 (1) 0865 01/07/09 01/06 a 30/06/09 74.305,260 4,64 344.776,40 

07/2009 (1) 0870 03/08/09 01/07 a 31/07/09 74.740,800 4,64 346.797,31 

08/2009 (1) 0875 01/09/09 01/08 a 31/08/09 72.534,480 4,64 336.559,98 

09/2009 (1) 0879 01/10/09 01/09 a 30/09/09 73.650,050 4,64 341.736,23 
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10/2009 (1) 0886 05/11/09 01/10 a 05/11/09 74.261,650 4,64 344.527,65 

11/2009 (1) 0890 01/11/09 01/11 a 30/11/09 71.085,110 4,64 329.834,91 

12/2009 (1) 0894 04/01/10 01/12 a 31/12/10 69.041,550 4,64 320.352,79 

01/2010 (1) 0902 12/02/10 01/01 a 31/01/10 64.806,010 4,64 300.699,88 

02/2010 (1) 0905 11/03/10 01/02 a 28/02/10 61.134,300 4,64 283.663,15 

03/2010 (1) 0909 01/04/10 01/03 a 31/03/10 62.076,400 4,64 288.034,49 

04/2010 (1) 0914 03/05/10 01/04 a 30/04/10 61.118,700 4,64 283.590,76 

05/2010 (1) 0920 01/06/10 01/05 a 13/05/10 29.380,400 4,64 136.325,05 

Total 5.621.058,23 

 

Em atendimento à Solicitação de Auditoria n° 201104111/003, de 27/06/2011, mediante 

Documento S/N°, de 29/06/2011, o Hospital Geral de Bonsucesso informou o seguinte: 

"(...) ficamos impossibilitados de prorrogar o contrato tendo em vista que nas consultas 

que precedem a prorrogação, junto aos cadastros dos fornecedores, foram encontrados 

óbices que impediram a formalização do Termo Aditivo com a empresa Lido Serviços 

Gerais e, consequentemente, a partir de dezembro de 2008 os pagamentos foram 

realizados a título de indenização por tratar-se de serviço essencial e indispensável ao 

perfeito funcionamento do Hospital. A partir de então iniciamos os procedimentos 

visando nova licitação, dando origem ao processo n° 33374.019211/2008-92. Tendo em 

vista a necessidade de cumprimento aos preceitos legais, bem como atender de forma 

adequada as especificações do novo procedimento, tornou-se necessário um período 

maior até sua conclusão, que culminou com a contratação da empresa Prolav Serviços 

Técnicos Ltda." 

Verifica-se que a Unidade não esclarece a demora no processo licitatório. Ademais, a respeito 

dos pagamentos indenizatórios, cabe destacar que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal 

com a administração, conforme dispõe o artigo 60 da Lei n° 8.666/93. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Administrativo do HFB, por intermédio 

do Memorando n° 83/2011/DIAD/HFB, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 
 

“Quanto ao pagamento indenizatório, conforme resposta anterior, a renovação do 

contrato não foi feito por problemas de documentação da Empresa, sendo iniciado 

imediatamente novo processo em paralelo, porém, por diversos problemas, não foi 

concluído até 01/06/2010.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação da Diretora Geral corrobora o achado de auditoria, uma vez que não foram 

adotadas providências tempestivas para que nova contratação fosse realizada por meio de 

processo licitatório, ocasionando pagamentos sem cobertura contratual. 
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Recomendação 001: 

Aprimorar o planejamento das contratações de serviços essenciais, iniciando tempestivamente o 

devido processo licitatório, com antecedência suficiente em relação ao término dos contratos 

vigentes, evitando a realização de pagamentos indenizatórios, sem cobertura contratual. 

Recomendação 002: 

Apurar a responsabilidade de quem de causa aos pagamentos por via indenizatória para os 

serviços de lavanderia, sem cobertura contratual, nos termos da Orientação Normativa AGU n.º 

04/2009. 

 

 

2.1.2.6. CONSTATAÇÃO  

Rouparia sujeita às intempéries e disseminação de doenças infecciosas, incluindo condições 

insalubres para armazenagem da rouparia hospitalar. 

 

Fato: 

Quando da inspeção in loco nas dependências da rouparia, que é o espaço reservado para o 

recolhimento das roupas sujas para entrega à empresa contratada Prolav, constatamos uma série 

de irregularidades que comprometem a saúde dos empregados envolvidos no processo, bem 

como propicia o surgimento de doenças ou infecção hospitalar. Enumeramos as principais 

irregularidades evidenciadas: 

a) A sala de processamento da roupa suja não possui portas e fica em frente ao local de 

recepção das roupas limpas, separadas apenas pelo corredor. Nesses ambientes próximos, os 

empregados da Prolav trabalham, uns entregando as roupas sujas, outros passando e 

ensacando as roupas limpas ou sendo reparadas pelas costureiras; 

b) No final do corredor fica o Refeitório onde são feitas as pequenas refeições para os 

enfermos ou empregados. Logo à esquerda da sala de processamento das roupas sujas fica 

uma pequena escada, que dá acesso à creche; 

c) Nas dependências da Rouparia misturam-se outros equipamentos e acessórios estranhos às 

atividades do processamento. 

O Manual de processamento de roupas do serviço de saúde: Prevenção e Controle de Riscos 

(ANVISA 2009) estabelece orientações para a prestação de serviços de lavanderia hospitalar, 

não observadas no manuseio das roupas no Hospital Federal de  Bonsucesso, conforme descrito 

anteriormente. Esta situação põe em risco a saúde dos funcionários que estão trabalhando 

diretamente com o processamento dessas roupas bem assim das demais pessoas que venham a 

utilizá-las.  

O espaço reservado para a Rouparia, além de inadequado, já que se situa no subsolo, está sujeito 

às consequências das intempéries, como as que já ocorreram, inclusive com alagamento e 

transbordamento do espaço, além da explosão das caixas de esgoto, com riscos de disseminação 

de doenças e contaminação dos pacientes, além da exposição e riscos à saúde dos empregados.  

A Fiscal do Contrato e Chefe da Rouparia já havia informado à Direção de Administração, 

conforme os Memorandos n°s 136/HOT/HFB, de 12/11/2009, e  118/10/Hotelaria, de 

20/09/2010. 

Questionamos ao HFB mediante os Itens 06 e 07 da Solicitação de Auditoria n° 

2011.04111/003, de 27/06/2011. No entanto, não houve manifestação do Hospital Federal 

de  Bonsucesso durante os trabalhos de campo.  
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Apresentamos, a seguir, registros fotográficos que evidenciam a situação relatada: 

 

 

Foto: Local reservado para entrega das roupas sujas. 

 

 

Foto: Corredor da Rouparia. No final, à direita, o refeitório. 
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Foto: Refeitório no final do corredor da Rouparia. 

 

 

Foto: Local reservado para a recepção das roupas limpas. Detalhe da porta 

inexistente. 
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Foto: Detalhes da Rouparia alagada em 12/11/2009 (roupa suja). 

  

 

Foto: Detalhes da Rouparia alagada em 12/11/2009 (corredor). 
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Foto: Detalhes da Rouparia alagada em 12/11/2009 (roupa limpa). 

 

 

Foto: Detalhes da Rouparia alagada em 12/11/2009 (esgoto 

estourado). 
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Foto: Detalhes da Rouparia alagada em 21/01/2009 (roupa limpa). 
 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Administrativo do HFB, por intermédio 

do Memorando n° 83/2011/DIAD/HFB, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“As correções definitivas dessas inconformidades estão previstas para o exercício de 

2013, dentro das obras do Programa de Melhoria da Gestão dos Hospitais Federais do 

Rio de Janeiro. 

Considerando que a localização da área onde hoje funciona o setor não é adequada para 

o desenvolvimento das suas atividades, a Divisão de Engenharia prevê amenizar os 

problemas atuais mediante melhoria de sua ambiência através de serviços de 

manutenção predial.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A precariedade do setor de rouparia potencializa o risco de disseminação de doenças e 

contaminação dos pacientes, além da exposição e riscos à saúde dos empregados. Neste sentido, 

a Administração deveria ter adotado medidas urgentes para a solução dos problemas. 

 

Recomendação 001: 

Adotar providências imediatas para adequação do Setor da Rouparia às condições mínimas de 

higiene e salubridade, a fim de minimizar o potencial risco de contaminações no hospital. 
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2.1.2.7.  CONSTATAÇÃO    

Recebimento e pesagem de roupa limpa realizada por funcionários terceirizados da Prolav 

Serviços Técnicos Ltda. 

 

Fato: 

No que tange aos controles de pesagem das roupas do hospital, que serve de base para os 

pagamentos mensais do contrato, mediante inspeção física no local de pesagem de roupa 

hospitalar, verificamos fragilidade no controle da pesagem das roupas limpas, a qual é realizada 

por funcionários da própria empresa terceirizada Prolav Serviços Técnicos Ltda, sem a presença 

de servidores do Hospital Federal de Bonsucesso. Aliado a esse fato, pudemos observar que não 

é feito o registro documental no momento da pesagem.  

Quando houve acompanhamento da pesagem por servidor designado pelo DGH para exercer a 

fiscalização das pesagens, houve uma redução de 13% na pesagem diária, o que pode configurar 

pesagens fictícias, acima da realidade do hospital. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Administrativo do HFB, por intermédio 

do Memorando n° 83/2011/DIAD/HFB, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Contamos atualmente com 06 servidores lotados no Setor de Rouparia, 

responsáveis pelos registros de acompanhamento das pesagens das roupas. 

O trabalho de pesagem realizado pela Assessoria da Coordenação Geral de 

Administração durante 07 dias pode não ter sido representativo, pois a amostra 

pode não ter levado em conta todas as adversidades de uma atividade tão 

complexa e sujeita a variáveis diárias, como: número de cirurgias, números de 

atendimentos emergenciais, internações, altas etc.” 

 

Análise do Controle Interno: 

As falhas identificadas em item específico do presente relatório, quanto à pesagem das roupas 

por funcionários terceirizados da própria empresa prestadora do serviço de lavanderia, 

evidenciam que o HFB não possui elementos de convicção para afirmar que os pesos informados 

correspondem aos serviços realmente executados pela empresa contratada. 

Portanto, a pesagem realizada por servidor designado pela Assessoria da Coordenação Geral de 

Administração do DGH demonstra que a deficiência na fiscalização contratual tem possibilitado 

a ocorrência de superfaturamento na pesagem das roupas limpas. 

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para que o contrato de lavanderia hospitalar seja adequadamente 

fiscalizado, incluindo a elaboração de normativo interno que defina as atividades, atribuições e 

responsabilidades dos servidores designados para a fiscalização contratual. 
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Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 10302122062170127 

ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento 

aos usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência 

médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250042 HOSPITAL FEDERAL DE 

BONSUCESSO 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados:  R$ 7.113.043,92 

Ordem de Serviço: 201111786 

Forma de Transferência: Execução direta 

SERVIÇOS DE LIMPEZA 

 

 

2.1.2.8. CONSTATAÇÃO   

Restrição ao caráter competitivo da licitação, decorrente de exigências em cláusula do 

Edital do Pregão Eletrônico nº 40/2007. 

 

Fato: 

Em análise ao processo relativo ao Pregão Eletrônico nº 40/2007, vencedora empresa Nova Rio 

Serv. Gerais, (Contrato de nº 09/2008, de 9/4/2008), cujo objeto foi a prestação de serviços de 

Limpeza Técnico-Hospitalar, Conservação, Higienização e Manejo de Resíduos das Áreas 

Administrativas e Hospitalares do Hospital Federal de Bonsucesso, verificou-se a previsão, em 

cláusula editalícia, da exigência à licitante de registro no Conselho Profissional de Psicologia, 

exigência esta que não encontra respaldo para os serviços de limpeza hospitalar.  

O Tribunal de Contas da União entende que tais exigências são restritivas ao caráter competitivo 

do certame, devendo o órgão ou entidade licitante se limitar a exigir a inscrição no conselho que 

fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante (Acórdão TCU nº 597/2007 – Plenário). 

Tal exigência também não se coaduna com o inciso I, §1°, do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, onde 

menciona que é vedado admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 
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acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, a Diretora Geral do HFB, por intermédio do 

Memorando n° 477/2011/DIGER/HFB, de 29/09/2011, encaminhou o Memorando n° 83/201 

l/DIAD/HFB de seu Diretor Administrativo que leva sua manifestação ao Departamento de 

Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Informamos que na época (2007), visando garantir uma melhor gestão das pessoas das 

empresas contratadas, solicitava-se o registro do Conselho Regional de Psicologia. O 

que já não ocorreu em licitações posteriores. Tal documentação, não é mais exigida.” 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas corroboram a falha apontada quanto à previsão de obrigação 

restritiva à competitividade, tanto que a Diretora Geral informou que tal prática não é mais 

exigida. 

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para que não seja exigido, em fase de habilitação, registro em Conselhos de 

Classe não referentes aos serviços prestados, a fim de evitar restrições à competitividade do 

certame, com fulcro no inciso I, §1°, do artigo 3° da Lei n° 8.666/93 e na jurisprudência do TCU 

(Acórdão nº 597/2007 – Plenário). 

Recomendação 002: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa à restrição ao caráter competitivo da licitação. 
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2.1.2.9. CONSTATAÇÃO   

Ausência de penalização de empresa que participou do pregão sem estar com a 

documentação de acordo com o que previa o Edital.  

 

Fato: 

Verificamos que no Pregão Eletrônico nº 40/2007 participaram do certame 8 (oito) empresas, 

tendo a empresa Debmar Prestação de Serviços Temporários Ltda. (CNPJ nº 04.135.688/0001-

78), ofertado o melhor lance, no valor de R$ 6.581.661,48. Dado o prazo para apresentação dos 

documentos, a empresa Debmar foi desclassificada por não ter apresentado as documentações 

exigidas no edital, tendo sido declarada vencedora a 2ª colocada do certame, a Empresa Nova 

Rio Serviços Gerais Ltda. (CNPJ Nº 29.212.545/0001-43), pelo valor de R$ 7.058.582,16.  

Com isso, foi celebrado o Contrato de nº 09/2008, de 9/4/2008, assinado entre a vencedora e o 

hospital, com prazo de vigência inicial de 9/4/2008 a 8/4/2009, sendo que, atualmente, o contrato 

está vigorando até 8/4/2012 conforme Termo Aditivo nº 5/2011, firmado em 1/4/2011. O valor 

anual da contratação foi atualizado para R$ 8.217.361,92, após repactuações nos exercícios de 

2009 e 2010.  

Questionado sobre as providências adotadas em relação à penalização da empresa que participou 

do certame sem possuir a documentação exigida no edital, o hospital não se pronunciou sobre o 

assunto. 

Vale lembrar que o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão, na 

forma eletrônica, dispõe que: “Art. 28.  Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de 

sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar 

documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será 

descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e das demais cominações legais.” 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronização do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 
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das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, a Diretora Geral do HFB, por intermédio do 

Memorando n° 477/2011/DIGER/HFB, de 29/09/2011, encaminhou o Memorando n° 

83/2011/DIAD/HFB de seu Diretor Administrativo que leva sua manifestação ao Departamento 

de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

 “Confirmamos os problemas apontados pela CGU e estamos abrindo processos 

administrativos para as devidas sanções aos fornecedores, conforme artigo 28 do 

decreto 5450/2005.” 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pela atual Diretora Geral corroboraram os achados de auditoria, 

evidenciando a deficiência dos controles internos do HFB. 

 

Recomendação 001: 

Aplicar nas próximas licitações, em que o convocado deixar de entregar documentação exigida 

no edital, as sanções dispostas no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficando impedido de licitar e 

de contratar com a União, sem prejuízo das multas previstas em edital.  

 

 

2.1.2.10. CONSTATAÇÃO  

Falta de descontos nas faturas dos serviços do Contrato nº 09/2008, que não vinham sendo 

executados em áreas interditadas. 

 

Fato: 

Conforme verificado nas faturas de pagamentos dos serviços de limpeza técnica hospitalar, não 

foram abatidos dos preços os valores correspondentes às áreas de esquadrias externas, que não 

estavam sendo executadas em função das obras do hospital, cuja área prevista no Edital é de 

12.000m2.  

No Hospital, desde o ano de 2009, estão sendo executadas obras nas fachadas externas de três 

prédios, tendo sido, inclusive, desativado o prédio da Emergência do hospital.  

Questionado sobre o fato, o Gestor informou que não houve o abatimento nas faturas no que se 

refere aos serviços executados de esquadrias externas, uma vez que estava sendo compensada 

por serviços prestados nas áreas recém-criadas, por exemplo, USE(~800m2) e 

UNIFESO(~446m2). 

Há que se salientar, entretanto, que não constam justificativas no processo sobre o regime de 

compensação das áreas, além disso, para que haja substituição de áreas é necessário 

procedimento formal por parte da Administração, com alterações por meio de Termo Aditivo, 
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uma vez que as áreas foram delimitadas no Termo de referência/Projeto Básico, anexo ao Edital. 

Assim, deveriam ser glosadas das faturas as áreas desativadas desde o início das obras.  

 

   
 Reforma nas Fachadas do Prédio 3 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 
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Análise do Controle Interno: 

A Direção do HFB não apresentou manifestações sobre os fatos consignados no presente 

relatório. Não houve acompanhamento adequado da execução contratual, gerando custos 

indevidos para Administração, uma vez que houve o pagamento de serviços de limpeza sem a 

execução total na área pactuada.  

 

Recomendação 001: 

Efetuar levantamentos em planilha com cálculos das áreas correspondentes a esquadrias externas 

que estavam sob reforma, de modo a descontar as diferença dos valores pagos à empresa nas 

próximas faturas, se for o caso. 

Recomendação 002: 

Realizar fiscalização efetiva da execução do serviço de limpeza hospitalar, a fim de que o fiscal 

de contrato tenha elementos que garantam que os valores pagos correspondam à efetiva e 

adequada prestação de serviços. 

 

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 10302122062170127 

ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e 

de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250042 - HOSPITAL FEDERAL DE 

BONSUCESSO 

Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

R$ 10.330.435,07 

Ordem de Serviço: 201111787 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

 

 

2.1.2.11. CONSTATAÇÃO   

Contratação em valores superestimados de serviços de instalação, manutenção ou aluguel 

de equipamentos de vigilância eletrônica em conjunto com serviços contínuos de vigilância 

desarmada, com prejuízo potencial de R$ 730.573,56 anuais. 

 

Fato: 

O Hospital Federal de Bonsucesso - HFB contratou a empresa Confederal Rio Vigilância Ltda, 

CNPJ 39.537.063/0001-17, por meio do Pregão Eletrônico nº 11/2006 que respaldou a 

celebração do Contrato nº 09/2006, no valor mensal de R$ 310.000,00 (valor anual de R$ 

3.720.000,00), para a prestação de serviços contínuos de vigilância desarmada em conjunto com 

os serviços de instalação, manutenção ou aluguel de equipamentos de vigilância eletrônica em 

valores superestimados. 
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Em análise da contratação em tela, observou-se que a segurança eletrônica foi licitada 

juntamente com os serviços de vigilância e continuou nos exercícios posteriores, contrariando a 

Súmula TCU nº 247, de 10.11.2004, que determina a adjudicação por item, em se tratando de 

objeto divisível; além do descumprimento ao Acórdão TCU Plenário nº 1.753/2008-Plenário que 

entendeu que a licitação desses serviços, em um mesmo item, restringe o caráter competitivo do 

certame. Nesse contexto, cumpre observar que a IN MPOG/SLTI nº 03/2009, que alterou a IN 

MPOG/SLTI nº 02/2008, no inciso I do Art. 51-b, que dispõe expressamente sobre a proibição 

de se licitar serviços de instalação, manutenção ou aluguel de equipamentos de vigilância 

eletrônica em conjunto com serviços contínuos de vigilância armada/desarmada ou de 

monitoramento eletrônico. 

Verificou-se, nos autos, que a Advocacia Geral da União, por meio do Parecer nº 1.150/2006, de 

20/04/2006, alertou para o fato da opção pelo aluguel dos equipamentos, em função das 

estimativas de preços, realizadas terem ficado muito altas, cabendo à administração demonstrar 

as vantagens da contratação, as quais não haviam sido inseridas no processo.  

Nas estimativas de preços do projeto básico, o hospital considerou como preço de referência a 

menor proposta apresentada pela Empresa Confederal Rio Vigilância Ltda., onde o valor unitário 

da vigilância eletrônica para 69 pontos de câmeras foi de R$ 5.975,22, totalizando o valor de R$ 

412.290,18 mensais.  

A partir dos valores iniciais do Pregão nº 11/2006, de R$ 310.000,00, foi verificado que o valor 

da vigilância eletrônica ficou em R$ 100.109,72 mensais, a preço unitário de R$ 1.450,87, por 

ponto de câmera.  

Em pesquisa de preço realizada pela equipe de auditoria na praça de São Paulo, junto ao 

Cadastro de Serviços Terceirizados (CADTERC) – Base Maio/2007, verificou-se que, em 

relação aos preços praticados, considerando os valores de locação e manutenção de circuitos 

fechados de CFTV ( R$ 1.287,13) e de locação e manutenção das câmeras mais caras (Speed 

Dome Day & Night CCD – Colorida Externa – preço contratado de R$ 475,26), o valor mensal 

do contrato de vigilância eletrônica somente chegaria ao valor de R$ 39.228,59, sendo que a 

diferença para o valor contratado de R$ 100.109,72, representa 155,20%, conforme demonstrado 

a seguir: 

Descrição 

Valor de Referência 

Mensal Cadterc- 

(R$) 

Quantidades do 

Contrato da 

Confederal 

Valor  

(R$) 

D.1 Locação e Manutenção de CFTV – 

Central de Gerenciamento Local- 

Central para 16 Câmeras 

1.287,13 5 6.435,65 

D.2 – Locação e Manutenção de Câmera 

Speed Dome(Day&Nigth CCD) 

Colorida Externa 

475,26 69 32.792,94 

1. Valor Total (mensal) – CADTERC (Maio/2007) 39.228,59 

2. Valor Total (mensal) – Contrato nº 09/2006  100.109,72 

Diferença percentual entre (1) e (2): 60.881,13 

Fonte: Pregão n.º 11/2006 e Pesquisa CADTERC (base – maio 2007) 
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Há de se observar que nesses valores não estão inclusos os 2 (dois) postos de 12 horas para 

monitoramento da CFTV, que foram incluídos nos serviços de vigilância patrimonial. 

Ressalte-se que, a partir do exercício de 2010, o Contrato nº 09/2006 teve duas repactuações: a 

primeira mediante o Termo Aditivo – TA nº 07/2010, de 4.1.2010, que passou o valor anual para  

R$ 4.838.790,96, e posteriormente em 2011, por meio do TA nº 09/2011, de 15.4.2011, passando 

o valor para R$ 5.140.257,48. O presente contrato teve sua vigência prorrogada para 9.7.2012, 

por meio do Termo Aditivo nº 10, de 10.7.2011.  

O valor apurado de R$ 60.881,13 refere-se ao valor mensal pago a maior na comparação como 

Cadterc, resultando em R$ 730.573,56 anualmente. 

 

Manifestação da Unidade Examinada:  

Em resposta aos Ofícios n.º 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestação dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751, de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Administrativo do HFB, por intermédio 

do Memorando n° 83/2011/DIAD/HFB, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“Em atenção ao Memorando Circular n° 60/2011 de 19/09/2011, encaminhamos abaixo, 

as considerações/providências pertinentes aos respectivos informativos. 

1 - Contratação em valores superestimados de serviços de instalação, manutenção ou 

aluguel de equipamentos de vigilância eletrônica em conjunto com serviços contínuos 

de vigilância desarmada, no montante estimado de RS 730.573,56 anuais. 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 231 

 

Na época da licitação do pregão n° 11/2006, foi feita pesquisa, sendo considerados os 

preços dentro dos valores de mercado. Efetuaremos nova pesquisa e convocaremos o 

fornecedor para esclarecimentos e redução de preços. 

Quanto à determinação da contratação por item, separando em 02 (dois) processos a 

Vigilância Eletrônica e a Vigilância Armada/Desarmada, já estão atualmente separadas 

nos processos de Pregão n° 62/2011 e n° 63/2011.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Na manifestação do Diretor Administrativo do HFB é alegado que atualmente os serviços de 

vigilância armada/desarmada e vigilância eletrônica já estão separados, e que será feita novas 

pesquisas de mercado para futuros esclarecimentos. Quanto à contratação em valores 

superestimados do serviço de vigilância eletrônica, não foram apresentados os resultados da 

renegociação com o fornecedor para eventual redução de preços, que trouxesse elementos que 

sanassem a irregularidade.  

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para o ressarcimento ao erário de valores pagos acima dos preços praticados 

no mercado. 

Recomendação 002: 

Promover novas licitações em separado, ou por lotes, para os serviços de vigilância armada e 

vigilância eletrônica, de acordo com a IN MPOG/SLTI nº 02/2008 e a Súmula nº 247/2004 do 

TCU. 

Recomendação 003: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa à irregularidade de contratação com preços acima 

dos praticados no mercado.  

 

 

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 10302122062170127 

ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e 

de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250042 - HOSPITAL FEDERAL DE 

BONSUCESSO 

Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

 

Ordem de Serviço: 201111788 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 
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2.1.2.12. CONSTATAÇÃO   

Existência de empregados com faltas integrais no mês, sem desconto em folha de 

pagamento e outras irregularidades na frequência dos empregados terceirizados. 

 

Fato: 

O Contrato n° 28/2009, de 01/06/2009, celebrado com a empresa Nova Rio Serviços Gerais 

Ltda. (CNPJ n° 29.212.545/0001-43) tem como objeto a prestação de serviços auxiliares e de 

apoio técnico administrativo à gestão nas áreas específicas, tais como: administração, recursos 

humanos, planejamento e infraestrutura; objetivando a melhoria da qualidade e atendimento às 

demandas do Hospital Geral de Bonsucesso, com o fornecimento inicial de 312 empregados, 

incluindo os de nível superior. O valor total do contrato foi de R$ 22.399.055,88 anuais, sendo 

R$ 1.866.587,99 mensais. 

Da análise por amostragem aleatória e não probabilística, no ponto eletrônico dos empregados 

terceirizados, contratados junto à empresa contratada, verificamos a existência de empregados 

com faltas integrais no mês, sem desconto em folha de pagamento, conforme demonstrado no 

quadro a seguir: 

 

  Quadro: Faltas de servidores, não glosadas, registradas no Ponto Eletrônico 

Matrícula Cargo Data Falta Batida 

01044074 Assistente Administrativo 12/09 176 

01044074 Assistente Administrativo 01/10 152 

01044074 Assistente Administrativo 07/10 176 

01044094 Assistente Técnico I 12/09 208 

01044094 Assistente Técnico I 01/10 152 

01044094 Assistente Técnico I 04/10 152 

01044094 Assistente Técnico I 07/10 152 

01051072 Assistente Técnico I 12/09 136 

01051072 Assistente Técnico I 01/10 152 

01051072 (1) Assistente Técnico I 04/10 152 

01051072 Assistente Técnico I 07/10 176 

01071914 Auxiliar Técnico 04/10 152 

01071914 Auxiliar Técnico 07/10 176 

01052027 Aux. Administrativo I 12/09 176 

01052027 (2) Aux. Administrativo I 01/10 152 

01043974 (3) (4) Aux. Administrativo I 01/10 056 

01043974 (4) Aux. Administrativo I 04/10 152 

01043974 (4) Aux. Administrativo I 07/10 176 

01043974 (4) Secretária 02/11 180 

01043919 Auxiliar Técnico 12/09 176 

01043919 Auxiliar Técnico 01/10 088 

01043919 Auxiliar Técnico 04/10 152 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais V - 233 

 

01043919 Auxiliar Técnico 07/10 176 

01044087 Assistente Técnico 12/09 176 

01044087 Assistente Técnico 01/10 152 

01065040 Assistente Técnico 12/09 208 

01065040 Assistente Técnico 01/10 152 

01065040 Assistente Técnico 04/10 152 

01065040 Assistente Técnico 07/10 176 

01066299 (5) Aux. Administrativo I 04/10 152 

01066299 (5) Aux. Administrativo I 07/10 176 

01044079 (6) Assistente Adm. 12/09 176 

01044079 Assistente Adm. 01/10 144 

01044079 Assistente Adm. 07/10 176 

09054376 Secretária 02/11 180 

01044087 Secretária 07/10 176 

01044087 Secretária 01/10 152 

01044087 Secretária 07/10 176 

01044087 Secretária 02/11 180 

01044087 Secretária 04/11 152 

 

Além disso, na análise do controle de ponto foram verificadas as seguintes situações:  

a) existe o controle eletrônico com falta em todos os dias do mês, e folha de ponto avulsa sem 

assinatura;  

b) constam problemas na identificação em todos os dias do mês (ponto eletrônico com "Faltas 

Batidas" totalizando 56h, com os demais campos do ponto em branco);  

c) servidor que ao ter que mudar de cargo, por extinção do cargo de nível superior, mudou 

para outro da mesma empresa como nível médio; 

d) servidor cuja frequência, com faltas em todo o mês, foi atestada pelo Diretor do Hospital 

Federal de Andaraí à época; e 

e) servidor com falta em todo o mês com a justificativa de "falta de crachá".  

Cabe informar que as faltas integrais demonstradas nos meses selecionados por amostragem 

evidenciam falta de controle e ausência de providências quanto ao gerenciamento do assunto 

junto à empresa contratada, sem a aplicação de glosas e sanções previstas em contrato, 

demonstrando que a fiscalização do contrato não dispõe de ferramentas que evidenciem a 

presença dos empregados terceirizados para cumprimento de suas jornadas de trabalho no 

Hospital Federal de Bonsucesso - HFB. 

Em atenção à Solicitação de Auditoria n° 2011.04111/006, de 01/07/2011, a Direção do Hospital 

Geral de Bonsucesso - HGB, mediante Ofício n° 1633/2011/DG/HGB, de 05/07/2011, informou 

o seguinte: 

 

Item n.º 01 – Sobre a existência de servidores, tanto no exercício de 2010 (com a predominância 

de nível superior), como em 2011, não utilizarem o ponto eletrônico, sendo que em muitos casos 

a falta era registrada no mês inteiro. 
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Resposta: "Esclarecemos que em função da demanda de reuniões e serviço por parte dos 

colaboradores em questão, os mesmos registravam frequência manual, uma vez que, a máquina 

para registro eletrônico é bloqueada, gerando assim a ocorrência de Falta Registrada."  

 

Item n.º 02 – Quanto à existência de falta integral no mês, registrada no ponto eletrônico e, 

também, na frequência manual, sem descontos na folha de pagamento.  

Resposta: "Afim (sic) de atendermos o questionário, solicitamos que seja esclarecido o mês de 

competência para que seja verificado e, posteriormente, justificado. Contudo, informamos que 

todos os colaboradores que não marcam sua frequência no ponto eletrônico, o fazem 

manualmente, caso contrário haverá o desconto na folha de pagamento." 

 

Item n.º 03 – No que tange a frequência manual de servidor atestada pelo Diretor do Hospital 

Federal de Andaraí. 

Resposta: "Quanto à frequência manual do colaborador [....] matrícula 01066299, informamos 

que a mesma era atestada pelo Sr. [....], uma vez que o referido colaborador, por solicitação do 

Diretor de Gestão Hospitalar à época, desempenhava suas funções no Hospital Federal de 

Andaraí." 

 

Item n° 07 – Sobre a existência de diversas irregularidades no ponto eletrônico e manual, tais 

como: servidor cujo ponto consta somente falta batida (56 Horas) e os demais campos em 

branco; problema de falta batida em todo o mês sob o argumento de “problema na identificação 

do cartão” (servidor, exemplo: matrícula 01052027), ou o mês todo “sem crachá” (servidor, 

exemplo: matrícula 01044079). 

Resposta: "Inicialmente esclarecemos que qualquer registro fora de horário (antes ou depois do 

horário do colaborador) computa-se Falta Batida. Quanto ao argumento 'problema na 

identificação do cartão', informamos que quando há extravio ou problemas na tarja magnética, 

o lapso temporal que ocorre antre (sic) a solicitação e a entrega do crachá para colaborador, é 

descrito em sua folha como problema na identificação do cartão. Para que possamos atender 

melhor o item em questão, solicitamos esclarecer o mês de competência para que seja 

verificado." 

Com base na justificativa apresentada e nos processos de pagamento à firma  Nova Rio Serviços 

Gerais Ltda. (CNPJ n° 29212545/0001-43), quanto aos questionamentos feitos mediante os itens 

01, 02 e 07, cabe apresentar as seguintes considerações: 

01 - A abrangência da amostragem utilizada pela equipe da CGU foi mensal, sendo analisadas 

as folhas referentes aos meses de Dezembro de 2009, Janeiro e Julho de 2010, Fevereiro e 

Abril de 2011. Em todos eles houve a ocorrência de meses com “Falta Batida”, em todos os 

dias. Em nenhum exemplo constante do demonstrativo apresentado no tópico as “Faltas 

Batidas” foram esporádicas. Assim, não coaduna com a realização de reuniões, já que as 

mesmas teriam que ser diárias em todos os dias dos meses analisados.  

02 - Ao analisamos as folhas de pagamento, relacionamos seus dados com os meses de 

Dezembro de 2009, Janeiro e Julho de 2010, Fevereiro e Abril de 2011. Contudo, verificamos 

que os descontos somente eram feitos quando havia Falta Batida esporádica em cargos de 

Secretária ou de Auxiliares. Para os cargos de nível superior (ou cursando) não havia essa 

premissa. Quanto ao argumento da falta de menção dos meses analisados na Solicitação de 

Auditoria, a vigência do Contrato n° 28/2009 era pequena, bastando uma análise metódica 
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para que pudesse avaliar, considerando que a Equipe o fez por amostragem. Ademais, na 

própria Solicitação havia menção ao exercício de 2010, o que já é um sinalizador. 

07 - Quanto ao assunto, não se fala de um ou outro terceirizado, devido à quantidade, bastaria 

uma pequena análise no ponto eletrônico para observar que, devido à falta de crachá, perda do 

mesmo ou  problemas na identificação do cartão o mês todo constava Falta Batida. Questiona-

se, também, o controle e o acompanhamento do sistema e do seu produto.  

Quanto à justificativa apresentada para o item 03, acatamos a justificativa apresentada, 

considerando informação complementar que a situação foi equacionada com o desligamento do 

colaborador em 12/2010. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios n.º 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e n.º 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751, de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Administrativo do HFB, por intermédio 

do Memorando n° 83/2011/DIAD/HFB, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“12 - Existência de empregados com faltas integrais no mês, sem desconto em folha 

de pagamento e outras irregularidades na freqüência dos empregados terceirizados. 

Item n° 01 - Os terceirizados em questão desempenham funções estratégicas, e tendo 

em vista a continuidade das funções desempenhadas identificamos falhas no registro 

eletrônico, pelo fato do relógio bloquear o registro após o horário estabelecido junto à 

contratada, e ainda, nos casos de extravio/perda, os colaboradores ficam sem registrar 

por não ter a posse do cartão, gerando assim, a ocorrência da emissão de relatório 
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eletrônico de falta batida. Diante do problema, solicitamos junto à contratada a emissão 

de freqüência mensal das folhas avulsas, onde entendemos ser a melhor maneira de 

controlar a assiduidade dos mesmos. 

Item n° 02 - Quanto à falha batida esporádica em cargo de Secretária ou de Auxiliares, 

não havendo a mesma premissa para os cargos de nível superior ou cursando, 

informamos que alguns casos de nível superior ocorria o desconto na folha de 

pagamento, porém em alguns casos o registro avulso de freqüência, com compensação 

de horário, corroborando a sua assiduidade. 

Item n° 07 - No que tange ao questionamento quanto à falha de controle e 

acompanhamento do sistema de registro de ponto nos períodos da amostragem 

informamos que foi emitida pela contratada a folha avulsa, tendo em vista, o lapso 

temporal decorrente no atraso dos crachás e as falhas operacionais do mecanismo, 

referente à identificação na matrícula do terceirizado. Contudo, atualmente existe um 

protocolo de controle junto à contratada para solicitação e entrega dos crachás para o 

referido controle interno.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do Diretor Administrativo do HFB quanto às falhas no registro serem 

decorrentes do desempenho de funções estratégicas por terceirizados é mais uma evidência de 

desvio de função e utilização de terceirizados para desempenho de atividade finalística da UJ, 

corroborando os fatos consignados em item específicos do presente Relatório.  

Convém mencionar o art. 9º da IN MPOG/SLTI nº 02/2008, que veda a contratação de atividades 

que:  

“ I - sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos 

do órgão ou entidade, assim definidas no seu plano de cargos e salários, salvo 

expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, 

total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal; 

 II - constituam a missão institucional do órgão ou entidade; [....]” 

E ainda, a informação de que, em decorrência das atividades desenvolvidas por esses 

terceirizados, o relógio de ponto bloqueia o registro após o horário estabelecido junto à 

contratada representa afronta ao art. 10 da IN MPOG/SLTI nº 02/2008, que estabelece o que 

segue:  

“Art. 10. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 

ingerência na administração da contratada, tais como:          

I - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação prever o atendimento direto, tais como nos 

serviços de recepção e apoio ao usuário; 

[....] 

III - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no 

objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

trabalhador foi contratado; [....]” 

Em relação às faltas esporádicas em cargo de Secretariado e auxiliares, bem como quanto à falha 

de controle e acompanhamento do sistema de registro de ponto nos períodos da amostragem, a 
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fragilidade de controle da execução contratual no HFB não permite que o fiscal de contrato tenha 

elementos suficientes para atestar a adequada prestação do serviço contratado, como, por 

exemplo, ter convicção de que todos os terceirizados cumprem adequadamente suas jornadas de 

trabalho, não sendo observado o integral cumprimento dos art. 31 a 35 da IN MPOG/SLTI/MP 

nº 02/2008. 

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para que os contratos de apoio administrativo sejam adequadamente 

fiscalizados, incluindo a verificação da jornada de trabalho dos terceirizados, e o cumprimento 

dos itens previstos contratualmente, como a obrigatoriedade de registro de ponto eletrônico dos 

empregados terceirizados, nos termos da IN MPOG/SLTI nº 02/2008 e seu anexo IV, Guia de 

Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra. 

 

 

2.1.2.13. CONSTATAÇÃO   

Manutenção de terceirizados com atribuições inerentes a cargos previstos na Carreira da 

Previdência, Saúde e Trabalho e Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, descumprindo 

determinação do Ministério da Saúde.  

 

Fato: 

Em 14/12/2010, mediante o Despacho CGESP/SAA/SE/MS (SIPAR n° 33374.019832/2010-91), 

assinado pela Coordenadora-Geral de Gestão, o Ministério da Saúde determinou ao Hospital 

Geral de Bonsucesso que apenas os postos profissionais de Pedagogia, Recreadora, Auxiliar de 

Recreação e Secretária poderiam ser mantidos até o final de 31/05/2011, sendo que os demais 

serviços não poderiam ser objeto de execução indireta, por serem inerentes aos cargos de 

Agentes Administrativos e Analistas-Técnicos Administrativos, integrantes da Carreira da 

previdência, Saúde e Trabalho e Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, regidos pelas Leis 

n°s 11.355/2006 e 11.357/2006, respectivamente. 

Contudo, constatamos a mudança de servidores, inclusive de cargos de nível superior, para os 

cargos de natureza secretarial ou operacional. E ainda, a continuidade dos profissionais de 

pedagogia, recreadora e secretaria após a data limite de 31/05/2011, em desacordo com o 

previsto no referido Despacho, conforme o exemplificado a seguir:  

 

Quadro: Demonstrativo de Mudança de Cargo 

Matrícula Cargo Data 

01068773 Auxiliar Operacional 01/10 

01068773 Secretária 02/11 

01067710 Auxiliar Operacional 04/10 

01067710 Secretária 02/11 

01044982 Assistente Administrativo 01/10 

01044982 Secretário 02/11 

01043974 Auxiliar Administrativo I 04/10 

01043974 Secretária 02/11 

                Fonte: Folha de Pagamento dos meses de Janeiro e Abril / 2010; e Fevereiro / 2011 
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Verificou-se, também, a execução de atividades administrativas e operacionais em diversas áreas 

do hospital por empregados terceirizados com o cargo de “Secretária (o)”. 

Em atenção à Solicitação de Auditoria n° 2011.04111/006, de 01/07/2011, a Direção do Hospital 

Geral de Bonsucesso - HGB, mediante Ofício n° 1633/2011/DG/HGB, de 05/07/2011, informou 

o seguinte: 

 

Item n° 04 – Justificar a mudança de cargos de servidores que ocupavam os de Assistente 

Administrativo, Auxiliar Técnico e Auxiliar Administrativo, quando da determinação do 

Ministério da Saúde para substituição dos trabalhadores terceirizados por servidores públicos até 

31/12/2010, mediante Despacho CGESP/SAA/SE/MS (SIPAR n° 33374.019832/2010-91), 

assinado pela Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, em 14/12/2010 (servidores, exemplo: 

matrícula nº 01068773, 01067710, 01044982, 01043974). 

Resposta: "Em relação à mudança de cargo dos aludidos colaboradores, informo que este 

nosocômio não tem poder de decisão quando a mudança, locação, contratação e dispensa dos 

mesmos, uma vez que esta função cabe a empresa contratada para terceirização de mão-de-

obra." 

 

Item n° 05 – Justificar a continuidade de dos profissionais de pedagogia; recreadora; e secretaria 

vigerem após 31/05/2011, em desacordo com o previsto no Despacho CGESP/SAA/SE/MS 

(SIPAR n° 33374.019832/2010-91), assinado pela Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, 

em 14/12/2010. 

Resposta: "Após análise junto à Consultoria Jurídica da União (CJU), obtivemos parecer 

favorável quanto à solicitação de prorrogação do Contrato n° 28/2009, dessa forma demos 

continuidade a prestação de serviços dos profissionais de Pedagogia, Recreadora, Auxiliar de 

Recreação e Secretaria." 

 

Item n° 06 – Justificar a execução de atividades administrativas e operacionais em diversas áreas 

do hospital por empregados terceirizados com o cargo de “Secretária (o)”. 

Resposta: "Em relação a este item, segue abaixo descrição das atividades relacionadas ao cargo 

de secretária, as quais são desempenhadas pelos colaboradores deste nosocômio; 

• Orientação ao público em geral, facilitando o atendimento de forma acolhedora, 

resolutiva e integral; 

• Controle lançamento de dados no sistema de informação gerencial, nos módulos 

diferenciados; 

• Auxílio no controle do abastecimento de insumos (materiais médicos, hospitalares e 

administrativo) aos diversos Serviços e Clínicas; 

• Controle e lançamento de dados no sistema de informação gerencial nos diferentes 

módulos; 

• Auxílio na organização e manutenção do setor; 

• Auxílio no controle e recebimento de material nas diversas áreas da unidade; 

• Auxílio na expedição, reprografia, recebimento e distribuição de documentos e 

processos, interna e externa e externamente; 

• Auxílio na elaboração de escalas, documentação em geral e nas demais atividades 

administrativas; 
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• Controle de Planilhas e gráficos; 

• Divulgação de informações referentes a assuntos técnicos-administrativos; 

• Apoio nas atividades de inclusão de dados e acompanhamento de sistema de informações 

dos diversos processos de trabalho administrativos e gerenciais; 

• Execução de outras tarefas de acordo com a necessidade de cada setor.” 

 

O Despacho CGESP/SAA/SE/MS (SIPAR n° 33374.019832/2010-91), assinado pela 

Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, em 14/12/2010, e encaminhado ao Hospital Federal 

de Bonsucesso trata de resposta ao Ofício n° 2.284/DG/HFB, no qual há solicitação para 

prorrogação do prazo final de 31/12/2010, estabelecido no Termo de Conciliação Judicial 

firmado entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério Público, do 

Trabalho e a Advocacia Geral da União, nos autos da Ação Civil Pública n° 00810-2006-017-10-

00-7, para a substituição dos trabalhadores terceirizados por servidores públicos, aprovados em 

concursos, conforme determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.  

 É alegado que a medida visa garantir a continuidade da execução dos serviços de nível médio, 

objeto do Contrato n° 28/2009, cujo prazo de vigência é de 31/05/2011. 

O Ministério da Saúde informa que a terceirização de serviços públicos deve ser sempre vista 

como uma exceção, não como uma regra. Já o Termo de Conciliação Judicial foi firmado com o 

objetivo de coibir a terceirização ilícita no âmbito da Administração Pública Federal, ou seja, 

aquelas que estão em desacordo com o Decreto n° 2.271/97. Na Cláusula Terceira foi 

estabelecido um cronograma para ser seguido pela união, para a dispensa dos trabalhadores 

terceirizados e contratação de servidores efetivos, mediante concurso público, como determina a 

Constituição Federal. 

Esta Cláusula terceira estabelece que até 31/12/2010 a União deverá substituir todo o pessoal 

terceirizado que esteja realizando atividades incompatíveis com o presente Termo de Conciliação 

por trabalhadores admitidos mediante concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II da 

Constituição Federal. 

Considerando o exposto, o Ministério da Saúde entendeu que a pretensão em se alargar um prazo 

estabelecido em Termo de Conciliação Judicial para que o Contrato n° 28/2009 continuasse em 

vigor é "medida teratológica, pois viola as garantias constitucionais do ato jurídico perfeito e da 

coisa julgada, asseguradas pelo artigo 5°, item 4, inciso XXXVI, da Constituição Federal." 

O despacho esclarece que apenas as atividades inerentes às atividades aos postos de Profissional 

de Pedagogia; Recreadora; auxiliar de recreação e secretária podem ser mantidas até o final do 

prazo de vigência do contrato, ou seja, até 31/05/2011, e ainda, que os demais serviços não 

podem ser objeto de execução indireta. 

Com base no mencionado, não há como acatar a justificativa de mudança de cargo, já que fica 

registrado um desvio de função (Item 01), ainda que se trate de empregados terceirizados, 

sujeitos a qualquer atividade. Ademais, durante os trabalhos de campo e visita aos terceirizados 

postos à disposição pela contratada, verificamos que a grande maioria executava tarefas cujas 

atividades são específicas de cargos administrativos de servidor público, como se pode notar pela 

própria lotação dos mesmos, conforme o exemplificado: almoxarifado, serviço de material, 

serviço de patrimônio e serviço de farmácia. 

 Há, ainda, atividades cuja lotação é específica de serviço médico, não sendo inerentes ao cargo 

de Secretária, por exemplo, conforme o especificado na justificativa do Item  06, correspondendo 

à grande maioria da lotação. Tais atividades são inerentes à formação técnica específica, e não às 

enumeradas na resposta. Exemplificando: Endoscopia Digestiva, Serviço de Hemodinâmica, 
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CTO Cirúrgico, Oncologia, Divisão de Emergência, Anatomia Patológica, Serviço de 

Ginecologia, Serviço de Broncoesofago, Gerência de Risco, Hotelaria, Ambulatório de 

Cardiologia, Serviço de Nefrologia etc. 

Desta forma, o cargo de Secretária (o), com poucas exceções, é apenas um procedimento para a 

manutenção de terceirizações em desacordo com o previsto na legislação vigente. 

Quanto à prorrogação autorizada pela Advocacia Geral da União (Item 05), a informação 

apresentada trata de prorrogação de vigência contratual e, uma vez que não foi disponibilizada a 

esta equipe a justificativa apresentada para tal prorrogação, não há como analisar a sua 

fundamentação. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o Diretor Administrativo do HFB, por intermédio 

do Memorando n° 83/2011/DIAD/HFB, de 28/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“14 - Manutenção de terceirizados com atribuições inerentes a cargos previstos 

na Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho e Plano Geral de Cargos do 

Poder executivo, descumprindo determinação do Ministério da Saúde. 

Complementando a resposta anterior, sempre que possível, é viabilizada a 

melhor adequação da mão de obra à necessidade do serviço. A continuidade da 

profissional de pedagogia, recreadora, auxiliar de recreação e secretária, fez-se 

necessária, tendo em vista, a não descontinuidade da prestação dos serviços de 

apoio às atividades administrativas deste HFB. 

Salientamos que ocorreu a promoção do termo Aditivo de vigência do contrato 

n° 28/2009, para as funções acima, em função da abertura de um novo processo 

licitatório que deu origem ao pregão n° 36/2011, que regulariza a mão de obra 

operacional deste Hospital. 

Vale a pena destacar, que é notória a carência de mão de obra de secretariado 

junto ao RH deste Ministério e a necessidade de desempenho dessas funções, 

também nos serviços assistenciais. Com o advento do pregão acima, todas as 

não conformidades estão sendo ajustadas.” 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do Diretor Administrativo do HFB não apresenta justificativas para os desvios 

de funções evidenciados durante os trabalhos de campo e não informa as providências 

específicas adotadas, como, por exemplo, se foram promovidas gestões junto ao Ministério da 

Saúde para o suprimento da carência de mão de obra alegada pelo HFB. 

Cabe ressaltar, ainda, que a manifestação apresentada em item específicos do presente relatório, 

referente à existência de empregados com faltas integrais, é mais uma evidência de desvio de 

função e utilização de terceirizados para desempenho de atividade finalística da UJ, ao informar 

que “os terceirizados em questão desempenham funções estratégicas, [....]”. 

Convém mencionar o art. 9º da IN MPOG/SLTI n.º 02/2008, que veda a contratação de 

atividades que: 

“ I - sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão 

ou entidade, assim definidas no seu plano de cargos e salários, salvo expressa 
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disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 

parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal; 

 II - constituam a missão institucional do órgão ou entidade; [....]” 

E ainda, seu art 10, que estabelece o que segue: 

“Art. 10. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência 

na administração da contratada, tais como:          

I - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 

usuário; 

[....] 

III - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante 

a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e 

em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

IV – considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão 

de diárias e passagens.” 

 

Recomendação 001: 

Efetuar levantamento da necessidade de postos de trabalho de apoio administrativo do HFB, 

identificando setorialmente a necessidade de mão de obra terceirizada do hospital, a fim de 

adequar o quantitativo contratado e subsidiar contratações futuras.  

Recomendação 002: 

Efetuar levantamento da distribuição interna da força de trabalho, com foco na prospecção de 

pessoal com qualificação e experiência para atuar em atividades estratégicas do HFB, a fim de 

substituir os terceirizados que estejam desempenhando atividades dessa natureza. 

Recomendação 003: 

Elaborar estudo quanto à necessidade de pessoal do quadro próprio do HFB, devidamente 

fundamentado, e promover gestões junto ao Ministério da Saúde para o suprimento de carências, 

se identificadas.  
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ANEXO VI – HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório apresenta os resultados dos trabalhos de fiscalização desenvolvidos por esta CGU 

no Hospital Federal dos Servidores do Estado. Os trabalhos foram desenvolvidos em 4 etapas, 

conforme apresentado na tabela abaixo: 

 

Etapa Período do trabalho 

de Fiscalização 

Período de exame Cooperação 

Técnica do 

DENASUS 

1ª - Serviços Continuados de 

lavanderia hospitalar, alimentação 

hospitalar, vigilância, limpeza e 

apoio administrativo 

13/06 a 08/07/2011 janeiro de 2009 a 

junho de 2011 

não 

2ª - Aquisição de materiais hospitalares 

e de medicamentos 
11/07 a 05/08/2011 janeiro de 2009 a 

junho de 2011 
sim 

3ª - Despesas relativas à locação de 

equipamentos 

08/08 a 31/08/2011 janeiro de 2009 a 

julho de 2011 

sim 

4ª - Execução de serviços e obras de 

engenharia 
08/08 a 31/08/2011 junho de 2010 a 

agosto de 2011 

sim 

 

Os trabalhos desenvolvidos observaram as seguintes orientações: 

 

 Análise, por meio de amostra não probabilística, de processos licitatórios referentes à 

contratação de empresas para prestação de serviços continuados e fornecimentos de 

materiais, de locação e manutenção de equipamentos médicos-hospitalares e execução de 

obras; 

 Análise da ocorrência de superfaturamento, sobrepreço e pagamentos sem 

contraprestação de bens e serviços; 

 Análise dos processos de pagamentos referentes às empresas, por meio de amostragem 

não probabilística; 

 Inspeções físicas para verificação da existência e funcionamento dos equipamentos 

locados, incluindo a utilização de insumos relacionados aos contratos de locação, bem 

como a verificação da prestação dos serviços continuados; 

 Visitas aos locais de armazenagem dos materiais estocados para uso; 

 Visitas aos locais de execução das obras e serviços de engenharia; e 

 Análise dos processos de pagamentos, medições e projetos de engenharia. 
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2. DAS SITUAÇÕES VERIFICADAS 

A seguir apresentamos as constatações relacionadas às situações que foram examinadas, 

agrupadas por Programa/Ação, e vinculadas aos respectivos órgãos superiores. 

 

2.1. MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

2.1.1. Programa: APOIO ADMINISTRATIVO 

Ação: 10122075020000001 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Objeto Examinado: Reforma e Modernização com atualização tecnológica de 08 (oito) elevadores do 

Hospital Federal dos Servidores do Estado 

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e de 

educação continuada. 

Agente Executor Local: HOSPITAL FEDERAL DOS 

SERVIDORES DO ESTADO 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 2.719.850,48 

Ordem de Serviço: 201112400 

Forma de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão 

 

 

2.1.1.1. CONSTATAÇÃO 

Existência de cláusulas restritivas à competitividade no edital do Pregão Eletrônico n.º 

69/2010. 

 

Fato: 

O Pregão Eletrônico n.º 69/2010 tem como objeto a reforma e modernização com atualização 

tecnológica de oito elevadores do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Em junho de 2010, 

o chefe do serviço de engenharia elaborou o termo de referência do pregão ora em comento.  

Conforme especificações técnicas contidas no referido Termo de Referência, foram previstos 

serviços do ramo da engenharia civil tais como: demolições, execução de alvenaria, 

revestimentos, pintura e esquadrias, necessários para adequação das instalações dos elevadores 

bem como das casas de máquinas. Todavia, tais obras e serviços civis se caracterizaram 

acessórias dentro do escopo do objeto deste pregão eletrônico, face à relevância técnica e 

financeira de seus respectivos custos em comparação com o montante total da obra bem como a 

complexidade técnica envolvida. 

No item 9, do termo de referência, referente a habilitação técnica da empresa foram exigidos 

dentre outros os seguintes documentos:    

 “9.4 - Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, 

na data da Licitação, profissionais de nível superior ou outros devidamente reconhecidos pela 

entidade competente (CREA), nos ramos de Engenharia Mecânica, Civil, Elétrica e 

Eletrônica, detentores de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 

de características e complexidade tecnológica e operacional semelhantes ao objeto da 

licitação, devidamente registrados na entidade profissional competente, limitadas às parcelas 

de maior relevância e de valor significativo na forma do inciso I, § 1º do Art. 30 da Lei n.º 
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8.666/93, devendo os mesmos serem componentes do quadro técnico da empresa, admitindo-se 

as suas substituições por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela Fiscalização e/ou Serviço de Engenharia do HFSE, em cumprimento ao 

disposto no § 10º do Artigo 30 da Lei 8.666/93.  (grifos nossos) 

 9.4.1  – Considera-se como parcela de maior relevância e valor significativo ao objeto 

da licitação para o Engenheiro Mecânico, a comprovação de no mínimo a execução dos 

seguintes serviços: 

 Modernização e atualização tecnológica de elevador, com substituição de motores 

de corrente contínua para de corrente alternada e respectivo acoplamento em conjuntos de 

máquinas de tração. 

 9.4.2  Considera-se como parcela de maior relevância e valor significativo ao objeto da 

licitação para os Engenheiros Elétrico e Eletrônico, a comprovação de no mínimo a execução 

dos seguintes serviços: 

 Modernização e atualização tecnológica de elevador, com instalação de quadro 

de comando micro-processado, com inversor de freqüência (sistema VVVF) em elevadores com 

motores de corrente alternada, com potência acima de 20 HP. 

 Considera-se como parcela de maior relevância e valor significativo ao objeto da 

licitação para o Engenheiro Civil, a comprovação de no mínimo a execução dos seguintes 

serviços: 

 Reforma  e adaptação em edificações hospitalares.” 

 

A exigência contida no item 9.4 relativa à comprovação por parte da licitante de possuir na data 

profissional habilitado em engenharia civil, está em desacordo com o art. 30 parágrafo 2 da Lei 

n.º 8666/93 caraterizando-se em cláusula restritiva a competitividade, visto que as obras civis 

não representam os itens de maior relevância técnica e financeira, conforme anteriormente 

salientado. 

 "Art. 30 A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

"(…) "§1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso 

 das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnica profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 

outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 

prazos máximos; 

§2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no 

parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório." (grifos nossos) 
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A empresa Otis Elevadores S/A apresentou, em 13/09/2010 dois dias antes da realização sessão pública na 

forma eletrônica, pedido de impugnação do referido edital. A pregoeira desconsiderou o pleito da 

empresa, alegando que o pedido fora realizado intempestivamente conforme trecho transcrito a seguir: 

“(...) Ora em que pesem os dois acórdãos trazidos pela recorrente quanto à tempestividade do 

pleito, entendemos que consoante o disposto no art, 18 do Decreto n.º 5450/2005, que limita o 

prazo para que possa impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica em 02 (dois) 

 dias úteis antes do certame, c/c. o texto do art. 110  da Lei 8.666/93, aqui utilizadas 

subsidiariamente,  que trata da contagem dos prazos legais, o prazo máximo para a 

 impugnação do pregão 69/10  venceu em 10 de setembro de 2010.” 

Depreende-se do art. 18 do Decreto supracitado que o pleito da empresa foi realizado dentro dos prazos 

legais, isto é, dois dias úteis antes da data da abertura da sessão pública. Consequentemente, o pleito da 

empresa deveria ter sido analisado pela pregoeira do HFSE. 

“Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa  poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. “ 

Na fase de cotação de preços para formação do valor estimado do objeto do pregão, o Hospital 

Federal dos Servidores do Estado solicitou orçamento a cinco empresas, conforme tabela 

adiante: 

 

Empresa Grupo 1 Grupo 2 Total 

CMA Elevadores Ltda. 1.099.578,06 1.709.447,85 2.809.025,91 

Goldtec com. e conservação de levadores ltda. 1.186.179,44 1.907.238,30 3.093.417,74 

Agir modernização de elevadores 1.146.805,08 1.801.006,64 2.947.811,72 

Multelev Elevadores Ltda. 1.325.728,22 1.987.155,06 3.312.883,28 

Excel Elevadores 1.152.736,52 1.810.276,26 2.963.012,78 
Grupo 1: 03 elevadores 

Grupo 2: 05 elevadores. 

 

Acerca da cotação de preços realizada pelo HFSE tecemos as seguintes considerações que 

apontam para o conluio entre as empresas supracitadas: 

a) O chefe do serviço de engenharia do HFSE solicitou às empresas proposta de estimativa de 

preços em junho de 2010. Excluindo a empresa vencedora do certame, 03 (três) das 04 (quatro) 

empresas restantes, também, foram consultadas pelo Hospital Federal da Lagoa para 

fornecimento de proposta estimativa de custos das obras e serviços de modernização dos 

elevadores desta unidade hospitalar. Curiosamente, as planilhas de preços de 04 (quatro) das 05 

(cinco) empresas cotadas pelo HFSE apresentam o mesmo mês, fevereiro de 2010, da cotação 

realizada pelo Hospital da Lagoa como data base, apesar da solicitação do orçamento ter sido 

realizada somente em junho de 2010. Além da mesma data base das propostas das empresas 

cotadas, os custos unitários cotados pelas empresas, para os serviços e obras civis, constantes nas 

tabelas oficiais de referência (SINAPI, SCO e EMOP), previstos na modernização dos 

elevadores do Hospital da Lagoa e do HFSE são iguais. Tais fatos apontam para o indício de 

conluio entre as empresas. 

A empresa Otis Elevadores S/A apresentou o menor preço no Pregão Eletrônico n.º 69/2010 no 

valor de R$ 2.609.750,00. Apesar disso, a mesma foi desclassificada do certame por não ter 

apresentado acervo técnico para os serviços e obras civis acessórios ao objeto de modernização 

dos elevadores. A empresa CMA Elevadores Ltda., CNPJ n.º 40.348.641/0001-56, sagrou-se 

vencedora do certame tendo apresentado proposta comercial no pregão eletrônico no valor de R$ 

2.719.850,48 (dois milhões setecentos e dezenove mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e 

oito centavos).  
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Dessa maneira conclui-se que, em função da existência de cláusulas restritivas, o Hospital da 

Lagoa realizou a contratação de empresa especialista na execução dos serviços de modernização 

de elevadores por valor que não representa a proposta mais vantajosa para a administração 

pública em desacordo com o art. 3 da Lei n.º 8.666/93: 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos.” 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O HFSE alega dentre as justificativas apresentadas que 28,81% do custo total do contrato é 

relativo aos serviços e obras de engenharia civil. Por esta razão, a exigência de que a empresa 

comprovasse que possuía em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional do ramo 

da engenharia civil. Continua afirmando que, em que pese o art. 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei 

8.666/93 dispor que os atestados de responsabilidade técnica sejam limitados exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo, seu entendimento é de que esta exigência se 

refere não à quantidade de serviços a executar, mas sim às suas características técnicas.  

Com relação ao fato de as propostas que serviram como base para a estimativa de preço terem 

data base de fevereiro de 2010 quando a solicitação foi feita em junho de 2010, o gestor alega 

que manteve contato com o gestor do hospital Federal da Lagoa (HFL) pelo fato de este estar 

realizando o mesmo serviço de modernização de elevadores e que, como sua planilha de custos 

tinha como referência a do HFL, pediu às empresas que apresentassem estimativas considerando 

a mesma data base. 

 

Análise do Controle Interno: 

Inicialmente cabe aqui destacar que toda atividade no ramo da engenharia deve ser exercida por 

profissional devidamente habilitado conforme regulamentação do Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura. Todavia, o gestor público quando da realização de processos 

licitatórios para contratação de empresas para execução de obras e serviços de engenharia deve 

solicitar dos licitantes somente documentos necessários para a comprovação de sua qualificação 

técnica relativa aos itens de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

conforme art. 30 da Lei n.º 8.666/93. 

Convém ressaltar que a afirmação do gestor de que as obras civis abrangiam 28,81% do valor do 

contrato não condiz com a realidade, uma vez que ele considerou como obras civis tudo que não 

fazia parte do item elevadores na planilha orçamentária. Observa-se, porém, que itens como 

projeto executivo de instalações mecânicas (item 01.01), Administração local da obra (item 

02.01), instalações prediais (item 09), condicionador de ar (item 12) e tubulação em cobre (item 

13) não podem ser considerados como obras civis. Assim sendo, corrigindo-se a informação 

apresentada pelo gestor, chega-se ao valor correto das obras civis, as quais correspondem à R$ 

168.887,60, ou 6% do valor total do contrato.  

Importante registrar que os serviços contemplados nos 6% supracitados são de baixa 

complexidade no ramo da engenharia civil, tais como: barracão de obras, instalações provisórias, 

tapumes, placa de sinalização, retirada e colocação de esquadrias, execução de alvenaria, 

chapisco, emboço e pintura. Sendo assim, a exigência de engenheiro civil no quadro permanente 

para fins de participação no processo licitatório configurou-se restrição à competividade, fato 

este comprovado pela desclassificação da empresa Otis Elevadores S/A, a qual, mesmo tendo 
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apresentado menor preço no certame, foi desclassificada por não ter apresentado acervo técnico 

para os serviços e obras civis. 

No que diz respeito à data base das propostas apresentadas concordamos com as justificativas 

apresentadas, em que pese o fato de não constar nos documentos de solicitação de proposta 

enviados pelo HFSE às empresas, a menção à data base. Nesse sentido, recomendamos que 

sejam tomadas as medidas necessárias para que todas as comunicações feitas com as empresas 

referentes a processos em curso no hospital sejam devidamente formalizadas e inseridas no 

processo. 

Diante do exposto acatamos parcialmente a justificativa, mantendo a constatação no que diz 

respeito à parte relativa à restrição à competitividade. 

 

Recomendação 001: 

Abster-se de exigir do licitante a comprovação de possuir no quadro permanente, na data prevista 

para entrega da proposta, profissional habilitado detentor de atestado de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao do objeto a ser licitado, 

admitindo a possibilidade de comprovação do vínculo do responsável técnico também por meio 

de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil 

comum como meio de ampliar a competitividade no certame; 

 

 

2.1.1.2. CONSTATAÇÃO 

Sobrepreço nas obras e serviços de modernização dos elevadores do HFSE no valor de R$ 

518.410,19. 

 

Fato: 

O Pregão n.º 69/2010 tem por objeto, conforme termo de referência, a Prestação de Serviços de 

Reforma e Modernização com Atualização Tecnológica de 08 (oito) Elevadores instalados no 

Prédio Principal, do Hospital Federal dos Servidores do Estado, conforme adiante: 

 

“GRUPO I  - 03 (TRÊS) ELEVADORES MARCA OTIS  

 

- 02 (DOIS) ELEVADORES SOCIAIS DE FUNCIONÁRIOS 

Capacidade : 700 kg 

Número de Paradas: 11 

Numero de Op Portas: 01 

Numero de portas pav: 11  

Motor: Corrente Contínua 89F de 23 HP 123 A 950 RPM 

Máquina de Tração: Com engrenagem modelo 27BT 

Velocidade: 90 mpm 

Portas: Automáticas com abertura lateral; 

Suspensão: 1/1 com 4 cabos de 5/8”. 

 

- 01 ( UM ) ELEVADOR DO CENTRO CIRÚRGICO 

Capacidade : 1.200 kg 

Número de Parada: 11 

Numero de Op Portas: 02 

Numero de portas pav: 12  

Motor: Corrente Contínua de 30 HP 155 A 905 RPM 

Máquina de Tração: Com engrenagem modelo 27BT 
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Velocidade: 90 mpm 

Portas: Automáticas com abertura lateral; 

Suspensão: 1/1 com 4 cabos de 5/8”. 

 

 GRUPO II  - 05 (CINCO) ELEVADORES MARCA SCHINDLER  

 

- 01 ( UM ) ELEVADOR DO LIXO 

Capacidade : 630 kg 

Número de Paradas: 11 

Numero de Op Portas: 01 

Numero de portas pav: 11  

Motor: Corrente Alternada de duas velocidades 7 HP 34 A 1120 RPM 

Máquina de Tração: Com engrenagem modelo W57 

Velocidade: 75 mpm 

Portas: Abertura de eixo vertical abertura manual ME; 

Suspensão: 1/1 com 4 cabos de ½”. 

 

- 04 ( QUATRO ) ELEVADORES SOCIAIS PARA PÚBLICO  

Capacidade : 910 kg 

Número de Paradas: 11 

Numero de Op Portas: 01 

Numero de portas pav: 11  

Motor: Corrente Contínua de 130 A  

Máquina de Tração: Com engrenagem modelo W59 

Velocidade: 90 mpm 

Portas: Abertura automática com duas folhas central; 

Suspensão: 1/1 com 6 cabos de ½”.” 

  

O Termo de Referência também estabeleceu as características técnicas a serem seguidas pela contratada 

no que tange ao fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para modernização e atualização 

tecnológica dos elevadores, a saber: 

“Serão fornecidos e instalados 08 (oito) motores de corrente alternada, sendo 07 (sete) 

de 25HP e 01 (um) de 15HP (para o elevador de lixo), a serem acoplados nas máquinas 

de tração existentes, mantendo as velocidades nominais de cada equipamento; 

Quadros de comando micro-processado, com sistema de Variador de Freqüência, 

compatíveis com as características dos motores elétricos de corrente alternada de cada 

equipamento, todos seletivos na subida e descida”. 

 

Os motores de 25 HP foram previstos para os elevadores com capacidade de 1.200 Kg e 750 Kg, 

enquanto o motor de 15 HP foi previsto para o elevador com capacidade de 630 Kg, conforme 

planilha orçamentária estimativa. 

Inicialmente observou-se que os preços unitários contratados dos quadros de comando dos 

elevadores e das máquinas de tração constantes na planilha da empresa vencedora são idênticos, 

para os elevadores com capacidade de 1200 Kg e 750 Kg, tendo variado somente para o elevador 

com capacidade 630 Kg, conforme tabela adiante: 
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Item Elevador 1.200 Kg (05) Elevador 750 Kg (02) Elevador 630 kg (01) 

Motor da máquina de 

tração 

R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 10.000,00 

Reforma da máquina de 

tração 

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Quadro de Comando R$ 48.000,00 R$ 48.000,00 R$ 40.000,00 

Total R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 R$ 60.000,00 

 

 

Assim, para obtermos o preço unitário de cada conjunto mecânico dos grupos I e II, dividiu-se o 

valor total dos serviços pelo número total de elevadores, excluindo-se os custos dos serviços de 

climatização das cabines e das obras civis, tendo sido obtido o custo unitário sem BDI para o 

grupo I de R$ 271.638,74, que com a incidência das despesas indiretas no percentual de 22% 

informado pela empresa, formou o preço final de R$ 331.399,27, já para o grupo II tais valores 

correspondem a R$ 257.739,74 (custo unitário) e R$ 314.442,48 (preço com BDI), conforme 

tabela adiante: 

 

Grupo I – (03 elevadores) 

Item R$ 

Projetos 3.441,95 

Administração 45.757,98 

Serviços Preliminares 25.426,30 

Elevadores 737.290,00 

Entrega da obra 3.000,00 

Total 814.916,23 

Custo Unitário 271.638,74 

Preço Unitário 331.399,27 
Grupo I – 02 elevadores de 1.200 Kg e 01 elevador de 750 Kg 

 

Grupo II – (05 elevadores) 

Item R$ 

Projetos 3.441,95 

Administração 45.757,98 

Serviços Preliminares 35.426,30 

Elevadores 1.199.072,45 

Entrega da obra 5.000,00 

Total 1.288.698,68 

Custo Unitário 257.739,74 

Preço Unitário 314.442,48 

   Grupo II – 04 elevadores de 1.200 Kg e 01 elevador de 630 Kg. 

 

 

Por meio de pesquisa realizada no sítio www.comprasnet.gov.br, obteve-se preços praticados no 

âmbito da administração pública quando da contratação de obras e serviços de modernização e 

instalação de conjuntos mecânicos de novos elevadores. Criteriosamente foram escolhidas obras 

e serviços com características semelhantes e contratadas em datas equivalentes de forma a 

garantir confiabilidade à comparação com os preços contratados pelo HFSE. A tabela abaixo 

demonstra detalhadamente os preços praticados nas contratações pesquisadas, além das 

características mecânicas e eletrônicas dos elevadores. 
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Pregão UASG Data Paradas Velocidade Controle Capacidade Preço 

Contratado R$ 

Objeto 

46/2010 925125 01/06/10 10 90mpm VVVF 750 Kg 146.750,00 Fornecimento e 

instalação  

conjunto novo 

01/2010 170313 21/10/10 15 90mpm VVVF 700 Kg 202.333,33 Modernização 

17/2010 510760 15/12/10 14 180mpm VVVF 1400 Kg 246.000,00 Modernização 

 

Adotando-se conservadoramente o maior preço entre aqueles obtidos na pesquisa de mercado, 

constata-se a ocorrência de sobrepreço para cada unidade do grupo I R$ 75.339,27, totalizando 

para 03 (três) elevadores R$ 226.197,80, já para o grupo II o sobrepreço unitário corresponde a 

R$ 58.442,48, totalizando R$ 292.212,39. O total de sobrepreço para os dois grupos é de R$ 

518.410,19 representando 25,31% do montante contratado relativo aos conjuntos mecânicos, 

conforme tabela a seguir: 

 

Grupo Qtde Preço Unitário 

(R$) 

Preço Referência 

adotado (R$) 

Sobrepreço 

Unitário (R$) 

Sobrepreço Total 

(R$) 

Grupo I 3 331.399,27 256.000,00 75.399,27 226.197,80 

Grupo II 5 314.442,48 256.000,00 58.442,48 292.212,39 

Total     518.410,19 
Obs.: sobre o valor referencial foi acrescentado R$ 10.000,00 por elevador referente ao fornecimento e 

acoplamento de motor não previstos. (R$ 246.000,00 + R$ 10.000,00 = R$ 256.000,00) 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O HFSE alega basicamente que as características técnicas do referencial adotado por esta 

Controladoria diferem daquelas previstas no edital e que estão sendo fornecidas pela empresa 

contratada; 

 

Análise do Controle Interno: 

Ressalta-se que os custos referentes às obras civis e climatização não fizeram parte da análise do 

sobrepreço conforme salientado no Relatório Informativo, ou seja, foram obtidos preços 

referenciais para os serviços de modernização de elevadores dentre os quais fora escolhido, 

conservadoramente, aquele de maior valor unitário como fonte balizadora para análise da 

existência ou não de sobrepreço. 

Os preços de elevadores novos bem como os respectivos serviços de modernização obviamente 

variam conforme as especificações técnicas a serem adotadas. Prática comum neste ramo de 

engenharia, conforme diversos sistemas de custos de engenharia, dentre eles o Informativo SBC 

– Sistema Brasileiro de Custos, é a cotação de preços por parada. Quando da realização da 

pesquisa de mercado esta Controladoria utilizou como fontes de pesquisas serviços de 

modernização cujo número de paradas é superior ao previsto no aludido edital, não tendo sido, 

portanto, realizada a redução dos custos unitários proporcionalmente ao número de paradas.  

Quanto à alegação de que as características técnicas do referencial adotado diferem daquela 

prevista no edital, destacamos que tais características encontram-se previstas nas outras fontes 

pesquisadas, a exceção do sistema de controle de tráfego, como é o caso da contratação para 

fornecimento e instalação de elevadores novos para o Tribunal de Justiça do Estado do 

Maranhão. Ressalta-se, entretanto, que neste caso a unidade foi contratada a R$ 146.750,00, 

valor este substancialmente inferior àquele utilizado por esta Controladoria como referencial de 

preço. Caso tivéssemos adotado o preço médio entre as fontes pesquisadas, ou mesmo o menor 

preço encontrado, o sobrepreço seria ainda maior do que o valor apontado no Relatório 

Informativo. 
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Recomendação 001: 

Realizar análise minuciosa das composições de custos que respaldam os preços dos serviços 

constantes do orçamento de referência da Administração, atentando para o fato de que a mediana 

do SINAPI é o limite para itens unitários, ainda que a licitação seja em regime de empreitada por 

preço global. 

 

Recomendação 002: 

Implementar mecanismos de maneira a salvaguardar os interesses da Administração até que 

sejam saneadas as irregularidades apontadas. 

 

Recomendação 003: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos e a recuperação dos valores pagos 

indevidamente; 

 

 

2.1.1.3. CONSTATAÇÃO 

Realização de pagamentos antecipados no montante de R$ 48.000,00. 

 

Fato: 

Por meio de análise dos processos de pagamentos da 1ª e 2ª medições realizadas em 11/04/2011 e 

08/06/2011 respectivamente, constatou-se que foram realizados pagamentos no valor de R$ 

48.000,00 referentes a 01 (um) quadro de comando de elevador, todavia, tal equipamento não se 

encontrava nas dependências físicas da unidade hospitalar.  

Os fiscais do contrato n.º 01/2011, nomeados por meio da Portaria n.º 69 de 27/01/2011 são os 

servidores: 

g) J.C.B.D., agente de serviços complementares. 

h) A.C.T.L., agente administrativo. 

 

Destaca-se que a realização de pagamentos antecipados, conforme jurisprudência do TCU, deve 

ocorrer somente com a existência dos seguintes requisitos: “previsão no ato convocatório, 

existência no processo licitatório de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e 

economicidade da medida e estabelecimento de garantias específicas e suficientes que 

resguardem a Administração dos riscos inerentes à operação” Acórdão n.º 1726/2008 – 

Plenário. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor esclarece que o respectivo faturamento foi autorizado tendo em vista que os quadros 

elétricos já haviam sido adquiridos pela contratada, sendo tal situação comprovada por meio de 

fotos anexadas ao processo de pagamento juntamente com a medição. Afirma também que estes 

quadros já estão sendo instalados. 

 

Análise do Controle Interno: 

Outra vez cabe ressaltar que a realização de pagamentos antecipados carece de: “previsão no ato 

convocatório, existência no processo licitatório de estudo fundamentado comprovando a real 

necessidade e economicidade da medida e estabelecimento de garantias específicas e suficientes 

que resguardem a Administração dos riscos inerentes à operação” segundo a citada 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União.  
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O foco da análise desta Controladoria não é meramente a existência ou não de prejuízo 

financeiro. O gestor público deve, nos seus atos de gestão, cercar-se de medidas administrativas 

cabíveis de forma a cumprir fielmente as cláusulas estabelecidas em instrumentos contratuais. 

No caso em tela, não houve previsão no instrumento convocatório e não existe estudo 

fundamentado comprovando a necessidade e economicidade que respalde a realização de 

pagamento pelo fornecimento de materiais sem a execução do respectivo serviço. Por fim não 

foram adotadas medidas que resguardassem a administração dos riscos inerentes a esta operação.  

 

Recomendação 001: 

Abster-se de realizar pagamentos de serviços ainda não executados, quando a previsão de 

pagamento antecipado não estiver expressa no edital da licitação e os motivos que a justifiquem 

não estejam comprovados. 

 

Recomendação 002: 

Instaurar procedimento para apuração dos motivos que ensejaram as irregularidades apontadas 

tendo em vista a responsabilização dos agentes envolvidos; 

 

 

2.1.1.4. CONSTATAÇÃO 

Atraso na execução das obras e serviços de modernização dos elevadores. 

  

Fato: 

O Contrato n.º 01/2011, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de reforma e modernização com atualização tecnológica de 08 (oito) elevadores, foi 

celebrado em 04/01/2011 tendo prazo de vigência de 12 meses a contar da data de assinatura. Em 

visita “in loco” realizada dia 20/08/2011, constatou-se que foram executados 25% do total da 

obra, ou seja, 02 (dois) dos 08 (oito) elevadores previstos, em descompasso com o cronograma 

inicialmente previsto de 180 dias para a execução total do objeto. 

Em 28/06/2011 o chefe do serviço de engenharia do HFSE encaminhou o memorando MEMO 

n.º 645 HFSE2011ENGENHARIA em 28/06/2011 à Divisão Administrativa solicitando a 

prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 06 (seis) meses com previsão de 

conclusão para 03/12/2011. O atraso das obras previstas, segundo o serviço de engenharia do 

HFSE, ocorreu em função da impossibilidade de paralisação simultânea dos 08 (oito) elevadores 

da unidade hospitalar, demonstrando, portanto, que o cronograma inicial estabelecido de 180 dias 

para execução total do objeto era incompatível com a necessidade operacional do HFSE. 

Cabe salientar que a dilação de prazo de vigência contratual pode acarretar em aumento do custo 

total da obra, onerando os cofres públicos caso haja necessidade, uma vez expirado o período de 

vigência contratual, de realização de reajustes de preços. Desta maneira, cabe ao gestor público, 

quando da elaboração de projetos de engenharia estabelecer cronograma de execução adequado 

evitando aumento de prazo contratual e exigindo, se couber, do contratado o fiel cumprimento do 

prazo contratual, imputando, se assim couber, as advertências, multas e até a rescisão contratual 

em face de descumprimento das cláusulas contratuais. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

O gestor informa que o prazo previsto inicialmente no contrato (6 meses) considerava que 4 

elevadores seriam paralisados simultaneamente para a execução das obras. Verificou-se, no 

entanto, quando do início dos serviços, que não seria possível paralisar os 4 elevadores. Assim 

sendo, revisou o cronograma com base na paralisação de 2 elevadores e considerando, a partir do 

dia 03/07/2011, a paralização de 3 elevadores. Após assinado o aditivo de prazo verificou que 
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não seria possível parar 3 elevadores simultaneamente para a execução das obras. Assim sendo, 

afirma que mais um aditivos de prazo será necessário para que seja finalizada a obra. 

O gestor alega ainda que a prorrogação do prazo não implicou em nenhuma alteração dos preços 

contratados, uma vez que a empresa, ao solicitar a prorrogação do prazo, não menciona a 

intenção de possibilidade de reajustar os preços. 

 

Análise do Controle Interno: 

A própria justificativa demonstra que houve planejamento inadequado no tocante ao 

estabelecimento do cronograma de execução das obras e serviços de modernização dos 

elevadores, tanto no período prévio à licitação, quanto após o início dos serviços. O fato de a 

empresa não ter mencionado a intenção de reajustar os preços não comprova que tal fato não 

ocorrerá, até porque existe previsão legal para reajuste dos preços caso seja ultrapassado o 

período de um ano. Assim sendo, permanece a possibilidade de que a administração seja onerada 

caso o prazo contratual ultrapasse o período de 12 meses. 

 

Recomendação 001: 

Efetuar, anteriormente às futuras contratações, o planejamento detalhado das intervenções a 

serem realizadas, inclusive com a participação de servidores dos outros departamentos do 

hospital, com o intuito de antecipar e minimizar os problemas verificados por esta equipe de 

auditoria; 
 
 

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO 

Ação: 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Objeto Examinado: 

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e 

de educação continuada. 

Agente Executor Local: Hospital Federal dos Servidores do Estado 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 29.232.732,28 

Ordem de Serviço: 201112404 

Forma de Transferência: Execução Direta 

 

 

2.1.1.5.  CONSTATAÇÃO 

Superfaturamento na contratação da Empresa Microview para locação de equipamentos 

no âmbito do Pregão Eletrônico 12/2006 do HFSE, com prejuízo de R$ 5.634.182,40. 
 

Fato: 

O Pregão Eletrônico nº 12/2006 do HFSE, do qual foi vencedora a Empresa Microview, tinha 

por objeto a contratação, em um único lote, de empresa especializada para locação com 

manutenção preventiva e corretiva de diversos equipamentos destinados aos Serviços de 

Urologia, Cirurgia Pediátrica, Clínica Médica, Ginecologia, Cirurgia Torácica e Centro Cirúrgico 

do Ambulatório do HFSE.  

Sendo a administração pública regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e economicidade, não resta ao administrador outra opção senão a 
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realização de aquisições de bens e contratações de serviços por preços praticados no mercado, 

buscando, como estabelecido no art. 3 da Lei n.º 8.666/93, a proposta mais vantajosa entre as 

empresas interessadas em participar de seus processos licitatórios. 

Constatou-se que a opção de locação de equipamentos médico-hospitalares vem sendo adotada 

recorrentemente pelos hospitais federais do Rio de Janeiro nos últimos anos em vez da opção de 

aquisição. Contudo, observou-se que as locações realizadas pelo HFSE não são precedidas por 

estudos de viabilidade técnica e econômica demonstrando as vantagens e desvantagens das 

opções de aquisição e locação. Obviamente, em função da existência da necessidade de 

remuneração do capital investido, tanto a opção de locação ou de aquisição traz embutida nos 

preços a serem pagos, independente da opção adotada, o lucro da empresa contratada (locação) 

ou do fornecedor do equipamento. 

Cabe aqui ressaltar que a opção de aquisição ou locação, para o caso tela, vai além de uma 

decisão meramente econômica ou financeira. Todavia, uma vez comprovada as vantagens 

técnicas da locação, é necessário que a remuneração pelos serviços prestados pela empresa 

contratada seja realizada de forma a garantir uma remuneração justa pelo capital privado 

refutando a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos pela existência de lucro acima daqueles 

praticados no mercado. 

Vale destacar que o processo licitatório dividiu o objeto em 06 grupos (embora tenha licitado por 

preço global), entretanto a proposta da empresa vencedora não discriminou o preço dos mesmos, 

ou seja, apenas ofertou o preço global. Entretanto, como o preço contratado (R$ 3.150.000,00 – 

fls. 409/415 do processo nº 33433.002362/2005-17) corresponde a um valor muito próximo 

(97,45%) da média da pesquisa de preços realizada pelo HFSE com 06 empresas 

(R$ 3.232.378,00 – fls. 135 do processo nº 33433.002362/2005-17), que discrimina cada grupo 

separadamente, utilizando-se a proporção dos itens da pesquisa, pode-se calcular 

aproximadamente o valor de cada grupo ofertado pela empresa vencedora. Segue aludido 

detalhamento: 

 
Quadro I– Análise compra x locação (Pregão Eletrônico nº 12/2006) 

Grupo – Locação 

com manutenção de 

diversos 

equipamentos 

Preço médio 

anual da 

locação – 

pesquisa de 

preço1 

Preço médio 

mensal da 

locação – 

pesquisa de 

preço2 

% por 

grupo  - 

pesquisa 

de 

preço3 

Preço anual 

contratado por 

grupo – 

estimativa4 

Preço mensal 

contratado por 

grupo – 

estimativa5 

Valor de 

mercado 

(compra)6 

Relação entre o 

valor de mercado 

para compra e o 

custo mensal da 

locação7 
Grupo I 562.900,00 46.908,33 17,41 548.554,35 45.712,86 - - 

Grupo II 742.674,00 61.889,50 22,98 723.746,76 60.312,23 176.010,00 2,92 

Grupo III 820.840,00 68.403,33 25,39 799.920,68 66.660,06 222.746,00 3,34 

Grupo IV 276.356,00 23.029,67 8,55 269.312,99 22.442,75 133.716,00 5,96 

Grupo V 324.756,00 27.063,00 10,05 316.479,51 26.373,29 - - 

Grupo VI 504.852,00 42.071,00 15,62 491.985,71 40.998,81 - - 

Total 3.232.378,00 269.364,83 100,00 3.150.000,00 262.500,00 -  
1.   Média das 6 cotações de preços realizadas (fls. 135 do processo nº 33433.002362/2005-17); 

2.   Média das 6 cotações de preços realizadas dividida por 12 meses; 

3.   Corresponde ao percentual de cada grupo, em relação ao preço global cotado; 

4.   Cálculo realizado por estimativa, utilizando o percentual de cada grupo, de acordo com a pesquisa de preço, sobre o valor 

global efetivamente ganho na licitação (R$ 3.150.000,00), tendo em vista que a empresa vencedora não discriminou os valores de 

cada grupo em sua proposta de preço; 

5.   Corresponde à estimativa do preço anual contratado por grupo dividido por 12 meses; 

6.   Corresponde ao valor de mercado dos equipamentos efetivamente locados, tendo em vista que a fonte do preço são as notas 

fiscais da própria Microview, constantes do processo (fls. 511/520); e 

7.   Corresponde ao número de meses de locação suficientes para a aquisição de um grupo completo. 
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O valor mensal considerado dos equipamentos previstos nos grupos II, III e IV corresponde a 

R$ 149.415,04, conforme metodologia supracitada. O valor de locação destes grupos representa 

cerca de 28% do valor total dos equipamentos, ao mês, adotando-se como custos dos 

equipamentos os valores contidos nas notas remessas enviadas pela empresa contratada ao 

HFSE. Inicialmente, observa-se que em apenas 04 meses, o valor mensal pago a empresa 

contratada seria suficiente para realizar a aquisição dos equipamentos locados, ou seja, em 1 ano 

de vigência contratual, os valores financeiros despendidos em função da opção de locação, 

permitiria ao HFSE adquirir três unidades de cada equipamento locado. Salienta-se que, 

conforme prática de mercado, os custos de manutenção dos equipamentos já se encontram 

embutidos nos preços de aquisição para no mínimo o primeiro ano de utilização. 

Tomando-se como referência a proposta de preços apresentada pela empresa  vencedora do 

referido certame  licitatório referente à locação de equipamentos para os grupos II, III e IV 

previstos no Contrato n.º 12/2006, e as respectivas notas de remessas de tais equipamentos, 

procedeu-se  à  análise detalhada dos custos considerados suficientes para remuneração da 

empresa contratada de forma a proporcionar uma remuneração justa pelos serviços prestados. 

Realizou-se, ainda, análise da taxa interna de retorno  (TIR) a partir do fluxo de caixa anual da 

empresa contratada, tendo sido adotadas as seguintes premissas para realização das análises 

supracitadas: 

 a) Custos dos equipamentos obtidos por meio de consulta as notas fiscais constantes dos 

processos de aquisição em comento. 

 b) Período de depreciação de 5 anos (20%) ou 60 meses (1,67%), em face da data de 

fabricação dos equipamentos que se encontram efetivamente disponibilizados pela 

empresa ao HFSE. 

 c) Despesa de administração central – 6% do valor total da receita mensal bruta. 

 d) Seguro dos equipamentos – 6% a.a do valor do equipamento. 

 e) PIS – 0,65% conforme percentuais contidos nas notas fiscais da empresa contratada. 

 f) Cofins – 3%  conforme percentuais contidos nas notas fiscais da empresa contratada. 

 g) IRPJ – 5% da receita mensal bruta. 

 h) CSSL – 1% da receita mensal bruta. 

 i) ISS – 5% da receita mensal bruta. 

 j) Despesa operacional – R$ 12.000,00 mês, considerando o custo de salário de 

R$ 2.000,00 com 100% de encargos sociais de 03 técnicos operacionais alocados (um por 

grupo). 

 l) Lucro de 10% 

 m) Taxa Interna de Retorno – 25% (representando lucro contábil de 25% e 19% antes e 

depois do pagamento de imposto de renda e contribuição sobre lucro líquido 

respectivamente). Tais percentuais de lucro encontram-se acima dos parâmetros 

estabelecidos pelo Ministério do Planejamento por meio da Instrução normativa n.º 2). 

 

A partir dos dados supracitados, elaborou-se planilha de custos para os serviços de locação 

prestados relativos aos grupos II, III e IV, conforme delineado adiante: 
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Quadro II – Planilha de custos Pregão Eletrônico nº 12/2006 

Custos - (A) Percentual R$ (mensal) R$ (anual) 

       Depreciação 1,67% 8.874,53 106.494,40 

       Despesas pessoal operacional * 12.000,00 144.000,00 

       Manutenção 1,67% 8.874,53 106.494,40 

       Seguro Operacional 6% 2.662,36 31.948,32 

Total (A)  32.411,43 388.937,12 

BDI Despesas Indiretas - (B)    

Administração Central 6,00%        2.580,87 30.970,44 

ISS 5,00%        2.150,73 25.808,70 

PIS 0,65%           279,59 3.355,13 

COFINS 3,00%        1.290,44 15.485,22 

Lucro 10,00%        4.301,45 51.617,40 

Total (B) 24,65%      10.603,07 127.236,89 

Total (A+B)       43.014,50 516.174,01 
* Despesas pessoal operacional = 3 técnicos, uma para cada grupo com salário mensal de R$ 2.000,00 + 

encargos sociais de 100% sobre salário = 3 x R$ 2.000,00 x R$ 2.000,00 = R$ 12.000,00. 

 

Observa-se que, levando-se em consideração as premissas acima, o valor mensal referente à 

locação dos equipamentos dos grupos II, III e IV seria de R$ 43.014,50 para um lucro de 10%. 

Na segunda análise elaborada por esta equipe de fiscalização, foram adotadas as premissas 

econômicas acima supracitadas de forma a demonstrar, que para uma taxa interna de retorno 

(25%), o valor mensal pago pelos equipamentos corresponderia a R$ 55.512,00 (regime 

tributação não cumulativa), demonstrando que o valor atual do contrato encontra-se 

superfaturado em 169,16% no que se refere aos grupos II, III e IV.  Cabe aqui destacar que as 

análises elaboradas pela equipe da CGU são ilustrativas e visaram demonstrar que os lucros 

obtidos pela empresa contratada são demasiadamente elevados quando comparados com outros 

percentuais praticados em contratos de locação (por exemplo, veículos) no âmbito da 

administração pública. Além disso, foram incluídos custos com pessoal e manutenção para os 

quais há necessidade de comprovação por parte da administração de sua pertinência. 

Conclui-se que a opção pela locação nos valores praticados no presente contrato, partindo-se de 

uma visão estritamente financeira configurou-se em prejuízo aos cofres públicos. Considerando-

se que é pago, mensalmente o valor de R$ 149.415,04, o prejuízo mensal ao erário, tomando por 

base uma taxa de retorno de 25% (valor mensal de R$ 55.512,00), é de R$ 93.903,04. Dessa 

forma, o prejuízo total para o período sob exame (60 meses a partir de julho de 2006) totaliza 

R$ 5.634.182,40. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Inicialmente o Gestor informa haver dificuldade em responder os fatos, tendo em vista que eles 

aconteceram em período anterior a sua gestão. 

Posteriormente informa que: 

“Como citado nas observações preliminares, o HFSE optou há alguns anos pela 

locação de equipamentos ao invés de adquiri-los e gerenciá-los, inclusive dispensando 

a presença de serviço de engenharia clínica, fato que não se observa na maioria das 

unidades de saúde de alta complexidade, seja na iniciativa pública ou privada. 

Independente da opção de aquisição ou locação, é claro para este gestor que os preços 

de depreciação e formulação do valor de locação não poderão ter valores que 

ultrapassem a vantagem da aquisição do bem e sua manutenção preventiva e corretiva 
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além do custo de reposição de acessórios e elementos base dos equipamentos. A 

despeito destas observações não temos como apresentar maiores explicações sobre 

estas opções e forma de condução do processo licitatório que ocorreu em período 

anterior a nossa gestão.” 

  

Análise do Controle Interno: 

Tendo em vista que a manifestação apresentada pelo gestor confirma que a opção de se locar 

equipamentos foge à regra que normalmente é adotada por unidades de saúde, concordando 

haver necessidade de se avaliar os custos de depreciação e manutenção, entre outros, conclui-se 

que não há argumentos para elidir a irregularidade. Mesmo porque restou demonstrado os 

prejuízos arcados pelo Hospital ao adotar essa modalidade de contrato. 

Ademais, não houve manifestação para o superfaturamento apontado decorrente da locação de 

equipamentos.  

Além disso, as locações realizadas pelo HFSE foram realizadas sem serem precedidas por 

estudos de viabilidade técnica e econômica que demonstrasse as vantagens e desvantagens das 

opções de aquisição e locação. Dessa forma, conclui-se que a Administração foi submetida a 

uma despesa elevada, sem nenhuma garantia de que haveria benefícios para o atendimento.  

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo apropriado, a responsabilidade dos agentes que 

deram causa à contratação com o superfaturamento apontado. 

 

Recomendação 002: 

Adotar medidas para que o valor apontado como superfaturamento seja ressarcido ao erário.  

 

 

2.1.1.6. CONSTATAÇÃO 

Restrição à competitividade no Pregão Eletrônico nº 12/2006 do HFSE, com adjudicação 

em único lote à Empresa Microview, apesar de o objeto ser divisível. 

 

Fato: 

O Pregão Eletrônico nº 12/2006 do HFSE tinha por objeto a contratação, em um único lote, de 

empresa especializada para locação com manutenção preventiva e corretiva de diversos 

equipamentos destinados aos Serviços de Urologia, Cirurgia Pediátrica, Clínica Médica, 

Ginecologia, Cirurgia Torácica e Centro Cirúrgico do Ambulatório. Segue detalhamento do 

objeto da licitação: 

 
Quadro III – Objeto  Pregão Eletrônico nº 12/2006 

Equipamento Quantidade Especificação 
Grupo 1 

Serviço do Centro Cirúrgico 

Ambulatorial 

04  Máquinas de desinfecção e lavagem de endoscópios 

Grupo 2 

Serviço de Cirurgia Pediátrica 

01 Cistoureteroscópico semi-rígido pediátrico 9.2 Fr, 7.8 Fr 

01 Cistoureteroscópico semi-rígido pediátrico 10.4 Fr, 9.2 fr 

01 Camisa cistoscópica pediátrica 10 Fr 

01 Camisa cistoscópica pediátrica 8 Fr 

01 Camisa ressectoscópica 12 Fr 

01 Ótica cistoscópica pediátrica 2.8 mm x 30º 
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01 Ótica cistoscópica pediátrica 2.8 mm x 0 

01 Cabo de transmissão de luz em cristal líquido 

01 Microcâmera digital ICCD 

01 Monitor de videoendoscopia de 14‟ 

Grupo 3 
Serviço de Urologia 

01 Litotripsor pneumático de cálculos ureterais e percutâneos 

01 Ureteroscópico semi-rígido p/ litotripsia 

01 Conjunto para ressecção prostática 

01 Insuflador eletrônico/digital de alto fluxo 

01 Microcâmera digital microprocessada CCD c/ 450 linhas 

01 Cabo de transmissão de luz (cristal) translúcido 

01 Vídeo-recorder S-VHS 

01 Ótica telescópica p/laparoscopia 

01 Ótica telescópica p/laparoscopia 

01 Armário em aço pintado c/ 05 prateleiras 

01 Aparelho de urodinâmica completo 

Grupo 4 
Serviço de ginecologia 

01 Sistema completo de Urodinâmica 

01 Microcâmera digital microprocessada 

01 Cabo de transmissão de luz (cristal) translúcido 

01 Monitor profissional de 19” 

01 Vídeo recorder S-VHS profissional 

01 Ótica telescópica 10 mm 0º c/lente de safira 

01 Ótica telescópica 10 mm 30º c/lente de safira 

01 Insuflador eletrônico/digital de alto fluxo 

01 Gerador p/ligadura de vasos tipo Ligasure 

01 Armário em aço pintado c/ 5 prateleiras 

Grupo 5 
Serviço de Clínica Médica e 

Broncoscopia 

01 Microcâmera CCD c/470 linhas 

01 Ótica longa broncoscópica 5.0 mm 30 º autoclavável 

01 Ótica longa broncoscópica 5.0 mm 0 º autoclavável 

01 Ótica longa broncoscópica 5.0 mm 70 º autoclavável 

01 Tubo transbrônquio rígido de 5.6 mm 

01 Tubo transbrônquio rígido de 6.0 mm 

01 Tubo transbrônquio rígido de 6.5 mm 

01 Tubo transbrônquio rígido de 7.0 mm 

01 Conjunto de pinças semi-rígidas 

01 Cabo de transmissão de luz de fibra ótica 

Grupo 6 
Serviço de Cirurgia Torácica 

cirurgia torácica 

 

01 Microcâmera CCD c/ 40 linhas 

01 Ótica longa broncoscópica 5.0 mm 30 º autoclavável 

01 Ótica longa broncoscópica 5.0 mm 0 º autoclavável 

01 Ótica longa broncoscópica 5.0 mm 70 º autoclavável 

01 Tubo transbrônquio rígido de 5.5 mm 

01 Tubo transbrônquio rígido de 6.5 mm 

01 Tubo transbrônquio rígido de 7.0 mm 

01 Tubo transbrônquio rígido de 7.5 mm 

01 Conjunto de pinças semi-rígidas 

01 Cabo de transmissão de luz de fibra ótica 4.8x150 cm 

01 Broncofibroscópico 3.7mm de diâmetro 

01 Broncofibroscópico 4.2mm de diâmetro 

Fonte: processo nº 33433.002362/2005-17 

 

 

Portanto, em um único lote foram incluídos os mais diversos equipamentos e prestações de 

serviços, ligados a várias áreas do HFSE. Nessa situação, o HFSE deveria ter dividido o objeto e 

licitado por itens, facilitando a competição pela possibilidade de participação de um número 

maior de empresas. 

Importante observar que os equipamentos são distintos entre si, dificultando a participação das 

fabricantes dos equipamentos e dos respectivos representantes oficiais, já que necessitam 

comprar, de outras empresas, os equipamentos que não possuem, onerando o custo dos 
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equipamentos e restringindo a competitividade do certame. Dessa forma, apenas três empresas 

participaram do certame: Microview Comércio e Representações Ltda (CNPJ: 06.188.083/0001-

70), J.M.S. Comércio e Fornecimento LTDA (CNPJ: 03.293.901/0001-07) e DBS-3 Comercial 

Científica LTDA (CNPJ: 02.654.950/0001-65). 

Quanto ao tema, vale destacar o conteúdo da Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União 

(TCU) aprovada na Sessão Ordinária, de 10.11.2004: 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo 

ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 

relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 

adequar-se a essa divisibilidade.” 

 

Foram identificadas, ainda, cláusulas restritivas ao caráter competitivo no edital de Pregão 

Eletrônico n.º 12/2006. 

A cláusula nº 9.2, do Edital de Pregão Eletrônico nº 12/2006, tem como requisito de habilitação 

técnica o registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura  (CREA). 

Tal exigência contraria a orientação jurisprudencial do TCU, emanada, entre outros, pelo 

Acórdão TCU nº 1735/2009 – Plenário, que no item 9.2., determinou a anulação de  licitação 

pela inclusão no edital de exigências, para fins de habilitação, que configuram restrição ao 

caráter competitivo do certame do registro da empresa junto ao CREA. 

Outra restrição à competitividade do Edital de Pregão Eletrônico nº 12/2006 é o estabelecido na 

cláusula 5.8: 

“A empresa licitante deverá comparecer junto ao Serviço de Licitações e Contratos 

10 dias anteriores a licitação eletrônica, com uma planilha indicando os itens a 

serem propostos constando a marca, fabricante e catálogo original do produto” 

 

5.81 “A COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO E PARECER TÉCNICO terá dois dias 

úteis, antes da abertura da licitação para fornecer os Atestados de Adequação 

Técnica.” 

O princípio da celeridade é um princípio básico da modalidade licitatória Pregão Eletrônico, a 

habilitação do vencedor do certame ocorre após a fase de lances do Pregão e não anteriormente, 

como estabelece a cláusula 5.8 do edital em análise. 

O Acórdão n.º 6.198/2009 – Primeira Câmara estabelece que: 

“Observe o rito procedimental estabelecido para as licitações na modalidade 

pregão, de modo a evitar a antecipação da fase habilitação das propostas a da 

abertura e classificação das propostas comerciais dos licitantes, conforme exige o 

art. 4o, inciso XII, da Lei nº 10.520/2002, e art. 11, incisos VI e XIII, do Decreto no 

3.555/2000.” 

 

De acordo com o Acórdão TCU n.º 2.404/2009-Segunda Câmara: 

 

“É indevida a exigência de documentação não especificada no art. 14 do Decreto n.º 

5.450/2005 e nos arts. 27 a 31 da Lei n.º 8.666/1993 para a habilitação nas 

licitações do tipo pregão eletrônico.” 
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O “Atestado de Adequação Técnica” fornecido com base na análise das marcas/fabricantes dos 

produtos ofertados pelas participantes do certame é frágil tecnicamente, haja vista que não 

ocorrem testes dos equipamentos ofertados, bem como não poderia ser um critério de 

desabilitação dos participantes.   

O Acórdão TCU n.º 1.168/2009 - Plenário determina a apresentação de amostra apenas do 

licitante classificado como primeiro lugar no Pregão: 

“Adote em editais de pregão critérios objetivos, detalhadamente especificados, para 

avaliação de amostras que entender necessárias a apresentação. Somente as exija 

do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar no certame.” 

 

De acordo com o Acórdão TCU n.º 1634/2007-Plenário: 

 

“Na modalidade pregão, e vedada a exigência de apresentação de amostras antes 

da fase de lances, devendo a obrigação ser imposta somente ao licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar.” 

 

O Pregão n.º 12/2006 ocorreu em 09/06/2006 e, de acordo com a cláusula 5.8 do edital, a entrega 

da documentação física no Serviço de Licitações e Contratos deveria ocorrer 10 dias úteis antes 

do certame, ou seja, em 29/05/2006.   

Porém, a publicação do aviso de licitação ocorreu apenas em 30/05/2006, no Jornal do Brasil e 

no Diário Oficial da União.  Logo, nenhuma empresa que tivesse conhecimento do certame pela 

publicidade dos jornais teria capacidade de cumprir a exigência do edital. 

Em consulta ao sítio Comprasnet, verificamos que três empresas participaram do certame, 

todavia apenas a vencedora do certame anexou a sua proposta de preços, carta datada de 

09/06/2006, detalhando marca e fabricante dos equipamentos a serem locados. 

Ressaltamos, ainda, que a entrega da documentação dos futuros participantes do pregão (planilha 

indicando a marca, fabricante e catálogo original do produto), por meio físico, contraria o 

estabelecido no Acórdão TCU n.º 5.450/2005-Plenário: 

“Evite, em pregões eletrônicos, solicitar de forma generalizada a todos os licitantes 

o envio de documentação por meio diverso do sistema eletrônico, restringindo esse 

tipo de medida as empresas detentoras das propostas vencedoras do certame, em 

atenção ao disposto no art. 21 do Decreto n° 5.450/2005.” 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em relação ao fato, o gestor assim se manifestou: 

“As ponderações ao que é apresentado nesta constatação dos auditores ultrapassam a nossa 

capacidade de avaliação visto que ocorreu em 2006, período anterior à nossa gestão, e que 

certamente será respondido pelo gestor à época do procedimento licitatório.”  

 

Análise do Controle Interno: 

As justificativas apresentadas não aduzem fatos que justifiquem a constatação, pois o relatório 

demonstra que houve diversos artifícios utilizados pela Administração do Hospital para 

direcionar a contratação à empresa mencionada, mediante exigência sem fundamento, inclusive 

selecionando o tipo de julgamento da proposta – menor preço global, fazendo com que apenas as 

empresas que já tinham a sua disposição os equipamentos objeto da contratação tivessem 

condições de ofertar lances.   
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Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo apropriado, a responsabilidade dos agentes que 

deram causa à restrição de competitividade, resultando no favorecimento da empresa contratada. 

 

Recomendação 002: 

Instaurar novo procedimento licitatório para substituir o contrato mencionado, tendo em vistas os 

vícios apontados neste relatório, devendo ser avaliada a vantajosidade da opção escolhida 

(compra ou locação de equipamento).  

 

 

2.1.1.7.  CONSTATAÇÃO 

Realização de despesas de locação de equipamentos pelo HFSE, em favor da empresa 

Microview, sem cobertura contratual no montante de R$ 3.022.070,00. 

 

Fato: 

Em análise às despesas efetuadas com locação de equipamentos durante o exercício de 2010 e 

2011, em favor da empresa Microview Comércio e Representações de Produtos Médico-

Hospitalares Ltda., verificou-se a existência de despesas sem cobertura contratual, mediante 

pagamento indenizatório. Tal fato contraria o art. da Lei nº 8.666/93. Segue demonstração das 

despesas: 

 
Quadro IV – Pagamentos Indenizatórios Microview (2010 e 2011) 

Competência NF OB Valor 

Set/2010 10 803142 R$ 76.370,00 

Out/2010 14 803461 R$ 327.300,00 

Nov/2010 19 803768 R$ 327.300,00 

Dez/2010 25 800113 R$ 327.300,00 

Total 2010 R$ 1.058.270,00 

Competência NF OB Valor 

01/2011 029 800249 R$ 327.300,00 

02/2011 036 800667 R$ 327.300,00 

03/2011 040 801016 R$ 327.300,00 

04/2011 048 801336 R$ 327.300,00 

05/2011 053 801621 R$ 327.300,00 

06/2011 059 801940 R$ 327.300,00 

Total 2011 R$ 1.963.800,00 

Total Pagamento Indenizatórios R$ 3.022.070,00 

 

Registre-se que aos respectivos processos de pagamento das faturas supracitadas foi anexado o 

Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 06/2006, firmado em 23/06/2010, que na Cláusula 

Segunda, prorroga a vigência do contrato por mais 90 dias, ou seja, de 26/06/2010 a 23/09/2010 

ou até o término do Processo Licitatório 33433.016738/09-82. Contudo, quando da realização da 

presente fiscalização o processo licitatório mencionado não havia sido homologado. Ademais, o 

estabelecimento de prazo indeterminado é vedado pelo art.57, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em relação ao fato, o gestor assim se manifestou: 

 

“Infelizmente, ao chegarmos na unidade encontramos esta locação sem cobertura 

contratual e a existência do pregão 17/2011, concluído e que apresentava os mesmos 
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vícios identificados pelos auditores, nos obrigando a fundamentar com a ajuda de 

engenheiro clínico cedido pelo departamento de Gestão Hospitalar as não 

conformidades das especificações que cercearam a competitividade violando o que 

define a Lei nº 8666/93.  

A nossa decisão de não assinar o pregão que já se encontrava homologado, gerou 

mandado judicial na 12ª Vara Federal, com acusação de improbidade, que 

posteriormente foi suspensa pelo magistrado e ainda carece de decisão final. Ao 

anularmos este processo, tivemos que manter a indenização até a formulação de novo 

projeto básico para a contratação emergencial que demandou mais uma vez a 

interseção do DGH, no envio de engenheiro clínico que pudesse oferecer os subsídios 

técnicos necessários.  

Informamos que o pregão 17/2011 foi solicitado pela Delegacia Fazendária da Polícia 

Federal no Rio de Janeiro, em sua íntegra, com vistas ao inquérito instaurado para 

avaliar a possibilidade de irregularidades do mesmo. Cabe enfatizar que o orçamento 

de 2011 não contempla recursos capazes de fazer aquisição de todo o parque coberto 

pelos contratos de locação, além de toda a complexidade de realização de um pregão 

deste porte.  

Nos primeiros de janeiro, foi solicitada a retirada de todo o equipamento locado e 

iniciamos processo emergencial, que na primeira tentativa mostrou claramente nossa 

vulnerabilidade, visto a ausência de vários fornecedores convidados a participar do 

certame, que contou com a presença de apenas um fornecedor, com preços que 

ultrapassam em muito aquilo que era pago por indenização. Como solução viável, 

cancelaremos este emergencial e confeccionaremos outro.”  

 

Análise do Controle Interno: 

As justificativas apresentadas pelo gestor não foram suficientes para elidir as irregularidades nos 

pagamento por realizados por reconhecimento de dívida, pelos motivos a seguir aduzidos. 

A contextualização dos fatos que levaram à realização dos pagamentos sem cobertura contratual 

demostra a falta de planejamento da Administração do Hospital nas contratações, sendo 

favorável a empresa prestadora de serviço, visto que se tentou tornar sua vigência por período 

indefinido. 

No que tange á anulação do pregão nº 17/2011, conforme menciona o gestor em sua 

manifestação, é oportuno esclarecer que a empresa que apresentou a melhor proposta foi 

desclassificada, passando a ser declarada como vencedora a Empresa Microview, com valor de 

aproximadamente 45% superior ao da empresa que ofertou a melhor proposta e foi 

desclassificada. 

Nesse contexto, torna-se importante citar que consta do processo encaminhado pelo HFSE, em 

resposta aos fatos apontados pela CGU, expediente da empresa em questão, datado de 

22/09/2011, que dada a riqueza de detalhes que demonstram o vínculo da empresa com a 

Administração do HFSE, é transcrito na íntegra: 

“A empresa MICROVIEW Comércio e Representações de produtos Médicos 

Hospitalares Ltda., vem por meio desta COMUNICAR a retirada dos equipamentos 

descritos em anexo, dispostos no Contrato de Locação nº 006/2008 que se encontra 

vencido desde 23/09/2010, bem todos os equipamentos cedidos a esta Unidade, sob 

forma de empréstimo, em suas diversas Clínicas. 

Informamos que, no intuito de evitar prejudicar o programa cirúrgico, efetuaremos a 

retirada no dia 29/09/2011, desta forma solicitamos a gentileza de não incluir nos 

mapas posteriores os procedimentos que necessitem a utilização dos equipamentos 

citados. 
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Tal decisão deve-se ao não cumprimento, por parte do Hospital, do Acordo verbal 

firmado em 06/09/2011, entre as diretorias das partes. 

Permanecemos à disposição para negociarmos uma melhor solução, caso seja do 

interesse desta Direção.” 

Aludido expediente além de deixar evidente a influência da empresa na gestão dos 

equipamentos, visto que menciona o empréstimo de equipamentos e realização de acordo verbal, 

demonstra a vulnerabilidade a que os pacientes do Hospital foram submetidos, quando sua 

administração decidiu firmar contrato dessa natureza, sem que fossem realizados os estudos de 

viabilidade, fazendo uso de mecanismos para direcionar a licitação para a empresa Microview, 

em valores que causaram prejuízos ao erário.  

Além disso, avalia-se que a conduta de solicitar manifestação à empresa contratada acerca de um 

fato de sua responsabilidade evidencia a relação que a Administração do Hospital mantém com 

suas prestadoras de serviço. 

Por fim, ao se avaliar a dificuldade em se realizar nova contratação, fica claro o risco a que a 

Administração se expõe ao celebrar contrato dessa natureza. Essa situação deveria ter sido fruto 

de avaliação quando do estudo de viabilidade de se locar em vez de adquirir os equipamentos. 

Esse risco acaba sendo expendido aos profissionais do Hospital, ao se analisar as condições de 

trabalho, bem como aos pacientes, que passam a ser os mais prejudicados pela opção temerária 

da Administração do Hospital.    

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa ao pagamento sem cobertura contratual. 

 

 

2.1.1.8.  CONSTATAÇÃO 

Ociosidade de equipamento locado pelo HFSE, indicando gestão antieconômica. 

 

Fato: 

Tomando como amostra o número de exames de broncoscopia realizados, foi evidenciado que o 

HFSE vem utilizando equipamentos locados abaixo de sua capacidade operacional. Este fato foi 

constado cotejando-se o quantitativo de procedimentos de broncoscopias realizados nos anos de 

2010 e 2011 com os equipamentos locados para esse procedimento. Segue detalhamento: 

a) Equipamentos locados por meio do Pregão Eletrônico nº 12/2006 (Grupo V e VI), ao custo 

mensal de R$ 26.373,29 (Grupo V) e R$ 40.998,81 (Grupo VI). 

b) Foi evidenciado que, por meio do Pregão Eletrônico nº 18/2010, vencido pela empresa Labor-

Med (CNPJ 32.150.633/0001-72), houve a locação de 01 broncoscópio. 

c) Foi identificado um Sistema para Broncoscopia Rígida, sem utilização, localizado na sala 

onde são realizados os citados procedimentos. 

Entretanto, apesar de diversos equipamentos locados, o setor apresenta baixa produtividade. 

Segue detalhamento: 

Quadro V – Produção broncoscopia (2010 e 2011) 

Ano Nº de broncoscopias realizadas Média mensal 

2010 280 23,34 

2011 122
1
 17,43 

1. Até o mês de julho. 
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Os dados evidenciam um baixo número de procedimentos, tendo em vista a quantidade de 

equipamentos disponíveis para o exame e o quantitativo de procedimentos realizados em 2010, 

aproximadamente um exame por dia (para 22 dias úteis). Já em 2011, o número de exames, em 

média, é menor que 01 ao dia, evidenciando uma significativa queda na produção no ano de 

2011, se comparado com 2010. 

Por fim, segue registro fotográfico da situação encontrada. 

  
Sistema para broncoscópio flexível - em utilização Sistema para broncoscópio rígido – sem utilização 

 
Sistema de broncoscopia disponível no setor de Bloco Cirúrgico 
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Sobre o fato, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“Como descrito nas observações iniciais, solicitamos no início de nossa gestão que 

todos os fiscais de contrato se manifestassem sobre a situação dos mesmos, sendo-nos 

informado que estavam em conformidade com as necessidades e o contrato base. 

Entendemos que a área técnica é que, no cotidiano do hospital, utiliza e acompanha a 

execução dos contratos sendo as informações que dela advém a fundamentação de 

todas as informações que o administrador utilizará para a condução e ações que 

couberem na relação contratual com fornecedor dos serviços.” 

 

Análise do Controle Interno: 

 Manifestação do gestor não é suficiente para elidir a irregularidade constatada, uma vez que 

apenas tentou explicitar quais as medidas pontuais adotadas, no caso, os levantamento dos 

contratos, mas sequer identificou a ocorrência da ociosidade dos equipamentos locados. 

Pelo fato exposto, fica evidente o prejuízo causado pela opção de se contratar os serviços de 

locação de equipamento sem que tenha havido o estudo de viabilidade, de forma a avaliar os 

preços, os equipamentos necessários e o quantitativo. 

Reforça a gravidade da situação ora em análise o fato de ter sido identificado o paradoxo de 

existir equipamentos ociosos e os pacientes esperam semanas para realizar os procedimentos. 

Recomendação 001: 

Realizar estudo de viabilidade técnica financeira para avaliar a real necessidade de 

equipamentos, demonstrando a vantajosidade da opção escolhida. 

 

Recomendação 002: 

Apurar, mediante a instauração de processo apropriado, a responsabilidade dos agentes que 

deram causa à ocorrência de ociosidade de equipamentos. 

 

 

2.1.1.9.   CONSTATAÇÃO 

Prejuízo de R$ 1.779.856,00, referente à locação de máquinas e aquisição de 

insumos/materiais de hemodiálise contratados pelo HFSE com a empresa RENAL-TEC 

por meio do Pregão Eletrônico nº 10/2010. 

 

Fato: 

Por intermédio do Pregão Eletrônico nº 10/2010 o HFSE licitou a locação de 24 máquinas de 

hemodiálise (Rins artificiais de mistura proporcional automática) e 19 máquinas cicladoras para 

diálise peritoneal, além de parte dos insumos e materiais usados nas diálises. 

Cotejando os preços licitados mediante o Pregão Eletrônico nº 10/2010 e posteriormente pagos, 

com atas de registro de preços do sítio de compras do Governo Federal (Comprasnet), bem como 

por outras fontes de preços, que refletem o preço praticado no mercado, foi identificado que os 

valores pagos estão acima dos valores de mercado, representando um prejuízo de R$ 

1.779.856,00, conforme detalhado no quadro a seguir: 
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Quadro VI – Preço Contratado x Preço de Mercado 

Item Descrição 

Valor unitário 

licitado (R$) 

Preço de 

mercado 

% de 

sobrepreço Fonte 

Sobrepreço 

Unitário 

Quantidade 

licitada1 

Prejuízo 

mensal2 

Prejuízo 

total3 

1 

Locação de rins 

artificiais (máquina de 

hemodiálise) 5.167,00 1.550,00 233,35% 

Proposta de preço da fabricante 

– Fresenius Medical Care 3.617,00 24 86.808,00 1.128.504,00 

9 

Capilar 1,8 m2 

membrana polissulfona 

 149,00 67,80 119,76% 

Proposta de preço da fabricante 

– Fresenius Medical Care 81,20 400 32.480,00 422.240,00 

12 Isolador de pressão 1,88 0,29 548,28% 

Ata de Registro de Preço da 

Universidade Federal do Paraná 

– Vigência 08/10/2010 a 

07/10/2011 1,59 2400 3.816,00 49.608,00 

16 

Agulha para punção de 

fístula A-V nº 16G 2,76 1,16 137,93% 

Proposta de preço Fresenius 

Medical Care 1,60 500 800,00 10.400,00 

17 

Agulha para punção de 

fístula A-V nº 17G 2,76 1,16 137,93% 

Proposta de preço Fresenius 

Medical Care 1,60 300 480,00 6.240,00 

24 

Galão de solução para 

hemodiálise com glicose 

– máquina de proporção 

– fração ácida 13,98 8,04 73,88% 

Ata de Registro de Preço da 

Universidade Federal de Goiás – 

Hospital das Clínicas – Vigência 

07/02/2011 a 06/02/2012 5,94 1200 7.128,00 92.664,00 

25 

Galão de solução para 

hemodiálise com glicose 

– máquina de proporção 

– fração básica 12,98 9,38 38,38% 

Ata de Registro de Preço da 

Universidade Federal de Juiz de 

Fora – Vigência 31/08/2010 a 

30/08/2012 3,60 1500 5.400,00 70.200,00 

         1.779.856,00 

1. Quantidade licitada mensalmente; 

2. Corresponde ao quantitativo licitado mensalmente multiplicado pelo sobrepreço unitário; e 

3. Corresponde ao prejuízo mensal, multiplicado por 13 meses (período analisado – 01/07/2010 a 31/07/2011). 

 

 

Dos dados apresentados, cumpre tecer os seguintes comentários: 

a) O HSE loca 24 máquinas (14 GAMBRO AK 95 S e 10 Fresenius). As da marca GAMBRO 

foram fabricadas em 2006 e tem preço de mercado em torno de R$ 33.500,00, conforme Pregão 

Eletrônico nº 087/2010 da Fundação Universidade do Mato Grosso da UFMS. Já as da Fresenius 

tem preço de mercado em torno de 43.000,00. Logo, por prudência, todas terão a comparação 

com as da Fresenius, que são mais caras. 

b) Galão de solução para hemodiálise com glicose – máquina de proporção – fração ácida: 

Foram encontrados diversos preços, a maioria entre R$ 7,00 e R$ 8,00. O preço utilizado como 

referência foi R$ 8,04. 

c) Galão de solução para hemodiálise com glicose – máquina de proporção – fração básica: 

Foram encontrados 06 preços, variando entre R$ 5,50 e R$ 10,82. O preço utilizado como 

referência foi segundo maior, devido à compatibilidade de quantitativo para o processo em 

questão. 

d) Em todos os itens em que foi possível realizar pesquisa, houve sobrepreço, que variou entre 

38% e 548%, levando a um prejuízo ao erário no montante de R$ 1.779.856,00 . Vale destacar 

que o total pago pelos itens avaliados somou o montante de R$ 2.945.462,00, quando o preço de 

mercado correspondia a 1.165.606,00 (R$ 2.945.462,00 – R$ 1.779.856,00). Tal situação 

caracterizou um sobrepreço médio de 152%. 

Além dos fatos mencionados, cumpre acrescentar que a opção pela colação das máquinas foge ao 

que é normalmente praticado por outras unidades da Administração Pública, pois o mais comum 

é comprar as máquinas e contratar empresa para prestar os serviços de manutenção. Em relação 

aos insumos, a boa prática seria que eles fossem comprados à medida que eles fossem utilizados. 
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Outra possibilidade amplamente utilizada é o comodato das máquinas com o compromisso de 

compra dos insumos da empresa que cede as máquinas.   

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Tomando conhecimento do fato, o gestor apresentou as seguintes justificativas: 

 

“As citadas constatações que fazem parte do informativo da CGU apresentam as 

observações dos auditores sobre todos os problemas identificados no contrato vigente 

de locação de equipamentos com fornecimento de insumos para o serviço de nefrologia, 

responsável pelo tratamento de pacientes renais crônicos e das intercorrências da 

unidade. 

 

Trata-se de um dos poucos programas públicos desta cidade. Na última década o HFSE 

optou por locação destes equipamentos, mais uma vez subsidiado pela possibilidade de 

manutenção e reposição mais ágeis de insumos, equipamentos e acessórios. 

Lembramos mais uma vez que a área técnica é quem nos oferece o dimensionamento 

das necessidades para a formação do termo de referência. 

Lembramos ainda que no orçamento do ano de 2011 não tínhamos como adquirir os 

equipamentos e a maior parte dos insumos foram adquiridos com grande dificuldade 

através de adesões, pois a unidade não possuía registro de preços para a grande 

maioria dos insumos, e particularmente tivemos enormes problemas para suprir a 

Nefrologia de soluções dialíticas pata procedimentos de diálise peritoneal.  

Estamos anexando a este documento o relatório que nos foi enviado pela chefia da 

Nefrologia, acerca do informativo da CGU, que poderá ser fonte importante de 

informações.” 

Este documento, subscrito pelo Chefe do Serviço de Nefrologia e fiscal do contrato, relata os 

trabalhos desenvolvidos pela Nefrologia do HFSE, expondo como são utilizadas as máquinas e 

que, quando da realização da fiscalização da CGU, o setor se encontrava em fase de 

reestruturação após a realização de uma reforma. 

 

Análise do Controle Interno: 

O gestor, ao apresentar o argumento de que a locação propicia um serviço de manutenção e um 

fornecimento de insumos mais ágeis, baseou-se em premissas que não são obrigatoriamente 

válidas, pois é possível possuir máquinas e contratos de prestação de serviço de manutenção com 

grau de eficiência que atenda à demanda do Hospital.  Valendo o mesmo raciocínio para o 

fornecimento de insumos. 

A própria opção normalmente utilizada por outras unidades de saúde é o comodato, conforme já 

explicitado no campo fato. Nesse tipo de contrato, a manutenção também pode ser incluída no 

objeto contratado e os insumos são fornecidos mediante a solicitação do contratante. Em resumo, 

a falta de capacidade do HFSE de gerenciar seus procedimentos de compra e de prestação de 

serviços de manutenção não podem ser argumentos para contratar serviços de locação que vem 

causando prejuízo ao erário, conforme demonstra este relatório.   

Da mesma forma, a alegação que não havia recursos orçamentários para adquirir os 

equipamentos e insumos no exercício de 2011, não pode ser considerada suficiente para elidir a 

falha, visto que o gestor informa que a opção de locar as máquinas de hemodiálise já ocorre há 

14 anos. 
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Também, a afirmação de que não teria como adquirir a maior parte dos insumos, pois a unidade 

não possuía registro de preços para a grande maioria dos insumos, também não pode aceita, uma 

vez que seria possível aderir a atas registradas, desde que seguidos os procedimentos legais. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo apropriado, a responsabilidade dos agentes que 

deram causa à contratação o com superfaturamento apontado. 

 

Recomendação 002: 

Adotar medidas para que o valor apontado como superfaturamento seja ressarcido ao erário. 

 

Recomendação 003: 

Realizar estudo de viabilidade técnica financeira para substituir o contrato vigente, 

demonstrando a vantajosidade da opção escolhida (locação, aquisição ou comodato). 

 

Recomendação 004: 

Realizar procedimento licitatório para substituir o atual contrato, tendo em vista os vícios 

identificados no presente contrato.  

 

 

2.1.1.10. CONSTATAÇÃO 

Superestimativa nos quantitativos de máquinas e insumos para a realização de 

procedimentos de hemodiálise no HFSE, por meio do Pregão n.º 10/2010, resultando no 

prejuízo de R$ 1.244.246,94 . 

  

Fato: 

O HSE realizou o Pregão Eletrônico nº 10/2010 que, entre outros objetos, licitou a locação de 24 

máquinas de hemodiálise (Rins artificiais de mistura proporcional automática) e 19 máquinas 

cicladoras para diálise peritoneal, além de parte dos insumos e materiais usados nas diálises, 

tendo como justificativa a crescente demanda de pacientes atendidos pelo HSE. 

Entretanto, ao se analisar a produção do hospital, foi evidenciado que os quantitativos licitados e 

pagos estão superestimados, causando prejuízo ao erário, conforme demonstrado a seguir: 

 

a) MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE 

a1) O HSE conta com 24 máquinas locadas para a realização de hemodiálises. Dessas, 19 estão 

no Setor de Nefrologia e 05 estão disponíveis para a Unidade de Terapia Intensiva e Unidade 

Coronariana. 

a2) O setor funciona de segunda a sábado em 03 turnos, o que significa que a produção 

aproximada do HSE deveria ser de 03 hemodiálises por máquina/dia. 

a3) Entre 1º/07/2010 (data da assinatura e início de vigência do Contrato nº 11/2010, entre o 

HSE e a empresa Renaltec) e 31/05/2011, o HSE realizou uma média mensal de 632 sessões de 

hemodiálises, em valores aproximados, conforme demonstrado a seguir. Vale destacar que se 

desconsiderarmos as 05 máquinas que não estão no Setor de Nefrologia (estão na UTI e Unidade 

Coronariana), com suas respectivas produções, chega-se a uma média mensal de 581 sessões 

para 19 máquinas disponíveis no Setor de Nefrologia, o que corresponde a uma média de 24,21 

sessões ao dia. Segue detalhamento: 
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Quadro VII – Demonstrativo de realização de sessões de hemodiálise 

Mês/ano 

Número de sessões de hemodiálise – 

Setor de Nefrologia 

Número de sessões de 

hemodiálise externa 

Total de sessões de 

hemodiálise 

Jul/2010 928 28 956 

Ago/2010 615 18 633 

Set/2010 611 36 647 

Out/2010 618 18 636 

Nov/2010 568 12 580 

Dez/2010 656 9 665 

Jan/2011 490 5 495 

Fev/2011 348 85 433 

Mar/2011 466 117 583 

Abr/2011 557 91 648 

Mai/2011 534 135 669 

Total 6.391 554 6.945 

Média mensal 581 50,36 631,36 

Número médio de 

sessões por dia1 24,21 2,09 26,31 

1. Média mensal dividida por 24 dias (o setor funciona de Segunda a Sábado). 

 

 

a4) Considerando que o setor funciona em 03 turnos ao dia, 09 máquinas seriam suficientes para 

a realização de 27 sessões, ou seja, atenderiam a demanda do HSE. Tal fato é compatível com a 

situação encontrada na vistoria realizada, tendo em vista que o quadro de marcação do setor 

evidencia que são marcadas sessões para apenas 08 máquinas, chegando a um total de 10, 

quando consideradas as máquinas de reserva. 

Tal situação reflete o cálculo realizado, onde 09 nove máquinas são suficientes para a demanda 

do serviço. Dessa forma, acrescentando uma máquina como reserva, chega-se a 10 máquinas de 

hemodiálise, número que demonstra a real necessidade do HSE. Entretanto, há 19 locadas 

disponíveis no Setor de Nefrologia, ou seja, nove estão ociosas. Segue registro fotográfico que 

evidencia o funcionamento do setor de segunda a sábado, em 3 turnos, bem como demonstra a 

ociosidade das máquinas, confirmado quando da verificação in loco. 
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Documento que evidencia o funcionamento do setor 

em 03 turnos 

 

 

 
Quadro de marcação para 08 máquinas e duas 

de reserva – Segunda a Sábado 
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Visão de sala de hemodiálise com diversas máquinas sem funcionar – 

visita em 11/08/2011, quinta-feira, às 09:30 h 

 

a5) Cálculo do prejuízo (máquinas de hemodiálise ociosas) = 9 (nº de máquinas ociosas) x 

1.550,00 (valor unitário mensal da locação por máquina de hemodiálise, em relação ao preço de 

mercado calculado na constatação anterior deste Relatório) x 13 meses (meses em que o HSE 

pagou o valor integral do contrato) = 181.350,00.  

Observação: O valor de locação das máquinas teve como referência o preço de mercado para que 

o prejuízo não seja considerado em duplicidade, uma vez a constatação já apontou o prejuízo em 

relação ao preço de mercado.  

 

b) MÁQUINAS CICLADORAS PARA DIÁLISE PERITONEAL 

b1) O HSE licitou e vem pagando a locação de 19 máquinas cicladoras para diálise peritoneal. 

b2) Entre 01/07/2010 (data da assinatura e início de vigência do Contrato nº 11/2010) e 

31/05/2011, o HSE realizou uma média mensal de 180 sessões de diálise peritoneal, em valores 

aproximados, conforme demonstrado a seguir: 

 
Quadro VIII – Quantidade de Sessões de Diálise Peritoneal 

Mês/ano Número de sessões de diálise peritoneal 

Jul/2010 177 

Ago/2010 157 

Set/2010 141 

Out/2010 145 

Nov/2010 182 

Dez/2010 170 

Jan/2011 191 

Fev/2011 215 

Mar/2011 214 
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Abr/2011 179 

Mai/2011 202 

Total 1.973 

Média mensal 179,36 

 

b3) O setor funciona de segunda a sábado. Logo, se considerarmos 24 dias úteis ao mês, com 01 

paciente por máquina cicladora por dia, com 10 máquinas o HSE realizaria 240 sessões em um 

mês, valor bem acima da média mensal, e suficiente para o número de sessões realizadas no mês 

de fevereiro de 2011, que foi o de maior produção. Vale destacar que em visitas realizadas entre 

09 e 22/08/2011 foram evidenciadas cicladoras quebradas, com mensagem de erro e na caixa, 

estas últimas sem nunca terem sido utilizadas, mas que estão sendo pagas pelo contrato, tendo 

em vista que se trata de locação. Dessa forma, há 09 máquinas ociosas. Segue registro 

fotográfico da situação encontrada: 

 

 
09 máquinas paradas que estão sendo pagas 

 

  

 
Quadro de aviso: funcionamento de Segunda a 

Sábado e apenas 7 pacientes marcados por dia 

 

 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais VI - 33 

 

  
Máquina com mensagem de erro sendo paga Máquina com defeito desde 17/04/2011 sendo 

paga mensalmente 

 

b4) Cálculo do prejuízo (máquinas cicladoras para diálise peritoneal ociosas) = 9 (nº de 

máquinas ociosas) x 2.536,00 (valor unitário mensal da locação por máquina de hemodiálise) x 

13 (meses em que o HSE pagou o valor integral do contrato) = 296.712,00. 

Observação: Como o valor de locação das máquinas cicladoras não foi relacionado na 

constatação anterior, foi considerado para o cálculo do prejuízo o preço contratado.  

 

C) INSUMOS 

Conforme tratado em item específico deste relatório, os insumos são pagos pelo valor total 

licitado, independentemente do número de sessões de hemodiálise e diálise peritoneal 

efetivamente realizadas. Complementarmente, o HSE apresenta uma baixa produção desses 

procedimentos, com grandes variações durante a vigência do contrato ora analisado. 

Entretanto, o Termo de Referência (fls. 78/93 do processo nº. 33433.016070/2009-95) estabelece 

que “Deve-se ainda levar em consideração a crescente demanda de pacientes atendidos pelo 

HSE, tornando-se imperativa esta locação, garantindo aos pacientes a continuidade de um 

atendimento de melhor qualidade, eficiente, eficaz e seguro, de acordo com o padrão de 

qualidade preconizado pelo SUS”. Ou seja, a licitação foi realizada na perspectiva de um 

aumento da demanda de pacientes, o que não aconteceu. 

Dessa forma, considerando que mensalmente é pago o valor total do contrato, se tomarmos como 

referência o mês de julho de 2010, onde foram realizadas 956 sessões de hemodiálise, tendo sido 

pago o valor de 205.117,00 em insumos (cálculo feito no item desse relatório sobre a licitação), 

podemos concluir que nos demais meses houve uma superestimativa dos insumos, tendo em 

vista o pagamento do mesmo valor, para uma produção significativamente menor. Segue 

detalhamento, com demonstrativo do prejuízo do pagamento integral: 

 

Quadro IX – Demonstrativo de superestimativa de insumos para hemodiálise 

Mês/ano 

Total de sessões de 

hemodiálise 

Valor mensal pago 

por insumos
1 

% de sessões em 

relação a 

julho/2010
2 

Valor que deveria ser 

pago pelos insumos da 

hemodiálise
3 

Prejuízo
4 

Jul/2010 956 205.117,00 100% 205.117,00 0,00 

Ago/2010 633 205.117,00 66,21% 135.814,92 69.302,08 

Set/2010 647 205.117,00 67,68% 138.818,72 66.298,28 

Out/2010 636 205.117,00 66,53% 136.458,59 68.658,41 

Nov/2010 580 205.117,00 60,67% 124.443,37 80.673,63 
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Dez/2010 665 205.117,00 69,56% 142.680,76 62.436,24 

Jan/2011 495 205.117,00 51,78% 106.205,98 98.911,02 

Fev/2011 433 205.117,00 45,29% 92.903,41 112.213,59 

Mar/2011 583 205.117,00 60,98% 125.087,04 80.029,96 

Abr/2011 648 205.117,00 67,78% 139.033,28 66.083,72 

Mai/2011 669 205.117,00 69,98% 143.538,99 61.578,01 

Total 6.945 2.256.287,00 - 1.490.102,06 766.184,94 
1. Corresponde ao valor pago mensalmente referente aos insumos da hemodiálise. Calculo demonstrado em item específico desse 

relatório sobre a licitação; 

2. Corresponde ao percentual de sessões realizadas a cada mês, tomando como base o número de sessões realizadas em julho de 2010 - 

produção de julho de 2010 (956 sessões) = 100%; 

3. Corresponde à relação entre o valor mensal pago por insumos e o percentual de sessões em relação a julho de 2010. Equivale ao valor 

que efetivamente deveria ser pago pelos insumos, a cada mês, tendo em vista a variação da produção; e 

4. Corresponde à diferença entre o valor mensal pago por insumos e o valor que deveria ser pago pelos insumos. 

 

De forma análoga, a produção da diálise peritoneal variou bastante no período avaliado. 

Entretanto, o HSE também paga o valor mensal integral dos insumos licitados, no montante de 

36.445,50. Tomando para fins de comparação a produção de fevereiro de 2011 (a maior do 

período avaliado), evidencia-se que o quantitativo de insumos pagos nos demais meses estão 

superestimados, conforme demonstrado a seguir: 

 

Quadro X – Demonstrativo de superestimativa de insumos para diálise peritoneal 

Mês/ano 

Número de sessões 

de diálise peritoneal 

Valor mensal pago 

por insumos
1 

% de sessões em 

relação a Fev/2011
2 

Valor que deveria ser 

pago pelos insumos da 

hemodiálise
3 

Cálculo 

desvantagem
 4 

Jul/2010 177 36.445,50 82,33 30.003,97 6.441,53 

Ago/2010 157 36.445,50 73,02 26.613,69 9.831,81 

Set/2010 141 36.445,50 65,58 23.901,47 12.544,03 

Out/2010 145 36.445,50 67,44 24.579,52 11.865,98 

Nov/2010 182 36.445,50 84,65 30.851,54 5.593,96 

Dez/2010 170 36.445,50 79,07 28.817,37 7.628,13 

Jan/2011 191 36.445,50 88,84 32.377,17 4.068,33 

Fev/2011 215 36.445,50 100 36.445,50 0,00 

Mar/2011 214 36.445,50 100 36.445,50 0,00 

Abr/2011 179 36.445,50 83,26 30.343,00 6.102,50 

Mai/2011 202 36.445,50 93,95 34.241,82 2.203,68 

Total 1.973 400.900,50 - 334.620,54 66.279,96 
1. Corresponde ao valor pago mensalmente referente aos insumos da diálise peritoneal. Cálculo demonstrado em item específico 

desse relatório sobre a licitação; 

2. Corresponde ao percentual de sessões realizadas a cada mês, tomando como base o número de sessões realizadas em fevereiro 

de 2011 - produção de fevereiro de 2011 (215 sessões) = 100%; 

3. Corresponde à relação entre o valor mensal pago por insumos e o percentual de sessões em relação a fevereiro de 2011. 

Equivale ao valor que efetivamente deveria ser pago pelos insumos, a cada mês, tendo em vista a variação da produção; e 
4. Corresponde à diferença entre o valor mensal pago por insumos e o valor que deveria ser pago pelos mesmos insumos. 
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Em relação aos pagamentos efetuados, foi identificado, por meio de consulta ao sistema SIAFI, 

que, a cada mês, independentemente da produção do setor envolvido (hemodiálise e diálise 

peritoneal), é pago o valor “cheio” do contrato. Segue detalhamento das ordens bancárias: 

 
Quadro XI – Ordens bancárias referentes ao contrato 

Nº da Ordem 

Bancária 

Valor (R$) Valor da 

retenção (R$) 

Valor total da 

despesa 

Competência Nº da Nota 

Fiscal 

2010OB802471 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Jul/2010 0033 

2010OB802758 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Ago/2010 0008 

2010OB803240 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Set/2010 0038 

2010OB803475 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Out/2010 0060 

2010OB803795 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Nov/2010 0090 

2011OB800068 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Dez/2010 0129 

2011OB800346 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Jan/2011 0147 

2011OB800855 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Fev/2011 0185 

2011OB801491 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Mar/2011 0207 

2011OB801516 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Abr/2011 0233 

2011OB801761 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Mai/2011 0249 

2011OB801739 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Jun/2011 0272 

2011OB802052 422.506,30 44.093,70 466.600,00 Jul/2011 0302 

 

 

Vale destacar que o HSE não deveria pagar o valor fixo a cada mês, tendo em vista a grande 

variação mensal da sua produção. A título de exemplo, entre julho de 2010 e maio de 2011 o 

número de sessões de hemodiálise variou entre 956 (julho/2010) e 433 (fevereiro/2011). 

Entretanto, o valor pago pelos insumos foi o mesmo nesses dois meses. 

 Considerando que o insumo está sendo entregue mensalmente ao setor, haverá acúmulo e 

consequente perdas, tendo em vista o quantitativo de procedimentos realizados. Tal fato foi 

evidenciado nas vistorias realizadas, conforme registro fotográfico exemplificativo: 

 

 

  
02 caixas de equipo de drenagem para diálise peritoneal automatizada vencidos 
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Diversas caixas de glicose a 5% vencidas 

 

 

Caixas de pó para prevenir infecções de 

cateter vencidos 

Caixas de pó para prevenir infecções de 

cateter vencidos (ao fundo) e outros materiais 
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Caixas de solução para diálise peritoneal vencidas 

 

Tratam-se de importantes insumos/materiais utilizados na nefrologia, vencidos, ocasionando 

prejuízo financeiro, além de prejuízo na prestação do serviço, atingindo diretamente a qualidade 

no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde. 

A outra hipótese é que o insumo esteja sendo entregue na proporção aproximada dos 

procedimentos realizados. Nesse caso, o HSE estaria pagando por insumos que não são 

entregues. Essa situação é reforçada pela falta de controle desses produtos dos setores 

responsáveis. Apesar da dificuldade de avaliar essa ocorrência, devido à ausência de controle de 

estoque, foi identificada uma incoerência entre o estoque atual, o consumo e os pagamentos do 

“galão de solução para hemodiálise com glicose – máquina de proporção – fração básica”, 

tendo em vista que são pagos mensalmente 1.500 unidades desse insumo, apesar de um baixo 

número de sessões realizadas e um baixo estoque. 

Segue detalhamento: 

 
Quadro XII – Diferença entre estoque, consumo e pagamento. 

Quantidade 

licitada e paga 

mensalmente 

Quantidade 

licitada e paga 

(01jul/2010 a 

31jul/2011) 

Nª sessões de 

hemodiálise entre  

01jul/2010 a 

31jul/2011  

(aproximado) 

Nª sessões 

de galões 

utilizados
2 

Nº de galões 

não 

utilizados
3 

Estoque em 

19/08/2011
4 Diferença

5 
1.500 19.500 8.208

1 16.415 3.085 304 2.778 
1. Tendo em vista que a produção de junho e julho de 2011 não foi apresentada, o cálculo foi realizado considerando-se a 

média mensal de sessões realizadas no período entre julho de 2010 e maio de 2011; 

2. Cálculo feito considerando-se a utilização dos dois galões por sessão; 

3. Corresponde à diferença entre o que foi efetivamente pago e o utilizado (em valor aproximado). Corresponde ao 

estoque que deveria está no HSE. 

4. Estoque contado pela equipe da CGU em 19/08/2011; e 

5. Corresponde ao número de galões que foram pagos, não estão no estoque atual e não foram consumidos, tendo em vista 

a baixa produtividade do setor. 

 

Dos dados apresentados, fazemos as seguintes considerações: 

a) A cada mês são pagos 1.500 galões de solução para hemodiálise com glicose – máquina de 

proporção – fração básica, quantitativo suficiente para a realização de 956 sessões no mês de 

julho de 2010. Entretanto, o HSE realiza uma média mensal de 631,36 sessões de hemodiálise. 

Logo, o estoque da solução ora em análise deveria crescer a cada mês. 

b) Considerado a utilização média de 02 galões para cada sessão de hemodiálise, o HSE teria 

utilizado cerca de 16.400 galões entre 1º/07/2010 e 31/07/2011. Logo, considerando que foram 

pagos, no mesmo período, 19.500 galões, o estoque do HSE deveria ser em torno de 3.000 
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galões. 

c) Na data de 19/08/2011, foi realizada visita ao almoxarifado do HSE e do Setor de Nefrologia, 

tendo sido evidenciado um estoque de 304 galões, número incompatível com os valores pagos e 

com a demanda do hospital. 

d) Para firmar pronunciamento conclusivo acerca do assunto, por meio da Solicitação de 

Fiscalização nº 201112400/007, datada de 18/08/2011 (mesma data do recebimento pela unidade) 

e 201112404/010, datada de 22/08/2011 (mesma data do recebimento pela unidade) foi 

solicitado: 

- item 2 da Solicitação de Fiscalização nº 201112400/007 – “Apresentar documentação 

(disponibilizar cópia) comprobatória das entradas e saídas dos insumos adquiridos por meio do 

Pregão Eletrônico nº 10/2010, do período de 01/07/2010 a 31/07/2011, discriminando o fluxo 

percorrido pelos insumos.”;  e 

- item 1 da Solicitação de Fiscalização nº 201112404/010 –  Nesse caso, foi solicitado o estoque 

atual de diversos insumos e materiais da hemodiálise e da diálise peritoneal, entre eles o estoque 

dos galões de solução para hemodiálise com glicose – máquina de proporção – fração básica. 

Entretanto, apesar de vencido o prazo para a resposta, até a data de 29/08/2011, essas 

informações não foram disponibilizadas, com exceção das notas de entradas dos 

insumos/materiais da nefrologia, sem, contudo, discriminar o fluxo e sem o estoque atual. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Tomando conhecimento dos fatos, o gestor apresentou as seguintes justificativas: 

“As citadas constatações que fazem parte do informativo da CGU apresentam as 

observações dos auditores sobre todos os problemas identificados no contrato vigente de 

locação de equipamentos com fornecimento de insumos para o serviço de nefrologia, 

responsável pelo tratamento de pacientes renais crônicos e das intercorrências da 

unidade. 

Trata-se de um dos poucos programas públicos desta cidade. Na última década o HFSE 

optou por locação destes equipamentos, mais uma vez subsidiado pela possibilidade de 

manutenção e reposição mais ágeis de insumos, equipamentos e acessórios. 

Lembramos mais uma vez que a área técnica é quem nos oferece o dimensionamento das 

necessidades para a formação do termo de referência. 

Lembramos ainda que no orçamento do ano de 2011 não tínhamos como adquirir os 

equipamentos e a maior parte dos insumos foram adquiridos com grande dificuldade 

através de adesões, pois a unidade não possuía registro de preços para a grande maioria 

dos insumos, e particularmente tivemos enormes problemas para suprir a Nefrologia de 

soluções dialíticas pata procedimentos de diálise peritoneal.  

Estamos anexando a este documento o relatório que nos foi enviado pela chefia da 

Nefrologia, acerca do informativo da CGU, que poderá ser fonte importante de 

informações.” 

Este documento, subscrito pelo Chefe do Serviço de Nefrologia e fiscal do contrato, relata os 

trabalhos desenvolvidos pela Nefrologia do HFSE, expondo como são utilizadas as máquinas e 

que, quando da realização da fiscalização da CGU, o setor se encontrava em fase de 

reestruturação após a realização de uma reforma. 
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Análise do Controle Interno: 

As manifestações não foram suficientes para elidir a falha, pois não houve argumento que 

justificasse o quantitativo de máquinas locadas (para a realização de procedimento de 

hemodiálise e de diálise peritoneal), sendo esse número quase o dobro do que seria necessário. 

Apesar de o gestor afirmar que cabe à área técnica a realização de dimensionamento da 

necessidade, não foi esclarecido como se chegou ao quantitativo de máquinas a serem 

disponibilizadas ao Hospital. Além disso, a Administração do Hospital, após as máquinas serem 

colocadas em uso, poderia analisar a efetiva utilização, chegando ao quantitativo adequado e 

ajustando o contrato.   

Além disso, o pagamento de insumos pelo quantitativo licitado, não pelo efetivamente entregue 

pela contratada, vem gerando um prejuízo aos cofres públicos. 

Ainda a falta de controle dos estoques resulta em desperdício de insumos, devido ao vencimento 

da validade, aumentando os prejuízos para Administração. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa à contratação superestimada, ao pagemento por insumos não entregues, 

bem como à perda de insumos em razão do vencimento da validade. 

 

Recomendação 002: 

Adotar medidas para que o valor apontado como superfaturamento seja ressarcido ao erário. 

 

Recomendação 003: 

Adotar medidas para aplicar as sanções previstas na Lei nº 8.666/93 à contratada, tendo em vista 

as evidências de pagamento por insumos não entregues. 

 

 

2.1.1.11. CONSTATAÇÃO 

Ausência de competitividade no Pregão Eletrônico nº 10/2010 do HFSE, que apesar de 

possuir objeto divisível foi adjudicado pelo maior lance global, tendo como única 

participante a empresa RENAL-TEC. 

 

Fato: 

Por meio do Pregão Eletrônico nº 10/2010, o Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio 

de Janeiro contratou empresa especializada para serviços de manutenção corretiva e preventiva 

no sistema de tratamento de água por osmose reversa e locação de 24 máquinas de hemodiálise, 

04 aparelhos portáteis de tratamento de água por osmose reversa, 03 reprocessadores 

automáticos de capilares, 19 cicladoras para diálise peritoneal, 01 central de tratamento de água 

por osmose reversa, 02 centrais de ozônio, 01 sistema de gerenciamento de reprocessamento de 

filtros capilares com 02 módulos de interface para comunicação, com manutenção corretiva e 

preventiva dos equipamentos e fornecimento de insumos relacionados (fls. 351/353 do processo 

nº. 33433.016070/2009-95). Seguem dados dos equipamentos, serviços e insumos licitados, com 

informações retiradas da proposta de preço da empresa vencedora (fls. 300/306 do processo nº. 

33433.016070/2009-95): 
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Quadro XIII - Equipamentos locados e outros serviços 

Item Descrição QT 
Valor unitário 

(R$) 

Valor Mensal 

(R$) 
Valor anual (R$) 

1 

Rins artificiais de mistura proporcional 

automática, microprocessados. 24 5.167,00 124.008,00 1.488.096,00 

2 

Cicladoras automáticas para diálise 

peritoneal 19 2.536,00 48.184,00 578.208,00 

3 

Reprocessadores automáticos para filtros 

dialisadores, microprocessados 3 4.957,00 14.871,00 178.452,00 

4 

Sistema de automação para gerenciamento 

dos reprocessamentos realizados 1 2.480,00 2.480,00 29.760,00 

5 

Aparelho portátil de tratamento de água por 

osmose reversa 4 2.957,00 11.828,00 141.936,00 

6 

Central de tratamento de água por osmose 

reversa com capacidade de produção de 1200 

l/hora 1 4.421,50 4.421,50 53.058,00 

7 

Sistema de ozonização para desinfecção da 

água tratada pelo sistema de tratamento de 

água por osmose reversa 2 1.256,00 2.512,00 30.144,00 

8 

Serviço de manutenção corretiva e 

preventiva no sistema de tratamento de água 1 16.733,00 16.733,00 200.796,00 

Total 2.700.450,00 

 

Quadro XIV – Insumos no contrato de locação 

Item 
Descrição 

QT 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor anual 

(R$) Utilizaça o1 

9 

Capilar 1,8 m2 membrana 

polissulfona 400 149,00 59.600,00 715.200,00 Hemodiálise 

10 Equipo arterial 400 21,00 8.400,00 100.800,00 Hemodiálise 

11 Equipo venoso 400 21,00 8.400,00 100.800,00 Hemodiálise 

12 Isolador de pressão 2400 1,88 4.512,00 54.144,00 Hemodiálise 

13 

Cateter duplo lumem para 

hemodiálise adulto 20cm X 12F 

com dilatador, guia metálico em J, 

agulha para punção, bisturi, 

seringa e campo cirúrgico 20 198,00 3.960,00 

 

 

 

 

 

47.520,00 Hemodiálise 

14 

Cateter ultra flow de longa 

permanência 32cm 25 1.886,00 47.150,00 565.800,00 Hemodiálise 

15 Catéter de Tenckoff adulto 5 310,00 1.550,00 18.600,00 

Diálise 

Peritoneal 

16 

Agulha para punção de fístula A-

V nº 16G 500 2,76 1.380,00 16.560,00 Hemodiálise 

17 

Agulha para punção de fístula A-

V nº 17G 300 2,76 828,00 9.936,00 Hemodiálise 

18 Conector TEGO 500 21,98 10.990,00 131.880,00 Hemodiálise 

19 Equipo de transferência 6” 5 152,30 761,50 9.138,00 

Diálise 

Peritoneal 

20 Equipo para máquina cicladora 200 78,00 15.600,00 187.200,00 

Diálise 

Peritoneal 

21 

Equipo multiplicador para 

máquina cicladora 200 24,80 4.960,00 59.520,00 

Diálise 

Peritoneal 
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22 

Galão de solução para 

desinfecção, esterilização e 

desencrostação de máquinas de 

hemodiálise 5 193,00 965,00 11.580,00 Hemodiálise 

23 

Galão de solução para 

esterilização e reprocessamento 

capilar 30 272,00 8.160,00 97.920,00 Hemodiálise 

24 

Galão de solução para 

hemodiálise com glicose – 

máquina de proporção – fração 

ácida 1200 13,98 16.776,00 201.312,00 Hemodiálise 

25 

Galão de solução para 

hemodiálise com glicose – 

máquina de proporção – fração 

básica 1500 12,98 19.470,00 233.640,00 Hemodiálise 

26 Adaptador de titânio 5 434,80 2.174,00 26.088,00 

Diálise 

Peritoneal 

27 Filtro para plasmaférese 1 1.376,00 1.376,00 16.512,00 Hemodiálise 

28 Bolsa e soro fisiológico 2000ml 1000 9,17 9.170,00 110.040,00 Hemodiálise 

29 Filtro dialisante ultrapuro diasafe 10 398,00 3.980,00 47.760,00 Hemodiálise 

30 

Conjunto introdutor para inserção 

de cateter de Tenckhoff 25 456,00 11.400,00 136.800,00 

Diálise 

Peritoneal 
* Informação da descrição do equipamento, com confirmação com funcionários do setor 

 

 

Detalhando os gastos com insumos e dividindo os valores por procedimento de hemodiálise ou 

diálise peritoneal, chega-se aos seguintes valores: 
   

Quadro XV – Gastos com Insumos 

 
Valor 

Total anual de insumos 
2.898.750,00 

Total mensal de insumos 
241.562,50 

Total mensal de insumos para hemodiálise 205.117,00 

Total mensal de insumos para diálise peritoneal 36.445,50 

 

 

Os dados apresentados demonstram que o objeto da licitação deveria ser divido em lotes, a fim 

de aumentar a competitividade. Entretanto, o gestor optou por uma licitação em lote, mas sendo 

do tipo maior lance global. Dessa forma, uma empresa para vencer o certame teria que prestar 

todos os serviços listados, entre os quais se destacam: serviço de locação de máquinas de 

hemodiálise e máquinas cicladoras para diálise peritoneal; serviço de manutenção corretiva e 

preventiva no sistema de tratamento de água; além de fornecer diversos insumos utilizados nas 

sessões e nos pacientes de hemodiálise, que corriqueiramente são fornecidos para as unidades de 

saúde, que realizam o citado procedimento, mediante a compra desses insumos 

proporcionalmente à utilização.  

Logo, uma empresa que tenha capacidade para realizar todos os serviços licitados, mas que não 

forneça todos os insumos ou materiais, não poderia participar do certame. Ressalta-se que 

aludida situação não traz nenhum benefício para a Administração, tampouco para os pacientes do 

Hospital. 
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Quanto ao tema, cabe enfatizar que o conteúdo da Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da 

União aprovada na Sessão Ordinária de 10.11.2004: 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo 

ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 

relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 

adequar-se a essa divisibilidade.” 

Para referenciar o preço contratado, foram feitas cotações nas 03 empresas a seguir 

especificadas, além de cotação na RENAL-TEC, vencedora do certame. 

Quadro XVI – Empresas que apresentaram cotações de preços 

Empresa CNPJ Localização 
Brasirio – Comércio Exterior e 

Serviços Ltda 

03.234.021/00001-60 Rua Gaspar Magalhães, 130 – JD. Guanabara, Rio 

de Janeiro – RJ 

NALEAN – Comércio e 

Consultoria em Equipamentos 

Hospitalares Ltda. 

05.390.856/0001-34 Rua Barão de Piabanha, 193 – Centro, Paraíba do 

Sul – RJ 

Goodfix 2002 Comercial Ltda 04.967.256/0001-23 Rua Capitão Félix, 110 – Térreo, Loja 11, Sobre 

Loja 34, Benfica. Rio de Janeiro – RJ 

 

Cabe ressaltar, que as empresas NALEAN e Goodfix 2002 também figuram em cotações de 

preço do HFB, HFL e HFCF, todos vencidos pela RENAL-TEC, sendo que em contato 

telefônico com a Goodfix, foi informado que a empresa não atua na locação de equipamentos de 

hemodiálise. 

Por fim, o pregão sob análise teve como critério de julgamento o melhor lance global, 

representando que a empresa para vencer a licitação, teria que possuir as máquinas, ter 

capacidade técnica para realizar a manutenção e ainda ser distribuidora dos insumos.  

Como consequência do critério de julgamento, uma única empresa participou do certame, 

sagrando-se vencedora: a RENAL-TEC, CNPJ 29.341.468/0001-21 (fls. 351/353 do processo nº. 

33433.016070/2009-95). O certame foi adjudicado (fls. 354 do processo nº. 33433.016070/2009-

95) pela pregoeira, pelo valor anual de R$ 5.599.200,00, o que equivale ao montante de 

R$ 466.600,00 ao mês.  

Quanto à homologação do certame, consta, às fls. 370 do processo nº. 33433.016070/2009-95, o 

documento para homologação, com o nome do então Diretor Geral (CPF nº 185.241.57-00). 

Entretanto, o documento não está assinado. 

Em decorrência do processo licitatório, na data de 1º/07/2011 o então Diretor Geral assinou o 

contrato nº 11/2010, com vigência a partir da sua assinatura (fls. 375/393 do processo nº 

33433.016070/2009-95). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Tomando conhecimento sobre o fato o gestor apresentou as seguintes justificativas: 

“As citadas constatações que fazem parte do informativo da CGU apresentam as 

observações dos auditores sobre todos os problemas identificados no contrato vigente 

de locação de equipamentos com fornecimento de insumos para o serviço de nefrologia, 

responsável pelo tratamento de pacientes renais crônicos e das intercorrências da 

unidade. 
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Trata-se de um dos poucos programas públicos desta cidade. Na última década o HFSE 

optou por locação destes equipamentos, mais uma vez subsidiado pela possibilidade de 

manutenção e reposição mais ágeis de insumos, equipamentos e acessórios. 

Lembramos mais uma vez que a área técnica é quem nos oferece o dimensionamento 

das necessidades para a formação do termo de referência. 

Lembramos ainda que no orçamento do ano de 2011 não tínhamos como adquirir os 

equipamentos e a maior parte dos insumos foram adquiridos com grande dificuldade 

através de adesões, pois a unidade não possuía registro de preços para a grande 

maioria dos insumos, e particularmente tivemos enormes problemas para suprir a 

Nefrologia de soluções dialíticas pata procedimentos de diálise peritoneal.  

Estamos anexando a este documento o relatório que nos foi enviado pela chefia da 

Nefrologia, acerca do informativo da CGU, que poderá ser fonte importante de 

informações.” 

Este documento, subscrito pelo Chefe do Serviço de Nefrologia e fiscal do contrato, relata os 

trabalhos desenvolvidos pela Nefrologia do HFSE, expondo como são utilizadas as máquinas e 

que, quando da realização da fiscalização da CGU, o setor se encontrava em fase de 

reestruturação após a realização de uma reforma. 

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação não esclareceu os motivos que levaram a Administração do HFSE a elaborar 

uma licitação contemplando diversos serviços (locação de máquinas, prestação de serviço de 

manutenção e fornecimento de insumo). 

Soma-se a essa situação o fato de ter havido um direcionamento da licitação para favorecer a 

empresa contratada, principalmente por ter definido que o tipo de julgamento seria o de menor 

preço global, mesmo sendo o objeto divisível. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa ao direcionamento de licitação, favorecendo a empresa contratada. 

 

Recomendação 002: 

Realizar estudo de viabilidade técnica financeira para substituir o contrato vigente, 

demonstrando a vantajosidade da opção escolhida (locação, aquisição ou comodato). 

 

Recomendação 003: 

Realizar procedimento licitatório para substituir o atual contrato, tendo em vista os vícios 

identificados no presente contrato.  

 

 

2.1.1.12. CONSTATAÇÃO 

Presença de diversos insumos vencidos no Setor de Nefrologia do HFSE, causando prejuízo 

à Administração. 

 

Fato: 

No período de 09 e 22/08/2011, foram realizadas diversas visitas ao Setor de Nefrologia do 

Hospital dos Servidores do Estado – HSE, tendo sido evidenciado que o setor não dispõe de um 

efetivo controle de estoque, conforme tratado em item específico desse relatório.  
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Como consequência, foram identificados diversos materiais e insumos vencidos, onde se 

destacam: equipo de drenagem para diálise peritoneal automatizada, glicose a 5%, pó para 

prevenir infecções de catéter e solução para diálise peritoneal. Segue registro fotográfico 

exemplificativo da situação encontrada: 

 

  
02 caixas de equipo de drenagem para diálise peritoneal automatizada 

 

 

Diversas caixas de glicose a 5% vencidas 
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Caixas de pó para prevenir infecções de 

catéter vencidos 

Caixas de pó para prevenir infecções de 

catéter vencidos (ao fundo) e outros 

materiais 

 

Caixas de pó para prevenir infecções de catéter vencidos 

  
Caixas de solução para diálise peritoneal vencidas 

 

 

Tratam-se de importantes insumos/materiais utilizados na nefrologia vencidos, ocasionando 

prejuízo financeiro, além de prejuízo na prestação do serviço, atingindo diretamente a qualidade 

no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Tomando conhecimento sobre o fato o gestor apresentou as seguintes justificativas: 

“As citadas constatações que fazem parte do informativo da CGU apresentam as 

observações dos auditores sobre todos os problemas identificados no contrato vigente 

de locação de equipamentos com fornecimento de insumos para o serviço de nefrologia, 
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responsável pelo tratamento de pacientes renais crônicos e das intercorrências da 

unidade. 

Trata-se de um dos poucos programas públicos desta cidade. Na última década o HFSE 

optou por locação destes equipamentos, mais uma vez subsidiado pela possibilidade de 

manutenção e reposição mais ágeis de insumos, equipamentos e acessórios. 

Lembramos mais uma vez que a área técnica é quem nos oferece o dimensionamento 

das necessidades para a formação do termo de referência. 

Lembramos ainda que no orçamento do ano de 2011 não tínhamos como adquirir os 

equipamentos e a maior parte dos insumos foram adquiridos com grande dificuldade 

através de adesões, pois a unidade não possuía registro de preços para a grande 

maioria dos insumos, e particularmente tivemos enormes problemas para suprir a 

Nefrologia de soluções dialíticas pata procedimentos de diálise peritoneal.  

Estamos anexando a este documento o relatório que nos foi enviado pela chefia da 

Nefrologia, acerca do informativo da CGU, que poderá ser fonte importante de 

informações.” 

Este documento, subscrito pelo Chefe do Serviço de Nefrologia e fiscal do contrato, relata os 

trabalhos desenvolvidos pela Nefrologia do HFSE, expondo como são utilizadas as máquinas e 

que, quando da realização da fiscalização da CGU, o setor se encontrava em fase reestruturação, 

tendo em vista a realização de uma reforma. 

 

Análise do Controle Interno: 

Da análise da manifestação apresentada pelo gestor, especificamente em relação à parte que trata, 

mesmo indiretamente, do fato em comento é o documento elaborado pelo fiscal do contrato, 

relatando que o setor estava em reestruturação devido a uma reforma. Tal alegação não pode ser 

utilizada para a falta de controle nos estoque, chegando a resultar em perda de material essencial 

para a realização de procedimento de hemodiálise, conforme tratado no campo fato.    

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que deram 

causa à perda de insumos que deveriam ter sido utilizados de procedimentos de hemodiálise 

devido ao vencimento de sua validade. 

 

 

2.1.1.13. CONSTATAÇÃO 

Montagem de cotação de preços no Pregão n.º 04/2011, bem como realização de estimativas 

de preços para o Pregão n.º 35/2007 com base em propostas que apresentam características 

de não ter sido efetivamente realizada pesquisa de mercado. 

 

Fato: 

O Pregão nº 35/2007 teve por objeto a contratação, num único lote, de empresa especializada 

para prestação de serviços continuados de locação dos seguintes equipamentos com as 

respectivas manutenções preventivas e corretivas, para o Centro Cirúrgico Geral, CTI Geral e 

Unidade Coronariana: 
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Quadro XVII – Objeto do Pregão n.º 35/2007 
Equipamento Quantidade Especificação 

 

 

Monitor Tipo 1 

24 Monitor Multiparamétrico Modular para CTI Geral, Unidade 

Coronariana e centro Cirúrgico Geral 

24 Módulo Hemodinâmico Multiparamétrico 

06 Módulo de débito cardíaco 

04 Módulo de gases 

02 Módulo de Tonometria gástrica 

Monitor Tipo 2 06 Monitor Multiparamétrico pré-configurado para unidade coronariana 

Monitor Tipo 3 03 Monitor multiparamétrico pré-configurado para RPA 

Monitor Tipo 4 02 Monitor multiparamétrico pré-configurado de transporte para RPA 

Monitor Tipo 5 01 Monitor multiparamétrico pré-configurado para hemodinâmica 

13 Ventilador para CTI e RPA 

02 Central de Monitoração 

01 Central de Arritmia 

11 Aparelhos de anestesia com monitoração integrada 

11 Módulo hemodinâmico multiparamétrico 

11 Módulo de gases 

05 Módulo de débito cardíaco 

03 Módulo de transmissão neuromuscular 

01 Módulo de EEG 

11 Módulo registrador gráfico 

01 Módulo de Entropia 

Fonte: Processo nº 33433.009584/2006-41 

 

Constatamos a mesma prática de licitação em lote no Pregão nº 04/2011, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada pra prestação de serviços continuados de locação dos 

seguintes equipamentos com as respectivas manutenções preventivas e corretivas, para o Centro 

Cirúrgico Geral, CTI Geral e Unidade Coronariana: 

 
Quadro XVIII – Objeto do Pregão n.º 04/2011 

Equipamento Qtd Especificação 

 

 

Monitor Tipo 1 

24 Monitor Multiparamétrico Modular para CTI Geral, Unidade Coronariana e 

centro Cirúrgico Geral 

24 Módulo Hemodinâmico Multiparamétrico 

06 Módulo de débito cardíaco 

04 Módulo de gases 

02 Módulo de Tonometria gástrica 

Monitor Tipo 2 06 Monitor Multiparamétrico pré-configurado para unidade coronariana 

Monitor Tipo 3 03 Monitor multiparamétrico pré-configurado para RPA 

Monitor Tipo 4 02 Monitor multiparamétrico pré-configurado de transporte para RPA 

Monitor Tipo 5 01 Monitor multiparamétrico pré-configurado para hemodinâmica 

13 Ventilador para CTI e RPA 

02 Central de Monitoração 

01 Central de Arritmia 

11 Aparelhos de anestesia com monitoração integrada 

11 Módulo hemodinâmico Multiparamétrico 

11 Módulo de gases 

05 Módulo de débito cardíaco 
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03 Módulo de transmissão neuromuscular 

01 Módulo de EEG 

11 Módulo registrador gráfico 

01 Módulo de Entropia 

Fonte:  Processo nº 33433.005712/2009-21 

 

Portanto, num único lote, foram incluídos os mais diversos equipamentos, móveis e prestações 

de serviços, que ligados a várias áreas do hospital, deveriam ter sido licitados por itens. 

Importante observar que os equipamentos são distintos entre si, dificultando a participação das 

fabricantes dos equipamentos e dos respectivos representantes oficiais, já que necessitam 

comprar os equipamentos que não possuem de outras empresas, onerando o custo dos 

equipamentos. 

 

O artigo 23, § 1o, da Lei 8666/93, dispõe, in verbis, que: 

 
“As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas 

parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 

licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 

ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala”. 
 

Neste sentido, foi publicada a Súmula nº 247 do TCU, que estabeleceu que: 
 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 

licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 

divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de 

escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, 

embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.” 

 

A estimativa de preços do Pregão n.º 35/2007 foi composta por cinco propostas de preços. Três 

delas sem assinatura, duas sem CNPJ e duas sem telefone do fornecedor, conforme quadro a 

seguir: 

 

 
Quadro XIX-  Proposta que compuseram a estimativa de preços do Pregão n.º 35/2007 

Empresa Sem 

assinatura 

Sem CNPJ Sem Telefone 

00.210.051/0001-48    

00.538.886/0001-21 X   

05.867.360/0001-09 X  X 

Langmed Comércio Ltda X X  

GE Helthcare  X X 

Fonte: Processo 33.433.009584/2006-41 

 

Logo, a única proposta que foi adequadamente identificada foi a da vencedora do certame, não 

havendo elementos que garantam terem sido efetivamente realizadas pesquisas no mercado. 

Em relação ao Pregão n.º 04/2011, foi comprovada a montagem da cotação de preços, tendo em 

vista que consta do processo que, em 02/02/2010, o Chefe do Serviço de Engenharia, Matrícula 
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Siape n.º 0643535, teria encaminhado carta a cinco empresas, solicitando proposta estimativa 

para a locação de equipamentos. Uma empresa não apresentou proposta, informando, em 

05/02/2010, não possuir os equipamentos solicitados no termo de referência. As outras quatro 

empresas teriam apresentado propostas com data de 03/02/2010, um dia após a solicitação, 

dentre elas a Berkeley (vencedora do certame), sendo que para as propostas supostamente 

apresentadas pelas empresas “B” e “D” (justificativa para a omissão dos nomes consta da nota do 

Quadro XX) não houve identificação de quem as assinou. A empresa Nalean Comércio e 

Consultoria em Equipamentos Hospitalares Ltda., localizada no município de Paraíba do Sul – 

RJ, apresentou proposta assinada, cabendo destacar que no Pregão n.º 35/2007 a assinatura 

presente na proposta da Berkeley apresentava a mesma identificação. 

Nos autos do processo referente ao Pregão n.º 04/2011, constam, ainda, novas propostas das 

empresas “B” e “D”, ambas datadas de 10/11/2010, também sem identificação do responsável 

por suas assinaturas. No caso dessas duas empresas, cabe ressaltar que as assinaturas das 

propostas de 02/02/2010 e 10/11/2010, além de não identificadas são diferentes. Portanto, das 

propostas apresentadas, as únicas que continham o nome do responsável foram a da vencedora 

do certame e da empresa Nalean, cujo representante foi identificado como Gerente Comercial da 

Berkeley no Pregão n.º 35/2007. 

Tendo em vista os fatos expostos, a CGU procedeu à confirmação sobre a veracidade das 

propostas apresentadas pelas empresas “B” e “D”. Como resposta, as citadas empresas negaram 

que as cotações tenham sido emitidas por elas, confirmando, dessa forma, a montagem de 

cotação de preço, inclusive fazendo uso de documentos falsificados. 

Ao analisarmos as variações de preços entre os nove itens de equipamentos, que representam 

aproximadamente 72% do valor mensal de locação, identificamos variações que indicam a 

probabilidade das propostas não terem sido elaboradas isoladamente, conforme quadro a seguir: 

 
Quadro XX - Variação entre itens que compõem o grupo Equipamentos nas planilhas de custos 

VALORES MENSAIS POR EMPRESA (R$) VARIAÇÃO ENTRE ITENS 

BERKELEY 

(A) 

EMPRESA  B 

(B) 

NALEAN 

 (C) 

EMPRESA D 

(D)  
A/D B/D C/D 

82.195,00 112.992,00 95.626,95 126.033,60 0,65 0,90 0,76 

10.274,38 14.219,70 12.052,65 16.076,35 0,64 0,88 0,75 

6.848,87 9.019,50 7.716,37 10.301,66 0,66 0,88 0,75 

2.283,10 3.055,80 2.631,50 3.476,71 0,66 0,88 0,76 

1.712,75 2.364,45 2.002,12 2.657,95 0,64 0,89 0,75 

48.237,50 64.299,95 55.019,25 73.309,73 0,66 0,88 0,75 

5.707,75 7.667,00 6.545,50 8.761,34 0,65 0,88 0,75 

2.853,88 3.812,60 3.287,00 4.333,80 0,66 0,88 0,76 

168.949,14 226.221,60 194.422,25 258.624,63 0,65 0,87 0,75 

NOTA: Os nomes das empresas B e D foram omitidos como forma de preservação, pois elas responderam a 

circularização da CGU, informando que não apresentaram cotação. 

 

A cláusula 33.1 do Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2011, bem como a cláusula 9.4. do Edital 

de Pregão Eletrônico nº 35/2007, exigiu para a habilitação técnica o registro ou inscrição na 

entidade competente Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) do 
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licitante do certame  e que  somente seriam aceitos registros de outras regiões quando averbados 

no Estado do Rio de Janeiro. 

Além de serem sem cabimento, tais exigências contrariam a orientação jurisprudencial do TCU, 

emanada, entre outros, pelo Acórdão TCU nº 1735/2009 – Plenário, que no item 9.2., determinou 

a anulação de licitação pela inclusão no edital de exigências, para fins de habilitação, que 

configuram restrição ao caráter competitivo do certame de visto do registro da empresa junto ao 

CREA do estado da contratante. 

Após vencer o pregão, a Berkeley enviou três atestados de capacidade técnica, que foram 

averbados pelo CREA-RJ, todavia constam nestas certidões de averbação no referido Conselho, 

acostadas às fls. 438, 440, 442 do processo n.º 33433.005712/2009-21, a seguinte ressalva: “A 

empresa não está habilitada a exercer atividade de manutenção eletro-mecânica de equipamentos 

e instrumentos de usos médicos hospitalar, conforme decisão do CAI.”  Todavia, a pregoeira e 

sua equipe desprezaram a informação e homologaram a Berkeley como vencedora do pregão 

cujo o objeto é a locação, com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de uso 

médico hospitalar. 

Registre-se no Pregão n.º 35/2007, também houve solicitação de impugnação (fls. 386 a 388 do 

processo) da cláusula 9.4 por parte de empresa interessada no processo licitatório – Pro-Life 

Equipamentos Médicos Ltda (CNPJ nº 66.783.630/0001-98) - que, não sendo acatada, 

inviabilizou a participação da mesma no certame. No mesmo sentido, também versou o item 3.1 

do pedido de impugnação (fls. 394 a 397 do processo) da DER-MED Comércio de Produtos 

Médicos Hospitalares Ltda ME (CNPJ nº 01.368.586/0001-04). 

Importante registrar que houve tentativa de impugnação da cláusula 33.1, por parte da empresa 

DER-MED, no Pregão Eletrônico nº 04/2011 (fls. 394 a 397 do processo), que não foi acatada 

(fls. 402 a 404 do processo) pela pregoeira. Para não aceitar os termos da impugnação, a 

Pregoeira alega que a necessidade de registro no CREA se deve ao objeto englobar o serviço de 

manutenção de equipamentos. 

Constatamos outra restrição à competitividade na cláusula 9.4.3 do Pregão nº 35/2007 e na 

cláusula 33.2.2 do Pregão nº 04/2011, que exige a comprovação do licitante possuir em seu 

quadro permanente, na data da licitação, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente (CREA), detentor de Atestado de Responsabilidade 

Técnica por execução de características semelhantes ao objeto da licitação, limitadas às parcelas 

de maior relevância e de valor significativo na forma do inciso I, §  1º do art. 30 da Lei nº 

8.666/93. 

Tal exigência contraria orientação jurisprudencial do TCU que entendeu em reiteradas decisões 

por irregular a exigência do vínculo empregatício entre o responsável técnico e o proponente 

(Acórdãos nº(s) 2170/2008, 800/2008, 141/2008, 1.100/2007 e 2035/2010). 

Outras cláusulas restritivas à competitividade foram encontradas no Edital do Pregão n.º 

35/2007, entre elas citamos o item 9.4:  

(i) Carta de autorização do fabricante com garantia de reposição com peças genuínas por 

período não inferior à vigência contratual;  

(ii) autorização do fabricante para comercializar os equipamentos;  

(iii) compromisso expresso do fabricante que durante o prazo da garantia se obriga a 

atender todas as solicitações do HFSE, providenciando correção dos defeitos e prestando 

assistência técnica necessária e caso seja preciso a retirada do equipamento, que seja 

substituindo por outro durante o reparo. 

O Pregão n.º 35/2007, foi originado do cancelamento dos Pregões n.º 12/2007 e n.º 21/2007.  O 

Pregão n.º 12/2007, foi impugnado pelas empresas Pro-Life Equipamentos Médicos Ltda e 
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Dallas Center Material Médico e Odontológico Ltda. Posteriormente a pregoeira cancelou o 

Pregão n.º 12/2007 e lançou o Pregão n.º 21/2007, que foi novamente impugnado pela empresa 

DER-MED Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. ME. A Pregoeira do HFSE 

manifestou-se por meio de carta-resposta, em 27/02/2007: 

“(...) quanto aos subitens 3.2.2, 3.2.2.1 e 3.2.2.2 (…) entendemos como merecedoras de 

atenção as colocações apresentadas pelo impugnante quanto à exigência de declarações dos 

fabricantes dos equipamentos, por julgarmos, conforme exposto, serem tais empresas 

elementos estranhos ao processo licitatório, cabendo a responsabilidade dos atendimentos à 

empresa CONTRATADA em conformidade com os itens discriminados no supracitado 

subitem 3.2.2., todos transcritos a partir dos documentos editalícios. 
 

Da mesma forma, somos levados a concordar com a interpretação exposta com relação ao 

exigível no caso de comercialização dos equipamentos, ou seja, em se tratando de venda de 

um equipamento, poder-se-ia exigir a autorização do fabricante para que a Licitante 

comercializasse o mesmo, não cabendo, s.m.j, tal exigência em caso de locação. 
 

(...) entendemos também que a “garantia de reposição de peças é obrigação do 

CONTRATADO” 
 

Logo, a pregoeira na sua manifestação concorda com o impugnante e o natural seria alterar o 

edital do pregão, todavia após o cancelamento do Pregão n.º 21/2007, o novo edital do Pregão n.º 

35/2007 não sofreu alterações. 

O Edital do Pregão n.º 35/2007 foi publicado, em 14/03/2007, no DOU e no Jornal do Brasil; 

informando que ele ocorreria no dia 26/03/2007, às 10:00 horas, todavia o certame ocorreu em 

27/03/2007 às 10:20 horas.  Não havendo registro de que tenha ocorrido publicidade da alteração 

da data do certame, apenas existe um aviso no sítio Comprasnet da Pregoeira “Sistema foi 

programado a abertura do Pregão 35/2007 para dia 27/03/2007 às 10 horas”.  Apenas a 

vencedora do certame participou do certame. 

Dessa forma, conclui-se que a pregoeira deixou de dar publicidade à alteração da data do pregão, 

descumprindo o §4º, art.21 da Lei n.º 8.666/93, que estabelece: “qualquer alteração no edital 

exige, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido (...)”. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Para a constatação, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“Os contratos enumerados no informativo são anteriores ao início desta gestão e se 

encontram em plena vigência. Estes contratos merecem as mesmas observações 

realizadas anteriormente com relação à opção da administração anterior em fazer a 

locação de equipamentos. Cabe a ressalva de que o objeto deste contrato foi 

identificado como insuficiente para todas as necessidades do hospital, tanto para os 

carros de anestesiologia, quanto para os monitores e respiradores artificiais. O hospital 

é proprietário de todo o parque de respiradores e monitores que existem na UTI 

pediátrica e neonatal, além de outros equipamentos semelhantes que dão suporte ao 

setor de internação, e de dois equipamentos de anestesia que estão alocados na 

maternidade e no centro cirúrgico ambulatorial. 

Observou-se também que a manutenção destes equipamentos próprios inexiste ou está 

sob vários contratos de pequena monta que cobrem grupos específicos de 

equipamentos. Com a intenção clara de normatizar esta situação, está em curso o 

processo licitatório que se destina à contratação de serviços de engenharia clínica para 

nossa unidade hospitalar.  
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Como exemplo desta situação informamos que foram encontrados 13 (treze) 

respiradores classificados como sucata que após análise de empresa especializada 

serão recuperados e mantidos por contrato de custos claramente vantajosos para a 

administração. 

No último exercício orçamentário conseguimos adquirir alguns respiradores e 

contamos com orçamento mais adequado para que, no ano de 2012, possamos fazer a 

complementação deste parque, e, desta forma, suprir a necessidade de contrato de 

locação para este fim específico. 

Quanto á observação feita de restrição à competitividade dos certames licitatórios 

35/2007 e 4/2012, nada podemos acrescentar pois são anteriores à nossa gestão e 

certamente serão respondidos pelos gestores à época.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Mantém-se a constatação, tendo em vista a comprovação de que ocorreu montagem de cotação 

de preços, e estabelecimentos de condições que favoreceram a empresa contratada. 

Como exemplo de direcionamento de licitação para beneficiar a empresa contratada, cita-se a 

exigência prevista no Edital de que a empresa deveria possuir registro ou inscrição na entidade 

competente Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) do licitante do 

certame e que somente seriam aceitos registros de outras regiões quando averbados no Estado do 

Rio de Janeiro.  

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que deram 

causa à montagem da cotação de preço utilizada para estabelecer o valor de referência do objeto, 

bem como ao direcionamento na licitação demonstrado. 
 

Recomendação 002: 

Adotar medidas para aplicar as sanções previstas na Lei nº 8.666/93 às empresas participantes, 

caso seja identificada a participação delas nas irregularidades.  

 
 

2.1.1.14. CONSTATAÇÃO 

Realização de despesas de locação de equipamentos sem cobertura contratual no valor de 

R$ 6.062.432,70 e pagamento a maior no valor de R$ 78.645,68 por serviços não prestados. 

 

Fato: 

Em análise às despesas efetuadas com locação de equipamentos durante o exercício de 2010 e 

2011, com a empresa Berkeley Equipamentos Médicos Ltda, verificou-se a existência de 

despesas sem cobertura contratual. Tal fato contraria o art. da Lei nº 8.666/93. Segue 

demonstração de tais despesas: 
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Quadro XXI – Pagamentos Indenizatórios Berkeley (2010 e 2011) 
Competência OB Valor 

Jan/2010 800214 R$ 404.162,18 

Fev/2010 800460 R$ 404.162,18 

Mar/2010 801086 R$ 404.162,18 

Abr/2010 801381 R$ 404.162,18 

Mai/2010 801910 R$ 404.162,18 

Jun/2010 802095 R$ 404.162,18 

Jul/2010 802367 R$ 404.162,18 

Ago/2010 802873 R$ 404.162,18 

Set/2010 803188 R$ 404.162,18 

Out/2010 803502 R$ 404.162,18 

Nov/2010 803803 R$ 404.162,18 

Total 2010 R$ 4.445.783,95 

Competência OB Valor 

Dez/2010 800114 R$ 404.162,18 

Jan/2011 800310 R$ 404.162,18 

Fev/2011 800770 R$ 404.162,18 

Mar/2011 801015 R$ 404.162,18 

Total 2011 R$ 1.616.648,72 

Total (2010 e 2011) R$ 6.062.432,70 

Fonte: SIAFI 

 

O Pregão n.º 35/2007 resultou no contrato n.º 5/2007, assinado em 02/05/2007, tendo sido 

previsto o valor mensal de R$ 404.162,18. Sua vigência foi prorrogada por meio do Termo 

Aditivo n.º 7/2008, para até 01/05/2009.   

Considerando o início da vigência, o contrato poderia ser prorrogado até 02/05/2012, todavia, o 

HFSE ficou impedido de prorrogar o contrato pela ausência de regularidade fiscal da Berkeley. A 

partir de 09/02/2010, o HFSE passou a pagar a empresa por intermédio de pagamentos 

indenizatórios, sem cobertura contratual. O HFSE pagou mensalmente à Berkeley o valor de 

R$ 404.162,18, até a homologação do Pregão n.º 04/2011, quando os pagamentos mensais 

passaram a R$ 411.097,00, a partir da competência de abril de 2011 (2011OB801490). 

O valor dos serviços de 09/02/2010 a 07/04/2011, a título indenizatório, foi pago integralmente; 

todavia, de acordo com o Memorando Interno HSE n.º 087/2011, datado de 04/03/2011, o Chefe 

do Centro de Terapia Intensiva informa diversos problemas na prestação de serviços da Berkeley, 

ressaltando inclusive que um dos ventiladores mecânicos alugados encontrava-se em reparo há 

mais de um ano. 

O pagamento da empresa deveria ter sido proporcional à ausência do citado equipamento, ou 

seja, o HFSE deveria ter descontado R$ 6.553,81 do pagamento mensal da contratada durante o 

período que a empresa não disponibilizou o ventilador em condição em de uso.  De acordo com 

o Memorando Interno HSE n.º 087/2011, a Berkeley passou, no mínimo 12 meses, 

disponibilizando apenas 12 ventiladores para o CTI. Dessa forma, quantificamos o valor de 

R$ 78.645,68 pago a maior pelo HFSE, haja vista o pagamento integral dos 13 ventiladores 

contratados.  Ressaltamos que este valor poderá ser maior, pois o Chefe do Centro de Terapia 

Intensiva informa que o ventilador estava em manutenção “há mais de um ano”. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em relação à constatação, o gestor apresentou a seguinte manifestação: 

“Estes pagamentos indenizatórios ocorreram em período anterior à nossa gestão e, 

portanto, terão explicações mais adequadas dos gestores anteriores.” 
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Análise do Controle Interno: 

Tendo em vista a ausência de manifestação para o fato abordado, mantém-se a constatação.  

Além disso, faz-se oportuno avaliar o conjunto de irregularidades identificadas na contratação 

sob análise, uma vez que ocorreu a falsificação de proposta de preço, o direcionamento de 

licitação para favorecer a empresa contratada e o pagamento de serviços sem cobertura 

contratual.  

Ante os fatos expostos, fica evidente condutas que beneficiaram a empresa contratada, havendo 

participação de servidores do HFSE. 

 

Recomendação 001: 

Apurar mediante processo administrativo apropriado a responsabilidade dos agentes que deram 

causa ao pagamento sem amparo contratual. 
 

Recomendação 002: 

Adotar medidas para que o valor indevidamente pago seja ressarcido ao erário. 
 

 

2.1.1.15. CONSTATAÇÃO 

Falhas na instalação de equipamentos locados por meio do Contrato n.º 17/2011: entregas 

com atraso e sem instalação ou uso; equipamentos não localizados, gerando um prejuízo 

estimado de R$ 157.658,69. Ausência de aplicação de multa pela inexecução contratual no 

valor de R$ 334.880,00, importando no prejuízo total de R$ 492.538,69. 

 

Fato: 

O Contrato nº 17/2011, decorrente do Pregão nº 04/2011, assinado em 01/04/2011, com a 

empresa Berkeley Equipamentos Médicos Ltda, no valor anual de R$ R$ 5.448.000,00, previa na 

cláusula sétima, subcláusula segunda, que os equipamentos deveriam ter sido instalados num 

prazo máximo de trinta dias corridos da assinatura do contrato. 

O contrato foi assinado em 1º/04/2011 e o HFSE paga o valor integral contratado, 

R$ 454.000,00, desde a competência de abril/2011. Logo, todos os novos equipamentos 

deveriam já estar instalados e funcionando desde a assinatura do contrato. 

Cabe observar, ainda, que a obrigatoriedade de entrega dos equipamentos no exíguo prazo de 

trinta dias, representa mais um elemento causador de limitação à competitividade da licitação, já 

que se tratam de equipamentos sujeitos à importação e algumas concorrentes podem não ter 

participado do certame por receio da penalização a ser aplicada no caso do atraso injustificado na 

entrega dos equipamentos. Reforça essa colocação o descumprimento do prazo de entrega sem 

que o Hospital tivesse adotado sacões à contratada, conforme tratado na sequência. 

A cláusula décima do Contrato n.º 17/2011, que trata do recebimento do serviço, determina o 

recebimento dos equipamentos no Almoxarifado Geral do HFSE, pelo Serviço de Patrimônio e a 

Chefia de Serviço solicitante. Recebimento provisório, no ato da entrega, para efeito de posterior 

checagem das especificações do Termo de Referência.  Recebimento definitivo, em no máximo 

30 dias úteis do recebimento provisório e após a instalação, verificação da qualidade e sua 

consequente aceitação, mediante emissão do Termo de Recebimento definitivo assinado pelas 

partes. Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201112404/011, requisitamos ao HFSE os 

termos de recebimento definitivos dos equipamentos locados, mas os documentos não foram 

disponibilizados pelo HFSE. 
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Realizamos inspeção “in loco” nos dias 16/08/2011 e 19/08/2011, já decorridos, portanto, 120 

dias do prazo contratual limite de instalação, 01/05/2011. Constatamos que parte dos 

equipamentos ainda não estava instalada, alguns não foram nem localizados no Hospital, 

contudo, o HFSE pagou as notas fiscais referentes às competências de abril, maio, junho, julho e 

agosto integralmente à contratada. 

Realizamos nova visita em 16/09/2011, para acompanhar a evolução da instalação e utilização 

dos equipamentos, todavia a situação continuou em alguns casos conforme detalhamos no 

Quadro a seguir: 

 
Quadro XXII – Visitas “in loco” em 19/08/2011 e 16/09/2011 (Pregão n.º 04/2011 e Contrato n.º 17/2011) 

Monitor Qtd Especificação  

(termo de referência) 

Situação em  

19/08/2011 

Situação em 16/09/2011 Utilizando equipamentos 

antigos, não instalaram os 

equipamentos novos 

Tipo 1 2 Módulos de Tonometria Gástrica 

(CTI e Unidade Coronariana) 

Não localizado Não localizado  

12 Módulos Hemodinâmicos 

multiparamétricos (CTI) 

Localizado 

Não instalado 

 

Localizado 

Não instalado 

 

X 

2 Módulo de gases (CTI) X 

3 Módulo de débito cardíaco (CTI) X 

Tipo 2 1 Monitor multiparamétrico pré-

configurado para Unidade 

Coronariana 

 

Tipo 3 3 Monitor multiparamétrico pré-

configurado para RPA 

Equipamento 

não instalado 

Instalado e não utilizado Não se 

encontrava em funcionamento a 

unidade de RPA 

 

Tipo 4 1 Monitor multiparamétrico pré-

configurado de transporte para 

RPA 

Não localizado Localizado na Unidade 

Coronariana, instalado em 

08/09/11, não utilizado 

 

Tipo 5 1 Monitor multiparamétrico pré-

configurado para hemodinâmica 

Localizado 

Não instalado 

Instalado sem utilização, setor 

não sabe operar o equipamento. 

Em utilização, equipamento 

similar, próprio. 

 

13 Ventilador para CTI e RPA Não instalados Instalados  

1 Central de Arritmia Instalado 

antigo 

 

Instalado antigo 

 

X 

2 Central de Monitorização (CTI e 

Unidade Coronariana) 

X 

1 Aparelho de anestesia com 

monitoração integrada 

Localizado 

Não instalado 

 

Localizado 

Não instalado 

 

 

1 Módulo hemodinâmico 

multiparamétrico 

 

1 Módulo de gases  

1 Módulo registrador gráfico  

5 Módulo de débito cardíaco  

2 Módulo de transmissão 

neuromuscular 

 

1 Módulo de Entropia  

Fonte: Termo de Referência do Pregão n.º 04/2011 e Visita “in loco” em 19/08/2011 e 16/09/2011 
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Registro fotográfico dos equipamentos, do Contrato n.º 17/ 2011, não instalados ou sem utilização: 

  
11 Módulos Hemodinâmicos multiparamétricos (CTI) não 

instalados em 16/09/2011 

3 Módulos de Débito Cardíaco  e 2 Módulos de gases (CTI) 

não instalados em 16/09/2011 

 

 

Módulos Hemodinâmicos multiparamétricos antigos (pretos),  

utilizados pelo CTI, em 16/09/2011 

Monitor multiparamétrico pré-configurado para Unidade 

Coronariana – Sem utilização na Unidade Pós Operatória, em 
15/09/2011 

 
 

Monitor multiparamétrico pré-configurado para RPA 

instalado, mas sem uso (em 19/08/2011 e 16/09/2011) 

Setor de Recuperação Pós Anestésica – Ainda não 

inaugurada em 16/09/2011 
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Em 19/08/11, monitor multiparamétrico pré-configurado 

para hemodinâmica não instalado 

Em 16/09/2011, monitor multiparamétrico pré-

configurado para hemodinâmica instalado e sem 

utilização (esquerda), ao lado equipamento similar 

próprio utilizado pelo setor (direita) 

 
 

Ventiladores para CTI não instalados em 19/08/2011.  

Em 16/09/2011, já estavam instalados 

Central Monitoração antiga - Unidade Coronariana, 

em  16/09/2011 

 

Central Arritmia antiga - Unidade Coronariana, em  16/09/2011 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais VI - 58 

 

  
Aparelho de anestesia com monitoração integrada antigo, 

completo com diversos módulos – utilizado no Centro 

Cirúrgico até 16/09/2011 

Aparelho de anestesia com monitoração integrada novo, 

completo com diversos módulos – Sem utilização no 

estoque no Centro Cirúrgico até 16/09/2011 

 

A Cláusula 7ª, subcláusula 24, do Contrato n.º 17/2011, determina que os equipamentos deverão 

ser novos de primeiro uso.  Todavia, em inspeção física realizada em 16/09/2011, verificamos 

que os seguintes equipamento locados não foram substituídos por novos: uma Central de 

Arritmia e duas Centrais de Monitoração, 12 Módulos Hemodinâmicos multiparamétricos, três 

Módulos de débito cardíaco e  dois Módulos de gases. 

Ressaltamos que o HFSE não aplicou nenhuma sanção à contratada, contrariando o item III, da 

subcláusula segunda, da cláusula décima quinta do Contrato n.º 17/2011, que determina que em 

caso de inexecução parcial do contrato deve ser aplicada multa de mora até o limite de 6% sobre 

o valor do contrato, ou seja, R$ 334.880,00. 

No Quadro a seguir, quantificamos o valor referente aos equipamentos locados e não localizados 

ou não utilizados pelo HFSE. 

Quadro XXIII – Quantificação do prejuízo estimado pela subutilização dos equipamentos locados pelo 

Contrato n.º 17/2011 

 
Fonte: Planilha de custos e formação de preços da Proposta da Berkeley, vencedora do Pregão n.º 04/2011 (pg. 421 

a 424 do Processo n.º 33433005712/2009-21) 
Custo de locação mensal (Sub-Total I-a) sem acessórios, % da Lucratividade (Sub-Total VII) e % de Impostos (Sub-

Total VIII) 
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Para estimar o prejuízo da locação, utilizamos a “Planilha de Custos e Formação de Preços” da 

Proposta da Berkeley, vencedora do Pregão n.º 04/2011.  O cálculo foi composto: 

(i) custo da locação (Sub-Total I-a); 

(ii) custo dos acessórios (Sub-Total I-b) foram proporcionalizados a 8% com base no custo 

da locação;  

(iii) Lucratividade, estabelecida a 14,28% (Sub-Total VII) Imposto, compostos por ISS, 

COFINS e PIS, num total de 8,65%.   

De abril de 2011 a primeira quinzena de setembro de 2011, apuramos um total de R$ 157.658,69 

pagos pelo HFSE com locação de equipamentos da Berkeley sem utilização (ainda não 

instalados ou não entregues). 

A cláusula 17ª do Contrato n.º 17/2011, que trata do faturamento dos serviços e apresentação da 

nota fiscal pela contratada, estabelece a obrigação da contratada de preenchimento da “Planilha 

de Disponibilidade do Equipamento”.  Nos processos de pagamento não constam as referidas 

planilhas, as quais deveriam proporcionalizar os pagamentos feitos mensalmente à contratada. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Para a constatação o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“Durante a permanência dos auditores da CGU, tivemos a informação de que todos os 

equipamentos ainda não haviam sido entregues, a despeito do atesto dos fiscais do 

contrato, sem qualquer não conformidade apontada. Naquela ocasião, os fiscais foram 

questionados e a empresa foi comunicada, fazendo a entrega imediata de todos os 

equipamentos que faltavam. 

Embora não esteja claramente apontado, observamos que alguns periféricos que têm 

reposição costumeira não estavam contemplados no contrato, cabendo ao hospital 

adquiri-los no caso de dano ou desgaste. Concretamente, esperamos que neste ano de 

2012 possamos fazer a aquisição de todo este parque tecnológico.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Mantém-se a constatação em razão de a manifestação do gestor apenas confirmar que houve a 

falta de entrega de alguns equipamentos, mas que vem sendo pagos em sua integralidade. 

Quanto ao fato alegado pelo gestor em relação a que alguns periféricos que têm reposição 

costumeira não estavam contemplados no contrato, cabe ressaltar que é mais um argumento que 

comprova a necessidade de se realizar um estudo de viabilidade técnica, operacional e financeira. 

Importa mencionar que o atesto do recebimento sem que os equipamentos tenham sido entregues 

caracteriza mais uma conduta da Administração do HFSE para beneficiar a contratada.  

 

Recomendação 001: 

Apurar mediante processo administrativo apropriado a responsabilidade dos agentes que 

receberam os equipamentos sem que eles tenham entrado no Hospital. 
 

Recomendação 002: 

Adotar medidas para que o valor do prejuízo apontado seja ressarcido, bem com aplicar as 

sanções previstas no contrato pela não entrega dos equipamentos no prazo estabelecido. 
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2.1.1.16. CONSTATAÇÃO 

Ausência de aplicação de penalidade à empresa Labor Med no valor de 

R$ 13.725,69 por descumprimento de cláusula do contrato n.º 50/2007; 

apresentação de proposta da vencedora em desacordo com o termo de referência 

do Pregão Eletrônico n.º 18/2010, e notas fiscais de pagamento divergentes do 

termo de referência do Pregão Eletrônico n.º 50/2006. 

 

Fato: 

Analisamos os processos de locação dos equipamentos com a empresa Labor Med 

Aparelhagem de Precisão Ltda, CNPJ n.º 32.150.633/0001-72, cujos equipamentos e 

valores de locação discriminamos no Quadro a seguir. Ambos os pregões estão 

vigentes. 

 
Quadro XXIV – Equipamentos Locados da Labor-Med 

Pregão 

Eletrônico - 

Contrato 

Equipamento Localização Valor da 

Locação 

Mensal 

Valor da 

Locação Anual 

Pregão 

50/2006 

Contrato 

06/2007 

Sistema de Videoendoscopia completa – 

digital (série 4400) 

Centro de 

diagnóstico 

ambulatorial 

R$ 69.791,66 R$ 837.500,00 

Videogastroscópio eletrônico adulto -  

digital 

Videogastroscópio eletrônico pediátrico 

- digital (EG-450PE5) 

Videocolonoscópio eletrônico pediátrico 

- digital(EC-450LP5) 

Videoduodenoscópio eletrônico-

digital(ED450XT5) 

Videocolonoscópio eletrônico - 

digital(EC-450HL5) 

Pregão 

18/2010 

Contrato 

07/2010 

Sistema de Histeroscópio Completo 

(CM-Cinemed 21E) com fonte de lux 

Xenon 

Centro de 

Diagnóstico 

ambulatorial 

R$ 35.853,00 R$ 430,236,00 

Sistema de Histeroscópio Completo 

Cirúrgico (CM-Cinemed 21E) com fonte 

de lux Xenon 

Bloco 

Cirúrgico 

Ambulatorial 

R$ 55.246,89 R$ 662.962,68 

Sistema de Otorrinolaringologia, com 

fonte de lux Xenon 

Centro 

Cirúrgico 

R$ 39.600,00 R$ 475.200,00 

Conjunto de óticas (7) para sinuscopia, 

otologia e laringe 

Conjunto de laringoscópios para 

microcirurgia 

3 Cabos de fibra ótica High Temperature 

13 Pinças (diferentes tipos:  biópsia, 

apreensão, pressão e sacabocado – 

Centro 

Cirúrgico 
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House Dieter) 

2 Tesouras (curva e reta) 

8 Estiletes de diferentes tipos 

1 Cabo articulado para estiletes 

2 Tubos aspiradores (bipolar e 

monopolar) 

26 Tubos aspiradores, angulados 

Tubos de aspiração, Fish, com 

regulagem e cone de conexão reta 

 

5 Espéculos auricular de Hartmann 

3 Micropinças óticas (Fish, Heermann e 

Wullstein) 

1 Microtesoura e 1 Minitesoura 

3 Ruginas retas 

Guia de alambre e aplicador de próteses 

Perfurador Fish 

4 Facas (circular rosen, meia lua e 

falciforme) 

Cureta dupla House 

Reprocessadora de Endoscópios Centro de 

diagnóstico 

ambulatorial 

Sistema Completo de Videoendoscopia – 

digital e High Definition (HD) com 

equipamento digital de gravação de 

imagens 

Centro de 

diagnóstico 

ambulatorial 

R$ 54.200,00 R$ 650.400,00 

2 Videogastroscópios eletrônicos adulto 

com resolução em HD (EG-590WR) 

Videocolonoscópio eletrônico adulto 

com resolução em HD (EC-590WR) 

Videobroncoscópio eletrônico flexível 

(EB-470T) 

Fonte: Processos n.º(s) 334433.009596/2007-57 e 33433.002075/2006-98 

 

A estimativa de preços do Pregão Eletrônico n.º 18/2010 foi definida com base em 

quatro propostas solicitadas por fax pelo Serviço de Engenharia do HFSE.  Apenas a 

Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda (CNPJ n.º 32.150.633/0001-72), vencedora 

do certame, tinha sua sede localizada no Estado do Rio de Janeiro, as outras três 

participantes tinham domicílio comercial nos estados de Pernambuco, Minas Gerais e 

Bahia. 

A estimativa de preços do Pregão Eletrônico n.º 50/2006 foi estabelecida com base em 

três propostas solicitadas por fax pelo Serviço de Engenharia do HFSE.  Apenas a 

Labor-Med, vencedora do certame, tinha sede localizada no Estado do Rio de Janeiro, 

as outras duas participantes tinham domicílio comercial nos estados de Brasília (CNPJ 

n.º 02.278.922/0001-90) e Minas Gerais (CNPJ n.º 03.606.427/0001-26).  Outrossim, a 

proposta da empresa de CNPJ n.º  03.606.427/0001-26 não está assinada. 

Aludidas exigências foram fundamentais para direcionar a licitação para a empresa 

contratada 
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Os equipamentos do Pregão n.º 50/2006, Contrato n.º 50/2007, assinado em 

02/05/2007, foram entregues em 30/07/2007, 89 dias após a assinatura do contrato, 

contrariando a subcláusula primeira, da cláusula quarta do Contrato n.º 50/2007.   

Todavia, o HFSE não aplicou a sanção administrativa constante da subcláusula primeira 

da cláusula décima, que estabelece multa no valor de 10% sobre o valor contratado, na 

razão de 1/30 (um trinta avos) por dia de atraso na execução dos serviços, ou seja, R$ 

13.725,69. 

Constatamos, ainda, divergências entre o termo de referência do Pregão n.º 18/2010 e a 

proposta de preços da vencedora do certame, contrariando o estabelecido no art. 41 da 

Lei n.º 8.666/93, que estabelece o princípio de vinculação ao edital. 

Além disso, não ficou claro como uma proposta divergente do Termo de referência foi 

declarada vencedora. 

 
Quadro XXV – Divergência Termo de Referência e Proposta da vencedora - Pregão n.º 18/2010 

Termo de Referência Pregão n.º 18/2010 Proposta da vencedora 

7 Tubos de aspiração, angulado, conexão Luer-

Lock 

27 Tubos de aspiração, angulado, conexão Luer-

Lock 

Tubos de aspiração, Fish, com regulagem e cone de 

conexão reta 
 

Fonte: Processo n.º 33.433.009596/2007-57 

 

Verificamos divergências entre as notas fiscais de pagamento do Contrato n.º 06/2007, de janeiro 

a julho de 2011, e o termo de referência do Pregão n.º 50/2006, conforme detalhamos no Quadro 

a seguir: 

 

Quadro XXVI - Divergência entre o Termo de Referência e as notas fiscais emitidas para 

atender ao Pregão n.º 50/2006: 

Termo de Referência Pregão n.º 50/2006 Notas Fiscais n.º(s) 41, 67, 99, 4, 126 e 131 

Videogastroscópio eletrônico adulto Não consta da NF 

Videogastroscópio eletrônico pediátrico - digital (EG-

450PE5) 

Não consta da NF 

Videocolonoscópio eletrônico pediátrico - digital(EC-

450LP5) 

Videogastroscópio eletrônico- digital(ED-450LP5) 

Videoduodenoscópio eletrônico-digital(ED-450XT5) Videoduodenoscópio eletrônico-digital (ED-450XT5) 

Videocolonoscópio eletrônico - digital(EC-450HL5) Videocolonoscópio eletrônico – digital (EC-450HL5) 

Fonte: Processos de pagamento do Pregão n.º 50/2006, de 2011. 

 

Releva mencionar que durante o trabalho de campo, solicitamos os processos de pagamento dos 

anos de 2007, 2008, 2009 e 2010, todavia não foram disponibilizados pelo HFSE. 

 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 
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Em relação à constatação, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“Os dois itens correspondem a período anterior à nossa gestão e que portanto se 

incluem no rol de explicações que serão feitas pelo gestor anterior, pela nossa total 

impossibilidade de responder por estes atos, tanto da fiscalização, quanto do certame 

licitatório. 

Ressalto que o pregão 17/2011, discutido anteriormente tinha no seu projeto Básico o 

quantitativo capaz de suprir todos os contratos de locação de videolaporoscopia e 

endoscopia, era dividido.”  

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação do gestor não guardou relação com as constatações apontadas neste Relatório. 

Assim, fica mantida a constatação na íntegra. 

 

Recomendação 001: 

Apurar mediante processo administrativo apropriado a responsabilidade dos agentes que 

deixaram de aplicar as penalidades à empresa contratada, tendo em vista o descumprimento de 

cláusula do contrato n.º 50/2007. 
 

Recomendação 002: 

Adotar medidas para que as sanções previstas no contrato sejam aplicadas, sem prejuízo para a 

aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 

 

Recomendação 003: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que deram 

causa à aceitação de objeto divergente daquele estabelecido no Termo de Referência. 

 

 

2.1.1.17. CONSTATAÇÃO 

Restrição à competitividade no Pregão Eletrônico nº(s) 50/2006, com indício de 

direcionamento para a empresa Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda, com realização 

de licitação por lote, apesar de objeto divisível, especificação de marca no objeto do pregão 

e realização de estimativa de preços com base em propostas de empresas que prestam 

assistência técnica à vencedora do certame. 

 

Fato: 

O Pregão Eletrônico nº 50/2006 tinha por objeto a contratação, num único lote, de empresa 

especializada para locação de equipamentos, para endoscopia digestiva e coloproctologia. 

Segue detalhamento do objeto da licitação: 

 
Quadro XXVII – Objeto pregão n.º 50/2006 

Quantidade Equipamento 

1 Fonte processadora – superimagem (EPX-440) 

1 Processadora de Imagens (VP-4400) 

1 Teclado de Dados (DK-4400) 

1 Recipiente de água (WT-2) 

1 Monitor de LCD modelo LMD-1410 

1 Vídeo impressora colorida 
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1 Estabilizador de voltagem 

1 Troley 

1 Videogastroscópio eletrônico adulto -  digital (EG201FP) 

1 Videogastroscópio eletrônico pediátrico - digital (EG-450PE5) 

1 Videocolonoscópio eletrônico pediátrico - digital(EC-450LP5) 

1 Videoduodenoscópio eletrônico-digital(ED450XP5) 

1 Videocolonoscópio eletrônico - digital(EC-450HL5) 

Fonte: Processo n.º 33.433.002075/2006-98 

 

Portanto, em um único lote foram incluídos os mais diversos equipamentos e prestações de 

serviços, que ligados a várias áreas do hospital, deveriam ter sido licitados por itens.  

 

Importante observar que os equipamentos são distintos entre si, dificultando a participação das 

fabricantes dos equipamentos e dos respectivos representantes oficiais, já que necessitam 

comprar, de outras empresas, os equipamentos que não possuem, onerando o custo dos 

equipamentos e restringindo a competitividade do certame.  

 

Nesse sentido, cumpre acrescentar que tais exigências não representaram nenhuma vantagem 

para a prestação dos serviços, tampouco para o atendimento aos pacientes do Hospital. Dessa 

forma, apenas a vencedora do certame participou do pregão em análise. 

 

Quanto ao tema, vale destacar o conteúdo da Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União 

aprovada na Sessão Ordinária de 10.11.2004: 

 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo 

ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, 

fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a 

itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a 

essa divisibilidade.” 

 

Outrossim, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico n.º 50/2006, no item 10 – 

Especificação dos equipamentos a serem locados, existe a indicação do modelo e série do 

equipamento a serem locados: fonte processadora (EPX-4400), processadora de imagens (VP-

4400), teclado de dados (DK-4400), monitor de LCD (LMD-1410), videogastrocópio eletrônico 

pediátrico (EG-450PE5), videeocolonoscópio eletrônico pediátrico (EC-450LP5), 

videoduodenoscópio eletrônico (ED-450XT5), videocolonoscópio eletrônico(EC-450HL5).  A 

indicação de produto e marca está em desacordo com o inciso I do art. 24 da Lei n.º 8.666/93 e o 

Acórdão TCU n.º 2.844/2003. 

 

Quanto à pesquisa de mercado, constam como laboratórios técnicos credenciados da Labor-Med 

no “Termo de Garantia e Assistência Técnica” do Pregão n.º 50/2006, as duas outras empresas 

que enviaram propostas para as estimativas de preços dos pregões em análise, sendo que 

nenhuma delas está localizada no Estado do Rio de Janeiro, conforme registrado na constatação 

anterior, ressaltando que uma das propostas não apresentava assinatura do proponente. 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em relação à constatação, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 
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“Os dois itens correspondem a período anterior à nossa gestão e que portanto se incluem no rol 

de explicações que serão feitas pelo gestor anterior, pela nossa total impossibilidade de 

responder por estes atos, tanto da fiscalização, quanto do certame licitatório. 

 

Ressalto que o pregão 17/2011, discutido anteriormente tinha no seu projeto Básico o 

quantitativo capaz de suprir todos os contratos de locação de videolaporoscopia e endoscopia, 

era dividido.”  

 

Análise do Controle Interno: 

A manifestação apresentada pelo gestor não aduz fatos que possam elidir as irregularidades 

apontadas no relatório.  

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que deram 

causa ao direcionamento da licitação. 
 

Recomendação 002: 

Realizar procedimento licitatório para substituir o atual contrato, tendo em vista os vícios 

identificados no presente contrato.  

 

 

2.1.1.18. CONSTATAÇÃO 

Prejuízo de R$ 1.024.473,34 devido à ociosidade de equipamentos locados do contrato n.º 

07/2010, firmado pelo HFSE com a Labor Med, indicando gestão antieconômica e gerando 

um prejuízo estimado de R$ 331.481,34 na locação de Histeroscópio Cirúrgico e 

R$ 692.992,00  na locação do sistema de videoendoscopia/colonoscopia. 
 

Fato: 

Em relação à produção esperada dos equipamentos locados por meio do Pregão n.º 18/2010, 

constatamos a subutilização dos equipamentos locados, confrontando a “Solicitação de Serviço” 

do Chefe do Setor requisitante do pregão com a produção informada pelo HFSE. 

 

Em 18/09/2009, o Chefe da Clínica de Ginecologia encaminhou Memorando Interno, ao Serviço 

de Engenharia onde afirma que a produção esperada do Histeroscópio Completo Cirúrgico é de 

80 procedimentos cirúrgicos ambulatoriais por mês, e do Histeroscópio Completo para 

diagnósticos é de 450 a 500 vídeos histeroscopias diagnósticas por mês. 

 

Em 21/09/2009, o Chefe do Setor de Endoscopia Digestiva encaminhou o Memo. n.º 081/09 ao 

Serviço de Engenharia informando a demanda do Centro de Diagnóstico Ambulatorial, de 600 

exames por mês de Endoscopias Digestivas Altas e Baixas, Colangiografias Retrógrada e 

Broncoscopias. 

 

Em 01/09/2009, por meio do Memorando interno HSE N.º 98/ORL/2009, o Chefe do Serviço de 

Otorrinolaringologia solicita os equipamentos locados, justificando que o HFSE não dispõe dos 

equipamentos e materiais solicitados, todavia não estima a produtividade da máquina, logo não 

comparamos a produção deste equipamento. 

 

No Quadro a seguir, compilamos a produção dos equipamentos locados, de julho de 2010 a julho 

de 2011, bem como sua média mensal e diária.   
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Quadro XXVIII – Produção esperada x produção real equipamentos locados Pregão n.º 18/2010 

Fonte: Produção dos setores de Endoscopia/colonoscopia, Broncoscopia e Ginecologia do HFSE 

 

A expectativa de produção com a locação dos equipamentos ficou abaixo da previsão dos chefes 

dos setores de Endoscopia, Broncoscopia e Ginecologia do HFSE. Concluímos que o Hospital 

vem utilizando equipamentos locados abaixo de sua capacidade. 

Os equipamentos localizam-se no Centro de Diagnóstico Laboratorial que funciona até 14h, a 

partir desta hora apenas a secretária do setor permanece no local. Permitindo concluir que as 

previsões de produção dos Chefes de Serviços tomaram como base a utilização dos 

equipamentos no período integral, o que seria o normal, tendo em vista a necessidade de 

atendimento dos pacientes e a jornada de trabalho dos servidores do Hospital. 

Em média, são realizadas nove histeroscópias diagnósticas diariamente, o chefe de serviço 

estimou 22 diagnósticos por dia, constatando-se a subutilização do equipamento. 

O broncoscópio tem como média de utilização a realização de 20 broncoscopias por mês, ou 

seja, apenas um procedimento diário. Nesse aspecto, questiona-se a real necessidade de locação 

do equipamento, haja vista sua baixa utilização e alto custo de locação. 

Realizam-se em média 12 endoscopias/colonoscopias diárias, produção compatível com apenas 

um sistema de videendoscopia/colonoscopia completo, todavia existem dois sistemas disponíveis 

e em funcionamento no Centro de Diagnóstico Ambulatorial do HFSE desde julho de 2010.  O 

prejuízo gerado com a nova contratação de serviço desnecessária, por meio do Contrato n.º 

07/2010, foi de R$ 692.992,00. 

 
Quadro XXIX– Prejuízo estimado locação da Videoendoscopia Pregão 

Fonte: Produção Videoendoscopia/colonoscopia e SIAFI 

 

Em visita ao Centro de Diagnóstico Ambulatorial, em 29/08/2011, verificamos que as marcações 

dos exames de colonoscopia de adultos e pediátricas estão suspensas, todavia o HFSE tem três 

videocolonoscópios alugados da Labor-Med, dois no Contrato n.º 06/2007 e um pelo Contrato 

n.º 07/2011. 

 

meses/ano Endoscopias Broncoscopia histeroscopia Diagnóstica histeroscopia cirurgia

219 22 241 226 10

Ago/2010 335 24 359 249 5

Set/2010 215 20 235 106 4

Out/2010 251 25 276 168 8

205 32 237 183 15

Dez/2010 227 15 242 163 6

221 20 241 138 0

255 13 268 202 0

Mar/2011 207 16 223 181 1

263 14 277 148 3

296 23 319 254 0

262 17 279 181 0

239 19 258 197 0

Média mensal exames/cirurgias 245,77 20 265,77 184,31 4

Média diária exames/cirurgias 12,29 1 13,29 9,22 0,2

produção mensal estimada 600 450 80

produção mensal não realizada -334,23 -265,69 -76

% abaixo da estimativa 55,71% -59,04% -95,00%

Jul/2010

Nov/2010

Jan/2011

Fev/2011

Abr/2011

Mai/2011

Jun/2011

Jul/2011

Valor Mensal locação Sistema de videoendoscopia/colonoscopia 54.200,00

pagamento proporcional julho/2010 42.592,00

650.400,00

Total prejuízo estimado Videoendoscopia/colonoscopia 692.992,00

12 meses (ago/10 a jul/11)
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Recepção do Centro de Diagnóstico de Endoscopia Digestiva 

 

Utilizou-se o Histeroscópio cirúrgico apenas em quatro cirurgias até julho de 2011, concluímos 

que todas as cirurgias realizadas nos sete primeiros meses de 2011 poderiam ser realizadas em 

apenas um mês. Logo, a locação do equipamento gerou um prejuízo de R$ 331.481,34, 

correspondente à locação sem utilização pelo período de seis meses em 2011,  conforme 

demonstrado no Quadro abaixo: 
 

Quadro XXX – Prejuízo estimado locação do Histeroscópio Cirúrgico 

Fonte: Produção do Histeroscópio Cirúrgico e SIAFI 

 

A subutilização do histeroscópio cirúrgico ocorreu também em 2010; no mês de maior utilização, 

novembro de 2010, apenas 15 cirurgias ocorreram, alcançando 19% da meta estabelecida.   
 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em relação à constatação, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

 

“A ociosidade apontada deveria ser mostrada pelos fiscais de contrato para a 

repactuação de quantitativos e valores, Estes quantitativos obrigatoriamente passam 

pela avaliação da área assistencial na confecção do projeto básico e termo de 

referência.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Pela ausência de manifestação abordando o fato tratado neste relatório, mantém-se a constatação 

na íntegra. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos agentes que deram 

causa ao prejuízo apontado, bem como se a conduta causou dano ao atendimento dos pacientes. 
 

Recomendação 002: 

Avaliar a real necessidade de se locar equipamentos, definindo o quantitativo, com vistas a 

adequar esse quantitativo à necessidade do Hospital. 
 

Valor Mensal locação Histeroscópio Cirúrgico 55.246,89

6 meses sem utilização em 2011 331.481,34

4 cirurgias realizadas (1 mês) 55.246,89

386.728,23Total pago (jan-jul/2011)
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Recomendação 003: 

Adotar medidas com vistas a fazer com que os procedimentos também sejam executados no 

período da tarde, aliando a disponibilidade de equipamento com a jornada de trabalhos dos 

profissionais e com a necessidade dos pacientes. 
 

Recomendação 004: 

Adotar medidas para que o valor do prejuízo apontado seja ressarcido. 
 

 

2.1.1.19. CONSTATAÇÃO 

Opção antieconômica pela locação de equipamentos, gerando um prejuízo estimado de R$ 

1.365.908,81. 

 

Fato: 

Em 18/01/2010, em análise ao edital do Pregão n.º 18/2010, o Núcleo de Assessoramento 

Jurídico no Rio de Janeiro, por meio da Nota n.º 113/2010/CBSS/NAJ/RJ/CGU/AGU alertou ao 

HFSE que em menos de dois anos de pagamento do contrato de aluguel, o HFSE teria gasto o 

mesmo valor na compra de equipamentos novos. 

No Quadro a seguir, fazemos uma análise da opção mais econômica entre locação e compra dos 

equipamentos objetos do Pregão n.º 18/2010. 

Evidenciamos que, com a compra dos equipamentos, haveria maior economicidade, haja vista 

que o HFSE teria comprado os equipamentos locados com o mesmo investimento em 9,8 meses 

para o Histeroscopio diagnóstico, 7,2 meses no caso do Histeroscópio cirúrgico e 6,34 meses em 

relação ao sistema de videoendoscopia/videocolonoscópio/videobroncoscópio. 

Para realização do cálculo citado, foram descontados do valor anual da locação os valores 

referentes aos custos diretos e indiretos de mão de obra, às despesas operacionais e à 

lucratividade, valores que contam no Quadro na coluna MO.  Os valores de compra dos foram 

extraídos: 

(i) histeroscópios diagnóstico e cirúrgico - proposta comercial de venda, datada de 

27/06/2011, endereçada ao Núcleo Estadual do MS/RJ; e 

(ii) sistema com vídeogastroscópio, videocolonoscópio e videobroncoscópio – Pregão 

Eletrônico n.º 687/2009, do Governo do Estado do Ceará. 

 

Quadro XXXI - Análise aluguel x compra dos equipamentos do Pregão n.º 18/2010

Fonte: 

Processo n.º 33433009596/2007-57, proposta comercial de venda, datada de 27/06/2011, endereçada ao Núcleo Estadual do 

MS/RJ e  Pregão Eletrônico n.º 687/2009 

 

 

Pregão n.º 18/2010 Aluguel

Equipamentos locados Anual Anual s/ MO MO Mensal s/MO Compra Diferença anual Compraria em meses

Histeroscópio diagnóstico 430.236,00 355.331,91 74.904,09 29.610,99 290.123,94 -65.207,97 9,8

Histeroscópio cirúrgico 662.962,68 547.540,88 115.421,80 45.628,41 328.458,32 -219.082,56 7,2

650.400,00 497.751,12 152.648,88 41.479,26 263.120,00 -234.631,12 6,34

Monitor LCD 19´´

218.440,00

Vídeo Processadora  de Imagens (HD)

Fonte de Luz

dispositivo de captura de imagens

44.680,00

1.743.598,68 1.400.623,91 342.974,77 116.718,66 881.702,26 -518.921,65

68.594,95

Prejuízo Julho/2011 116.718,66 73.475,19 -43.243,47

Manutenção (julho/2011) 28.581,23

Depreciação do equipamento (20% a.a.) julho/2011 5.716,25

-459.272,69

Sistema:videogastroscópio/videocolonoscópio/videobroncoscópio

troley

Videogastroscópio Eletrônico (hd)

Videocolonoscópio eletrônico (HD)

videobroncoscópio

Prejuízo Total (jul/10 a jun/11)

Depreciação do equipamento (20% a.a.)  (jul/10 a jun/11)

Total (jul/10 a jul/11)
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O Contrato n.º 07/2010, cuja execução começou em julho de 2010, gerou um prejuízo estimado 

de R$ 459.272,69, no período de julho/2010 a julho/2011. Descontamos os valores de 

depreciação referente aos 13 meses de execução contratual, e a manutenção de apenas um mês, 

pois nos primeiros 12 meses, ainda estaria vigente a garantia contratual. 

No Quadro a seguir apresentamos uma análise da opção mais econômica entre locação e compra 

dos equipamentos objetos do Pregão n.º 50/2006. 

Concluímos que com a compra dos equipamentos haveria maior economicidade, haja vista que o 

HFSE teria comprado os equipamentos locados com o mesmo investimento em 7,22 meses no 

caso do vídeogastroscópio, 7,2 meses para o vídeocolonoscópio e 7,43 meses para o sistema de 

videoendoscopia/videocolonoscópio/videoduodenoscópio. 

Para o cálculo, foram descontados do valor anual da locação os valores referentes custos diretos 

e indiretos de mão de obra, despesas operacionais e lucratividade. Os valores de compra dos 

foram extraídos: 

(i) monitor de vídeo 14´´ - do Pregão Eletrônico n.º 62/2008, do Centro de Intendência da 

Marinha em Ladario; 

(ii) videoduodenoscópio – Pregão Eletrônico n.º 687/2009, do Governo do Estado do 

Ceará; e 

(iii) todos os outros componentes - Pregão Eletrônico n.º 17/2011 Universidade 

Federal de Pelotas pró reitoria administrativa. 

 

Quadro XXXII  - Análise aluguel x compra dos equipamentos 

 
Fonte: Processo n.º 33433.002075/2006-98 e Pregões Eletrônicos n.º (s) 687/2009, 17/2011 e 62/2008. 

 

O quadro anterior indica o prejuízo estimado da opção de locação, em relação à opção de 

aquisição dos equipamentos, ou seja, caso o HFSE optasse pela compra do objeto do certame 

teria economizado R$ 166.301,54, no primeiro ano de vigência do Contrato n.º 06/2007.  

Convém mencionar, que, no primeiro ano, os equipamentos têm garantia do fabricante, logo o 

HFSE não incorreria em despesas de manutenção do equipamento, todavia devemos descontar a 

depreciação do equipamento, estimada em 20% ao ano. 

A partir do segundo ano do contrato, o prejuízo da opção de locação, corresponde ao valor da 

locação das máquinas, R$ 641.015,28, descontada a depreciação, ou seja, R$ 561.896,32, 

conforme demonstrado no Quadro a seguir. 

Pregão n.º 50/2006 Aluguel

Equipamentos locados Anual Anual s/ MO MO Mensal s/MO Compra Diferença anual Compraria em meses

580.800,00 444.486,24

275.240,78 7,43

Monitor LCD 14´´ 2.136,78

Vídeo Processadora  de Imagens

92.600,00

Fonte de Luz

vídeo impressora

5.200,00estabilizador de voltagem

56.354,00

64.000,00

136.313,76 37.040,52 54.950,00 -169.245,46

122.400,00 93.672,72 28.727,28 7.806,06 56.354,00 -37.318,72 7,22

134.400,00 102.856,32 31.543,68 8.571,36 64.000,00 -38.856,32 7,47

837.600,00 641.015,28 196.584,72 53.417,94 395.594,78 -245.420,50

Depreciação do equipamento (20% a.a.) 79.118,96

-166.301,54

Sistema:videogastroscópio/videocolonoscópio/videoduodonoscópio

troley

Videogastroscópio eletrônico pediátrico

Videocolonoscópio eletrônico pediátrico

Videoduodenoscópio eletrônico

Videogastroscópio Eletrônico

Videocolonoscópio eletrônico

Total (ago/07 a jul/08)

Total (ago/07 a jul/08)
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O custo dos equipamentos, a partir do segundo ano, é composto pela depreciação, R$ 79.118,96 

e pela a manutenção dos equipamentos comprados, R$ 196.584,72, haja vista que a garantia de 

aquisição dos equipamentos cobre apenas o primeiro ano após a compra. 

 
Quadro XXXIII – Prejuízo estimado Contrato n.º 06/2007 

  

O Contrato n.º 06/2007, cuja execução começou em agosto de 2007, gerou um prejuízo estimado 

de R$ 1.931.109,46, no período de agosto/2007 a julho/2008. No entanto, o valor de R$ 

1.024.473,34, por já ter sido considerado como prejuízo na constatação anterior do presente 

relatório devido à ociosidade dos equipamentos locados, foi excluído do presente cálculo de 

prejuízo. Assim, o prejuízo apurado para o contrato 06/2010 é de R$ 906.636,12.  

Logo, o valor de prejuízo estimado para os dois contratos firmados com a empresa Labor Med 

em relação à opção de se locar equipamentos soma R$ 1.365.908,81 (R$ 459.272,69 + R$ 

906.636,12). 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Sobre o fato o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

 

“Este tópico parece-nos que está amplamente discutido nos itens anteriores, assim 

como na opção que esta gestão fará, com o apoio do DGH/MS, de adquirir os 

equipamentos necessários às nossas ações assistenciais com adequado planejamento e 

respeito aos critérios de competitividade do processo licitatório e garantia de que o 

preceito da legalidade e economicidade são pilares fundamentais de nossa gestão.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Dada a ausência de manifestação que justificasse a constatação, mantém-se a abordagem 

constante do relatório.  

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo apropriado, a responsabilidade dos agentes que 

deram causa à contratação antieconômica, mesmo com o alerta do Assessoramento Jurídico no 

Rio de Janeiro, por meio da Nota n.º 113/2010/CBSS/NAJ/RJ/CGU/AGU. 

 

Recomendação 002: 

Avaliar a real necessidade de se locar equipamentos, definindo o quantitativo, com vistas a 

adequar esse quantitativo à necessidade do Hospital. 

 

Recomendação 003: 

Adotar medidas para que o valor do prejuízo apontado seja ressarcido. 
 

 

 

 

Período Diferença locação compra Depreciação (20% a.a.) Total

245.420,50 79.118,96 166.301,54

641.015,28 79.118,96 561.896,32

641.015,28 79.118,96 561.896,32

641.015,28 79.118,96 561.896,32

Total 2.168.466,34 237.356,88 1.931.109,46

Ago/2007 a Jul/2008

Ago/2008 a Jul/2009

Ago/2009 a Jul/2010

Ago/2010 a Jul/2011
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2.1.1.20. CONSTATAÇÃO 

Locação de equipamentos por meio dos contratos n.º(s) 06/2007 e 07/2010 com 

equipamentos similares a novos e patrimoniados com próprios do HFSE. 
 

Fato: 

Constatamos a existência de equipamentos próprios do HFSE similares aos locados, sem 

utilização, no Almoxarifado-Central do HFSE, conforme detalhamos no Quadro a seguir: 

 
Quadro XXXIV – Equipamentos próprios, sem utilização, no Almoxarifado-Central HFSE 

 
Fonte: Visita em 19/08/2011e planilha encaminhada por e-mail do setor de patrimônio do HFSE 

 

Além dos equipamentos contantes do Quadro acima, um mamógrafo completo encontra-se na 

embalagem desde 11/06/2008 no Almoxarifado-Central do HFSE.  Ressaltamos que o HFSE 

informa em seu Relatório de Gestão do exercício de 2010, que o número de mamografias foi 

reduzido, em comparação com o ano de 2009, devido a obras físicas no setor que acomodará este 

“novo” aparelho. 

Convém mencionar que foram encontrados equipamentos próprios e sem utilização no Bloco 

cirúrgico ambulatorial, a saber: uma microcâmera/processador (Endoview), uma fonte de luz 

(Endoview) e um insuflador (Endoview), um monitor tela plana de 14´´ e outro de 19´´ (Sony), 

Equipamento Marca Série n.º de série Patrimônio

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC 202221-20 33404

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC IKPO27822 33407

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC IKPO27827 33408

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC FMP012820 33402

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC PO36244 33406

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC CKP024096 33410

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC MIP036518 33403

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC LH141002-P 33405

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC CKP024096 39465

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC M1P036244 39466

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC PH039270P 39508

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC LH426021P 39477

MICROCÂMERA PROCESSADOR STORZ TRICAM SL NTSC IP1762605 39467

FONTE DE LUZ STORZ XENON 175 MOD 20132020 KK27 33420

FONTE DE LUZ STORZ XENON 175 33421

FONTE DE LUZ STORZ XENON 175 33422

FONTE DE LUZ STORZ XENON 175 33423

FONTE DE LUZ STORZ XENON 175 MOD 20132020 33426

FONTE DE LUZ OLYMPUS CLV530 7900141 33417

FONTE DE LUZ XENOM XL300 M 42001059 837

SHAVER LINVATEC D3000 ADVANTAGE BBB16613 39509

SHAVER LINVATEC D3000 ADVANTAGE 1592 39510

MANOPLA SHAVER LINVATEC 5843 39176

MANOPLA SHAVER LINVATEC 3413 39177

MICROCÂMERA K1H036325 39174

INSUFLADOR DE CO2 ACMI TURBO FLOW 8000 16272DMC 33416

INSUFLADOR DE CO2 ACMI TURBO FLOW 8000 16252DMB 33415

INSUFLADOR DE CO2 MICON SF-15 9940060 838

INSUFLADOR DE CO2 STARZ 26430620 LI55212 37375

PROCESSADOR END. DIGEST OLYMPUS CV140 7050365 39269

ENDOSCÓPICOS FLEXÍVEIS OLYMPUS CF TYPE 100TL CSG0156879B 39472

ENDOSCÓPICOS FLEXÍVEIS OLYMPUS CF TYPE 100 L CSG0156954B 39471

ENDOSCÓPICOS FLEXÍVEIS OLYMPUS CF TYPE 100 L 2900103 39470

ENDOSCÓPICOS FLEXÍVEIS OLYMPUS GIF 130 2525411 39474

ENDOSCÓPICOS FLEXÍVEIS OLYMPUS CF CF-Q14401 2600418 39476

ENDOSCÓPICOS FLEXÍVEIS PENTAX FG29H A71909 39473

ENDOSCÓPICOS FLEXÍVEIS PENTAX EG2901 37377

COLEDOSCÓPIO OLYMPUS CHF TYPE CB30L 2535706 39475
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três no-breaks, dois troley, um vídeocassete (Sony), um aparelho de DVD (Samsung), uma 

microcâmera/processador para citoscopia (Circon) e uma fonte de luz (Circon). 

No Centro de Diagnóstico Ambulatorial foram encontrados os seguintes equipamentos: dois 

monitores de vídeo um de 14´´ e outro de 19´´ (Sony), quatro fontes de luz (Fujinon), uma vídeo 

impressora (Sony) e um troley. 

Em resumo, foram encontradas 15 microcâmeras/processadoras, 13 fontes de luz e cinco 

insufladores, um processador de endoscopia digestiva, sete videoendoscópios flexíveis, um 

colonoscópio, um DVD, três no break, quatro monitores de vídeo, dois troleys e dois shaver a 

maior parte dos equipamentos novos, praticamente sem utilização. 

  

Equipamentos próprios, sem utilização – 

Bloco Cirúrgico Ambulatorial 

Equipamentos próprios, sem utilização – 

Centro de Diagnóstico Ambulatorial 

  

Equipamentos próprios, sem utilização – 

Bloco Cirúrgico Ambulatorial HFSE 

Mamógrafo “novo” embalado - Almoxarifado 

Central HFSE 
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Equipamentos próprios, sem utilização – 

Almoxarifado Central HFSE 

Equipamentos próprios, sem utilização – 

Almoxarifado Central HFSE 

  

Equipamentos próprios, sem utilização – 

Almoxarifado Central HFSE 

Equipamentos próprios, sem utilização – 

Almoxarifado Central HFSE 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Ao tomar conhecimento do fato, o gestor apresentou as seguintes manifestações: 

“Esta constatação foi feita com base em nossa informação aos auditores de que 

havíamos encontrado em nosso almoxarifado equipamentos de vídeo laparoscopia, 

novos, doados pela Receita Federal e que nunca haviam sido mexidos. A surpresa dos 

auditores não foi maior que a nossa, e imediatamente iniciamos a avaliação da 

funcionalidade de equipamentos de precisão há tanto tempo armazenados. 

Identificamos que tinham operação regular em sua maioria, necessitando de pequenos 

insumos, acessórios e ajustes que estão em curso.” 

 

Análise do Controle Interno: 

Como a manifestação do gestor apenas confirma a ocorrência da irregularidade ora tratada, 

mantém-se a constatação. 

O fato de haver no hospital equipamentos similares aos locados demonstra que, à época da 

motivação da contratação da locação, não foi obedecida uma premissa básica da motivação, ou 

seja, a efetiva necessidade do serviço.   
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Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo apropriado, a responsabilidade dos agentes que 

deram causa à locação de equipamentos, sendo que existiam equipamentos próprios do HFSE 

similares aos locados, sem utilização, no Almoxarifado-Central do HFSE. 

 

 

2.1.2. Programa: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA 

Ação: 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e 

de educação continuada. 

Agente Executor Local: Hospital Federal dos Servidores do Estado 

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: - 

Ordem de Serviço: 201112116 

Forma de Transferência: Execução Direta 

 

 

2.1.2.1.  CONSTATAÇÃO 

Montagem de pesquisas de preços de mercado para elaboração da estimativa de preços 

destinada à aquisição de medicamentos e insumos (produtos para a saúde), causando 

superfaturamento e dano ao erário. 

Fato: 

Em análise amostral dos processos de aquisição de produtos para a saúde e medicamentos 

gerenciados pelo HFSE, constatou-se preços de itens registrados nas atas que são superiores aos 

preços constantes em outras atas vigentes no mesmo período, também de registro de preços, 

realizados por outras unidades da administração federal gerenciados.  

Cabe aqui ressaltar, que as pesquisas de mercado para definição da estimativa de preços desses 

pregões foram realizadas somente por meio de consultas a empresas, não tendo sido utilizados 

como referência os preços praticados por outros órgãos da administração federal registrados no 

Sistema de Preços Praticados do SIASG (www.comprasnet.gov.br) de acesso público, conforme 

estabelecido na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a saber: 

Acórdão 280/2010 Plenário 

“Realize detalhada estimativa de preços com base em pesquisa fundamentada em 

informações de diversas fontes propriamente avaliadas, como, por exemplo, cotações 

específicas com fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, contratos de 

outros órgãos e, em especial, os valores registrados no Sistema de Preços Praticados 

do SIASG e nas atas de registro de preços da Administração Pública Federal, de forma 

a possibilitar a estimativa mais real possível, em conformidade com os arts. 6º, inciso 

IX, alínea “f”, e 43, inciso IV, da Lei no 8.666/1993.” 

Além das irregularidades apontadas, o HFSE, na busca pelo valor de referência de seus 

processos licitatórios utiliza o valor médio obtido por meio de consultas a fornecedores, 

http://www.comprasnet.gov.br/
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geralmente três empresas, a pedido do Setor de Suprimentos do HFSE. Ao analisar tais pesquisas 

de preço de mercado, identificamos que em 5 dos 10 processos constantes da amostra há preços 

na pesquisa de preços que apresentam índice de variação constante entre as empresas, 

demonstrando que as propostas não foram elaboradas isoladamente por cada proponente, 

indicando a montagem das cotações. Assim, é possível calcular e identificar o preço de uma 

empresa a partir do preço da outra. O percentual de variação constante de preços entre as 

propostas é de até 30%, conforme tabela adiante: 

 

Processo Licitatório Principal Licitante Favorecido 
Percentual de itens 

com correlação* 

Índice de 

variação 

Pregão n.º 86/2009 HEALTH-CARE COM DE MAT 

MEDICO CIR HOSPITALAR LTDA ME 

79,5|% 1,09 

Pregão n.º 27/2009  CONEXAO COMERCIO E 

REPRESENTACAO DE MATERIAL 

HOSPITALAR 

90% 1,10 

Pregão n.º 56/2008 MICRO VIEW COMERCIO E 

REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

MEDICO 

90% 1,30 

Pregão n.º 90/2008 NOVARTIS BIOCIENCIAS SA 75% 1,01 

Pregão n.º 90/2009 CONEXAO COMERCIO E 

REPRESENTACAO DE MATERIAL 

HOSPITALAR 

50% 1,08 

*Proporção de itens cotados para um determinado pregão cujos preços oferecidos pelas empresas têm variação 

constante. 

 

O fato de as cotações apresentarem parte significativa dos preços de cada item com o mesmo 

percentual sobre o preço da primeira empresa indica que houve comunicação entre as empresas 

ou que não houve, de fato, pesquisa de preços. Esse fato vicia o certame porque usa como 

referência um valor não condizente com o de mercado, conforme já demonstrado no corpo do 

presente relatório. O valor de referência, se elevado, possibilita que a administração pública 

venha realizar contratações e efetuar pagamentos por produtos a preços acima dos valores 

praticados no mercado. 

Cabe ressaltar ainda que as empresas vencedoras dos pregões de registro de preços gerenciados 

pelo HFSE não ganham os itens contemplados nos certames com os menores preços 

apresentados durante o pregão. Verificou-se, para grande maioria dos itens, a existência de 

pareceres técnicos, ou informes da Comissão de Padronização e Parecer Técnico reprovando 

insumos ofertados por não apresentar as características exigidas em editais ou exclusão de 

determinado item para ser adquirido em outro certame para agilização do pregão, etc. 

Ocorreram outras inabilitações baseadas em exigências que não foram devidamente 

fundamentadas nos processos para inabilitar determinado insumo, tais como as verificadas no 

Pregão n.º 84/2009, descritas a seguir: 

- possui rebarbas de plástico no canhão podendo ocasionar acidentes; 

- risco de quebrar a cânula de aço ao manuseio por ser muito flexível, não possui boa adaptação à 

seringa de bico tipo slip. 

- material muito flexível; 

- (Cânula) encaixe do mandril inadequado 

- (Cateter) não atende a especificação quanto ao dispositivo de segurança; 
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- na amostra testada não observamos 100% de silicone na cânula de aço, nem funcionalidade, 

rebarbas de plástico no canhão; 

- não apresentou amostra, dentre outros. 

A solicitação de amostras deve ser efetuada apenas às empresas que ofertaram os menores preços 

por item, e não a todos os itens de todas as empresas. Essas reprovações retiraram os licitantes da 

competição de preços, reduzindo o número de competidores por item. 

 Entre os pregões apresentados no quadro anterior, foram selecionados para análise dos preços 

praticados, por meio de amostra não probabilística, 2 itens do Pregão n.º 27/2009, 3 itens do 

Pregão n.º 90/2009 e um item do Pregão n.º 90/2008, , sendo identificada a aquisição por valores 

superiores aos praticados pela Administração Pública, conforme detalhamento em itens 

específicos do presente relatório. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.004625/2012-11, o ex-Diretor Geral do HFSE informou que: 

a) As pesquisas de preços foram elaboradas mediante as estimativas apresentadas pelas 

empresas e que, somente após a fase de adjudicação, é realizada “pesquisa através dos 

Sistemas Comprasnet, SISPP, últimos preços praticados pela unidade, notas fiscais de 

vendas recentes para o material, etc. se comprovado que algum preço está oferecido está 

acima dos praticado o mesmo é renegociado e/ou cancelado seguindo o processo seu 

trâmite normal”. 

b) “No Pregão 84/2010 a inabilitação ocorreu com a utilização de alguns critérios de 

aceitabilidade exigidos nas RDC‟s que são instituídas por Normas de Segurança 

determinadas pela Anvisa. Quando esses critérios não são respeitados a CPPT sugere o 

cancelamento do item e inclusão deste em outro processo de compra.” Por CPPT o gestor 

se referiu à Comissão de Padronização de Parecer Técnico. 

c) “A comissão de padronização tem por rotina de serviço solicitar amostras a todos os 

participantes do certame e todos os laudos técnicos emitidos ficam arquivados no Setor 

da CPPT”. 

Análise do Controle Interno: 

Conforme será detalhado a seguir, as manifestações do gestor não foram acatadas, pois: 

a) Além de não ter apresentado novos argumentos quanto à realização de outras consultas 

para a definição da estimativa de preços, confirmou que as pesquisas de preços são 

realizadas a partir das propostas apresentadas pelas empresas. Não é aceitável, contudo, a 

inversão da fase de pesquisa de preços citada pelo gestor, pois ela deve ser realizada 

como etapa inicial do processo licitatório, com o intuito de se determinar a estimativa e o 

preço máximo que o governo se propõe a pagar por um produto, e não após a fase de 

adjudicação da licitação. 

O Art. 9º do Decreto nº 5450/2005 define que na fase preparatória do pregão será 

elaborado o termo de referência, o qual deverá conter elementos capazes de propiciar 
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avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, bem como conter o 

valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado. 

Cabe ressaltar, ainda, que o inciso V e o § 1º do Art. 15 da Lei nº 8666/93 determinam 

que as compras, sempre que possível, deverão balizar-se pelos preços praticados no 

âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública e que o registro de preços será 

precedido de ampla pesquisa de mercado.  

Sendo assim, a pesquisa de preços deve ser realizada antes da publicação do edital da 

licitação e, para realizá-la, além das propostas de preços das empresas, devem ser 

considerados os preços praticados em outras licitações da Administração Pública, de 

forma a se obter a estimativa de preços com base nos preços de mercado. 

b) Se há Resoluções de Diretoria Colegiada – RDC da Anvisa que determinam padrões de 

segurança e critérios de aceitabilidade dos produtos, tais normas devem ser citadas e 

especificadas no parecer que desqualifica tais produtos e que inabilita a empresa a 

fornecê-los para a Administração Pública, visto que todo ato administrativo deve ser 

motivado. Sendo assim, como tais RDC e normas de segurança não foram citadas no 

processo do Pregão 84/2009 nem não foram apresentadas pelo gestor, sua manifestação 

não pode ser acatada. 

c) A exigência de amostras pode ser realizada desde que prevista no ato convocatório, o 

qual também deve conter critérios de julgamento estritamente objetivos. Contudo, a 

apresentação de amostras é restrita ao licitante classificado provisoriamente em primeiro 

lugar, não podendo constituir condição de habilitação dos licitantes.  

Segundo o Tribunal de Contas da União, na modalidade pregão, é vedada a exigência de 

apresentação de amostras antes da fase de lances, devendo a obrigação ser imposta 

somente ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (Acórdão 1634/2007 

Plenário - Sumário). Ademais, a exigência de amostras a todos os licitantes, na fase de 

habilitação ou de classificação, além de ser ilegal, pode impor ônus excessivo aos 

licitantes, encarece o custo de participação na licitação e desestimula a presença de 

potenciais interessados (Acórdão 1113/2008 Plenário - Sumário), o que irá restringir a 

competitividade. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa às montagens das pesquisas de preços que subsidiaram a estimativa de 

preços da Administração. 

Recomendação 002: 

Adotar as providências para o ressarcimento ao erário de valores pagos acima dos preços 

praticados no mercado.  

Recomendação 003: 

Nas próximas licitações, além da cotação de preços com empresas sediadas no Estado do Rio de 

Janeiro, realizar pesquisas dos preços praticados em hospitais da rede pública e privada, realizar 

cotação com empresas de outros estados e com os fabricantes dos produtos/medicamentos, bem 

como utilizar outros mecanismos de busca de preços, incluindo o Sistema 

COMPRASNET/SIASG e o SIASG na versão Data Warehouse.  
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2.1.2.2.  CONSTATAÇÃO 

Superfaturamento na aquisição de medicamentos por meio da realização de pregão pelo 

HFSE (Pregão n.º 90/2008) ou da adesão a atas de registro de preços de outros órgãos 

federais, resultando em prejuízo de R$ 764.669,00. 

 

Fato: 

A fim de avaliar os processos de aquisição de medicamentos e insumos hospitalares realizados 

pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro – HFSE no período de janeiro 

de 2009 a julho de 2011, esta equipe de fiscalização analisou o fluxo de compra da referida 

unidade hospitalar, partindo da solicitação de aquisição de compra até o momento da utilização 

dos insumos ora em comento. 

Inicialmente, observou-se que os pedidos de compras realizados pelos diversos setores do 

hospital são repassados ao setor de suprimentos da unidade. Por vezes, em função da inexistência 

de processo licitatório gerenciado pelo HFSE, os produtos para a saúde (insumos) e os 

medicamentos são adquiridos por meio de adesão a atas de registros de preços de outros órgãos 

da esfera federal. Contudo, nos memorandos internos enviados pelos chefes dos diversos 

serviços existentes nessa unidade ao setor de suprimentos já consta a indicação da unidade 

administrativa de serviços gerais – UASG gerenciadora do certame de registro de preços e do 

item da ata por meio da qual podem ser adquiridos tais produtos. 

 A partir de análise amostral dos processos e dos itens adquiridos, verificou-se que há preços 

contratados pelo HFSE em decorrência de adesões a atas de registros de preços que não são os 

menores preços praticados dentre os órgãos da administração federal para o mesmo período. 

Dessa maneira, resta configurada a desvantagem financeira para administração pública quando 

da adesão a atas de registros por parte do HFSE, conforme exemplos a seguir de produtos 

adquiridos pela Unidade: 

 

a) ÁCIDO ZOLEDRÔNICO, 4 MG, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL: 

Empenhos do HFSE para a aquisição do ácido zoledrônico realizada por meio de adesão a atas 

de registro de preços cujos valores do medicamento estavam acima dos de outras atas vigentes 

no período:  

Unidade Responsável pela Compra 
Identificação do Item de 

Compra 

Número 

Empenho 

Emissão do 

Empenho 

Valor 

Empenhado 

Valor 

Unitário 
Prejuízo 

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM 7657200500034200900004 2010902826 26/jul/10 218.940,00 1.094,70 144.982,00  

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM 7657200500034200900004 2010904433 09/nov/10 38.314,50 1.094,70 25.371,85  

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM 7657200500034200900004 2010904534 01/dez/10 71.155,50 1.094,70 47.119,15  

INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ 2500520500218201000001 2011800633 11/fev/11 72.000,00 720,00 35.021,00  

INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ 2500520500218201000001 2011800745 24/fev/11 72.000,00 720,00 35.021,00  

INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ 2500520500218201000001 2011801772 06/abr/11 144.000,00 720,00 70.042,00  

INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ 2500520500218201000001 2011801992 23/mai/11 288.000,00 720,00 168.404,00  

TOTAL ACIMA DOS FIRMADOS NAS ATAS DE REFERÊNCIA 525.691,00 

 

A empresa NOVARTIS detinha a exclusividade de fabricação do ácido zoledrônico e de seu 

fornecimento nas licitações, entre janeiro/2008 e dezembro/2009, quando o preço do 

medicamento variou de R$ 1.445,45 a R$ 812,78, com média unitária ponderada de R$ 1.020,85.  
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Posteriormente, o medicamento ácido zoledrônico teve seu comportamento de preços alterado 

radicalmente com a entrada de genéricos no mercado, com reflexos nas licitações do Comprasnet 

a partir de dezembro/2009. Em dezembro/2009, a primeira licitação envolvendo genérico/similar 

já demonstrou mudança drástica de preços, com a adjudicação do Pregão 28/2009 do 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE para venda do produto da fabricante 

Dr. Reddys Farmacêutica do Brasil Ltda. por R$ 369,82/unidade.  

Isso fez com a que a própria NOVARTIS praticasse preços menores quando da emissão de 

empenhos, mesmo com atas vigentes registrando valores superiores. Desde agosto/2009, os 

empenhos dos Hospitais Federais ora fiscalizados vinham adotando preço unitário de R$ 906,04.  

Neste contexto, a partir de 23/02/2010, entrou em vigor a ata de registro de preços do Pregão 

52/2009, do HOSPITAL GERAL DO ANDARAI (HFA), com preço unitário de R$ 369,79 para 

2.184 unidades previstas do medicamento de fabricação da empresa Dr. Reddys Farmacêutica, 

embora fornecido pela empresa Farmaconn Ltda. 

Contudo, o HFSE aderiu a atas com preços superiores aos praticados pelos outros hospitais 

federais do Rio de Janeiro, adquirindo, em geral, produtos da marca NOVARTIS, marca de 

referência, adotando postura divergente dos outros cinco hospitais federais. 

Perceba-se que em todos esses casos o HFSE tinha à sua disposição atas de dois hospitais 

federais a cujos registros de preços está acostumado a aderir (ANDARAI e CARDOSO 

FONTES).  

Cabe destacar, ainda, que o HFSE aderiu à ata do ANDARAÍ originada do Pregão 52/2009, mas 

para comprar outros medicamentos, como demonstram, por exemplo, os Empenhos 2010902177, 

2010902844 e 2010902913. Não se pode alegar, portanto, desconhecimento dessa ata, cuja 

adesão, no caso do ACIDO ZOLEDRONICO 4mg teria evitado o prejuízo apontado. 

Igualmente, em 13/05/2011 (dez dias antes da emissão do Empenho 2011801992), o HFSE 

emitiu o Empenho 2011801964, aderindo à ata do CARDOSO FONTES originada do Pregão 

23/2010, para comprar outro medicamento. Sabia-se da existência dessa ata e mesmo assim não 

houve adesão para a compra do ACIDO ZOLEDRONICO 4mg. 

Além de adquirir o ácido zoledrônico por meio da adesão a atas de registro de preços de outros 

hospitais, o HFSE também comprou tal medicamento a partir do gerenciamento do Pregão 

Eletrônico n.º 90/2008 (SRP), homologado pelo HFSE em 2009. 

O HFSE, com base no Pregão n.º 90/2008, emitiu em 09/04/2010 a Nota de Empenho 

2010NE901317, para aquisição do medicamento em pauta ao valor unitário de R$ 906,04, 

totalizando R$ 123.221,44 para o item, já na vigência da Ata do HFA. Portanto, o valor de 

aquisição pelo HFSE foi R$ 72.930,00  superior ao que poderia ter sido pago caso o hospital 

tivesse aderido à ata vigente em outro hospital federal do Rio de Janeiro. 

Cabe ainda destacar, conforme já informado em constatação específica deste relatório, que ao 

analisar as pesquisas de preços de mercado para o Pregão 90/2008, identificamos que há preços 

que apresentam índice de variação constante entre as cotações das empresas, demonstrando que 

as propostas não foram elaboradas isoladamente por cada proponente, indicando a montagem das 

cotações.  

 

b) ENOXAPARINA 60MG/0,6. SERINGA/UNIDADE 

O HFSE aderiu à ata do GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Pregão nº 257/2010), pagando 

R$ 22,50 a unidade de Enoxaparina 60mg/0,6. Contudo, foram identificadas diversas atas às 

quais o HFSE poderia ter aderido, com preços muito menores que aqueles praticados no Ceará, 

conforme apresentado na tabela a seguir:  
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Mês 
Inicio 

Vigência 

Ata SRP 

CPF/CNPJ 

Fornecedor 

Cod 

UResp 

Compra 

UF 

UResp 

Compra 

Identificação do Item de 

Compra 

Fabricante do Material 

Compra 

Qtde 

Ofertada 

Valor 
Unitário 

Homolo

gado 

Valor Total 

Homologado 

mai/11 02433631000120 153040 BA 1530400500004201100044 STRIDES 24.000 9,48 227.520,00 

nov/10 07768887000101 153047 ES 1530470500092201000007 CELLOFARM/STRIDES 6.000 8,29 49.740,00 

set/10 07768887000101 160088 DF 1600880500010201000139 CELLOFARM/STRIDES 2.000 7,34 14.680,00 

out/10 07768887000101 150233 MG 1502330500146201000034 CELLOFARM/STRIDES 4.000 6,69 26.760,00 

set/10 58430828000160 153057 RJ 1530570500058201000047 Blausiegel Ind. Com Ltda 6.000 6,2 37.200,00 

out/10 07768887000101 250042 RJ 2500420500134201000101 CELLOFARM/STRIDES 12.000 6,06 72.720,00 

TOTAL DE VALOR HOMOLOGADO (A)     428.620,00 

TOTAL DE QUANTITATIVO (B)      54.000,00 

MEDIA PONDERADA DO PREÇO UNITÁRIO (A/B)              7,94  

 

O HFSE empenhou R$ 260.122,00 por meio da referida adesão, mas levando em conta a média 

ponderada dos valores unitários das demais atas vigentes (R$ 7,94), o hospital poderia ter 

adquirido o mesmo medicamento por R$ 153.834,00, o que gerou um prejuízo de R$ 

106.288,00, conforme tabela abaixo: 

 

Número 

Empenho 

Ano 

Emissão 
Empenho 

Mês 

Emissão 
Empenho 

Dia Emis 

Empenho 
Nome do Fornecedor 

Valor 

Empenhado 
Prejuízo 

2011800531 2011 fev/11 01/fev/11 MAJELA HOSPITALAR LTDA 40.500,00 26.208,00  

2011800595 2011 fev/11 07/fev/11 MAJELA HOSPITALAR LTDA 38.250,00 24.752,00  

2011801784 2011 abr/11 06/abr/11 MAJELA HOSPITALAR LTDA 85.500,00 55.328,00  

TOTAL ACIMA DA MÉDIA DAS ATAS DE REFERÊNCIA 106.288,00 

 

c) ENOXAPARINA 80MG/0,8. SERINGA/UNIDADE. 

O HFSE aderiu à ata do GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Pregão 257/2010), pagando R$ 

29,30 a unidade de Enoxaparina 80mg/0,8, quando o preço médio ponderado das menores atas 

do mesmo período era de R$ 9,38. Estavam vigentes diversas atas às quais o HFSE poderia ter 

aderido, com preços muito menores que aqueles praticados no Ceará. Ressalta-se que a ata do 

Pregão 34/2010, do HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO, estão registradas 12.000 

unidades ao preço unitário de R$ 9,18 desde outubro/2010. 

No entanto, o HFSE empenhou R$ 87.900,00 para a aquisição do medicamento sendo que, 

considerando a média ponderada dos menores valores unitários vigentes (R$ 9,38), poderia tê-lo 

adquirido por R$ 28.140,00, o que levou a um prejuízo de R$ 59.760,00, conforme apresentado 

na tabela abaixo: 

Número 
Empenho 

Ano 

Emissão 

Empenho 

Mês 

Emissão 

Empenho 

Dia 

Emissão 

Empenho 

Nome do Fornecedor 
Valor 
Empenhado 

Prejuizo 

2011800531 2011 fev/11 01/fev/11 MAJELA HOSPITALAR LTDA 23.440,00   15.936,00  

2011800595 2011 fev/11 07/fev/11 MAJELA HOSPITALAR LTDA 23.440,00   15.936,00  

2011801785 2011 abr/11 06/abr/11 MAJELA HOSPITALAR LTDA 41.020,00   27.888,00  

TOTAL DO VALOR ACIMA DOS VIGENTES NAS ATAS DE REFERÊNCIA 59.760,00 
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.004625/2012-11, o ex-Diretor Geral do HFSE informou que: 

a) O solicitante da compra “pode indicar a unidade administrativa que possui ata de registro 

de preços com o material com as qualificações técnicas necessárias ao seu trabalho” e 

que “o acesso ao sistema Comprasnet facilita ao solicitante escolher o material dentro da 

especificação técnica do material que melhor irá atender as suas expectativas e gerar um 

pedido de compra/e/ou solicitação de adesão a atas d registro de preços que melhor irá 

atender as necessidades do paciente(...)”; 

b) “Todas as aquisições foram feitas através de pregões eletrônicos com a adjudicação dos 

menores lances oferecidos” e que a “multiplicidade de códigos SIDEC (...) dificulta a 

pesquisa para uma possibilidade de adesão e principalmente num estudo comparativo de 

preços”.  

c) Em relação ao ácido zoledrônico, “é disponibilizada no mercado uma variedade de 

medicamentos com o mesmo código SIDEC, porém com apresentações e características 

diferentes do que se deseja adquirir para a unidade” e que “o HFSE adotou postura 

diferente das outras cinco unidades federais, e fez isso por entender que o produto 

adquirido é de qualidade comprovada no mercado brasileiro e internacional, e por 

conhecer de que esta empresa é detentora de todas as documentações técnicas necessárias 

para sua habilitação”. Além disso, informou que “com tantas variações de preços e 

marcas existentes no mercado se torna difícil a escolha de uma ata de registro de preços 

(...).” 

d) Em consulta ao BRASÍNDICE, o preço máximo ao consumidor – PMC para o ácido 

zoledrônico à época era de R$ 1.424,16 e que o das enoxaparinas de 60mg e de 80mg 

eram, respectivamente R$ 63,92 e R$85,00; 

e) Em relação à enoxaparina 60mg/0,6 seringa – unidade, foram consultadas, à época, 

“algumas atas de registros que pudessem atender nossa urgência, porém as empresas 

consultadas não se dispuseram atender as nossas solicitações (...); concluímos de que não 

adianta existirem diversas atas de registro de preços ofertando os melhores preços se no 

momento de solicitar uma adesão o beneficiário da ata optar por não aceitação do 

fornecimento. E, no nosso caso por tratar de um medicamento importante para o 

tratamento dos pacientes oncológicos da unidade, que no momento estava com estoque 

crítico, e para não sofrer descontinuidade optamos por aderir à ata do Governo do Ceará, 

no pregão 257/2010”. 

Cabe aqui uma observação relativa à documentação encaminhada pelo gestor, pois no mesmo 

processo enviado pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (25001.004625/2012-11) o 

ex-diretor do HFSE enviou duas respostas similares, por meio de dois documentos sem 

numeração, datados de 20/01/2012 e de 06/02/2012. 
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Análise do Controle Interno: 

Conforme será detalhado a seguir, as manifestações do gestor não foram acatadas, pois: 

a) O gestor não somente admite que há compras realizadas por meio da adesão a atas 

direcionadas pelos solicitantes da compra (ex: Chefes de Serviços assistenciais do HFSE) 

como também  considera que esta é uma forma adequada de aquisição de produtos e 

medicamentos. Contudo, as compras do HFSE devem ser planejadas com base no 

consumo dos produtos e medicamentos, de forma a permitir a realização dos processos 

licitatórios pelo HFSE ou a adesão às atas de registro de preços mais vantajosas para 

administração, conforme prevê o art. 8º do Decreto nº 3.931/2001, e não às atas sugeridas 

pelos solicitantes.  

O § 7º, do art. 15 da Lei nº 8666/93 estabelece que nas compras deverá ser observada a 

definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e 

utilização prováveis. 

Não é aceitável que um hospital do porte do HFSE realize suas compras sem 

planejamento, sem a realização de prévia pesquisa de preços e sem a verificação, por 

parte dos gestores, das reais necessidades da instituição.  

Quanto à Ata do Pregão nº 90/2008, levando em conta que outras empresas obtiveram 

registro na ANVISA e que, por conseguinte, os preços tiveram redução vertiginosa, 

passando de aproximadamente R$1.450,00 para cerca de R$370,00, conforme já 

demonstrado, o HFSE deveria ter observado o que dispõe o art. 12, §1º e §2º do Decreto 

nº 3.931/2001, no sentido de que, em havendo redução dos preços praticados no mercado, 

fosse realizada a revisão dos preços registrados visando à sua adequação ao mercado. 

b) A realização de aquisições por meio de pregão eletrônico com a adjudicação dos menores 

lances oferecidos não exime o gestor público de realizar a avaliação quanto à 

vantajosidade dos valores oferecidos em tal pregão para a administração. Sendo assim, é 

mandatório que seja verificada a possibilidade de aquisição por meio da adesão a atas de 

registro de preços mais vantajosas, caso o melhor lance ofertado no pregão gerenciado 

pelo HFSE seja de valor mais elevado que aqueles registrados em atas vigentes no 

período.  

c) A manifestação do gestor não procede, pois, em consulta à Anvisa, verifica-se que o 

ácido zoledrônico disponível à época restringia-se às apresentações injetáveis de 4mg, e 

mesmo que existissem inúmeras apresentações diversas, a identificação do código do 

produto (SIDEC/CATMAT) para a realização da licitação não seria um impeditivo à 

realização adequada do certame ou da adesão à ata. 

Já o argumento quanto às “documentações técnicas para habilitação” da empresa citada 

pelo gestor não é cabível, visto que para a comercialização de medicamento no Brasil, 

todo fabricante empresa deve obter a Autorização de Funcionamento de Empresa e o 

registro do medicamento, bem como, mais recentemente, a Certificação de Boas Práticas 

de Fabricação. Sendo assim, se o produto tem registro na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, significa que tanto a empresa como o medicamento passaram pelo 

processo regulatório da Agência, o que autoriza a comercialização e a utilização do 

medicamento. Dessa forma, não há que se desconsiderar o fornecimento de 

medicamentos por qualquer fabricante que obteve o registro de seu produto junto à 

Anvisa, pois, quando dos empenhamentos realizados pelo HFSE visando à adesão às atas 

do INCA e do Hospital Naval Marcílio Dias, isto é, entre julho/2010 e maio/2011, havia 
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outras três empresas detentoras do registro do ácido zoledrônico junto à ANVISA, a 

saber: Eurofarma Laboratórios S/A, Dr. Reddys Farmacêutica do Brasil Ltda. e Libbs 

Farmacêutica Ltda. 

d) Conforme estabelecido na Orientação Interpretativa nº 2/2006 da Câmara de Regulação 

do Mercado de Medicamentos – CMED, bem como na Resolução CMED nº 4/2006, o 

preço máximo permitido para a venda de medicamentos à Administração Pública é 

definido pelo preço fabricante – PF ou pelo preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, e não pelo preço máximo ao consumidor – PMC, que se refere ao preço de venda 

de um medicamento no varejo que pode ser praticado somente pelas farmácias e 

drogarias.  

Além disso, o PF e o PMVG são referências de preços máximos, que não 

necessariamente correspondem ao preço de mercado, ou seja, o PF e PMVG são o valor 

máximo pelo qual um fornecedor pode oferecer seus produtos ao setor público, e não um 

valor de referência para a definição da estimativa de preços ou para a verificação do 

menor preço que a Administração pode pagar por determinado medicamento. Sendo 

assim, não cabe considerar que ao pagar um valor abaixo do PF ou do PMVG o gestor 

esteja selecionando a proposta mais vantajosa para a Administração; 

e) Apesar de o gestor argumentar que foram realizadas tentativas de adesão a outras atas, 

não há, no processo, qualquer documentação que sustente tal argumento. Ressalta-se 

ainda que, ao alegar que foram realizadas consultas “a atas de registro de preços 

ofertando melhores preços”, o gestor confirma que tinha conhecimento da existência de 

atas mais vantajosas para a administração, o que, então, deveria ter sido considerado 

quando da definição da estimativa de preços e da realização da compra. 

Ademais, considerando ainda a manifestação do gestor, é exatamente por se tratar de um 

medicamento importante para o tratamento dos pacientes oncológicos que não é aceitável 

que as deficiências no planejamento e no controle de estoque permitam que se atinja um 

estoque crítico do produto, sob o risco de impossibilidade de disponibilização do 

medicamento aos pacientes.  

Outrossim, o gestor se contradiz ao afirmar que o solicitante da compra poderia consultar 

o Comprasnet e informar a ata de registro de preços à qual o HFSE deveria aderir (item a 

da Manifestação da Unidade), visto que também argumentou que a multiplicidade de 

códigos SIDEC, ou CATMAT, dificulta a possiblidade de adesão a outras atas (item b). 

Ou seja, a utilização do Comprasnet e dos códigos CATMAT seria útil para o solicitante 

definir a ata à qual o HFSE deveria aderir, mas não são úteis ou de fácil manuseio para 

que o setor de licitação/compras efetue ampla pesquisa de preços de forma a definir 

adequadamente a estimativa de preços e a encontrar uma proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

Já as providências adotadas pelo DGH/MS podem ser benéficas ao sistematizar o 

processo de aquisição de insumos (produtos para a saúde) e medicamentos por meio da 

adoção de padrões de pesquisa de preços e de mensuração de consumo e de demanda dos 

Hospitais Federais.  
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Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa às aquisições com o superfaturamento apontado. 

 

Recomendação 002: 

Adotar as providências para o ressarcimento ao erário de valores pagos acima dos preços 

praticados no mercado.  

 

 

2.1.2.3.  CONSTATAÇÃO 

Superfaturamento na aquisição de equipos (Pregão nº 90/2009) fornecidos pela empresa 

Conexão, com prejuízo de R$ 814.360,00. 

 

Fato: 

A) 315179. EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS, FILTRO 15 MICRA, LUER-LOCK, 

TUBO PVC MÍNIMO DE 2,10 M, CÂMARA GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, ENTRADA DE 

AR, INJETOR LATERAL "Y", MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE. 

Por meio do Pregão nº 90/2009, de dezembro de 2009, do HFSE, foram empenhados mais de R$ 

1,24 milhão para a compra de 14.400 equipos (item 1). A empresa Conexão teve seu preço 

adjudicado a R$ 38,00, ofertando o modelo Eurofix Compact Air, da Braun, tendo sido a única 

participante do certame a oferecer esse item. 

Por meio de verificações no Comprasnet, observa-se que esta empresa venceu diversos outros 

pregões ao oferecer equipos da linha Eurofix, cujos valores são variáveis, tais como o Eurofix 

Air (Pregão nº 06/2008 do Instituto Nacional de Cardiologia/RJ,  produto a R$ 4,36), o Eurofix 

Air FS (Pregão nº 75/2008 do Hospital das Clínicas/UFGO, R$ 2,76) e o Eurofix Air II (Pregão 

nº 51/2008 do Hospital da UFF/RJ, por R$ 1,93).  

Contudo, considerando-se especificamente as atas de registro de preços identificadas no 

Comprasnet por meio das quais foi registrado o equipo Eurofix Compact Air da marca BBraun, 

constatou-se que os preços praticados no HFSE (R$ 38,00) são muito superiores àqueles 

oferecidos pelo mesmo produto a outras instituições (R$ 13,50 a R$ 26,75). 

Na ata de registro de preços n° 041/2008 da Secretaria de Administração do Governo de Mato 

Grosso - SAD/MT, o Laboratório B Braun se comprometeu a fornecer o produto Eurofix 

Compact Air por R$ 13,50. Já no Pregão nº 77/2010, de 17/09/2010, o Hospital da UFF/RJ 

adjudicou o Item 1, equipo Eurofix Compact Air para o Laboratório B Braun, por R$ 23,65. 

Outras 3 empresas participarem dessa disputa, inclusive a CONEXÃO, que ofertou o produto a 

R$ 26,75.  

A Prefeitura de BAURU/SP dispõe do Pregão SMS nº 11/11, para fornecimento dos equipos e 

fornecimento da bomba de infusão em comodato. Em 10/05/2011, foi adjudicado aos 

Laboratórios B Braun S.A., o produto Eurofix Compact Air a R$ 14,00.  

Já o Hospital de Guarnição de Florianópolis (UASG 160445), no Pregão nº 12/2009, adjudicou 

ao Laboratório B Braun o produto Eurofix Compact Air por R$ 21,00, e para compra de apenas 

360 unidades.  

Considerando o preço de R$ 14,00 da ata ainda vigente (Prefeitura de BAURU/SP) que poderia 

ter sido pago pelo HFSE para exatamente o mesmo produto, o prejuízo  resultante das despesas 

do HFSE, bem como pelo HFCF e HGB, que aderiram à Ata do Pregão nº 90/2009, foi de R$ 

608.760,00, conforme demonstrado abaixo: 
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Cod Unidade 

Emit Empenho 
Unidade Emit Empenho 

Número 

Empenho 

Dia Emissão 

Empenho 

Valor 

Empenhado 
Prejuízo 

250104 HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 2010901812 29/12/2010 28.500,00      18.000,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2011801182 10/03/2011 37.430,00      23.640,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2011800280 19/01/2011 76.000,00      48.000,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2010905157 31/12/2010 54.720,00      34.560,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2010905050 30/12/2010 76.000,00      48.000,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2010904020 21/10/2010 95.000,00      60.000,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2010902554 14/07/2010 69.920,00      44.160,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2010901496 12/04/2010 19.700,00      75.600,00  

250042 HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO 2010901347 18/10/2010 133.000,00      84.000,00  

250042 HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO 2010900965 16/07/2010 273.600,00    172.800,00  

TOTAL DO PREJUÍZO 608.760,00 

 

 

B) 315182. EQUIPO DE BOMBA, CÂMARA GRADUADA 150/200ML C/ALÇA  

No Pregão nº 90/2009 do HFSE (Item 2), a Conexão venceu com R$ 55,00 para o modelo 

Microfix Par 200, da Braun, tendo participado isoladamente do certame.  

 

Contudo, no Pregão 77/2010, de 17/09/2010, do Hospital da UFF/RJ (Item 3), foi adjudicado 

para o Laboratórios B Braun o produto Microfix Par 200, por R$ 35,00. Outras três empresas 

participaram do certame, inclusive a Conexão, que ofertou o produto por R$ 43,76. 

Considerando essa referência de preços da B Braun, o prejuízo potencial é de R$ 205.600,00, 

com base nos empenhos emitidos a partir do Pregão nº 90/2009 pelo HFSE: 

 

Unidae Emit Empenho Número do Empenho 
Dia Emissão 

Empenho 

Valor 

Empenhado 
Prejuizo 

250042 HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO 2010900635 17 Mai 2010 363.000,00  132.000,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2010902554 14 Jul 2010 20.350,00      7.400,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2010904020 21 Out 2010 49.500,00    18.000,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2010905050 30 Dez 2010 27.500,00    10.000,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2010905157 31 Dez 2010 36.300,00    13.200,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2011800280 19 Jan 2011 16.500,00      6.000,00  

250061 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO 2011801182 10 Mar 2011 27.500,00    10.000,00  

250106 HOSPITAL GERAL DO ANDARAI 2010901229 13 Ago 2010 24.750,00      9.000,00  

TOTAL DO PREJUÍZO 205.600,00 

 

Cabe ainda destacar, conforme já informado em constatação específica deste relatório, que ao 

analisar as pesquisas de preços de mercado para o Pregão 90/2009, identificamos que há preços 

que apresentam índice de variação constante entre as cotações das empresas, demonstrando que 

as propostas não foram elaboradas isoladamente por cada proponente, indicando a montagem das 

cotações.  
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.004625/2012-11, o ex-Diretor Geral do HFSE informou que: 

a) 315179 – Equipo para soluções parenterais – Eurofix Compact Air  

Os equipos Eurofix Air, Eurofix Air Slip, Eurofix Air fs e Eurofix Air II não 

correspondem ao Eurofix Compact Air, pois trata-se de outros produtos, e que “diante do 

que foi apresentado considerando as variedades desses equipos, mesmos códigos, 

especificações diferentes e inúmeras variações de preços, não existe nenhuma 

possibilidade de adesão a uma ata de registro de outra unidade a não ser que se tenha 

conhecimento através do próprio fornecedor do tipo de equipo que ele participou na 

licitação, bom como, não dá para comparar preços através dos exemplos das atas 

apresentadas como também não se pode concluir que o HFSE tenha adquirido o material 

superfaturamento.” 

b) 315182 – Equipo de bomba com Câmara graduada  

“Com uma ata homologada e vigente não havia motivo para aderirmos a atas de registro 

de preços de outras unidades, todos os procedimentos foram cumpridos dentro da 

legislação em vigor, o pregão eletrônico, realizado através do sistema Comprasnet, dentro 

do portal da transparência. Não foram apontadas irregularidades nem improbidades 

administrativas para que o mesmo não pudesse ser utilizado e na ocasião não existia 

outro pregão homologado e o PR 77/10 da UFF somente foi homologado em 17/09/2010, 

posterior ao nosso após o ato consumado”. 

Análise do Controle Interno: 

A seguir estão apresentadas as considerações da equipe de fiscalização: 

a) 315179 – Equipo para soluções parenterais – Eurofix Compact Air  

A manifestação do gestor não pode ser acatada visto que a comparação dos preços foi 

realizada com base em diversas atas de registro de preços nas quais o produto oferecido 

pela empresa foi exatamente o mesmo vendido pela empresa Conexão ao HFSE.  

Não se pode pressupor que o Laboratório BBraun, fabricante do produto Eurofix 

Compact Air, ao participar e vencer as licitações anteriormente citadas (ex: Pregão n° 

041/2008 do Governo de Mato Grosso, Pregão nº 77/2010 do Hospital da UFF/RJ ) tenha 

informado e fornecido o modelo errado do equipo licitado. Assim, não há dúvidas que o 

produto vendido pela Conexão ao HFSE por R$ 38,00 foi comprado por outras 

instituições por valores que variaram de R$ 13,50 a R$ 26,75. Na ata do Pregão nº 

12/2009 do Hospital de Guarnição de Florianópolis (UASG 160445), por exemplo, está 

bem claro que o produto fornecido foi o Eurofix Compact Air, não sendo necessário, 

portanto, qualquer consulta prévia ao fornecedor com o intuito de se certificar sobre o 

modelo do produto ofertado. 

A própria Conexão, três meses antes do pregão do HFSE, ofereceu no Pregão nº 77/2010, 

de 17/09/2010, do Hospital da UFF/RJ, o equipo Eurofix Compact Air por R$ 26,75, 

enquanto no HFSE tal produto foi vendido pela empresa por R$ 38,00.  

b) 315182 – Equipo de bomba com Câmara graduada   

O fato de a ata do HFSE estar homologada e vigente não é suficiente para se considerá-la 

como a possibilidade mais vantajosa para a Administração Pública ou assumir que a 

proposta da empresa vencedora esteja compatível com os preços de mercado. Ao se 
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comparar a diferença de preços entre a Ata do Pregão nº 90/2009-HFSE, homologada em 

11/03/2010, e a do Hospital da UFF/RJ, em 17/09/2009, a Equipe de Auditoria não 

cogitou a adesão à esta última ata, mas que o HFSE observasse a previsão contida no art. 

12, §1º e §2º do Decreto nº 3.931/2001, para que, em havendo redução dos preços 

praticados no mercado, fosse realizada a revisão dos preços visando à sua adequação ao 

mercado. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade a 

responsabilidade dos agentes que deram causa às aquisições com o superfaturamento decorrente 

do Pregão nº 90/2009. 

 

Recomendação 002: 

Adotar as providências para o ressarcimento ao erário de valores pagos acima dos preços 

praticados no mercado.  

 

 

2.1.2.4.  CONSTATAÇÃO 

Superfaturamento na aquisição insumos (produtos para a saúde) por meio do Pregão nº 

27/2009, associado à montagem e direcionamento do processo licitatório para a empresa 

Conexão, causando prejuízo de R$ 199.530. 

 

Fato: 

No Pregão n.º 27/2009, com ata de registro de preços vigente de 17/09/2009 a 16/09/2010, 

realizado pelo HFSE para a aquisição de materiais hospitalares, foram previstos 16 itens, sendo 

que destes dois foram cancelados. A CONEXAO venceu 13 itens dos 14 itens disputados no 

certame, representando 97% do total homologado na licitação.  A tabela abaixo ilustra como 

foram as disputas. 

 

ITEM 
OUTRAS EMPRESAS CONEXAO 

DESCONTO LANCES RANKING HOMOL (R$) DESCONTO LANCES RANKING HOMOL (R$) 

2 -5% 1,25 5,13 0 0% 1,00 4,00     333.000,00  

3 -2% 1,14 4,29 0 0% 1,00 6,00     195.120,00  

4 -4% 1,29 4,29 0 0% 1,00 6,00     185.400,00  

5 -5% 1,29 4,29 0 0% 1,00 6,00     139.680,00  

6 -3% 1,25 4,75 0 0% 1,00 7,00     408.000,00  

7 -14% 3,88 4,63 0 0% 1,00 8,00       22.848,00  

9 0% 1,00 3,20 0 0% 1,00 5,00     176.640,00  

10 -15% 1,50 4,63 0 0% 1,00 8,00       98.400,00  

11 -4% 1,38 4,75 0 0% 1,00 7,00       91.200,00  

12 -5% 1,33 6,50 49.560,00     

13 -4% 1,63 4,88 0 0% 1,00 6,00       21.240,00  

14 -2% 1,25 4,88 0 0% 1,00 6,00         8.832,00  

15 -2% 1,25 4,88 0 0% 1,00 6,00       73.800,00  

16 -4% 1,40 3,80 0 0% 1,00 2,00         2.440,80  

TOTAL -5% 1,50 4,78 49.560,00 0% 1,00 5,92  1.756.600,80  

 

Percebe-se que a CONEXAO ficou sempre em último lugar nas propostas originais, não deu um 

único lance adicional em qualquer dos itens, não ofereceu qualquer desconto em relação ao preço 

estimado e, ainda assim, ganhou praticamente tudo. As demais empresas também não se 

mostraram interessadas em ofertar lances, ficando a média geral em apenas 1,5 lance. Mesmo 
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quando houve alguma oferta de desconto maior (itens 10 e 7), a CONEXAO acabou vencendo 

todos os licitantes, após a inabilitação, um por um, dos concorrentes à sua frente.  

Interessante notar que o único item em que a CONEXAO não participou, houve desconto de 5% 

em relação ao preço estimado, mas, mesmo assim, não houve média de lances significativa 

(1,33). Venceu esse item a empresa PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, a 9ª colocada entre 12 concorrentes.  

Cabe ressaltar, que a pesquisa de mercado para balizamento dos preços licitados no pregão de 

registros de preços foi realizadas somente por meio de consultas a empresas, não tendo sido 

utilizados como referência os preços praticados por outros órgãos da administração federal 

registrados no Sistema de Preços Praticados do SIASG (www.comprasnet.gov.br) de acesso 

público, conforme estabelecido na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a saber: 

Acórdão nº 280/2010 Plenário 

“Realize detalhada estimativa de preços com base em pesquisa fundamentada em 

informações de diversas fontes propriamente avaliadas, como, por exemplo, cotações 

específicas com fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, contratos de 

outros órgãos e, em especial, os valores registrados no Sistema de Preços Praticados 

do SIASG e nas atas de registro de preços da Administração Pública Federal, de 

forma a possibilitar a estimativa mais real possível, em conformidade com os arts. 6º, 

inciso IX, alínea “f”, e 43, inciso IV, da Lei no 8.666/1993.” 

Além dos dispositivos mencionados no Acórdão nº 280/2010, a Lei de Licitações e Contratos 

estabelece que as compras devem ser realizadas com base nos preços praticados no âmbito dos 

órgãos e entidades da Administração Pública. Vejamos, in verbis: 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

(...) 

V- balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública.” 

 

O HFSE utilizou o valor médio obtido por meio de consultas a fornecedores a pedido do Setor de 

Suprimentos. Ao analisar tais pesquisas de preço de mercado, observou-se que para todos os 

itens vencidos pela empresa CONEXÃO houve índice de variação constante de 0,1 entre as 

cotações feitas com a própria CONEXÃO e a empresa PROMEDICA Produtos Hospitalares 

Ltda., demonstrando que as propostas não foram elaboradas isoladamente, sendo possível 

identificar o preço de uma empresa pelo preço da outra. Tal situação que indica que houve 

comunicação entre as empresas ou que não houve, de fato, pesquisa de preços.  

Verificou-se, para grande maioria dos itens, a existência de pareceres técnicos, ou informes da 

Comissão de Padronização e Parecer Técnico reprovando insumos ofertados por não apresentar 

as características exigidas em editais ou a exclusão de determinado item para ser adquirido em 

outro certame para agilização do pregão, etc. 

Quanto aos preços praticados pela CONEXAO, que coincidem exatamente com os valores 

estimados pelo HFSE, adotamos como amostra para análise os itens 4 e 6, que em valor 

homologado correspondem a 33,78% do total geral.  

 

a) ITEM 6. CODMAT 276193. Equipo sôro de infusão, gotas, PVC cristal, mínimo de 140 cm, 

c/ filtro bacteriológico, pinça rolete alta precisão, c/suspiro, câmara de gotejamento flexível, 

penetrador perfurante, atóxico, apirogênico, descartável e estéril. 

A CONEXAO teve o preço unitário de R$ 4,25 homologado, ofertando o produto da marca 

BRAUN, modelo “EUROFIX AIR SLIP”, registro MS: 10008530424. A CONEXÃO também 

http://www.comprasnet.gov.br/
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foi a vencedora do mesmo produto no Pregão n.º 280/2008 do Hospital Federal de Bonsucesso, 

no valor unitário de R$ 4,03, cuja ata de registro de preço estava vigente à época da licitação do 

HFSE, apesar de também estar com sobrepreço.  

Os preços de outras marcas para produtos de características similares são significativamente 

inferiores. Exemplo: Ata do Pregão 48/2008 da UASG 153040 - HOSP. DA UFBA/BA, vigente 

durante o Pregão 27/2009 do HFSE, registrava R$ 0,73 para material da marca Eqflex, com 

descrição similar à contida no pregão realizado pelo HFSE, conforme demonstrado a seguir:  

 

Descrição do item 43 do Pregão n.º 48/2008 – UASG 153040 

Item: 43  

Descrição: EQUIPO 

Descrição Complementar: equipo, aplicação de infusão, gotas, material PVC cristal, 

comprimento mínimo de 140 cm, cor c/filtro bacteriológico, tipo uso pinça rolete alta precisão, 

c suspiro, características adicionais câmara de gotejamento flexível, transmitância penetrador 

perfurante, esterilidade atóxico, apirogênico, descartável e estéril 
 

Fonte: Comprasnet 

 

O Hospital Militar de Área de Recife (UG 160199) adjudicou o mesmo produto com mesma 

marca (B.Braun) e modelo (Eurofix Air Slip), com valor unitário de R$ 1,55 (Pregão nº 

01/2008). Ao compararmos o preço praticado neste pregão com o praticado pelo HFSE 

identificamos a ocorrência de preço acima do praticado pela Administração Pública. Ao longo do 

período de vigência da ata de registro de preços do Pregão 27/2009 do HFSE, foram adquiridas 

73.900 unidades, por diversas Unidades da Administração, o que causou um prejuízo de R$ 

199.530 ao erário, conforme detalhado na tabela a seguir.  

 

Codigo 

UJ Emit 

Empenho 

Unidade Emit Empenho 
Preço 

Unitário  

Qtde 

Empenhada 

Valor de 

referência 

Prejuízo 

(R$) 

250103 Hospital Geral de Ipanema 4,25           12.000                1,55         32.400  

250061 Hospital dos Servidores do Estado 4,25           10.000                1,55         27.000  

167323 Hospital Geral do Rio de Janeiro 4,25             2.000                1,55            5.400  

160323 Hospital Geral do Rio de Janeiro 4,25             1.000                1,55            2.700  

167323 Hospital Geral do Rio de Janeiro 4,25             3.000                1,55            8.100  

153150 Instituto Pueric. Ped Mat. Gesteira da UFRJ 4,25             1.100                1,55            2.970  

250061 Hospital dos Servidores do Estado 4,25                 800                1,55            2.160  

250061 Hospital dos Servidores do Estado 4,25           24.000                1,55         64.800  

250061 Hospital dos Servidores do Estado 4,25           15.000                1,55         40.500  

250061 Hospital dos Servidores do Estado 4,25             5.000                1,55         13.500  

TOTAL   4,25           73.900                1,55       199.530  
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.004625/2012-11, o ex-Diretor Geral do HFSE informou que: 

a) “Os itens oferecidos pela Conexão no Pregão 27/2009 ata vigente 17/09/2009 a 

16/09/2009 foram em sua maioria habilitados através de pareceres técnicos, previstos no 

edital e nunca questionados pelos consultores”.  

b) ITEM 6. CODMAT 276193 

b.1) “Há de se observar que a homologação do Pregão do HGB se deu no ano de 2008, e 

a do HFSE no ano de 2009 e que a diferença entre os preços apresentados entre os dois 

preços para o item não ultrapassou a 6% perfeitamente viável e dentro dos preços 

praticados no mercado. 

b.2) “Quanto às comparações com os preços do Pregão 48/2008 do Hospital da 

UFBA/BA com a marca Eqflex, não poderíamos aderir a essa ata por termos parecer 

desfavoráveis para essas marcas de equipo.” 

b.3)  “Quanto ao Pregão 01/08 do Hospital Militar da Área de Recife UASG 160199, 

para o mesmo produto, marca e Modelo (Eurofix Air Slip) ao valor de R$1,55, 

provavelmente deve ter sido lançado incorretamente necessitando inclusive ser 

averiguada, tamanha a discrepância de valores comparados com os preços praticados pelo 

HFSE á R$4,25, e o pregão do HFB a R$4,03 realizados no mesmo período. Informamos 

ainda que após consulta no sistema Comprasnet não foi encontrado o pregão para esta 

UASG”. 

 

Análise do Controle Interno: 

Da análise do Pregão nº 27/2009, evidencia-se a montagem e o direcionamento da licitação, pois 

foram identificadas as seguintes situações: 

1) Variação constante entre valores das propostas de preços fornecidas pelas empresas, o 

que evidencia a ausência de realização de pesquisa de mercado e leva à obtenção da 

estimativa de preços acima daqueles praticados no mercado. Ressalta-se que essa 

estimativa inadequada levou à aquisição dos produtos a preços superiores aos de 

mercado; 

2) Escassez de realização de lances pelas empresas que estariam competindo para vender 

seus produtos para o HFSE; 

3) Hegemonia da empresa Conexão, que venceu 13 dos 14 itens licitados sem ter disputado, 

ou seja, mesmo sem ter oferecido sequer um lance com melhor preço; 

4) Adjudicação, à empresa Conexão, de 97% do valor homologado no Pregão, mesmo tendo 

a empresa terminado a fase de lances, em média, na 6ª (5,92) colocação. Isso foi possível 

com a inabilitação das demais empresas e de seus produtos por meio de pareceres 

técnicos ou informes da Comissão de Padronização e Parecer Técnico do HFSE.   

5) Aquisição de produtos por preços acima dos praticados no mercado. 
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Em relação às manifestações do gestor, tecemos as seguintes considerações: 

a) A justificativa apresentada pelo gestor reforça a constatação da equipe de fiscalização 

que verificou que o sucesso da empresa Conexão está relacionado à emissão de pareceres 

técnicos que “habilitam” os produtos da empresa. 

b) ITEM 6. CODMAT 276193 

b.1) O gestor argumenta que o Pregão 280/2008 do HFB teria sido homologado em 2008, 

que a homologação do Pregão 27/2009 do HFSE teria ocorrido em 2009 e que a diferença 

de preço do equipo nas duas licitações seria justificável devido ao intervalo de tempo 

decorrido entre os dois certames.  

Contudo, em consulta ao Comprasnet, verifica-se que a homologação do Pregão 

280/2008 do HFB ocorreu em maio/2009, enquanto a do Pregão 27/2009 do HFSE 

ocorreu em setembro/2009. Ou seja, à época do Pregão gerenciado e homologado pelo 

HFSE, o Pregão do HFB estava vigente e registrava o mesmo equipo por valor cerca de 

6% inferior. Sendo assim, era viável, então, que o HFSE tivesse pago 6% a menos pelo 

produto. 

b.2) O gestor informou que há parecer desfavorável para a utilização do equipo da marca 

Eqflex, contudo não apresentou cópia do referido parecer, que também não se encontra 

no processo do Pregão 27/2009. De tal modo, não há dados ou documentos que 

comprovem a existência do referido parecer, bem como não é possível verificar os 

critérios utilizados e a motivação para a desqualificação do equipo em questão. Sendo 

assim, sua manifestação não será acatada. 

b.3) O Pregão 01/2008 do Hospital Militar da Área de Recife não apenas existe, como 

por meio dele foram adjudicadas ao Laboratórios B Braun 2.000 unidades do produto 

Eurofix Air Slip ao preço unitário de R$1,55. 

 

Recomendação 001: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa às aquisições com o superfaturamento decorrente do Pregão nº 27/2009. 

 

Recomendação 002: 

Adotar as providências para o ressarcimento ao erário de valores pagos acima dos preços 

praticados no mercado.  

 

 

2.1.2.5.  CONSTATAÇÃO 

Insuficiência de controles de movimentação de medicamentos e produtos para a saúde 

levando à impossibilidade de comprovação do usuário final, bem como à ocorrência de 

perdas por expiração do prazo de validade, causando um prejuízo de R$311.000,00. 

 

Fato: 

Acerca do fluxo de aquisição de insumos e medicamentos, cabe destacar que, a partir de janeiro 

de 2009, o HFSE realiza o controle de estoque da farmácia e do almoxarifado por meio do 

programa computacional elaborado pelo Ministério da Saúde denominado de Sistema Integrado 

de Informatização de Ambiente Hospitalar – Hospub. 
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Acerca dos procedimentos adotados pelo HFSE para realização de aquisições de produtos para a 

saúde, esta equipe de fiscalização identificou as seguintes impropriedades e/ou irregularidades 

no que tange ao controle de entrada e utilização de tais produtos: 

 

c) Os insumos hospitalares não são exclusivamente recebidos pelo almoxarifado central. 

Exemplificativamente, os insumos hospitalares utilizados nos procedimentos cirúrgicos 

ortopédicos são solicitados às empresas fornecedoras após pedido emitido pelo Chefe de 

Serviço de Ortopedia do HFSE, com anuência  do gestor da unidade. Cabe destacar que 

nos setores do hospital não existe controle manual ou eletrônico dos produtos e 

medicamentos recebidos diretamente dos fornecedores, do almoxarifado central e da 

farmácia. Portanto, o recebimento dos materiais por servidores nos diversos setores do 

HFSE não apresentaria óbice desde que houvesse registro fidedigno das entradas de tais 

insumos, levando-se em consideração os quantitativos e valores unitários registrados  no 

sistema utilizado pelo HFSE, seja pelo almoxarifado central ou pelo próprio setor 

receptor. Salienta-se que por meio de análise amostral, verificou-se que os registros nas 

fichas de prateleira dos insumos estocados no almoxarifado central guardam 

correspondência com os quantitativos existentes, em que pese haver discrepância entre 

os quantitativos registrados no sistema Hospub e aqueles registrados nas fichas de 

prateleira, conforme planilha eletrônica encaminhada a esta equipe de auditoria pela 

Direção do HFSE referente ao inventário realizado em junho de 2011. 

d) Para os medicamentos sujeitos ao controle especial previsto na Portaria n.º 344/98 não 

constam os registros das entradas e saídas nos livros específicos no período de 06/2010 a 

06/2011. Em que pese ter sido constatada a existência de receituários médicos, 

identificou-se, por exemplo, para os medicamentos solicitados pelo serviço de anestesia, 

que as posologias constantes nos receituários, que segundo legislação vigente devem ser 

individuais, é incompatível com aquela efetivamente ministrada por paciente, 

comprovando, outra vez, que somente a realização dos registros da movimentação do 

estoque é insuficiente para garantir que os insumos adquiridos pelo HFSE sejam 

efetivamente utilizados por pacientes atendidos nesta unidade hospitalar. Em resposta à 

Solicitação de Auditoria n.º 2011.12121/03 datada de 14/07/2011, por meio da qual foi 

demandada ao gestor a justificativa para tal fato, o farmacêutico responsável à época 

informou que: 

 “ a) Devido a grande demanda de serviço e número insuficiente de pessoal, algumas 

vezes foram deixados de efetuar anotações nos livros específicos, embora tais anotações 

eram registradas nas fichas de prateleiras e no sistema de informatização. 

b) A unidade não utiliza balanço, apenas movimentação do estoque através do sistema de 

informática, sendo que as prescrições são arquivadas nos prazos estipulados. (...)” 

 

As informações contidas na resposta à aludida solicitação não elidem as irregularidades 

apontadas. 

e) A saída dos produtos para a saúde e dos medicamentos do almoxarifado central e da 

farmácia para os requisitantes (setores da unidade hospitalar) são registrados no sistema 

como “baixa”, isto é, saída definitiva do sistema de controle do HFSE. No entanto, 

inicialmente a movimentação dos insumos para os setores requisitantes caracteriza 
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apenas transferência física dos locais de armazenagem centrais, pois a saída de tais 

insumos do HFSE ocorre somente quando da sua utilização. Portanto, os registros no 

sistema de controle devem representar fidedignamente a movimentação dos insumos. 

Com controles e registros efetivos incluindo  e a rotina de realização de inventários 

periódicos, restaria garantidas: 

- A identificação da localização dos insumos e medicamentos dentro da unidade 

hospitalar e de seus respectivos prazos de validade.  

- A representação real da posição de estoque no hospital, pois corresponderia ao montante 

existente nas unidades hospitalares e não somente aquele constante no almoxarifado 

central e na farmácia.  

Durante os trabalhos de campo verificou-se que diversos materiais hospitalares estocados em 

vários setores da unidade foram devolvidos, sendo que parte destes produtos encontravam-se 

vencidos, conforme lista a seguir: 

 
Devolução da Anestesia (insumos vencidos) 

Insumo Validade Quantidade Total 

Kit endobronquial nº 37 fr 31/03/2011 06 06 

Kit endobronquial nº 39 fr 30/07/2010 30 30 

Kit endobronquial nº 41 fr 30/04/2011 04 04 

Tubo endotraqueal com balão nº 8,5 

28/02/2011 180 

390 30/05/2003 80 

30/09/2009 130 

Tubo endotraqueal com balão nº 9,5 30/09/2005 80 80 

Tubo endotraqueal com balão nº 8,0 

28/02/2011 160 

925 30/05/2003 45 

30/05/2011 30 

Tubo endotraqueal com balão nº 7,0 

28/02/2011 200 

410 30/05/2007 80 

30/05/2009 130 

Tubo endotraqueal com balão nº 6,0 
30/07/2008 50 

170 
30/07/2008 120 

Tubo endotraqueal com balão nº 9,0 31/12/2010 35 35 

Tubo endotraqueal com balão nº 3,5 30/04/2008 50 50 

Tuboo endotraqueal com balão nº6,5 30/04/2011 50 50 

 
Devolução Anestesia 

Insumo Lote/Ref Validade Quantidade Total 

Agulha para anestesia espinhal 25g x3 

– ½ 

561011 09/2011 250 250 

Cânula de guedel n.º 4 1316410 06/2013 48 48 

Cateter duplo lúmen central 9 fr 8057208 05/2013 14 14 

Cateter duplo lúmen central 5 fr 9109586 10/2014 10 10 

Eletrodo neonatal 201112AC 12/2011 49 49 

Equipo p/ bomba Braun 1023027 01/2014 184 184 

Gelco n.º14 258238 01/2015 1850 1850 

Gelco n.º 16 7258238 11/2014 2700 2700 

Gelco n.º 18 25A238 12/2014 200 200 

Gelco n.º 20 20258315 08/2015 250 250 

Gelco n.º 22 258304 11/2014 2800 2800 

Gelco n.º 24 21258307 10/2014 3800 3800 

Máscara facial almofadada pediátrica Ref 1279 s/l s/v 130 130 
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com válvula 

Máscara facial almofadada adulto 

pequeno 

Ref 1280 s/l s/v 181 181 

Máscara facial almofadada adulto Ref 5806 s/l s/v 42 42 

Máscara facial almofadada clear adulto Ref 15808 s/l s/v 13 13 

Máscara facial infantil Ref 15802 s/v 45 45 

Máscara facial infantil com válvula 

rosa 

Ref 1278 s/l s/v 17 17 

Máscara facial pediátrica Ref 15804 s/v 36 36 

Máscara facial neonatal c/ válvula  ref 1277 s/l 25 25 25 

Perfusor 120 cm 0131214 03/2015 2344 2344 

Sonda endobronquial duplo lúmen s/ 

gancho de Carina esquerda 

0637409 07/2014 02 02 

Tubo endotraqueal n.º 3 

06528 11/2011 40 

60 07098 02/2012 10 

08148 03/2013 10 

Tubo endotraqueal n.º 5 07358 08/2012 40 40 

Tubo endotraqueal n.º 7 

07001 03/2012 10 

2635 
09108 02/2014 836 

10448 09/2015 340 

08098 02/2013 1449 

Tubo endotraqueal n.º 7,5 

10218 04/2015 500 

700 09228 04/2014 100 

08138 02/2013 100 

Tubo endotraqueal n.º 8,5 07B01 02/2012 10 10 

Tubo endotraqueal 37 fr direito 01H0900063 

ref 16137 

03/2014 18 18 

Tubo endotraqueal 28 fr 7038009 03/2012 01 01 

Tubo endotraqueal 41 fr esquerdo 800327 ref 

516041 

05/2013 34 34 

Tubo endotraqueal 39 fr esquerdo 900130 ref 

516039 

10/2014 77 77 

Tubo endotraqueal 35 fr esquerdo 800056 ref 

516035 

08/2013 39 39 

Tubo endotraqueal 37 fr esquerdo 900249 ref 

516037 

09/2014 51 51 

Tubo endotraqueal aramado n.º 8 900033 10/2004 30 30 

Tubo endobronquial 37 fr esquerdo 9448 09/2014 04 04 

Tubo endobronquial 35 fr esquerdo 8118706 ref 

125035 

11/2013 32 32 

Tubo endobronquial 37 fr direito 8097610 ref 

126037 

09/2013 09 09 

Tubo endobronquial 41 fr direito 7112187 11/2012 03 03 

Cal sodada 

002099 02/09/2011 01 

193 

galões 

de 4,3 

kg 

014099 14/09/2011 08 

SD13A10 13/01/2012 02 

SD17B10 17/02/2012 03 

SD01C10 01/03/2012 10 

SD04C10 04/03/2012 15 

SD02F10 02/06/2012 15 

CZ0534 03/09/2012 53 

SD22J10 22/10/2012 10 

SD13L10 13/12/2012 59 

1870610 0106/2015 17 
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Relatório Fotográfico 

 
 

Insumos vencidos devolvidos ao 

almoxarifado 

Insumos devolvidos ao almoxarifado 

 
Insumos vencidos devolvidos ao 

almoxarifado 

 

 

- A redução da possibilidade de subtração de itens que após transferidos do almoxarifado 

ou da farmácia para os demais setores do hospital não encontram-se controlados em 

nenhum setor do HFSE atualmente. 

- A obtenção, pela Direção do HFSE, do consumo efetivo de produtos e medicamentos  

em cada setor e por períodos, identificando o insumos utilizados e os respectivos 

quantitativos, tornando-se, portanto, em ferramenta crucial para planejamento adequado 

das compras do HFSE. Evitando-se assim, a realização de aquisição por adesão a atas de 

registros de preços, simplesmente pela ausência de procedimentos licitatórios realizados 

pelo HFSE, em função de planejamento inadequado ou inexistente. 

 

Verificou-se a existência de entrada no HOSPUB de materiais no almoxarifado tendo como 

fornecedor registrado como 99.999.999/9999-99 – “diversos”. O atual responsável pelo registro 

de entradas informou que adota este código para registro dos materiais que são devolvidos pelos 

setores, porém, não soube informar como este código era utilizado anteriormente. 

f) Observou-se por meio de consulta ao Sistema Hospub – módulo farmácia, lançamentos 

de saída de medicamentos realizados nos dias 04/09/2010 e 06/09/2010, para o 

requisitante 131 - Inventário, totalizando R$ 2.310.760,62. Foi solicitada a apresentação 

de justificativas para os fatos apontados, informando a motivação e o setor hospitalar 

correspondente ao requisitante de n.º 131. Caso os lançamentos correspondam a ajustes 

realizados no estoque, apresentar as providências administrativas adotadas pela chefia 

direta e pela administração da unidade hospitalar para apuração dos fatos. 

Em resposta ao solicitado foi informado pelo farmacêutico responsável à época que 

“foram herdados dados do estoque do sistema anterior que se encontrava defasado. Na 
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realização do inventário de 2010 foi feito no sistema, um ajuste no estoque, que não 

puderam ser sanados por ainda não existir dados suficientes para as correções necessárias, 

que possivelmente se realizarão através da implantação de um novo sistema, que está 

sendo criado para o controle de estoque nos Hospitais Federais.” 

Esta equipe de fiscalização identificou que as divergências constantes no sistema acima 

apontadas não se tratam, única e exclusivamente, de possíveis heranças de estoques 

anteriores, visto que foram identificadas divergências entre quantitativos constantes nas 

fichas de prateleiras (controle manual) e os quantitativos de medicamentos existentes na 

farmácia. Corroborando com os fatos, em junho de 2011, a Direção do HFSE realizou a 

contagem física do estoque existente na farmácia central tendo identificado nova 

divergência entre os quantitativos de medicamentos registrados no Sistema Hospub e 

aqueles constantes nas respectivas prateleiras. 

Verificou-se por meio de consulta ao Hospub, Relatório de Insumo de Consumo por 

Requisitante Consolidado – Sistema de Controle de Farmácia, o valor de R$ 

35.265.413,12 destinado à “Farmácia Almoxarifado Intermediário”, no período de 01 de 

janeiro de 2009 a 20 de julho de 2011, representando 50,6% do montante informado 

como “consumido” no mesmo período por todos os requisitantes. Parte do valor 

supracitado refere-se à saída de medicamentos com prazo de validade vencido. Deste 

montante, R$ 31.000.000,00 são relativos aos lançamentos de saída do medicamento 

aciclovir em maio de 2009, conforme consulta ao Hospub. Os valores restantes 

correspondem a ajustes de estoques. Exemplificativamente, verificou-se a baixa no 

sistema Hospub, no mês de maio/2011, de aproximadamente R$ 311.000,00 relativo à 

medicação vencida dentre outros.  

Devido à ausência de controle da utilização e da movimentação de produtos para a saúde 

e de medicamentos no HFSE, com registro de saída de produtos no Sistema HOSPUB no 

valor de R$ 35.265.413,12 para a “Farmácia Almoxarifado Intermediário” sem 

informação do setor destinatário final, sendo R$ 31 milhões relativos à baixa do 

medicamento Aciclovir em maio de 2009 e R$ 4,26 milhões referentes a ajustes de 

estoque, incluído o valor de baixa de medicamentos vencidos no valor de R$ 311.000,00, 

em maio de 2011.   

 

e) Irregularidades identificadas pelo DENASUS 

Durante os trabalhos de campo, verificamos a existência de Relatório de Auditoria nº 

11.149 do DENASUS realizada no período de 15 a 18 de março de 2011, com o objetivo 

de apurar denúncia de irregularidades na aquisição e utilização de órteses, próteses e 

materiais especiais - OPM praticadas, supostamente, por profissionais do Serviço de 

Cirurgia Vascular do Hospital Federal dos Servidores do Estado nos anos de 2007 e 2008, 

que apresenta resumidamente as constatações a seguir: 

 

Constatação n.º 140218: 

“Constatação: Os prontuários dos pacientes não são elaborados em conformidade com a 

Resolução CFM n° 1638 de 10 de julho de 2002. 

Evidência: Na análise dos 07 prontuários dos pacientes que foram submetidos ao 

procedimento de Implante de Prótese Endovascular pelo Serviço de Cirurgia Vascular, 

relacionados na denúncia, verificamos que nenhum possuía os resultados dos exames 

radiológicos realizados antes e após o procedimento dos implantes e as folhas de sala 

com a descrição dos materiais e medicamentos usados durante o procedimento. 
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No Memorando SECVAS/DIMEA/HSE/ Nº 73/2011 de 23/03/2011, o Chefe do Serviço de 

Cirurgia Vascular informa que não possui os registros radiológicos dos procedimentos 

dos pacientes solicitados pela CA DIAUD/RJ n° 30/2011, pois o aparelho de Arco de C 

utilizado na época funcionava de forma precária, travando na hora da impressão e 

muitas outras vezes não conseguiam documentar os procedimentos por falta de filme.” 

 

Constatação n.º 140221: 

“Constatação: Ausência dos Espelhos das AIHs nos prontuários em desacordo com a 

Portaria SAS/MS n° 92 de 22/08/1995. 

Evidência: Na análise dos 7 prontuários dos pacientes relacionados na denúncia, que 

foram submetidos ao procedimento de Implante de Prótese Endovascular nenhum 

possuía os Espelhos das AIHs anexados.” 

 

Constatação n.º 140223: 

“Constatação: O Hospital não emite o Registro Brasileiro de Prótese Endovascular 

Extracardíaca em desacordo com a Portaria SAS/MS nº 451 de 12 de julho de 2002. 

Evidência: Na análise dos 07 prontuários dos pacientes relacionados na denúncia, que 

foram submetidos ao procedimento de Implante de Prótese Endovascular, realizados 

pelo Serviço de Cirurgia Vascular, verificamos que nenhum possuía cópia do Registro 

Brasileiro de Prótese Endovascular Extracardíaca.” 

 

Constatação n.º: 140227 

“Constatação: Os selos/etiquetas das OPMs não possuíam os dados completos de 

identificação exigidos na Resolução CFM nº 1804, art 3°, de 20 de dezembro de 2006, 

dificultando a verificação do tipo e quantitativo de OPMs utilizadas. 

Evidência: Na análise dos prontuários dos pacientes onde foram utilizados OPMs, 

verificamos que os selos/etiquetas não possuíam os dados completos de identificação 

como: número de registro na ANVISA, procedência, validade, lote e a identificação do 

produto.” 

 

Constatação n.º: 140240 

“Constatação: O quantitativo de OPMs solicitadas ao Serviço de Suprimentos para os 

pacientes referidos na denúncia não conferem com as descrições dos atos cirúrgicos, 

selos anexados aos prontuários e Folha de Sala com registro dos materiais e 

medicamentos usados. 

Evidência: Na análise dos prontuários dos pacientes verificamos: 

PCT, registro 1181637: o Memorando HSE n° 81/2008 solicita 4 Stents. Pela descrição 

do ato cirúrgico e Folha de Sala, foi utilizado 1 Stent. Não identificado o selo do Stent; 

OC, registro 1182446: o Memorando HSE n° 065/2008 solicita 4 Stents e 5 Cateteres 

Balão. Pela descrição do ato cirúrgico foram utilizados 1 Stent e 2 Cateteres Balão. Não 

possui selo do Stent e possui selos de 2 cateteres Balão. Não possui Folha de Sala; 
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MJS, registro n° 1128849: o Memorando HSE n° 085/2008 solicita 2 Stents e 6 Cateteres 

Balão. Pela descrição do ato cirúrgico não foi usado nenhum Stent e usado 1 Cateter 

Balão. Possui selos de 3 cateteres Balão e não possui Folha de Sala; 

AFC, registro 0972576: o Memorando HSE n°0 75/2008 solicita 6 Stents. Pela descrição 

do ato cirúrgico foi usado 1 Stent. Não foi identificado o selo do Stent. N ão possui Folha 

de Sala. 

JJFM, registro n° 834439: o Memorando HSE n° 072/2008 solicita 6 Stents. Pela 

descrição do ato cirúrgico, nenhum Stent foi utilizado. Não possui selo e não possui 

Folha de Sala. 

O Centro Cirúrgico e o Almoxarifado não possuem documentos referentes à devolução 

dos materiais não usados.” 

 

Constatação n.º: 140408 

“Constatação: O almoxarifado não possuía, n os anos de 2007 e 2008, controle dos 

materiais utilizados nos pacientes no Centro Cirúrgico. 

Evidência: No Memorando nº 065/2011 de 24/03/2011 apresentado a equipe de 

auditoria, a gerente do Almoxarifado informa que no ano de 2007 e 2008 o sistema para 

controle de materiais utilizado era o AUTOEST(STOK), que não fazia baixa de material 

por paciente. No ano de 1999 ele foi desativado e hoje o sistema utilizado é o HOSPUB. 

Na entrevista com a responsável por esse setor, a mesma relata que nesse período, os 

materiais solicitados para as cirurgias eram encaminhados ao Centro Cirúrgico ou eram 

entregues diretamente ao profissional solicitante no próprio almoxarifado. Se algum 

desses materiais não era utilizado, não retornavam ao almoxarifado para guarda e 

ficavam guardados no Centro Cirúrgico. Hoje o Hospital tem melhor controle dos 

materiais solicitados e não usados: esses são encaminhados ao Centro Cirúrgico com o 

Plano Cirúrgico estabelecido para cada paciente. 

De acordo com os profissionais entrevistados do Centro Cirúrgico e visita ao setor, os 

materiais vindos do Almoxarifado são recebidos no Centro Cirúrgico e encaminhados à 

sala de fios onde são anotados todos os dados do paciente e dos materiais e guardados 

até a hora do procedimento. Após o término da cirurgia, os materiais não usados são 

guardados, juntamente com outros materiais não utilizados em outras cirurgias, no 

próprio Centro Cirúrgico. Em outro momento são encaminhados à secretaria do setor, 

que elabora documento de devolução ao Almoxarifado sem fazer, entretanto, referência 

com o paciente ou procedimento.” 

 

Os fatos apontados pelo DENASUS demonstram  importantes fragilidades do sistema de 

controle do HFSE uma vez que não há mecanismos suficientes de controle e nem são adotados 

os procedimentos estabelecidos pela legislação vigente de forma a propiciar transparência às 

despesas incorridas pela presente unidade. 

Cabe ressaltar que, a partir do mês de maio de 2011, foram implementadas as folhas de salas 

cirúrgicas. 

Devido às irregularidades apontadas pelo DENASUS, foram analisados prontuários de pacientes 

submetidos a cirurgias e à colocação de próteses/órteses. Essa análise restringiu-se à verificação 

da existência, nos prontuários, das folhas de sala para os procedimentos cirúrgicos realizados no 

período de janeiro de 2009 a abril de 2011. Por meio dessas folhas devem ser registrados todos 

os produtos utilizados durante um procedimento cirúrgico. Contudo, foi constatada a inexistência 
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das folhas de sala, o que significa que não há   o registro do consumo dos materiais hospitalares 

utilizados por pacientes. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício MS/SE/GAB nº 89, de 21 de março de 2012, que encaminhou o Processo 

25001.004625/2012-11, ex-Diretor Geral do HFSE informou que os controles de produtos para a 

saúde e medicamentos do HFSE foram prejudicados pela mudança do sistema de informação 

utilizado pela Unidade e que a farmácia não era completamente informatizada até então.  

Argumentou, também, que: 

 “Todos os insumos hospitalares até abril de 2011 foram recebidos pelo almoxarifado, o 

chefe solicitante emitia o pedido e o Serviço de Suprimentos dava prosseguimento após 

autorização do Diretor Administrativo. O processo era aberto para ao pedido, podendo 

ser adquirido através de atas de registro da própria unidade ou através de adesões a atas 

de registro de outras unidades. 

Não existe nos setores da unidade, controle manual ou eletrônico dos produtos e 

medicamentos, estes eram recebidos diretamente no almoxarifado Central e na farmácia.  

(...) Informação dada pelo farmacêutico responsável pelo setor que justificou que não 

constam registros de entradas e saídas nos livros específicos para o controle especial 

pelo excesso de serviço e nº insuficiente de pessoal embora o registro seja feito nas 

fichas de prateleira e o sistema de informação e que as prescrições são arquivadas . 

(...) O que ocorreu no Serviço de anestesia é de inteira responsabilidade do solicitante.” 

Por fim, o gestor informou que em relação às irregularidades referentes à aquisição de órteses e 

próteses, foi aberta sindicância administrativa para apuração do caso através do processo 

33433006180/2008-68, em 2008. Quanto ao relatório do DENASUS relativo ao mesmo assunto, 

informou que já foram apresentadas as justificativas necessárias pelo Diretor da Divisão Médica 

para as constatações 140218, 140221, 140223, 140227, 140240 e 140408. 

 Análise do Controle Interno: 

O gestor ratifica a posição da equipe de fiscalização quanto às deficiências de controle dos 

produtos para a saúde e medicamentos no HFSE, porém não apresentou dados complementares 

que justifiquem o vencimento da expiração da validade de medicamentos no montante de R$ 

311.000,00.  

Não pode ser acatada a manifestação do gestor quanto à entrega exclusiva de produtos no 

almoxarifado da Unidade, visto que a equipe de fiscalização verificou in loco a ocorrência de 

solicitação direta de produtos cirúrgicos ortopédicos aos fornecedores e a entrega de tais 

produtos aos setores demandantes, sem que houvesse uma passagem prévia e o controle do 

almoxarifado. 

Em relação às irregularidades na aquisição de órteses e próteses o gestor informa que foi aberta 

sindicância para apuração, em 2008, e que já foram apresentadas as justificativas para 

constatações elaboradas pelo DENASUS. No entanto, não foram apresentados os resultados da 

referida sindicância  nem as justificativas do Diretor da Divisão Médica para as constatações do 

DENASUS. Além disso, o gestor não informou se tais justificativas foram ou não acatadas. 

Desse modo, não é possível concluir se as medidas tomadas resultaram na apuração de 

responsabilidades e se as justificativas do Diretor da Divisão Médica elidiram as falhas 

apontadas. 
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Recomendação 001: 

Estabelecer mecanismos de controle de estoque na farmácia e no almoxarifado, de modo que a 

utilização dos medicamentos e dos produtos para a saúde possa ser comprovada de maneira 

fidedigna, permitindo o seu rastreamento desde a aquisição até o destinatário final. 

 

Recomendação 002: 

Apresentar, no prazo de sessenta dias, os resultados da sindicância instaurada para apuração das 

irregularidades referentes à aquisição e à utilização de órteses, próteses e materiais especiais 

(processo 33433006180/2008-68), bem como apresentar as justificativas do Diretor da Divisão 

Médica para as constatações do DENASUS.  

 

Recomendação 003: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa às irregularidades referentes à aquisição e à utilização de órteses e 

próteses apontadas pelo DENASUS em relatório específico, caso as justificativas do Diretor da 

Divisão Médica não sejam aceitas. 

 

Recomendação 004: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa ao dano ao erário devido à expiração da validade de medicamentos e 

produtos para a saúde. 

 

Recomendação 005: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes que deram causa à ausência de registro fidedigno da movimentação dos medicamentos 

sujeitos a controle especial, bem como à prescrição de anestésicos em receituário único para 

vários pacientes. 

 

Recomendação 006: 

Apurar, mediante a instauração de processo administrativo apropriado, a responsabilidade dos 

agentes da gestão anterior e da gestão atual do HFSE no que tange as inconsistências de registro 

de movimentação de medicamentos e produtos para a saúde no Hospub e, caso constatado desvio 

de medicamentos e/ou produtos para a saúde, adotar as providências para o ressarcimento ao 

erário. 
 

 

2.1.3. Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 10302122062170123 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e 

de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES 
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DO ESTADO 

Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

R$ 24.614.414,10 

Ordem de Serviço: 201111789 

Forma de Transferência: Execução Direta 

ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 

 

 

2.1.3.1.  CONSTATAÇÃO 

Contratação antieconômica para fornecimento de refeições aos pacientes, residentes, 

acompanhantes e autorizados no HFSE, com prejuízo calculado em R$ 1.374.499,00, no 

exercício de 2010. 

 

Fato: 

O Pregão nº 102/2005, que teve por objeto a “contratação de empresa especializada para 

prestação dos serviços de nutrição e dietética, compreendendo o preparo, fornecimento e 

distribuição de refeições e dietas aos pacientes, acompanhantes, residentes e outros autorizados, 

com cessão de uso de instalações e equipamentos do Hospital dos Servidores do Estado”, foi 

adjudicado para a empresa Comissaria Aérea Rio de Janeiro, CNPJ nº 42.454.330/0001-05, no 

valor de R$ 9.795.768,00 (R$ 816.341,00 mensais), em 29/10/2005, tendo sido assinado o 

Contrato nº 142/2005.  

 

O quadro a seguir detalha os valores e os prazos de vigência de cada um dos aditivos celebrados: 

 
Quadro I – Aditivos Contratuais 

Documento Vigência Motivo Valor mensal (em R$) 

Contrato 142/2005 29/10/2005-

31/12/2005 

 816.314,00 

1º Termo Aditivo (nº 

36/2005) 

01/01/2006-

31/12/2006 

Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 

meses. 

816.314,00 

2º Termo Aditivo (nº 

28/2006) 

01/01/2007-

31/12/2007 

Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 

meses. 

816.314,00 

3º Termo Aditivo (nº 

02/2007) 

A partir de 

01/02/2007 

Repactuação de preços. 845.342,79 

4º Termo Aditivo (nº 

28/2007) 

01/01/2008-

31/12/2008 

Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 

meses. 

845.342,79 

5º Termo Aditivo (nº 

45/2008) 

A partir de 

01/02/2009 

Repactuação de preços em decorrência de 

acréscimo de objeto. 

1.068.943,75 

6º Termo Aditivo (nº 

46/2008) 

01/01/2009-

31/12/2009 

Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 

meses. 

1.068.943,75 

7º Termo Aditivo (nº 

38/2009) 

01/01/2010-

28/10/2010 

Prorrogação do prazo de vigência por mais 10 

meses e repactuação de preços a partir de 

01/11/2009. 

1.206.162,94 

 Fonte: processo de contratação. 
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Cumpre esclarecer que os valores por refeição não se encontram anexados aos aditivos 

celebrados sucessivamente. Depreende-se, portanto, que tais preços decorrem de uma 

composição dos custos de mão-de-obra e matéria-prima apresentada pela contratada sem que o 

valor final de cada refeição seja explicitado.  

Sendo assim, é oportuno detalhar a planilha de preços apresentada pela contratada em 2005. De 

acordo com a proposta de preços vencedora, de R$ 816.314,00 mensais, as despesas seriam 

divididas da seguinte maneira:  

 
Quadro II – Composição dos custos 

Item Valor (em R$) % 

Matéria-prima 428.703,04 52,52% 

Mão-de-obra 387.610,96 47,48% 

TOTAL 816.314,00 100% 

 

 

No que se refere aos preços praticados ano a ano, o contrato e os termos aditivos celebrados não 

contemplam os valores de cada refeição, item requerido pela equipe de fiscalização por meio da 

Solicitação de Auditoria nº 201104115/006, de 01/07/2011. Em resposta, a contratada, e não o 

Setor do Hospital responsável pelos contratos, enviou o contrato e os termos aditivos, o que não 

atendeu à demanda. Diante da inexistência dos valores por refeição no contrato e termos aditivos 

celebrados e da ausência de disponibilização desses dados pelo Hospital, a análise das notas 

fiscais é que permitiu à equipe ter acesso aos preços vigentes a partir de janeiro/2009, conforme 

esquema a seguir: 

 
Quadro III – Valores por refeição 

 
Pacientes adultos (dietas normais e semilíquidas) 

Acompanhantes, residentes e 

autorizados 

Exercício Desjejum Colação Almoço Merenda Jantar Ceia Desjejum Almoço Jantar 

2009 7,13 6,16 15,25 7,13 14,28 7,13 6,53 13,34 13,34 

2010 7,13 6,16 15,25 7,13 14,28 7,13 6,53 13,34 13,34 

2011 7,13 6,16 15,25 7,13 14,28 7,13 6,53 13,34 13,34 

 

 

Comparando-se os preços atualmente praticados no âmbito do Hospital dos Servidores, infere-se 

que tem ocorrido sobrepreço nos preços praticados, uma vez que a pesquisa realizada no 

Hospital Federal Cardoso Fontes e no Cadastro de Serviços Terceirizados do Estado de São 

Paulo – CADTERC, posição de junho/2011, revelou menores preços praticados, conforme tabela 

a seguir: 
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Quadro IV – Comparativo de preços 

Consumidor 

Tipo de Dieta 

Preços – 2010/2011 

Comissária* Denjud
 ** 

 

CADTERC *** 

Pacientes adultos 

(dietas normais e 

semilíquidas) 

Colação 6,16 1,51 1,22 

Almoço 15,25 10,60 9,25 

Jantar 14,28 10,60 9,46 

Acompanhantes, 

residentes e 

autorizados 

Almoço 13,34 10,90 9,25 

Jantar 13,34 10,90 9,46 

* Proposta vencedora da Comissária Aérea  

** Preço praticado no Hospital Federal Cardoso Fontes pela empresa Denjud em 2010 e 2011 

*** base: junho/2011 

 

 

Demonstra-se, de acordo com a tabela, que os preços praticados pela Comissária Aérea situam-se 

acima dos preços de mercado quando comparado com o preço de serviço semelhante praticado 

em outro hospital da rede pública Federal do Rio de Janeiro (Hospital Cardoso Fontes), tanto 

quanto comparado ao estudo feito em São Paulo/SP, pela pesquisa do CADTERC.  

Se considerarmos os preços das refeições apresentadas no quadro anterior, verificamos que os 

preços da “Colação” estão aproximadamente 308% superior ao praticado no HFCF (posição mais 

conservadora em relação ao CADTERC), e no caso de “Almoço” e “Jantar” os preços estão entre  

43,9% e 34,71%  superiores aos contratados no HFCF. 

Com base no exposto, constata-se que tem havido um sobrepreço nas refeições fornecidas pela 

Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda. A análise das notas fiscais referentes aos pagamentos, 

bem como das planilhas atreladas aos quantitativos fornecidos permitiu identificar que a maior 

parte das despesas decorrentes de refeições pagas pelo Hospital dos Servidores se atém aos 

seguintes itens: 

- refeições de pacientes adultos com dietas normais, pastosas, líquidas e semilíquidas; 

- refeições de acompanhantes e residentes. 

 

A título de esclarecimento, a tabela a seguir explicita os quantitativos dessas refeições para cada 

mês do exercício de 2010: 
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Quadro V – Quantitativos de Refeições em 2010 

 

Com base no comparativo com os preços praticados pelo Hospital Federal Cardoso Fontes em 

2010, conforme consta do Quadro V, aplicando-se o quantitativo apenas de almoços, jantares e 

colação, fornecidos pela empresa Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda. em 2010, para pacientes 

adultos, no montante de 319.734 refeições, evidencia-se prejuízo à Administração no montante 

estimado de R$ 1.374.499,00, conforme memória de cálculo apresentada abaixo: 

 

Refeições 

Quantidade 

de refeições 

servidas 

(pacientes)  

Preços 

Comissaria 

(A) 

Preços 

Denjud 

(B) 

TOTAL R$ 

(A x Quant.) –  

(B x  Quant.) 

 

Colação 83.818 6,16 1,51 389.753,70 

Almoço 120.180 15,25 10,60 558.837,00 

Jantar 115.736 14,28 10,60 425.908,50 

Total  1.374.499,00 

 

Mês 
Nº Nota 

Fiscal 

PACIENTES ADULTOS 

ACOMPANHANTES, 

RESIDENTES E 

AUTORIZADOS 

desjejum colação almoço merenda jantar ceia desjejum almoço jantar 

Jan 374508 9.605 6.290 8.933 9.793 8.643 9.792 3.925 5.726 2.645 

fev 375116 9.546 6.097 8.675 9.600 8.426 9.657 3.846 5.689 2.675 

mar 376506 10.920 6.883 10.066 11.037 9.378 11.095 5.741 8.295 3.427 

abr 377341 11.273 6.879 10.210 11.312 9.985 11.422 4.808 7.064 3.162 

mai 378656 11.439 7.169 10.195 11.370 10.126 11.645 5.293 7.832 3.433 

jun 380014 10.713 7.067 10.181 11.149 9.756 11.369 5.226 7.390 3.502 

Jul 381205 11.576 7.406 10.778 11.632 10.388 11.787 4.958 7.353 3.349 

ago 383209 11.087 7.233 10.347 11.138 9.949 11.308 4.996 7.025 3.403 

Set 384533 10.451 6.765 9.788 10.528 9.533 10.693 4.275 6.343 3.254 

out 
385950/

385952 
11.699 7.826 10.971 11.752 10.383 11.857 4994 6961 3698 

nov 387032 11.292 7.746 10.550 11.251 10.242 11.369 4.035 5.846 2.981 

dez 
000.000.

752 
10.010 6.457 9.486 9.897 8.927 10.012 3.392 5.033 2.639 
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Ressalte-se que o valor potencial referente a um possível prejuízo à Administração, apontado no 

Quadro anterior não considera os valores relativos a desjejum, merenda e ceia para pacientes 

adultos e desjejum para acompanhantes, residentes e autorizados, o que pode aumentar o valor 

quantificado de R$ 1.374.499,00. 

Ainda cumpre esclarecer que não consta no processo licitatório qualquer previsão acerca do 

pagamento, pela contratada, de despesas com água e luz, decorrentes de rateio entre os diversos 

setores do Hospital. Ademais, essas despesas estão diretamente relacionadas aos custos de 

produção da Comissaria Aérea Rio de Janeiro e, embora não tenham ficado a cargo da 

contratada, não se traduziram em redução de preços das refeições, mas, pelo contrário, 

implicaram maior onerosidade para o Hospital dos Servidores do Estado.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar o Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 

Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 
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encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 

sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

[....] 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral informam sobre a substituição da 

fiscalização do contrato e abertura de sindicâncias, mas não apresenta informação específica 

quanto à contratação antieconômica do serviço de alimentação hospitalar. Quanto à Direção 

anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no presente relatório. 

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para o ressarcimento ao erário de valores pagos acima dos preços praticados 

no mercado. 

 

Recomendação 002: 

Apurar responsabilidade de quem deu causa a contratação em valores acima dos praticados no 

mercado. 

 

Recomendação 003: 

Realizar de imediato a renegociação com a empresa para a adequação dos valores praticados no 

âmbito do Contrato aos preços de mercado. 
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Recomendação 004: 

Em situação de a empresa contratada não concordar com a manutenção do contrato com as 

adequações dos valores aos preços praticados no mercado, realizar novo certame licitatório com 

base em valores adequados aos praticados no mercado. 

 

 

2.1.3.2. CONSTATAÇÃO 

Impropriedades na execução do contrato celebrado entre o Hospital dos Servidores e a 

Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda., ocorrida em função de falhas na fiscalização, 

onerando indevidamente o contrato.  

 

Fato: 

O acompanhamento da execução do contrato celebrado entre a Comissaria Aérea Rio de Janeiro 

LTDA e o Hospital dos Servidores do Estado, decorrente do Pregão Presencial nº 102/2005 tem 

apresentado impropriedades em sua execução, decorrentes de falha na fiscalização de sua 

execução, listadas a seguir: 

a) Horário de funcionamento do refeitório no período noturno: o refeitório tem sido 

fechado às 19:30, muito embora o contrato preveja que o refeitório encerraria suas 

atividades às 21:00. A fiscal do contrato e Chefe do Serviço de Nutrição e Dietética 

informou, por meio do Memorando nº 177/11 SND/HSE, de 27/06/2011, que “à tarde e à 

noite não temos segurança: o refeitório funciona até às 19:30 e a cozinha 24 h/dia”.  

Cumpre esclarecer, entretanto, que de acordo com a subcláusula vigésima quinta do contrato, 

“caberá exclusivamente à contratada a responsabilidade pela guarda e vigilância dos materiais, 

dos gêneros, equipamentos e utensílios de sua propriedade utilizados no desempenho das tarefas 

contratadas”. Sendo assim, não cabe à Fiscal do Contrato alegar que o refeitório encerra suas 

atividades às 19:30 horas, sob a justificativa de não haver seguranças no local. Isso implica 

descumprimento de contrato sem penalização correspondente; conforme previsto na proposta de 

preços da vencedora, o refeitório deveria ser fechado às 21:00, sendo que a segurança do local é 

de responsabilidade da Comissaria Aérea Rio de Janeiro. Reduzindo o horário de funcionamento 

do refeitório, os custos com mão-de-obra e matéria-prima são diminuídos também, sem que haja 

redução do valor dos custos na composição dos preços das refeições fornecidas. 

A tabela a seguir foi apresentada pela Comissaria Aérea quando do envio de proposta para 

participação no certame, apresentando os horários previstos para funcionamento do refeitório: 

 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 2011.04115/006, de 01/07/2011, os diversos setores do 

hospital se manifestaram quanto ao horário de funcionamento do refeitório: 

Cirurgia Geral – Memo HSE nº 59/2011, de 24/06/2011: 

“[...] informo que consultei os médicos residentes, e as queixas foram de que as 

refeições servidas no refeitório central são de qualidade ruim e, devido ao horário 

Refeições Pacientes Creche 
Servidores e 

Residentes 
Acompanhantes 

Desjejum 7:00 às 8:00 - 7:00 às 8:00 7:30 às 8:00 

Colação 9:00 às 9:30 - - - 

Almoço 11:30 às 12:30 - 11:30 às 13:30 13:00 às 13:30 

Lanche da tarde 14:30 às 15:30 - - - 

Jantar 17:30 às 18:30 - 19:00 às 21:00 20:00 às 20:30 

Lanche noturno 20:30 às 21:00 - - - 
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estabelecido, os médicos que se encontram em cirurgia no Centro Cirúrgico, ficam 

impossibilitados de fazer tais refeições”.  

Setor de Urologia – Memorando nº 69/11, de 29/06/2011: 

“[...] 

- o não-funcionamento do serviço de nutrição no período noturno dificulta viabilizar 

dieta para internações que ocorrem neste horário”. 

 

Serviço de Medicina Nuclear – Memo HFSE/SMN nº 112/2011, de 22/06/2011: 

“[...] foram notados alguns problemas relativos ao horário de entrega dos lanches para a 

realização de cintilografias cardíacas.  

Em concordância com a Divisão de Nutrição, a entrega dos lanches com alto teor de 

gordura (queijo amarelo e leite), destinados aos pacientes que realizam cintilografias 

cardíacas, deve ser feita às 2ªs e 5ªs feiras pela manhã (8:00 h), o que muitas vezes não 

tem acontecido. Em tempo, esclarecemos que a falta destes lanches resulta em 

problemas na resolução das imagens, por vezes inviabilizando os exames”. 

 

b) Refeições fornecidas no refeitório com baixa qualidade: observou-se que o cardápio 

contempla apenas uma opção de proteína. Isso se reflete na qualidade das refeições, pois a 

variação do cardápio é necessária para uma dieta mais rica para aqueles que se alimentam 

diariamente no hospital.  

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201104115/006, de 01/07/2011, os diversos setores do 

hospital foram instados a se manifestar acerca da qualidade e da quantidade das refeições 

fornecidas pela Comissaria Aérea Rio de Janeiro LTDA: 

Setor de Nefrologia – Memorando nº 110 SENEFRO/HSE/MS, de 29/06/2011: 

“[...]comunicamos que temos 05 funcionários da SES que estão autorizados a fazerem 

suas refeições nas dependências do HFSE. Segundo informações dos mesmos, o 

contrato com a empresa não atende satisfatoriamente porque: 

1- o cardápio não é variado; 

2- a carne servida é muito dura; 

3- a quantidade servida é estipulada pela empresa fornecedora; 

4- a higiene no ambiente é ruim (baratas passeiam pelo ambiente)”. 

 

Setor de Hemodinâmica – HSE nº 57/2011 – CAC – Hemodinâmica, de 27/06/2011: 

“Informamos que este item fica restrito aos pacientes externos que vêm em jejum para 

fazer os exames diagnósticos. Enfatizamos que o referido lanche não está de acordo 

com as necessidades específicas dos pacientes. Sugiro orientação de uma nutricionista”. 

 

Unidade Pós-operatório – UPO/CTI – Memo nº 101/2011 A, de 22/06/2011: 

“A UPO ou CTI – Unidade 3 é um setor fechado onde exclusivamente os pacientes 

fazem refeições regulares. Existe a necessidade de que as refeições sejam identificadas 

para evitar equívocos. Os servidores não utilizam o refeitório, pois recebem auxílio 

alimentação no contracheque, entretanto o „kit lanche‟ (bolinho, guaraná, leite 
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achocolatado e pão) carece de variar nas opções, em especial do recheio do pão: 

apresuntado que não se apresenta agradável ao paladar e não tem aparência boa de 

conservação”. 

 

Setor de Dermatologia – Memorando Dermatologia/DIMEA/HFSE nº 53/11, de 27/06/2011: 

“[...] no que diz respeito à alimentação, que no caso do Serviço de Dermatologia é 

fornecida aos pacientes internados, acompanhantes e médicos residentes. As 

observações feitas com relação à alimentação dos pacientes são: falta de 

acompanhamento (visita) por parte das nutricionistas e com relação aos residentes: a 

quantidade reduzida de alimento fornecida”. 

 

c) Servidores autorizados a fazerem refeições no refeitório superam o quantitativo previsto no 

edital do Pregão nº 102/2005 o qual estabeleceu, em seu termo de referência, que 10 servidores 

estariam autorizados a realizarem refeições nas dependências do refeitório e às expensas do 

Hospital dos Servidores do Estado. Com base na planilha de servidores autorizados fornecida 

pelo Setor de Nutrição e Dietética do HFSE, atualmente há 52 funcionários autorizados a se 

alimentarem, implicando onerosidade contratual. 

 

d) Descontrole nos quantitativos fornecidos para banco de sangue e hemodiálise: em relação ao 

banco de sangue, comparou-se a relação de doadores mês a mês de fevereiro/2009 a 

dezembro/2010 com os quantitativos de lanches fornecidos anexados às respectivas notas fiscais 

de cada um desses meses. Em resultado, apurou-se uma divergência de 30% entre lanches 

fornecidos e doações de sangue. No que se refere à hemodiálise, apurou-se uma divergência de 

60% entre lanches fornecidos e pacientes atendidos entre fevereiro/2009 a dezembro/2010. Tais 

discrepâncias revelam descontrole entre a demanda efetiva e os lanches, onerando 

desnecessariamente o contrato e causando prejuízo à Administração. 

A tabela a seguir retrata a situação relatada: 

Mês/ano 

Banco Sangue Hemodiálise 

Qtde 

doações 

Qtde 

fornecida 

Qtde 

pacientes 

Qtde 

fornecida 

FEV/09 456 570 818 1.300 

MAR/09 679 860 855 1.352 

ABR/09 723 810 1.077 1.352 

MAI/09 741 820 916 1.300 

JUN/09 686 860 783 1.352 

JUL/09 645 945 831 1.404 

AGO/09 669 840 735 1.352 

SET/09 658 900 673 1.352 

OUT/09 703 920 798 1.404 

NOV/09 637 800 736 130 

DEZ/09 537 680 281 1.232 

JAN/10 651 760 786 1.248 

FEV/10 461 680 746 1.291 

MAR/10 685 930 739 1.053 
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ABR/10 541 750 626 1.001 

MAI/10 667 860 659 1.027 

JUN/10 637 880 648 1.014 

JUL/10 657 890 637 1.004 

AGO/10 548 890 371 849 

SET/10 699 850 416 918 

OUT/10 554 810 418 64 

NOV/10 746 810 347 734 

DEZ/10 560 780 450 824 

SOMA 14.540 18.895 15.346 24.557 

VARIAÇÃO (%) 29,95% 60,02% 

 

e) Problemas de limpeza nas dependências sob  responsabilidade da Comissaria Aérea Rio de 

Janeiro LTDA.  

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 2011.04115/006, de 01/07/2011, houve os seguintes 

relatos de setores do hospital quanto à limpeza dos setores sob responsabilidade da Comissaria 

Aérea Rio de Janeiro: 

Medicina Física e Reabilitação – Memo MFR nº 036/2011, de 29/06/2011: 

“[...] em relação ao serviço de alimentação utilizado por nossas residentes me foi 

relatado uma péssima qualidade em relação à limpeza do refeitório, sendo avistadas 

baratas com frequência”. 

 

Serviço de DIP – Memo nº 520/0611, de 24/06/2011: 

“Problemas:  

[...] 

1) refeitório sujo e mal-cheiroso no dizer de quem usa, presença de baratas; 

2) problemas com o triturador da pia: entupimento frequente que vaza na garagem com 

chuvas de alimentos que apodrecem; 

3) ver relatório da acreditação 2011 sobre o refeitório; 

4) inadequação alimentos: leite e/ou verduras de folha para pacientes com diarréia; 

5) pacientes com permanência acima de alguns dias reclamam da pouca variedade – 

sempre a mesma sopa”. 

Em que pesem os problemas atinentes ao horário de funcionamento do refeitório no período 

noturno, a qualidade questionável das refeições ali fornecidas, a limpeza das dependências sob 

responsabilidade da Comissaria, a fiscal do contrato não se prontificou no sentido de advertir ou 

multar a contratada, limitando-se a, simplesmente, assinalar o seguinte nas notas fiscais: “atesto 

com restrições”. Saliente-se que não houve qualquer glosa de valores decorrentes das restrições 

que, em última instância, apresentam-se inócuas. 
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 

Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 

sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

[....] 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral informam sobre a substituição da 

fiscalização do contrato e abertura de sindicâncias, mas não apresenta informação específica 

quanto aos fatos consignados na presente constatação.  

Embora tenham sido identificadas diversas falhas na execução dos serviços, não foram aplicadas 

sanções à contratada ou glosa de valores. 
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Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório. 

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para que o contrato de alimentação hospitalar seja adequadamente 

fiscalizado, incluindo a verificação do horário de funcionamento do refeitório, quantidade, 

qualidade das refeições e limpeza das instalações, mantendo registro próprio para a fiscalização 

do contrato. 

 

Recomendação 002: 

Aplicar as sanções previstas em contrato à contratada, nas situações em que forem identificadas 

falhas na execução dos serviços de alimentação hospitalar, depois de garantido o contraditório e 

a ampla defesa. 

 

 

2.1.3.3. CONSTATAÇÃO 

Falhas na condução da fase interna do Pregão nº 102/2005, quanto à designação do 

pregoeiro e equipe de apoio e realização de licitações, com exigências restritivas no Edital.  

 

Fato: 

O Pregão nº 102/2005, que teve por objeto a “contratação de empresa especializada para 

prestação dos serviços de nutrição e dietética, compreendendo o preparo, fornecimento e 

distribuição de refeições e dietas aos pacientes, acompanhantes, residentes e outros autorizados, 

com cessão de uso de instalações e equipamentos do Hospital dos Servidores do Estado”, foi 

adjudicado para a empresa Comissaria Aérea Rio de Janeiro, CNPJ nº 42.454.330/0001-05, no 

valor de R$9.795.768,00 (R$ 816.341,00 mensais), em 29/10/2005.  

A análise do processo identificou as seguintes falhas na condução do certame: 

a) Designação de pregoeiro em descumprimento ao disposto em Portaria específica: Para a 

condução do certame, a Portaria PT/HSE/MS nº 238, de 09/05/2005, designou o pregoeiro 

e sua equipe de apoio, que contou com a seguinte composição: 

 

PORTARIA/HSE/MS Nº 238, DE 09/05/2005 

Nome Cargo SIAPE Atribuição 

omissis Enfermeira 627521 pregoeira 

omissis 
Agente 

Administrativo 
638617 substituto pregoeira 

omissis  CPF 028.259.954-10 equipe apoio 

omissis Datilógrafo 652170 suplente 

 

 

Entretanto, anexou-se ao Processo a Portaria HSE/MS/nº 444, de 20/08/2003, que passou a ser 

utilizada no certame. De acordo com a Ata de Realização do Pregão Presencial nº 102/2005, de 

03/08/2005, o pregoeiro foi o servidor designado por uma Portaria de 2003, apresentada a seguir: 
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PORTARIA/HSE/MS/Nº 444, DE 20/08/2003 (fl. 401) 

Nome Cargo SIAPE Atribuição 

omissis 
Gerente Auxiliar - 

DAS 101.2 
1373402 pregoeiro 

omissis 
Gerente Auxiliar - 

DAS 101.2 
1173700 pregoeiro 

omissis 
Agente 

Administrativo 
1105091 equipe apoio 

omissis Datilógrafo 652170 equipe apoio 

omissis Enfermeira 627521 equipe apoio 

omissis Enfermeira 626784 equipe apoio 

 

A Ata de Realização do Pregão nº 102/2005 foi assinada pelos seguintes servidores: 

 

Nome Cargo SIAPE Atribuição 

omissis 
Gerente Auxiliar - 

DAS 101.2 
1373402 pregoeiro 

omissis 
Agente 

Administrativo 
638617 substituto pregoeiro 

omissis  CPF 028.259.954-10 equipe apoio 

 

Diante disso, o Pregão nº 102/2005 foi conduzido por um pregoeiro e equipe de apoio sem 

respaldo legal e, ademais, em descumprimento aos princípios da legalidade e impessoalidade, 

previstos no art. 37, caput da Constituição de 1988, considerando que a Portaria que havia 

designado o pregoeiro e a equipe de apoio para o exercício de 2005 foi desconsiderada.  

O Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro realizou os Pregões nºs 102/2005 

e 32/2011 visando, respectivamente, à “contratação de empresa especializada para prestação 

dos serviços de nutrição e dietética, compreendendo o preparo, fornecimento e distribuição de 

refeições e dietas aos pacientes, acompanhantes, residentes e outros autorizados, com cessão de 

uso de instalações e equipamentos do Hospital dos Servidores do Estado” e à “contratação de 

empresa para prestação de serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições no 

Hospital Federal dos Servidores do Estado”.  

A análise dos editais permitiu identificar exigências restritivas ao caráter competitivo nos 

Pregões sob exame, contrariando disposição da Lei nº 8.666/1993, descritos a seguir. 

Relativamente à documentação de qualificação econômico-financeira verificou-se que os editais 

trazem exigências vedadas pela Lei 8.666/93, tais como o contido nos itens 18 e 112 

respectivamente dos editais dos Pregões nºs 102/2005 e 32/2011, os quais exigem das empresas 

caução para garantia da proposta, no valor de 2% do valor do contrato. Já os itens 7.2.3.5 e 27 

respectivamente dos Pregões nºs 102/2005 e 32/2011 exigem das empresas interessadas a 

comprovação de possuir capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) da estimativa 

da contratação. 

Identificada a simultaneidade de exigência de garantia de proposta e capital social mínimo no 

Pregão nº 102/2005, o Chefe do Serviço de Licitações e Contratos (mat. 0626784) encaminhou 

correspondências às empresas que haviam retirado o edital. Cumpre esclarecer que a 

Administração não procedeu à republicação do edital para fins de atendimento ao princípio da 

publicidade, previsto no art. 37, caput da Constituição de 1988. Ressalte-se que o Pregão nº 

102/2005 contou com a participação de 3 apenas fornecedores. Ainda que identificada a falha no 

certame realizado em 2005, observa-se a reiteração dessa falha em 2011 sem haver qualquer 

menção à republicação ou à correção do edital, implicando, novamente, restrição à 

competitividade no certame. 
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As referidas exigências representam regras limitadoras da competitividade por constituírem 

ofensa ao disposto no art. 31, § 2º e do art. 3º, § 1º, I da Lei nº. 8.666/1993, que vedam a 

exigência simultânea nos instrumentos convocatórios de requisitos de capital social mínimo e 

garantias para a comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes. Nesse 

sentido, o Acórdão 170/2007 - Plenário, de 14.02.2007 - TCU, também propugna pela referida 

ilegalidade editalícia. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 

Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 

sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

[....] 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação, à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 
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Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral informam sobre a substituição da 

fiscalização do contrato e abertura de sindicâncias, mas não apresenta informação específica 

quanto aos fatos consignados na presente constatação. 

 

Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório. 

 

Recomendação 001: 

Nas futuras licitações, estabelecer somente exigências necessárias à contratação do objeto do 

certame, com vistas a minimizar o risco de restrição à competitividade do certame. 

 

Recomendação 002: 

Cumprir o que determina os arts. 9º e 10 do Decreto nº 5.450/2005, no que tange aos critérios de 

designação do pregoeiro e da equipe de apoio. 

 

Recomendação 003: 

Apurar responsabilidade em razão de exigências contidas no edital que restringiram o caráter 

competitivo da licitação. 

 

 

2.1.3.4. CONSTATAÇÃO:  

Superestimativa dos quantitativos de lanches fornecidos aos setores do Banco de Sangue e 

de Hemodiálise, com  indício de sobrepreço no montante de R$ 31.980,00 mensais, 

relativamente aos lanches servidos no Setor de Banco de Sangue, objeto do Pregão nº 

32/2011.  

 

Fato: 

O Pregão nº 102/2005, que teve por objeto a “contratação de empresa especializada para 

prestação dos serviços de nutrição e dietética, compreendendo o preparo, fornecimento e 

distribuição de refeições e dietas aos pacientes, acompanhantes, residentes e outros autorizados, 

com cessão de uso de instalações e equipamentos do Hospital dos Servidores do Estado”, foi 

adjudicado para a empresa Comissaria Aérea Rio de Janeiro, CNPJ nº 42.454.330/0001-05, no 

valor de R$ 9.795.768,00 (R$ 816.341,00 mensais), em 29/10/2005.  

Após análise dos autos, verificou-se que o objeto do certame apenas previu o cardápio de lanches 

para o Banco de Sangue, sendo que o quantitativo desses lanches foi acrescido por meio de 

Memorando s/nº 97/2008 SND/HSE, de 14/03/2008, encaminhado pela Chefia do Serviço de 

Nutrição à Divisão Administrativa e à Divisão Médica, sem pesquisa de preços e estudo de 

quantitativos diários necessários anexados ao processo para embasar o acréscimo na demanda 

diária de 100 unidades. 

No tocante ao lanche servido ao Setor de Hemodiálise, o certame não previu o fornecimento de 

lanches para aquele Setor, tendo sido este serviço acrescido por meio do mesmo Memorando 

citado acima, sem pesquisa de preços e estudo de quantitativos diários necessários anexados ao 

processo.  

O quantitativo diário de lanches para o Setor do Banco de Sangue e de Hemodiálise foi incluído, 

por estimativa, no 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 142/2005, celebrado em 23/12/2008, sendo 

100 unidades/dia, pelo custo unitário de R$ 3,44, para o Banco de Sangue e de 60 unidades/dia, 
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ao custo unitário de R$ 11,06, para o Setor de Hemodiálise, embora esse quantitativo se 

apresente incompatível com as sessões de hemodiálise mensais. 

Dos exames procedidos, destacam-se as situações a seguir elencadas, por Setor: 

 

I - Setor do Banco de Sangue 

Até o mês de Janeiro/2009 os lanches do banco de sangue vinham sendo incluídos nos lanches 

de setores fechados, o que não permitiu uma análise pormenorizada desse período. Com base nos 

dados de Janeiro/2009 a maio/2011, houve 634 doadores, em média, a cada mês, muito embora 

tenham sido fornecidos pela Comissaria 825 lanches para o Banco de Sangue/mês, em média. 

Sendo assim, constata-se um descontrole entre a demanda efetiva e os lanches entregues. Isso 

implica, portanto, realização de despesas em quantitativo bastante superior ao necessário. É 

válido reiterar que o quantitativo diário de lanches para o banco de sangue, a saber, de 100 

unidades/dia, ou de 2.200 mensais (22 dias úteis) revela-se incompatível com as doações 

mensais. 

Observou-se que o custo unitário de R$ 3,44 para o lanche/Banco de Sangue diverge do 

constante da planilha de quantidades/preços fornecida pela Comissaria, para a emissão da Nota 

Fiscal nº 361311, de 28/02/2009, onde constou o valor de R$ 4,16/unidade.  

A tabela a seguir detalha as doações mês a mês e os quantitativos fornecidos pela contratada: 

 

 

Por ocasião dos trabalhos da equipe de auditoria verificou-se que o Pregão Eletrônico nº 32/11 já 

havia sido homologado, mas o contrato não tinha sido assinado. Este previu o fornecimento de 

2.000 lanches para o banco de sangue/mês, pelo custo unitário de R$ 20,15 (despesa prevista de 

R$ 40.300,00/mês), representando um aumento de 484,4% em relação ao contrato anterior. O 

valor pago pelo lanche individual por força do contrato nº 142/2005 (Pregão nº 102/2005) é de 

Mês/ 

2009 

Qtde doações Qtde de 

lanches 

fornecida 

Mês/ 

2010 

Qtde 

doações 

Qtde de 

lanches 

fornecida 

Mês/ 

2011 

Qtde 

doações 

Qtde de 

lanches 

fornecida 

JAN/09 612 Sem 

informação 

jan/10 651 760 jan/11 816 915 

FEV/09 456 570 fev/10 461 680 fev/11 491 800 

MAR/09 679 860 mar/10 685 930 mar/11 735 835 

ABR/09 723 810 abr/10 541 750 abr/11 604 785 

MAI/09 741 820 mai/10 667 860 mai/11 599 890 

JUN/09 686 860 jun/10 637 880 -   

JUL/09 645 945 jul/10 657 890 -   

AGO/09 669 840 ago/10 548 890 -   

SET/09 658 900 set/10 699 850 -   

OUT/09 703 920 out/10 554 810 -   

NOV/09 637 800 nov/10 746 810 -   

DEZ/09 537 680 dez/10 560 780 -   

SOMA/ 

ANO 

7.746 9.005 SOMA/ 

ANO 

7.406 9.890 SOMA/ 

ANO 

3.245 4.225 

MÉDIA 

/MÊS 

645,5 818,6 MÉDIA/MÊS 617,2 824,2 MÉDIA/

MÊS 

649 845 
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R$ 4,16. Ressalte-se que o quantitativo estimado diverge da série histórica de doações, conforme 

já demonstrado no quadro acima. 

A tabela a seguir detalha os preços e a composição dos lanches do banco de sangue dos Pregões 

nºs 102/2005 e 32/2011: 

 

Pregão 
Valor (em 

R$) 
Qtde contratada Composição 

Pregão 

102/2005 
4,16  2.200  

- Refresco industrializado de frutas, embalagem individual 

(400 ml); 

- Biscoito (sal e/ou doce) embalagem individual; 

- Café (com ou sem açúcar); 

- Leite (com ou sem açúcar); 

- Sanduíche de frios; 

- Bolo; 

- Bombom; 

- Iogurte de frutas. 

Pregão 

32/2011 
20,15 2.000 

- Suco de fruta industrializado, embalagem tetrapack (200 

ml); 

- Biscoito (sal e/ou doce) embalagem individual; 

- Achocolatado embalagem tetrapack 200 ml com ou sem 

açúcar; 

- Sanduíche de frios com manteiga; 

- Bolo embalado individual; 

- Bombom; 

- Iogurte de frutas. 

 

Em inspeção física realizada em 06/07/2011 no Setor de Hemoterapia, a equipe identificou que 

os lanches do banco de sangue apresentaram uma pequena alteração em sua composição: o suco 

de 400 ml foi decomposto em guaraná de 290 ml e suco industrializado de 200 ml, podendo o 

doador optar por um deles no momento da refeição ou solicitar ambos para consumo.  

Destaca-se que tal alteração não refletiu nos preços praticados pela contratada, sendo que o 

cardápio do Pregão nº 32/2011 não sofreu alterações em relação ao do Pregão nº 102/2005, 

aspecto que não justifica o aumento de 484,38%, o que representa um sobrepreço de R$ 

31.980,00 mensais.  

No que se refere à qualidade dos lanches fornecidos, o Setor de Hemoterapia foi instado a se 

manifestar acerca do assunto por meio da Solicitação de Auditoria nº 201104115/006, de 

01/07/2011. Em resposta, a Chefe de Serviço informou, por meio do Memorando nº 145/2011, 

de 22/06/2011, que o “lanche do doador é sofrível (pão amassado, suco quente), funcionário 

displicente”. 

 

II – Setor de Hemodiálise 

A partir do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 142/2005, celebrado em 23/12/2008, formalizou-se 

o fornecimento desses lanches ao custo unitário de R$ 11,06, muito embora na planilha de 

quantidades/preços fornecida pela Comissaria para a emissão da Nota Fiscal nº 361311, de 

28/02/2009, já constasse o valor de R$ 13,37 para cada lanche, representando um aumento de 

20,89% em relação ao constante do termo aditivo, sem justificativas para o acréscimo no valor 

unitário.  

A tabela a seguir detalha as sessões de hemodiálise realizadas mês a mês e os quantitativos 

fornecidos pela contratada: 
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Com base nos dados de Fev/2009 a Dez/2010,  houve 667 sessões de hemodiálise em média, a 

cada mês, muito embora tenham sido fornecidos pela Comissaria 1.068 lanches para a 

hemodiálise/mês, em média, nesse período. Sendo assim, constata-se um descontrole entre a 

demanda efetiva e os lanches entregues que, inevitavelmente, são consumidos seja por pacientes, 

seja por quaisquer outras pessoas, ou que, simplesmente, serão descartados. Isso implica, 

portanto, realização de despesas em quantitativo bastante superior ao necessário.  

Por ocasião dos trabalhos da equipe de auditoria verificou-se que o Pregão Eletrônico nº 32/11 já 

havia sido homologado, mas o contrato não tinha sido assinado. Este previu o fornecimento de 

1.040 lanches para a hemodiálise/mês, pelo custo unitário de R$ 8,65, resultando em despesa 

prevista de R$ 8.996,00/mês. Ressalte-se que o Pregão nº 102/2005 ainda se encontrava vigente 

em junho/2011, sendo que o valor pago pelo lanche individual era de R$13,37 e que o 

quantitativo estimado diverge da série histórica de atendimentos aos pacientes, conforme 

destacado no quadro anterior.  

 

A tabela a seguir detalha os preços e a composição dos lanches da hemodiálise dos Pregões nºs 

102/2005 e 32/2011: 

 

 

  

Mês/ 

2009 

Sessões 

realizadas 

Qtde 

fornecida 

Mês/ 

2010 

Sessões 

realizadas 
Qtde fornecida 

JAN/09 - - JAN/10 786 1.248 

FEV/09 818 1.300 FEV/10 746 1.291 

MAR/09 855 1.352 MAR/10 739 1.053 

ABR/09 1.077 1.352 ABR/10 626 1.001 

MAI/09 916 1.300 MAI/10 659 1.027 

JUN/09 783 1.352 JUN/10 648 1.014 

JUL/09 831 1.404 JUL/10 637 1.004 

AGO/09 735 1.352 AGO/10 371 849 

SET/09 673 1.352 SET/10 416 918 

OUT/09 798 1.404 OUT/10 418 64 

NOV/09 736 130 NOV/10 347 734 

DEZ/09 281 1.232 DEZ/10 450 824 

SOMA/ 

ANO 
8.503 13.530 

SOMA/ 

ANO 
6.843 11.027 

MÉDIA 

/MÊS 
709 1.128 MÉDIA/

MÊS 
570 919 
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Pregão 
Valor (em 

R$) 

Qtde 

contratada 
Composição 

Pregão 

102/2005 
13,37 1.320 

- Suco natural de frutas (200 ml); 

- Café (100 ml); 

- Leite semidesnatado ou de soja (200 ml); 

- Bolo dietético (75 ml); 

- Biscoito embalagem individual (50 g); 

- Sanduíche variado (de acordo com o cardápio); 

- Açúcar (30 g) e/ou adoçante(10 g) – embalagem 

individual. 

 

Pregão 

32/2011 
8,65 1.040 

- Suco de fruta natural (200 ml); 

- Bolo dietético sabores variados (40 g); 

- Biscoito água, embalagem individual (30 g); 

- Sanduíches variados (de acordo com cardápio); 

- Açúcar individual em sache ou adoçante individual 

tipo sucralose em sachê. 

 

Em comparação com a composição dos lanches contemplados nos Pregões nº 102/2005 e nº 

32/2011 verifica-se pequenas diferenças que não são suficientes para justificar o valor praticado 

no pregão 102/2005, o que contribui, em primeira instância, para sustentar a tese de contratação 

desvantajosa para a Administração no Pregão nº 102/2005, dado que a mesma fornecedora 

apresentou, em fevereiro/2011, um valor 54,57% inferior ao valor apresentado no contrato 

anterior.  

A seguir, demonstram-se os valores que deixaram de ser economizados na execução do contrato 

com os serviços de fornecimento de lanches para o Setor de Hemodiálise, em razão do preço 

cobrado, comparativamente ao novo contrato. 

 

 
Lanches 

fornecidos 

Preço Pregão 

102/2005 

(em R$) 

(I) 

Valor pago 

(em R$) 

 

Preço Pregão 

32/2011 

(II) 

Valor pago 

(em R$) 

 

Diferença (R$) 

(I-II) 

Qtde paga 

2009 
13.530 13,37 180.896,10 8,65 117.035 56.284,80 

Qtde paga 

2010 
11.027 13,37 147.4310 8,65 95.383,6 45.872,30 

TOTAL 102.157,10 

 

Outra situação de comparação se dá entre os lanches servidos no Setor de Hemodiálise com os 

servidos no Setor de Banco de Sangue.  

Se compararmos os valores indicados para o lanche servido no Setor de Banco de Sangue e os 

referentes aos do Setor de Hemodiálise acima, considerando a similitude entre a composição dos 

dois Kits, conforme quadro a seguir, observa-se grande disparidade entre os custos dos lanches, 

não se justificando tal discrepância. 
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Pregão 
Valor 

(em R$) 

Qtde 

contratada 
Composição 

Pregão 

102/2005 
13,37 1.320 

- Suco natural de frutas (200 ml); 

- Café (100 ml); 

- Leite semidesnatado ou de soja (200 ml); 

- (*) Bolo dietético (75 ml);  

- Biscoito embalagem individual (50 g); 

- Sanduíche variado (de acordo com o cardápio); 

- Açúcar (30 g) e/ou adoçante(10 g) – embalagem 

individual. 

Pregão 

102/2005 
4,16 2.200 

- Refresco industrializado de frutas, embalagem 

individual (400 ml); 

- Biscoito (sal e/ou doce) embalagem individual; 

- Café (com ou sem açúcar); 

- Leite (com ou sem açúcar); 

- Sanduíche de frios; 

- Bolo; 

- Bombom; 

- Iogurte de frutas. 
      (*) bolo dietético - produzido pela própria Comissaria  nas dependências do HFSE 

 

 

Sendo assim, não é cabível tal discrepância de preços, diante da similaridade dos lanches e pelo 

fato de se tratar da mesma fornecedora.  

 

A seguir encontra-se detalhado o comparativo de preços entre os valores praticados para o lanche 

servido no Setor de Hemodiálise, se computado o valor do lanche servido no Setor do Banco de 

Sangue, em razão da similitude das composições: 

  

 
Lanches 

fornecidos 

Preço 

Pregão 

102/2005 

(em R$) 

(I) 

Valor pago 

(em R$)  

 

 

  

Preço 

banco 

sangue 

(em R$) 

 

(II) 

Valor 

compatível 

(em R$)  

 

 

Diferença (R$) 

 

(I-II) 

 

Qtde 

paga 

2009 

13.530 13,37 180.896,10 4,16 56.284,8 124.611,3 

Qtde 

paga 

2010 

11.027 13,37 147.4310 4,16 45.872,3 101.558,7 

TOTAL 226.170,00 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 

Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 
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Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 

sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

[....] 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Apesar de constar do Ofício n.° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral informam sobre a substituição da 

fiscalização do contrato e abertura de sindicâncias, mas não apresenta informação específica 

quanto aos fatos consignados na presente constatação.  

Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório. 

 

Recomendação 001: 

Providenciar a adequação dos quantitativos de lanches para o banco de sangue, e daqueles 

servidos para o Setor de Hemodiálise, pagos por refeições no HFSE.  

 

Recomendação 002:  

Realizar a renegociação com a empresa contratada para adequação dos valores dos lanches 

servidos no Setor de Banco de Sangue, promovendo novo procedimento licitatório, caso não 

obtenha êxito na renegociação do contrato.  
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Recomendação 003 

Nas próximas licitações a serem realizadas pela Unidade, além da cotação de preços usualmente 

realizada com empresas do ramo sediadas no Estado do Rio de Janeiro, utilizar outros 

mecanismos de busca de preços, tais como o CADTERC, o Sistema COMPRASNET, o cadastro 

de materiais e serviços do SIASG (CATSERV CATMAT), instituições governamentais oficias 

de pesquisa (IBGE, FGV, etc.) e/ou busca por preços praticados em outros hospitais das esferas 

federal, estadual e municipal, localizados em outros estados federativos, com fulcro no art. 15, 

inc. XII, alínea “b”, da IN MPOG/SLTI nº 02/2008 e nos Acórdãos nºs 3.070/2010, 3.072/2010, 

3.362/2010, 361/2011 e 1.789/2011 todos do Plenário do TCU.  

 

 

2.1.3.5. CONSTATAÇÃO 

Pagamentos indenizatórios de fornecimento de refeições aos pacientes, residentes, 

acompanhantes e autorizados do HFSE, sem cobertura contratual, no valor mensal de R$ 

1.206.162,94. 

 

Fato: 

O Pregão nº 102/2005, que teve por objeto a “contratação de empresa especializada para 

prestação dos serviços de nutrição e dietética, compreendendo o preparo, fornecimento e 

distribuição de refeições e dietas aos pacientes, acompanhantes, residentes e outros autorizados, 

com cessão de uso de instalações e equipamentos do Hospital dos Servidores do Estado”, foi 

adjudicado para a empresa Comissaria Aérea Rio de Janeiro, CNPJ nº 42.454.330/0001-05, no 

valor de R$ 9.795.768,00 (R$ 816.341,00 mensais), em 29/10/2005.  

O 7º Termo Aditivo prorrogou o prazo de vigência por 10 meses, incluindo repactuação de 

preços, a partir de 01/11/2009. Após sucessivos aditamentos, verificou-se que os pagamentos 

têm sido realizados sem respaldo contratual desde Novembro/2010, no valor mensal de R$ 

1.206.162,94.  

 Em 02/06/2011, o atual Diretor do HFSE, nomeado em 12/04/2011, encaminhou o Ofício nº 

0436/GABDIR/HFSE/MS abordando a situação dos processos sem cobertura contratual e 

informando o que segue: 

“[...] solicitamos a abertura de processos com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93 a 

fim de evitar qualquer solução de continuidade, bem como sérios e irreparáveis 

prejuízos aos usuários do Sistema Único de Saúde, até que o processo regular, que será 

realizado concomitantemente, esteja finalizado. 

Outrossim, informamos que solicitamos a abertura de processo de sindicância para 

apurar o pagamento indenizatório, como define a legislação vigente.” 

Em 07/06/2011, o Diretor do HFSE, por intermédio do Ofício nº 0516/GABDIR/HFSE/MS, 

encaminhou documento denominado “Relatório de Gestão – Preliminar” apresentando uma série 

de não conformidades em vários setores de suporte ao funcionamento do Hospital, incluindo o 

serviço de nutrição e dietética, informando o que segue: 

“O Serviço de Nutrição e Dietética, que se encontra em pagamento indenizatório à 

empresa Comissária Rio, tem contrato pronto, fruto de pregão realizado antes de nossa 

posse, apresentando valores muito majorados em comparação aos anteriormente 

praticados. Avaliação mais detalhada mostrou problemas na previsão do quantitativo 

de dietas e no valor unitário de alguns itens oferecidos. Foi determinada a realização 

de processo emergencial e anexamos, para vossa análise, o referido pregão – Anexo III 

–(em obediência ao artigo 116 da Lei 8112), com a proposta de cancelamento do 

referido certame devido aos indícios de irregularidades;” 
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Considerando que o contrato anterior foi objeto de sete termos aditivos, sendo cinco referentes à 

prorrogação de vigência, observa-se que houve morosidade na adoção de providências para nova 

contratação. Cabe ressaltar, que as impropriedades identificadas no pregão nº 32/2011 foram 

registradas em item específico do presente relatório.  

  

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 

Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 

sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmos assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

[....] 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação, à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex gestores, não foram apresentadas manifestações do ex 

Diretor do HFSE. 
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Análise do Controle Interno: 

A Administração não planejou adequadamente as aquisições dos serviços continuados de 

alimentação, dando causa a pagamentos indenizatórios sem cobertura contratual. 

Quanto às manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral do HFSE, cumpre informar que a 

partir de junho de 2011 foram encaminhados diversos expedientes à CGU-Regional/RJ tratando 

da situação das contratações do HFSE.  

Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório. 

Cabe ressaltar, que os subsequentes pagamentos indenizatórios evidenciam falhas de 

planejamento e inércia da administração para a efetivação de contratação aderente à legislação 

aplicável, em especial a lei 8.666/93, bem como a fragilidade dos controles internos do HFSE, 

situações já apontadas, inclusive, no Relatório de Auditoria Anual de Contas n.º 201108820, 

referente ao exercício de 2010, oportunidade na qual foram consignadas as recomendações 

transcritas a seguir: 

 

Item 1.1.4.3 – CONSTATAÇÃO (27) 

“Recomendação 1: 

Aprimorar o planejamento das aquisições de bens e contratações de serviços, 

iniciando tempestivamente o devido processo licitatório, com antecedência 

suficiente em relação ao término dos contratos vigentes, evitando a realização 

de contratação emergencial sem o devido processo licitatório.” 

 

Item 1.1.4.4 - CONSTATAÇÃO: (028).  

“Recomendação 1: 

Realizar os procedimentos licitatórios necessários para a contratação dos 

serviços essenciais ao HSFE que atualmente estão sendo prestados sem 

cobertura contratual. 

Recomendação 2: 

Realizar contratações emergenciais para os serviços sem cobertura contratual, 

pelo período estritamente necessário para a realização do devido procedimento 

licitatório, observado o inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, promovendo a 

apuração de responsabilidade pelos pagamentos por via indenizatória, nos 

termos do parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93 e Orientação 

Normativa AGU nº 04/2009.” 

As recomendações consignadas no Relatório de Auditoria Anual de Contas foram inseridas no 

Plano de Providências Permanente da UJ e suas implementações são objeto de monitoramento 

pela CGU. 

Ressalte-se, ainda, o constante da Orientação Normativa nº 04, de 1/04/2009, da Advocacia-

Geral da União (AGU): 

“A despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento da 

obrigação de indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único, da lei nº 8.666, 

de 1993, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe der causa.” 

Em 06/02/2012, o Diretor do HFSE encaminhou o Ofício nº 1012/2011/GABDIR/HFSE/MS, de 

28/09/2011, no qual informa os números de seis Processos de Sindicância Administrativa, 

referentes a pagamentos sem cobertura contratual, situações análogas à presente constatação, nos 

quais as comissões, em seus relatórios finais, sugeriram o “ARQUIVAMENTO”. Dos seis 

processos informados, dois foram encaminhados à CGU-Regional/RJ, contendo, em ambos, 

documento do atual Diretor Geral discordando do relatório conclusivo da comissão de 
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sindicância, embasado na opinião da Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro, 

entendendo ser necessária a realização de nova sindicância. 

Tal situação denota a dificuldade do HFSE promover, com seu próprio quadro funcional, a 

adequada apuração de responsabilidade pelas constatações evidenciadas pela CGU. 

 

Recomendação 001: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa à falta de cobertura contratual para os serviços de 

alimentação hospitalar, cumprindo o que determina a Orientação Normativa AGU nº 04/2009.  

 

 

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO  

                  DE SAÚDE 

Ação: 

 
ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA 

SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos usuários, 

em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do desenvolvimento de 

atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250061 HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO 

ESTADO 

Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

R$ 11.283.399,74 

Ordem de Serviço: 201111790 

Forma de Transferência: Execução Direta 

LAVANDERIA HOSPITALAR 

 

 

2.1.3.6.  CONSTATAÇÃO:  

Celebração de Termos Aditivos acima do limite de 60 (sessenta) meses estabelecido pela Lei 

nº 8.666/93. 

 

Fato: 

O Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE realizou o Pregão nº 103/04 para contratar 

empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia de roupas hospitalares, tendo 

sido sagrada vencedora a empresa Brasil Sul Indústria e Comércio Ltda.. Em 30/12/2004, o 

HFSE celebrou o Contrato nº 150/04, no valor anual original de R$ 4.115.459,52, cujo prazo de 

vigência inicial corresponde ao período de 01/01/2005 a 31/12/2005. 

Constatou-se por meio de análise documental a existência de nove Termos Aditivos ao Contrato 

nº 150/04, conforme delineado a seguir: 
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Termo Aditivo Objeto Data de 

Assinatura 

Vigência 

Contrato nº 150/04 Lavagem de roupa hospitalar 30/12/2004 01/01/2005 a 31/12/2005 

Termo Aditivo nº 01 Prorrogação de prazo de vigência 02/12/2005 01/01/2006 a 31/12/2006 

Termo Aditivo nº 02 Repactuação de preços 04/05/2006 01/05/2006 

Termo Aditivo nº 03 Prorrogação de prazo de vigência 29/12/2006 01/01/2007 a 31/12/2007 

Termo Aditivo nº 04 Acréscimo de 25% do objeto e 

repactuação de preços 

07/05/2007 01/05/2007 

Termo Aditivo nº 05 Prorrogação de prazo de vigência 06/12/2007 01/01/2008 a 31/12/2008 

Termo Aditivo nº 06 Repactuação de preços 17/04/2008 01/04/2008 

Termo Aditivo nº 07 Prorrogação de prazo de vigência 30/12/2008 01/01/2009 a 20/12/2009 

Termo Aditivo nº 08 Repactuação de preços 14/04/2009 01/04/2009 

Termo Aditivo nº 09 Prorrogação de prazo de vigência 30/12/2009 01/01/2010 a 31/12/2010 

 

Observa-se que o Contrato nº 150/04 foi aditivado por 72 meses, período este superior ao 

estabelecido pelo art. 57 da Lei nº 8.666/93, de 60 meses para serviços de caráter continuado. 

Para a celebração do Termo Aditivo nº 09, o Chefe do Setor de Serviço e Execução e 

Acompanhamento de Contratos alegou, em 23/11/2009, ser necessária a prorrogação excepcional 

do aludido contrato, pelos seguintes motivos expostos adiante: 

“(...) Embora este serviço tenha dimensionado o prazo para a execução de novo 

processo licitatório nº 33433.005012/2009-36, cuja abertura ocorreu em 06 de maio de 

2009 e de adotarmos forma de controle para que não haja interrupção dos serviços a 

serem executados de forma continuada, evitando prejuízos ou danos a esta Unidade 

Hospitalar somos sabedores, s.m.j. da possibilidade de não existir tempo hábil para a 

conclusão satisfatória do processo licitatório, em consequência fundamentalmente dos 

seguintes fatores: 

- A ausência de um crescimento sistemático de internações e procedimentos 

ambulatoriais que dificulta a projeção do quantitativo de roupas e do respectivo 

enxoval; 

- A complexidade do enxoval a ser locado nesta Unidade Hospitalar compreendo um 

rol com variedade de mais de 50 peças; 

- A demora por parte do serviço responsável pela elaboração do Projeto Básico em 

função da inexistência de mão de obra especializada para execução das Planilhas de 

Custos e Formação de Preços em conformidade com a IN SLTI/MPOG 02/08; 

- Atendimento à IN SLTI/MPOG 03/2009 que altera substancialmente a supra referida 

norma legal e consequentemente criando a necessidade de adequação dos Projetos de 

Trabalho em andamento (...)” 

Das justificativas expostas acima, conclui-se que não restou configurada a excepcionalidade 

alegada pelo HFSE para prorrogação do contrato em questão por prazo superior àquele permitido 

pela lei de licitações. Vale mencionar que a falta de planejamento e ineficiência administrativa 

não são fatores que justifiquem excepcionalidade ou emergência na contratação de empresas 
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para prestação de quaisquer tipos de serviços necessários para consecução das atividades 

finalísticas de uma determinada unidade. 

Em referência ao processo licitatório regulamentado pela Lei nº 8.666/93, cabe destacar que tal 

procedimento garante tratamento isonômico a todos aqueles interessados em contratar com a 

administração pública e visa obter a proposta mais vantajosa dentre todos os licitantes. A simples 

prorrogação de contratos além dos prazos previstos em Lei por ineficiência administrativa fere os 

princípios que regem a administração sejam eles a impessoalidade, a legalidade, a moralidade, 

publicidade e eficiência. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 

Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 
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sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

Em relação à prestação de serviços de lavanderia, foi elaborado um projeto básico e será 

dado prosseguimento à nova licitação, assim como também foi trocado o fiscal de 

contrato e aberta sindicância para apurar a responsabilidade do pagamento 

indenizatório. 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n.° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação, à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

Em sua manifestação, o atual Diretor do HFSE informou que dará prosseguimento à nova 

licitação. 

Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório, não restando caracterizada a excepcionalidade alegada pelo HFSE para 

prorrogação do contrato em questão por prazo superior àquele permitido pela lei de licitações. 

Em referência ao processo licitatório regulamentado pela Lei nº 8.666/93, cabe destacar que tal 

procedimento tem o objetivo de proporcionar tratamento isonômico a todos aqueles interessados 

em contratar com a administração pública e visa obter a proposta mais vantajosa dentre todos os 

licitantes. A simples prorrogação de contratos além dos prazos previstos em Lei por ineficiência 

administrativa fere aos princípios que regem a administração pública. 

 

Recomendação 001: 

Planejar adequadamente as contratações de serviços essenciais ao funcionamento do HFSE, 

iniciando os processos licitatórios com antecedência suficiente, a fim de evitar a prorrogação de 

contratos além do prazo previsto na Lei 8.666/93. 
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2.1.3.7. CONSTATAÇÃO 

Pagamentos por serviços de lavagem de roupa hospitalar sem cobertura contratual, no 

montante de R$ 2.087.117,53, decorrente de inércia do HFSE em promover o andamento 

do Pregão nº 16/2011 para prestação de serviços de lavandeira hospitalar.  

 

Fato: 

O HFSE abriu em 29/04/2009 o processo nº 33433.005012/2009-36 – Pregão 16/2011 - visando 

à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização de roupa, 

compreendendo a coleta, lavagem, desinfecção, distribuição, locação, recuperação e reposição de 

roupas, com mão-de-obra, em substituição à contratação anterior do exercício de 2004. 

 

Os documentos anexos ao processo, ora em comento, encontram-se organizados, 

cronologicamente, a saber: 

a) Memo nº 043/2009/SEACONT/HSE, datado de 29/04/2009, do Chefe do Serviço de 

Execução e Acompanhamento de Contratos, solicitando abertura do processo para 

referida contratação (fl. 01); 

b) Documento da Divisão de Administração – DIAD/HSE, datado de 30/04/2009, 

autorizando a abertura do processo (fl. 02); 

c) Documento datado de 11/05/2009, do Chefe do Serviço de Execução e 

Acompanhamento de Contratos, solicitando ao serviço de hotelaria da unidade 

hospitalar a elaboração de Projeto Básico e o respectivo Plano de Trabalho para 

prestação de serviços de lavanderia de roupas com fornecimento de locação, coleta, 

lavagem, desinfecção, distribuição e recuperação de roupas (fl. 03); 

d) Documento datado de 26/07/2010, do Chefe do Serviço de Execução e 

Acompanhamento de Contratos, informando à Divisão da Administração acerca dos 

motivos pelos quais o respectivo processo licitatório não foi realizado tempestivamente 

(fl. 04).  

Observa-se, de acordo como andamento do processo, que houve paralisação no andamento do 

processo licitatório, sendo que a Administração permaneceu inerte do período de 11/05/2009 a 

26/07/2010 na chefia do serviço de execução e acompanhamento de contratos. Cabe salientar, 

que por meio da Nota  nº 1559/2011/SAF/CJU-RJ/CGU/AGU, datada de 13/04/2011, a 

Consultoria Jurídica no Estado do Rio de Janeiro, após análise da minuta do edital e do contrato 

referentes ao Pregão nº 16/2011, constatou-se inúmeras impropriedades a serem sanadas. 

A partir de 01/01/2011, os pagamentos, decorrentes da contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de lavanderia de roupas hospitalares, foram realizadas sem cobertura 

contratual, totalizando até maio/2011 o montante de R$ 2.087.117,53, em favor da empresa 

Brasil Sul Indústria e Comércio Ltda. Ressalte-se que o último Termo Aditivo de nº 009 ao 

Contrato nº 150/04 teve seu prazo de vigência encerrado em 31/12/2010. 

  

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 
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Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 

sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

Em relação à prestação de serviços de lavanderia, foi elaborado um projeto básico e será 

dado prosseguimento à nova licitação, assim como também foi trocado o fiscal de 

contrato e aberta sindicância para apurar a responsabilidade do pagamento 

indenizatório. 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n.° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação, à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

Quanto às manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral do HFSE, cumpre informar que a 

partir de junho de 2011 foram encaminhados diversos expedientes à CGU-Regional/RJ tratando 

da situação das contratações do HFSE. Destacamos os seguintes expedientes, que guardam 

relação com o objeto em análise: 

- Ofício nº 0436/2011/GABDIR/HFSE/MS, de 02/06/2011, no qual o atual Diretor apresentou a 

situação dos processos sem respaldo contratual, dentre eles pagamentos indenizatórios à empresa 

Angel‟s, bem como informou ter solicitado a abertura de sindicância. 

- Ofício nº 0516/2011/GABDIR/HFSE/MS, de 07/06/2011, no qual o atual Diretor encaminhou 

Relatório Preliminar de Gestão, com registros de problemas administrativos, informando as 

providências em curso e destacando a gravidade da situação do HFSE. 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais VI - 131 

 

- Ofício nº 1012/2011/GABDIR/HFSE/MS, de 28/09/2011, no qual o atual Diretor informou o 

número dos processos e as portarias referentes às sindicâncias instauradas para apurar quem deu 

causa à prestação de serviços sem cobertura contratual. 

Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório. 

 

Recomendação 001: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa à falta de cobertura contratual para os serviços de 

lavanderia hospitalar, cumprindo o que determina a Orientação Normativa AGU nº 04/2009.  

 

Recomendação 002: 

Promover maior celeridade aos processos licitatórios em andamento, de modo que a 

Administração não venha a arcar com pagamentos sem cobertura contratual à empresa com 

contrato já expirado. 

 

 

2.1.3.8. CONSTATAÇÃO 

Incremento no quantitativo de pesagem de roupas limpas para posterior faturamento, sem 

justificativas técnicas, de mar/2010 a abr/2011, em comparação com os 14 meses 

imediatamente anteriores, o que pode ter gerado um prejuízo potencial de R$ 939.786,40.  

 

Fato: 

A empresa contratada para prestação de serviços de lavanderia de roupa hospitalar entrega, 

diariamente, roupas limpas ao HFSE em dois ou três horários distintos. Tais roupas são pesadas 

em balança eletrônica com acompanhamento de servidores da referida unidade hospitalar. No 

término do mês os quantitativos de pesagem diária manuscritos são repassados e consolidados 

em planilhas eletrônicas.  

Inicialmente, cabe destacar que os dados anotados pelos servidores diariamente não são 

arquivados pelo setor de rouparia do hospital, desta forma os valores constantes nas planilhas 

eletrônicas não se encontram respaldados por documentos que comprovem a fidedignidade dos 

registros constantes nos processos de pagamento. 

De posse dos Boletins de Movimento Hospitalar Geral do Sistema de Gerenciamento Hospitalar 

fornecido pela Direção do HFSE, relativo ao período de janeiro de 2009 a abril de 2011, 

contendo as médias de doentes atendidos por dia na aludida unidade, comparou-se as médias de 

roupas em Kg/paciente por dia do período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2010 com a média 

do período de março de 2010 a abril de 2011. Tais períodos foram escolhidos  em função do 

aumento no montante mensal de roupas lavadas a partir do mês de março de 2010. Na tabela a 

seguir, evidencia-se que a média mensal passou de aproximadamente 63 mil kg/mês (média 1) 

para 74,8 mil kg/mês (média 2),  observando-se o aumento de 15,87 % do quantitativo de roupas 

em Kg/doente dia entre os períodos em tela, sem o correspondente aumento de demanda.  
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Planilha de pesagem mensal – Exercícios de 2009/2010/2011 

Mês 
Peso Mensal 

(kg) 
Doentes/dia Kg/doente (dia) Mês 

Peso Mensal 

(kg) 
Doentes/dia Kg/doente (dia) 

 JAN/09       55.056,79  315,67           5,63  MAR/10       72.971,00  344,96           6,82  

FEV/09       59.616,41  342,10           6,22  ABR/10       74.972,00  339,90           7,35  

MAR/09       61.970,80  387,41           5,16  MAI/10       76.497,00  348,90           7,07  

ABR/09       65.142,95  367,96           5,90  JUN/10       76.390,00  349,13           7,29  

MAI/09       65.949,80  382,12           5,57  JUL/10       77.803,00  354,70           7,08  

JUN/09       61.178,45  372,16           5,48  AGO/10       75.280,00  346,90           7,00  

JUL/09       61.484,11  374,93           5,29  SET/10       72.783,00  331,63           7,32  

AGO/09       61.789,30  370,93           5,37  OUT/10       76.525,00  352,54           7,00  

SET/09       65.980,00  368,93           5,96  NOV/10       73.876,00  348,53           7,07  

OUT/09       64.886,00  366,80           5,71  DEZ/10       75.772,00  296,54           8,24  

NOV/09       64.896,00  362,03           5,98  JAN/11       77.635,00  319,77           7,83  

DEZ/09       64.874,89  270,22           7,74  FEV/11       74.852,00  371,71           7,19  

JAN/10       61.918,92  306,80           6,51  MAR/11       66.866,68  335,64           6,43  

FEV/10       65.910,00  318,07           7,40  ABR/11       74.580,00  349,23           7,12  

Média (1)       62.903,89     350,44  5,99  Média (2)      74.771,62 342,14            7,28  

Média (1) / Média (2) 15,87 % 

 

 

Fatos semelhantes aos aqui apontados já foram, também, relatados pelo Tribunal de Contas da 

União conforme trecho transcrito do TC 013.618/2003-0 – 2ª Câmara - Relatório de 

Levantamento de Auditoria – Hospital Geral de Bonsucesso, Instituto Nacional de Cardiologia 

Laranjeiras, Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia e Instituto Nacional do Câncer. 

“(...) 21.Outro aspecto, diz respeito aos quantitativos de roupas lavadas. Segundo 

informa a entidade (v.1, fls. 1), a „média real‟ do HFSE é de 2.100 kg/dia ou 63.000 

kg/mês (30 dias). Os dados relativos a 1999, anteriores ao contrato com a BRASIL 

SUL, apontam uma média de 64.399 kg mensais (V.1, fls. 3). 

Conforme a planilha citada, as médias de 2001 e 2002 alcançaram 70.960 e 73.786 kg, 

respectivamente. 

E mais, desde janeiro de 2003, não se repetiram montantes superiores a 70.000 kg, 

registrando-se tendência à estabilização em torno de 60.000 kg, isto é, o patamar de 

dezembro de 2000! Importa assinalar que, durante o período de realização desse 

trabalho, a imprensa nacional registrou, em17/9/2003, a realização de prisões em 

flagrante de funcionários do HFSE e do INTO, acusados de atuar em conluio com 

empregados da BRASIL SUL, no superfaturamento dos valores cobrados. 
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22. Há portanto elementos que permitem considerar-se a hipótese de um 

superfaturamento mensal de cerca de 10.000 kg, durante 24 meses ao custo unitário 

mínimo de R$ 3,25/kg, com prejuízo potencial ao Erário em torno de R$ 780 mil.  

(...)”. 

 

Os relatos expostos representam possível superfaturamento em média de 11.860 kg de roupas 

mensais durante o período de março de 2010 a abril de 2011. 

Em decorrência das discrepâncias apontadas na média do Kg de roupas lavadas, calculando o 

período de março de 2010 a abril de 2011, obtém-se os seguintes valores: 14 meses x 11.860 Kg 

(referente à diferença entre a média 1 e a média 2, de quilos de roupas limpas mensais) x 5,66 

R$/Kg= R$ 939.786,40 de prejuízo potencial. 

Com o intuito de também verificar a compatibilidade da pesagem no mês de junho/2011, esta 

equipe solicitou, durante inspeção física realizada em 14/06/2011, os documentos manuscritos 

contendo os valores pesados diariamente no mês de junho, visto que para este mês, tais 

documentos ainda se encontravam no setor de rouparia, o que permitiu checar os quantitativos 

lançados nas planilhas eletrônicas para faturamento.  

 

Observou-se que, para o período compreendido entre os dias 15 a 30 do mês de junho/2011, 

imediatamente posteriores à visita desta equipe ao setor de rouparia, para acompanhamento do 

processo de pesagem, a média diária de roupas entregues aumentou em 47,38% em comparação 

com a média do período entre os dias 01 e 14 do mesmo mês, sem que houvesse demanda que 

justificasse tal acréscimo.  

A tabela a seguir apresenta os pesos diários em Kg de roupas entregues no HFSE, as respectivas 

médias para os dois períodos mencionados, o número de pacientes atendidos por dia no hospital 

e a razão entre o peso em Kg de roupas limpas por pacientes/dia:  

 
Pesagens de roupas – Dias 1º a 30/06/2011 

Dias 

(A) 

Peso Kg/dia 

(B) 

pacientes/dia 

(C) 

(B) / (C) 

Kg/paciente 

Dias 

(E) 

Peso Kg/dia 

(F) 

pacientes/dia 

(G) 

(F) / (G) 

Kg/paciente 

   1   2.064,95               368       5,61    15      2.825,30               374       7,55  

   2   2.303,80               382       6,03    16       2.555,44               391       6,54  

   3   2.225,46               349       6,38    17      3.315,30               350       9,47  

   4    2.072,50               332       6,24    18       3.346,50               303     11,04  

   5    1.806,68               344       5,25    19      2.769,10               320       8,65  

   6    1.425,30               357       3,99    20      2.445,10               345       7,09  

   7    1.980,90               361       5,49    21      3.029,70               352       8,61  

   8   2.169,52               363       5,98    22       3.265,70               320    10,21  

   9   1.967,30               376       5,23    23       3.126,00               305    10,25  

 10   2.234,30               346       6,46    24      2.921,00               298       9,80  

 11    2.060,35               321       6,42    25       3.046,80               298    10,22  
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 12    1.777,70               342       5,20    26      2.752,75               325       8,47  

 13    1.544,70               366       4,22    27       2.510,00               347       7,23  

 14   2.060,20               388       5,31    28       2.592,50               361       7,18  

          29       2.928,60               361       8,11  

          30       3.215,40               357       9,01  

 Média    1.978,12          356,79       5,56    2.915,32          337,94       8,71  

Coluna (B) / (C) – representa Kg roupa limpa diária por doente para o período de 01 de junho a 14 junho de 

2011. 

Coluna (F) / (G) - representa Kg roupa limpa diária por doente para o período de 15 de junho a 30 junho de 

2011. 

 

Da tabela anterior, observa-se que a quantidade em Kg/dia de roupa por paciente aumentou de 

5,56 para 8,71, representando um acréscimo de 56,81%  entre o período de 15 a 30 de junho de 

2011, em relação à primeira quinzena, apesar da média do número de doentes atendidos por dia 

no hospital ter decrescido 5,28%  no segundo período do mês em comento, evidenciando a 

incompatibilidade dessas medições.  

Estes resultados obtidos corroboram a análise já realizada, relativa aos anos de 2009 a 2011, 

quanto à incompatibilidade das medições realizadas. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 

Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 

sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 
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as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

Em relação à prestação de serviços de lavanderia, foi elaborado um projeto básico e será 

dado prosseguimento à nova licitação, assim como também foi trocado o fiscal de 

contrato e aberta sindicância para apurar a responsabilidade do pagamento 

indenizatório. 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n.° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral corroboram as falhas identificadas na 

presente constatação e informam providências em andamento, tais como a substituição do fiscal 

de contrato e abertura de procedimento administrativo de apuração de responsabilidade.  

Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório.  

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para o ressarcimento de valores pagos indevidamente à empresa Brasil Sul, 

no âmbito dos serviços de lavanderia hospitalar, referentes ao superfaturamento no peso de 

roupas lavadas. 

 

Recomendação 002: 

Elaborar normativo interno estabelecendo o fluxo da execução e fiscalização do contrato de 

lavanderia hospitalar, incluindo o estabelecimento de procedimentos para a pesagem de roupas 

por servidor do quadro do hospital, inclusive em horários fora do expediente do HFSE. 

 

Recomendação 003: 

Apurar responsabilidade de quem deu causa à irregularidade apresentada.  

 

 

2.1.3.9. CONSTATAÇÃO:  

Superfaturamento nos serviço de lavanderia hospitalar com fornecimento de enxoval, 

ocasionando prejuízo calculado em R$ 3.362.138,74, no período de janeiro/2009 a 

abril/2011. 

 

Fato: 

Efetuou-se levantamento dos preços de referência dos serviços de lavanderia hospitalar com 

fornecimento de enxoval, objeto do Contrato nº 150/04. Para tanto, aproveitou-se o estudo 

técnico elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo que estabelece as diretrizes e preços de 

referência comuns para toda a Administração do aludido Estado.  
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Nesse estudo, que tratou do estabelecimento de diretrizes e parâmetros para orientar a 

contratação de Serviços de Lavanderia Hospitalar, elaborado com base no “Manual de 

Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco” (2007) da 

ANVISA, foram levantados os seguintes preços de referência de novembro de 2010, com revisão 

de 06/02/2011:  

  

SERVIÇOS  VALORES POR 

QUILO 

DE ROUPA (R$/kg) 

Processamento de Roupa - Lavanderia Externa 2,08 

Processamento de Roupa – Lavanderia Interna 1,51 

Processamento de Roupa e Locação de Enxoval 3,25 

 

Segundo consta do CADTERC, os preços de referência da tabela anterior foram obtidos 

incluindo todos os custos do serviço, tais como: Mão-de-Obra, Equipamentos e Instalações, 

Produtos Químicos, Embalagem, Transporte, Custo do Enxoval, Outros.  

 

Também foram realizadas pesquisas de preços no Sistema SIASG (cadastro de materiais e 

serviços – CATMAT e CATSERV), e no Comprasnet, em busca de preços de referência para o 

serviço de lavanderia hospitalar com fornecimento de enxoval, de maneira a aferir se o preço 

unitário cobrado pela empresa contratada estava compatível com o preço praticado pelas 

empresas nas licitações em outros órgãos, obtendo-se o preço médio de referência apresentado 

no quadro a seguir: 

 

Unidade Pregão nº Qtde (Kg) Valor Total (R$) Preço Unitário (R$) 

943001 - GOVERNO DO ESTADO DO 

CEARA (para o HGF – Hospital Geral de 

Fortaleza) 

26/2010 90000 182.777,75 2,03 

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE 

PERNAMBUCO (150 LEITOS) 

25/2010 30000 152.100,00 5,07 

MATERNIDADE MUNICIPAL DE PORTO 

VELHO/RO (30 leitos) 

28/2006 10518 42.072,00 4,00 

MÉDIA - 43506 125650 3,70 

Para as buscas no Sistema SIASG (“Consulta Linha de Fornecimento de Material e Serviço”) foram utilizados os 

códigos de serviço de números 12998 - Instalação e Montagem de Lavanderia Hospitalar / Industrial; 3786 - 

Lavanderia e Tinturaria; 13005 - Manutenção de Lavanderia Hospitalar / Industrial e 19542 - Prestação de Serviços 

de Lavanderia, sendo priorizada a prestação desses serviços em hospitais federais.  

 

Observando os preços de referência relacionados nas tabelas anteriores, o preço unitário médio 

na pesquisa do SIASG resultou em R$ 3,70/Kg, com fornecimento de enxoval. Se excluirmos o 

menor valor de R$ 2,08 para obter uma média mais apurada, o resultado seria de R$ 4,53 por 

quilo de média. Sendo assim, a média de R$ 4,53 com o preço obtido no CADTERC de R$ 

3,25/kg, resulta em uma média de R$ 3,89/kg. 
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Dessa forma, calculando o valor médio obtido em pesquisas, obtém-se superfaturamento de R$ 

3.362.138,74, de janeiro/2009 a abril/2011, conforme demonstrado a seguir: 

 

Mês 
R$/Kg  

(A) 

Total pago R$  

(B) 

R$/Kg - preço de 

mercado  (C) 

Total – preço de 

mercado (D) 
Sobrepreço 

jan/09 5,38 296.205,53 3,89 214.170,91 82.034,62 

fev/09 5,38 320.736,29 3,89 231.907,84 88.828,45 

mar/09 5,38 333.402,90 3,89 241.066,41 92.336,49 

abr/09 5,66 368.709,10 3,89 253.406,08 115.303,02 

mai/09 5,66 373.275,87 3,89 256.544,72 116.731,15 

jun/09 5,66 346.270,03 3,89 237.984,17 108.285,86 

jul/09 5,66 348.000,06 3,89 239.173,19 108.826,87 

ago/09 5,66 349.727,44 3,89 240.360,38 109.367,06 

set/09 5,66 373.446,80 3,89 256.662,20 116.784,60 

out/09 5,66 367.254,76 3,89 252.406,54 114.848,22 

nov/09 5,66 367.311,36 3,89 252.445,44 114.865,92 

dez/09 5,66 367.191,88 3,89 252.363,32 114.828,56 

jan/10 5,66 350.461,09 3,89 240.864,60 109.596,49 

fev/10 5,66 373.050,60 3,89 256.389,90 116.660,70 

mar/10 5,66 413.015,86 3,89 283.857,19 129.158,67 

abr/10 5,66 424.341,52 3,89 291.641,08 132.700,44 

mai/10 5,66 432.973,02 3,89 297.573,33 135.399,69 

jun/10 5,66 432.367,40 3,89 297.157,10 135.210,30 

jul/10 5,66 440.364,98 3,89 302.653,67 137.711,31 

ago/10 5,66 426.084,80 3,89 292.839,20 133.245,60 

set/10 5,66 411.951,78 3,89 283.125,87 128.825,91 

out/10 5,66 433.131,47 3,89 297.682,23 135.449,24 

nov/10 5,66 418.138,16 3,89 287.377,64 130.760,52 

dez/10 5,66 428.869,52 3,89 294.753,08 134.116,44 

jan/11 5,66 439.414,10 3,89 302.000,15 137.413,95 

fev/11 5,66 423.662,32 3,89 291.174,28 132.488,04 

mar/11 5,66 378.465,41 3,89 260.111,39 118.354,02 

abr/11 5,66 422.122,80 3,89 290.116,20 132.006,60 

Total - 10.859.946,85 - 7.497.808,00 3.362.138,74 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 
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Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 

sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

Em relação à prestação de serviços de lavanderia, foi elaborado um projeto básico e será 

dado prosseguimento à nova licitação, assim como também foi trocado o fiscal de 

contrato e aberta sindicância para apurar a responsabilidade do pagamento 

indenizatório. 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral corroboram as falhas identificadas na 

presente constatação e informam providências em andamento, tais como a substituição do fiscal 

de contrato e abertura de procedimento administrativo de apuração de responsabilidade.  

Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório. 

 

Recomendação 001: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa a contratação em valores acima dos praticados no 

mercado. 
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Recomendação 002: 

Adotar providências para o ressarcimento ao erário de valores pagos acima dos preços praticados 

no mercado.  

 

Recomendação 003: 

Realizar de imediato a renegociação com a empresa para a adequação dos valores praticados no 

âmbito do Contrato aos preços de mercado. 

 

Recomendação 004: 

Em situação de a empresa contratada não concordar com a manutenção do contrato com as 

adequações dos valores aos preços praticados no mercado, realizar novo certame licitatório com 

base em valores adequados aos praticados no mercado. 

 

 

2.1.3.10. CONSTATAÇÃO 

Descumprimento do objeto do contrato por parte da empresa prestadora de serviços, 

caracterizando baixa execução dos serviços contratados. 

 

Fato: 

Durante os trabalhos de campo, na sede do HFSE, foi disponibilizado acesso à pasta de arquivos 

do setor de rouparia. Dentre estes arquivos encontram-se diversos memorandos encaminhados 

pelo fiscal do contrato à empresa prestadora do serviço, dando ciência à empresa acerca de 

irregularidades na execução do objeto em tela.  

Do exposto a seguir, depreende-se que a empresa prestadora dos serviços de lavanderia de 

roupas hospitalares tem frequentemente descumprido cláusulas contratuais. Cabe destacar a 

entrega de roupas manchadas, velhas e rasgadas e de enxovais em quantitativos inferiores 

àqueles previstos representam baixa execução dos serviços contratados, visto que no valor 

unitário em R$/Kg encontra-se embutido o custo das roupas hospitalares. 

Os apontamentos ora em comento foram, também, objeto de observação de chefes de diversos 

setores desta unidade hospitalar. 

Adiante, encontram-se transcritos trechos dos documentos supracitados:  

“Há cerca de quinze dias as roupas lavadas recebidas diariamente não supre as 

necessidades mínimas dos diversos Serviços desta Unidade, pois as roupas são 

distribuídas de acordo com as grades existentes elaboradas pela equipe de 

enfermagem, estas grades são acrescidas de internações, paciente que vão ou voltam de 

cirurgias, pacientes que vão para exames e outros, então o consumo diário de roupa é 

muito grande e neste período não estamos conseguindo fornecer roupas se quer para 

completar as grades dos andares; Esta situação é impossível de entender, pois em 

menos de dois meses foram retiradas do estoque e colocadas em uso 1.100 lençóis, 

2.000 peças miúdas, como camisolas, fronhas, pijamas, traçados, peças cirúrgicas 

todas as peças novas, considerando as peças já em uso mais as peças novas, daria para 

abastecer com folga todas as necessidades tanto diárias como noturnas, o que não 

acontece, pois as peças encaminhadas para lavagem nunca retornam em sua 

totalidade. Um fato grave ocorreu no dia 17.05.2011, houve uma grande falta de 

cobertores, várias clínicas solicitavam e não tínhamos como atender,(grifo nosso) pois 

neste dia não retornou da lavagem um cobertor sequer, então pedimos ajuda a Chefia 

da Gerência de Contratos, que prontamente nos ajudou entrando em contato com a 

empresa, solicitando que fossem enviados cobertores para a Unidade com a máxima 
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urgência o que foi atendido, porém os cobertores fornecidos estavam velhos, rasgados 

e alguns até com mau cheiro nos sentimos envergonhados de encaminhar tais peças aos 

pacientes internados nesta Unidade, o que tivemos que fazer, pois a necessidade era 

gritante; O que nos espanta é que existem 800 cobertores novos em ótimo estado que 

pertencem ao enxoval desta Unidade e que estão em uso, então se pergunta onde estão 

estes cobertores? A onde(sic) estão as 48.000 peças de roupas que fazem parte deste 

enxoval? Que consta no Contrato de locação, pois é obrigação da empresa manter este 

quantitativo dentro da Unidade e em uso. O que se pode pensar é que a empresa Brasil 

Sul empresta peças de roupas destinadas ao HFSE para outras Unidades, pois a 

grande quantidade de roupas, lençóis, cobertores que são colocados em uso daria para 

suprir as necessidades com grande folga. Pelo exposto solicitamos que seja verificado 

junto à empresa para que as roupas pertencentes ao enxoval do HFSE sejam devolvidas 

após a lavagem todos os dias, e que não sejam emprestadas para outras Unidades.” 

(23/05/2011) 

e 

“Solicitamos com urgência o conserto da balança de pesagem de roupa limpa deste 

Setor, levando em conta a mudança da Direção Geral desta Unidade o que está 

acarretando fiscalizações através de visitas de todos Gestores e Assessores da nova 

Direção, informando ainda que a balança que está sendo usada não foi aferida para o 

ano de 2011 o que poderá causar sérios problemas para esta Chefia e para sua 

Empresa, pois seremos chamados a atenção por falha de V. Sª. (grifo nosso)” 

(11/05/2011) 

e 

“Através desta viemos mais uma vez solicitar a essa Empresa que se digne a cumprir o 

acordado firmado verbalmente e o existente em cláusulas contratuais já solicitadas em 

outras correspondências, informando que a falta de roupas, principalmente cirúrgicas 

está tornando difícil a execução dos serviços deste Setor, e que a média diária de 

confecção é de setenta pacotes/dia (grifo nosso), ou seja, setenta pacotes de lapas, 

setenta pacotes de capotes e assim por diante, informamos que cada pacote leva de 

duas a quatro peças sendo um total de 300 peças necessárias diariamente, e que as 

roupas clínicas não são suficientes para atender a todas as clínicas e estando o estoque 

zerado não estamos podendo repor a falta das roupas, quanto as solicitações feitas na 

correspondência anterior estamos reafirmando a falta de carros de transporte, 

uniformes, ventiladores e a entrega do enxoval 2010, informando mais uma vez que as 

solicitações feitas são para atender as exigências do Serviço de Vigilância Sanitária.” 

(30/06/2010) 

e 

“Através desta viemos mais uma vez solicitar a essa Empresa que se digne a 

providenciar roupas cirúrgicas, tais como fronha de mayo, pano de pacote, lençol 

duplo, campo simples e fenestrado e pijamas cirúrgicos, informando que a falta dessas 

peças estão causando sérios problemas junto ao Serviço de Cirurgia, informando que a 

média diária de confecção é de setenta pacotes/dia, ou seja, setenta pacotes de lapas, 

setenta pacotes de capotes e assim por diante, informamos ainda que cada pacote leva 

de duas a quatro peças sendo um total de 300 peças necessárias diariamente, pelo não 

atendimento as solicitações anteriores, teremos que levar o problema aos Serviços 

competentes para que adote providências junto a essa Empresa.” (14/07/2010) 

e 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Visite o Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e fiscalize o uso dos recursos públicos federais VI - 141 

 

“Após vários contatos telefônicos a essa Empresa, com a solicitação de roupas para 

atender as necessidades diárias desta Unidade sem obtermos êxito no atendimento em 

pelo menos 50%, descrevemos abaixo as necessidades básicas para melhor 

entendimento por parte dessa Empresa e para que este Serviço atenda a esta Unidade: 

 

Considerando que existem 520 leitos de pacientes internos com a troca de roupa diária, 

para cada leito é necessário: 

02 lençóis clínicos 

01 traçado 

01 fronha 

01 camisola, pijama ou robe 

01 colcha 

01 cobertor 

Considerando que a média de internações por dia é de 50, mesmo que esta roupa já 

tenha sido trocada; quando da alta de um paciente e a internação de outro troca-se 

toda a roupa do leito outra vez, sendo necessária o mesmo quantitativo descrito acima.  

Considerando a existência de pacientes externos (Ambulatório) e que o gasto 

diário para atendimentos as diversas clínicas é de: 

130 lençóis clínicos 

160 lençóis de maca 

15 fronhas 

20 pijamas 

60 camisolas 

40 traçados 

50 capotes de isolamento 

20 cobertores 

20 colchas 

25 Pijamas cirúrgicos 

30 panos de pacote de cada tamanho 

10 campos simples 

10 campos fenestrados 

10 campos fenestrados especial 

 

Considerando que existem 03 Centros cirúrgicos e cada gasta o que se segue: 

 

Centro Cirúrgico Geral com média de 60 a 68 cirurgias/dia com o uso de lapas 

cirúrgicas, capotes, pijamas cirúrgicos, campos simples, campos fenestrados, opas, 

traçados, lençóis simples, oleados e oleados de mayo. 

Lapas: 

03 lençóis cirúrgicos 

02 fronhas de mayo 

01 lençol duplo 

01 pano de pacote tamanho G 

Capotes: 

Pacote com quatro capotes cada, considerando que a média é de cinco profissionais em 

campo em cada cirurgia, são necessários no mínimo de 350 unidades de capote por 

dia. 

Pijamas: 

Conforme descrito acima, porém o uso é estendido a equipe de enfermagem, 

instrumentadoras e médicos residentes, sendo necessário 500 pijamas/dia. 

Campos: 
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Simples pacote com 03 em cada, sendo um pacote para cada cirurgia 

Fenestrado pacote com dois em cada, sendo um pacote para cada cirurgia. 

Opas: 

03 em cada pacote, sendo cinco pacotes/dia. 

Traçados: 

02 em cada pacote, sendo cinco pacotes/dia. 

Lençol Simples o mesmo descrito no item anterior. 

Oleados cinco diariamente: 

Além da descrição detalhada acima todos os pacotes são envolvidos em panos de 

pacote G, M, P e PP.   

 

Centro Cirúrgico Oftálmico e Ambulatorial. com média de 40 cirurgias/semana  

Lapas: 40/semana para cada 

Capote: 40/semana para cada 

Campos simples: 40/semana para cada 

Campos fenestrados: 40/semana para cada 

Pijamas: 25/dia para cada 

Robe: 15/dia para cada 

Lençóis: 25/dia para cada 

Alertamos para que fique bem claro, as necessidades descritas acima são para 

Serviços específicos e diariamente com roupas estéreis, e além dessas 

necessidades existem os Serviços que são atendidos semanalmente também com 

roupas estéreis tais como: Hemodinâmica, Clínica Médica, U.P.O., Cirurgia 

Vascular, Coronária, U.T.I Neonatal, Hemodiálise, Cirurgia Geral I, Radiologia, 

Dermatologia  U.M.F, Lactário e Farmácia.   Para todos estes Serviços são 

preparados pacotes com roupas estéreis todos os finais de semana. 

Então como comprovado pelos números acima as roupas que são entregues nesta 

Unidade diariamente não são suficientes para atender as necessidades mínimas 

(grifo nosso), e que já ocorreu suspensão de cirurgias por falta de lapas e de 

capotes, e várias clínicas vem reclamando da pouca roupa entregue nos diversos 

Serviços, o que deve se entender e que esta Unidade apesar de não ter uma 

grande emergência existem muitas clínicas e vários serviços que atendem a uma 

grande população e que os pacientes internos devem ser tratados com dignidade, 

tomando banho todos os dias com troca de roupas tento vestuário como enxoval 

é o mínimo que se deve oferecer.”(22/03/2011) 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 

Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 
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sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

Em relação à prestação de serviços de lavanderia, foi elaborado um projeto básico e será 

dado prosseguimento à nova licitação, assim como também foi trocado o fiscal de 

contrato e aberta sindicância para apurar a responsabilidade do pagamento 

indenizatório. 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n.° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral corroboram as falhas identificadas na 

presente constatação e informam as providências em andamento, tais como a substituição do 

fiscal de contrato.  

No entanto, não foram detalhadas as ações em curso para exigir que a contratada cumpra suas 

obrigações contratuais, nem foram informadas as medidas para aplicação de penalidades em 

função de recorrentes falhas da empresa. 

A deficiência de controle da execução contratual no HFSE possibilita que o fiscal de contrato 

ateste a prestação de serviços que não foram integralmente executados pela empresa contratada. 

Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório. 
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Recomendação 001: 

Adotar providências para que o contrato de lavanderia seja adequadamente fiscalizado, incluindo 

a verificação da execução de itens previstos no instrumento contratual, nos termos da IN 

SLTI/MPOG nº 02/2008 e seu anexo IV, Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação de 

Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra. 

 

Recomendação 002: 

Aplicar à contratada as sanções previstas em contrato nas situações de descumprimento de 

obrigações contratuais, de acordo com o art. 87 da Lei nº 8.666/93.  

 

 

2.1.3.11. CONSTATAÇÃO 

Descumprimento de determinação expedida pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 

nº 576/2004 - 2ª Câmara, que determinou ao Hospital Federal dos Servidores do Estado 

que exigisse a apresentação de documentos de controle de pesagem por parte da empresa 

de lavanderia.  

 

Fato: 

O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão TCU nº 576/2004 - 2ª Câmara, determinou 

à Direção-Geral do HFSE que:  

“9.18.18 exija da empresa contratada para a prestação de serviços de lavanderia 

que forneça, em cada entrega, um documento, a ser incluído no respectivo processo 

de pagamento, que discrimine o total de peças e o respectivo peso;” 

 

As roupas limpas são entregues pela empresa contratada nas dependências do HFSE diariamente, 

todavia não existe um documento enviado pela empresa discriminado o total de peças e o 

respectivo peso entregue. As roupas são pesadas no setor de rouparia e as anotações dos 

servidores do HFSE não são arquivadas naquele setor, impossibilitando a verificação da 

fidedignidade dos valores consolidados nas planilhas eletrônicas mensais. 

Nos arquivos eletrônicos do setor de rouparia, encontra-se documento datado de 14/07/2010, no 

qual a fiscal do presente contrato informa ter tomado as seguintes providências com relação às 

determinações do TCU por meio do aludido Acórdão:  

“(...) 9.18.18 – Já foi solicitada a Empresa que a partir desta data encaminhe a cada 

entrega documento constando o total de peças e não só de peso; esclarecendo que já é 

incluso no Processo de pagamento o total mensal de peças/Kg. E Controle mensal de 

Peso do Setor de Rouparia(...).” 

Contudo, as providências referentes ao item 9.18.18 não foram efetivamente implementadas pelo 

setor de rouparia do HFSE.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 
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Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 

sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

Em relação à prestação de serviços de lavanderia, foi elaborado um projeto básico e será 

dado prosseguimento à nova licitação, assim como também foi trocado o fiscal de 

contrato e aberta sindicância para apurar a responsabilidade do pagamento 

indenizatório. 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n.° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral corroboram as falhas identificadas na 

presente constatação e informam as providências em andamento, tais como a substituição do 

fiscal de contrato. No entanto, não foram detalhadas as ações em curso para a implementação da 

determinação do Acórdão TCU nº 576/2004 – 2ª Câmara. 

A deficiência de controle da execução contratual no HFSE possibilita que o fiscal de contrato 

ateste a prestação de serviços que não foram integralmente executados pela empresa contratada, 

como constatação consignada em item específico do presente relatório, referente a incremento na 

pesagem de roupas lavadas, sem justificativa técnica para sua ocorrência. 
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Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório. 

 

Recomendação 001: 

Estabelecer ferramentas de controle de pesagem e quantidade de peças entregues pela contratada, 

exigindo que, em todas as entregas, a empresa apresente documento contendo essas informações, 

as quais devem ser anexadas aos processos de pagamento, com fulcro no Acórdão TCU nº 

576/2004 – 2ª Câmara. 

 

 

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 10302122062170123 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e 

de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES 

DO ESTADO 

Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

R$ 11.186.405,62   

Ordem de Serviço: 201111791 

Forma de Transferência: Execução Direta 

SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR 

 

 

2.1.3.12. CONSTATAÇÃO 

Restrição à competitividade do Pregão Eletrônico nº 70/2008 por meio de exigência de 

inscrição ou registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN, bem como de 

possuir profissional de nível superior com reconhecimento no COREN em seu quadro 

permanente, sem estar devidamente fundamentada no processo.  

 

Fato: 

Em análise ao Processo nº 33433.000101/2008-13, relativo ao Pregão Eletrônico nº 70/2008, 

para aquisição de “serviços especializados de limpeza técnica-hospitalar, limpeza e asseio 

condominial”, cuja contratação foi da empresa Trade Building Engenharia e Serviços Ltda., 

mediante Contrato nº 26/2008, no valor de R$ 6.880.947,29, no período inicial de 12/08/2008 a 

11/08/2009, constatamos as seguintes exigências no Item 9.4.1 e 9.4.2 do edital: 

“9.4.1 – Inscrição ou registro no Conselho Regional de Administração (CRA) e no 

Conselho Regional de Enfermagem (COREN) devendo estar em situação regular junto 

aos referidos Conselhos, de acordo com apresentação de certidão ou documento 
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equivalente, atualizado, apresentando provas de quitação da empresa e dos 

responsáveis técnicos para o exercício corrente. 

9.4.2 – Comprovações da licitante de possuir em seu quadro permanente, profissionais 

de nível superior, ou seja, responsáveis técnicos detentores de atestados de 

responsabilidade técnica, devidamente reconhecidos pelo CRA – Conselho Regional de 

Administração em nome da empresa e dos técnicos e pelo COREN – Conselho Regional 

de Enfermagem.” 

Houve tentativa de impugnação por parte de cinco empresas, sendo que o pregão, deflagrado em 

01/07/2008, contou com a participação de 15 licitantes, sendo que somente uma empresa 

participou do certame amparada por liminar. 

Além disso, por meio dos expedientes a seguir, Memorando nº 70/11–Urologia, datado de 

29/06/11, Memo nº 152/2011, datado de 04/04/2011, HSE nº 341/2011, datado de 27/06/2011, 

HSE CCIH 44/11, datado de 24/06/2011 e Memorando Interno 153-06-2011-GABDIR, datado 

de 27/06/2011, foram apontadas falhas na execução contratual, tais como limpeza deficiente de 

algumas áreas, falta de material, utilização inadequada de sacos plásticos na enfermaria, dentre 

outras fragilidades que, em conjunto, comprometem a execução adequada do contrato e 

demonstram a falta de fiscalização, a qual o contrato estava submetido.  

Essas evidências constatadas corroboram com a tese de que a exigência de profissional 

registrado no COREN impactou na competitividade do certame, e não tem relação direta com a 

qualidade necessária à prestação dos serviços de limpeza hospitalar contratados.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 
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Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 

Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 

sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

Sendo mais especifico quanto às prestações de serviços que foram objeto de auditoria, 

informamos que tanto a prestação de serviço de vigilância como a de limpeza, foram 

trocados os fiscais de contrato e serão tomadas todas as providências para sanar as 

irregularidades. 

[....]” 

Em que pese constar do Ofício n° 3036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral corroboram as falhas identificadas na 

presente constatação e informam que foram adotadas providências para a substituição dos fiscais 

de contrato, mas não apresentam informações específicas sobre as ações promovidas para a 

realização de nova licitação sem cláusulas restritivas. 

Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório. 
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Recomendação 001: 

Apurar responsabilidade a quem deu causa a exigências contidas no edital que restringiram o 

caráter competitivo da licitação. 
 
 

2.1.3.13. CONSTATAÇÃO 

Falhas reiteradas na execução dos serviços de limpeza, sem a aplicação das sanções 

previstas em contrato. 

 

Fato: 

Na análise do Processo nº 33433000101-2008-13, verificamos o documento HSE nº 199-2008, 

datado de 09/10/2008, do Chefe do CTI informando que “o material fornecido pela empresa 

contratada continua não atendendo às [...] necessidades, conforme especificação abaixo: 

- Das 13 (treze) lixeiras solicitadas pela Gerente de Enfermagem, recebemos somente 05 

(cinco). 

- A quantidade de papel-toalha é insuficiente, além da qualidade do material sofrer 

oscilação. 

- A quantidade de sabão líquido é insuficiente. 

- A quantidade de saco de lixo (verde) e de saco “patogênico” (branco) é insuficiente. 

- A qualidade do papel higiênico é muito ruim. 

A carência dos citados materiais agrava-se nos fins-de-semana.” 

 

À fls. 1086 do referido processo, o Diretor-Geral do Hospital dos Servidores do Estado 

encaminhou o aviso de advertência à empresa por meio do despacho GABDIR/HSE/MS/RJ nº 

2921, datado de 05/11/2008.  

Em inspeção física nos diversos departamentos do hospital, constatamos que há falhas na 

execução dos serviços de limpeza pela empresa Trade Building Engenharia e Serviços Ltda, em 

geral nas áreas comuns, tais como lixo acumulado, banheiros sujos, ausência de reposição de 

postos de trabalho em caso de faltas, etc. Houve registro fotográfico de algumas situações. 

Abaixo, listamos alguns relatos sobre o serviço prestado. 

A responsável do setor de Urologia informou, por meio do Memorando nº 70/11–Urologia, 

datado de 29/06/2011, “os principais pontos falhos” no setor: inadequação das lixeiras; ausência 

de limpeza de tetos, janelas e ventiladores;  material de proteção individual dos funcionários 

insuficiente; dificuldade na substituição de funcionários faltosos; utilização errônea de sacos 

plásticos das enfermarias (ausência de uso do saco plástico branco). 

A responsável pela Enfermagem da Oftalmologia informou, por meio do Memo nº 152/2011, 

datado de 04/04/2011, que há “falta de material mínimo para a realização de uma limpeza 

adequada em ambiente hospitalar: panos, Bombril, cloro, desinfetantes (oferecidos em 

quantidade irrisória ou então em soluções muito diluídas), falta de carrinho de transporte de água 

e material para limpeza,  escadas para limpeza de locais mais altos”. Também informa a 

“inexistência de limpeza das vidraças pelo lado de fora, o que possibilita o acúmulo de sujidades, 

que podem provocar a recuperação dos pacientes.” 

A responsável técnica pelo serviço de Farmácia informou, por meio do documento HSE nº 

341/2011, datado de 27/06/2011, que “freqüentemente os encarregados de limpeza deslocam os 

funcionários lotados na Farmácia para execução de serviços de limpeza em outros setores do 

hospital.” Também, ressalta a responsável técnica que “há necessidade de uma constância maior 

no que se refere à limpeza do elevador de acesso à Farmácia” e, “no caso de falta de funcionários 

da limpeza, nem sempre a empresa disponibiliza outro funcionário para execução dos serviços.”  
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Mediante documento datado de 24/06/2011, o Gerente de Enfermagem do Serviço de Cirurgia 

Pediátrica informa que o material de limpeza, “apesar de o fornecimento ser regular a 

aparentemente ter melhorado a qualidade destes produtos fornecidos, eles são distribuídos em 

recipientes reaproveitados, enviados para o setor já diluídos, sem data de validade, 

nome/matrícula do responsável e sem o percentual de concentração.” 

Por meio do documento HSE CCIH 44/11, datado de 24/06/2011, a Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar realiza as seguintes considerações: 

“- A limpeza de áreas de circulação do HFSE, principalmente escadas, é deficiente. 

Com freqüência, há acúmulo de poeira, papéis, insetos mortos e sapatilhas usadas do 

Centro Cirúrgico, por exemplo. 

- A garagem subterrânea, com as obras do entorno do HFSE, encontra-se com muita 

poeira. 

- O sabão líquido utilizado em enfermarias é bastante diluído, dificultando a formação 

de espuma e limpeza das mãos. Além disso, algumas enfermarias não possuem 

dispensador para sabão líquido; este fica acondicionado em garrafas plásticas ou frascos 

não padronizados.  

- Muitos postos de enfermagem não possuem porta papel-toalha. O pacote de papel-

toalha fica dentro de caixas plásticas ou metálicas, em cima da pia.” 

Os responsáveis do Serviço de Laboratório informaram, por meio do Memorando 

Interno 153-06-2011-GABDIR, datado de 27/06/2011, que “[....] Todas as necessidades 

levantadas e cobradas têm sido atendidas pelos responsáveis pelo Serviço de Limpeza, 

com algumas descontinuidades no fornecimento das caixas para descartes de perfuro-

cortantes, que tem obrigado o Laboratório a cobranças mais firmes.”  

 

Por meio do Memo nº 41/11, o Chefe do Serviço de Odontologia informa que há as seguintes 

deficiências: 

“[...] 

3- Quanto ao material de higiene e limpeza fornecido pela empresa, a quantidade é 

insuficiente para atender às necessidades do setor. Por vezes se faz necessário o 

fornecimento de álcool 70º, sabonete líquido, luva de borracha, além da falta de escova 

de pia com cabo para limpar as cuspideiras dos consultórios odontológicos.” 

 

Do acima exposto, conclui-se que não há atuação efetiva da fiscalização do contrato para a 

aplicação de sanções à empresa contratada por reiteradas falhas na execução dos serviços 

prestados. Informamos que a Portaria HSE/MS nº 875 de 30/10/2008 designou os servidores de 

matrícula SIAPE nº 0621803, 0638617, 2412829 e 0622755 para formarem a Comissão de 

Fiscalização.  

Houve alteração, por meio da Portaria HSE/MS nº 235, de 16/03/2009, na Comissão de 

Fiscalização, cuja composição atual é formada pelos servidores de matrícula SIAPE nº 627521 e 

638617. Constatamos que, embora haja falhas na execução contratual, a Administração não 

aplica as devidas penalidades previstas em contrato. 

Cumpre informar que, embora haja glosas nos pagamentos à contratada, não foi possível cotejar 

se o valor total das substituições não efetuadas corresponde ao valor glosado. 
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 3036/2011/DS/SFC/CGU-PR de 07/10/2011 e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 

30.036/DS/SFC/CGU-PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, 

referentes ao Informativo dessa Controladoria-Geral que apresenta os 

resultados preliminares da auditoria realizada sobre os contratos de prestação 

de serviços continuados nas Unidades Hospitalares acima referenciadas, 

encaminho a documentação em anexo, contendo os esclarecimentos prestados 

pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, acompanhados de 

manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do 

Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à Saúde 

- SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está 

adotando as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao 

Contrato, de acordo com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, 

realizando procedimentos licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação 

uniformizada, fiscalização dentro das normas legais e ganho em escala, 

acrescentando que estão sendo utilizados como parâmetro na elaboração dos 

projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-Geral da União e, 

para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de outros que 

atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da 

Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas 

nas contratações que foram objeto da citada ação de controle, outras 

providências estão em curso com o objetivo de evitar desperdício de recursos, 

aprimorar a gestão, bem como fortalecer os controles administrativos no 

âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela 

Portaria n° 736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de 

auditoria da Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados 

nesta Unidade Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por 

Departamento de Gestão Hospitalar, e resolve tecer os seguintes 

esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório 

Preliminar de Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós 

encontradas, e encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à 

Controladoria Geral da União e ao Ministério Público Federal. Neste relatório 

evidenciamos que encontramos serviços sem cobertura contratual, como 

também muitos serviços necessários que não eram realizados no hospital e nem 

processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de 

componentes da equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador 
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Administrativo, Setores de finanças, de licitações e de pregões) ficamos 

impossibilitados legalmente de efetivar os trabalhos. Como também ficamos 

fragilizados pela falta de profissionais específicos para atividades relevantes, 

tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis e elétricos e 

arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de 

quem deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a 

legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do 

art. 24 da Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral 

da União. Foram feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os 

que atualmente se encontram sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por 

orientação da própria CGU, aguardado as constatações, para elaborar o seu 

plano de trabalho. Destacamos que ficaram sobrestados todos os processos 

regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista que foram apontadas 

irregularidades. 

Sendo mais especifico quanto às prestações de serviços que foram objeto de 

auditoria, informamos que tanto a prestação de serviço de vigilância como a de 

limpeza, foram trocados os fiscais de contrato e serão tomadas todas as 

providências para sanar as irregularidades. 

[....]” 

Em que pese constar do Ofício n° 3036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação, à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral corroboram as falhas identificadas na 

presente constatação e informam que foram adotadas providências para a substituição dos fiscais 

de contrato, mas não apresentam informações específicas sobre a aplicação de penalidades à 

contratada por descumprimento de cláusulas contratuais e execução deficiente do serviço 

contratado. 

A ausência de controle da execução contratual dos serviços de limpeza não permite que o fiscal 

de contrato tenha elementos suficientes para atestar a adequada prestação do serviço contratado, 

como, por exemplo, ter convicção de que todos os terceirizados cumprem adequadamente suas 

jornadas de trabalho e que estão sendo fornecidos todos os materiais pela empresa contratada. 

Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório. 

 

Recomendação 001: 

Adotar providências para que o contrato de limpeza hospitalar seja adequadamente fiscalizado, 

incluindo a verificação da jornada de trabalho dos terceirizados e do fornecimento de itens 

previstos no instrumento contratual, nos termos da IN SLTI nº 02/2008 e seu anexo IV, Guia de 

Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra. 
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Recomendação 002: 

Quantificar o valor de itens previstos em contratos e não fornecidos aos terceirizados, 

promovendo à glosa ou ressarcimento dos montantes apurados junto à empresa. 

 

Recomendação 003: 

Aplicar as sanções previstas em contrato nos casos em que a contratada não cumpra as 

obrigações contratuais. 
 

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 10302122062170123 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 

Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e 

de educação continuada. 

Agente Executor Local: 250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES 

DO ESTADO 

Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

R$ 5.313.923,16 

Ordem de Serviço: 201111792 

Forma de Transferência: Execução Direta 

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

 

 

2.1.3.14. CONSTATAÇÃO:  

Ausência de segregação de funções no Pregão Eletrônico nº 69/2008, referente a serviços de 

vigilância desarmada, integrada à vigilância eletrônica monitorada, visto que o mesmo 

servidor que elaborou o termo de referência também assumiu o papel de pregoeiro do 

certame. 

 

Fato: 

A Chefe do Serviço de Licitações e Contratos solicitou a autorização de abertura de licitação 

para prestação de serviços de vigilância, conforme fl. 1 do processo nº 33433.000353/2008-34. O 

termo de referência do Pregão Eletrônico nº 69/2008 foi elaborado pela mesma servidora, mas 

atuando como pregoeira, prevendo a aquisição de “Serviços de Vigilância desarmada, integrada 

à Vigilância Eletrônica Monitorada, com utilização de Sistema Digital de Circuito Fechado de 

Televisão (CFTV e Câmeras) e Sistema de Controle de Acesso, compreendendo a instalação e 

fornecimento de todo equipamento pertinente e necessário a serem executados de forma 

contínua”. O projeto básico e o termo de referência foram aprovados pelo Diretor-Geral, segundo 

extraído do documento constante às fls. 232, assinado pela Chefe do Serviço de Licitações e 
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Contratos em resposta a questionamento do parecer jurídico CRCP/NAJ-RJ/CGU/AGU nº 

2375/2008. 

O Pregão foi vencido pela empresa Confederal - Rio Vigilância Ltda., no valor de R$ 

6.880.947,29, mediante Contrato nº 26/2008, de 12.8.2008, com prazo máximo de 60 meses. 

Não houve segregação de funções, visto que a servidora que solicitou a contratação é a mesma 

servidora que elaborou o termo de referência e foi a pregoeira do certame. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 
Em resposta aos Ofícios nº 30.036/2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR, de 02/09/2011, a Secretaria-Executiva informou o seguinte, 

mediante Ofício MS/SE/1751, de 25/11/2011: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 30.036/DS/SFC/CGU-

PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, referentes ao Informativo dessa 

Controladoria-Geral que apresenta os resultados preliminares da auditoria realizada 

sobre os contratos de prestação de serviços continuados nas Unidades Hospitalares 

acima referenciadas, encaminho a documentação em anexo, contendo os 

esclarecimentos prestados pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, 

acompanhados de manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no 

Estado do Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está adotando 

as providências necessárias para padronizar o Projeto Básico ao Contrato, de acordo 

com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, realizando procedimentos 

licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação uniformizada, fiscalização dentro 

das normas legais e ganho em escala, acrescentando que estão sendo utilizados como 

parâmetro na elaboração dos projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-

Geral da União e, para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de 

outros que atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da Secretaria 

de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas nas contratações 

que foram objeto da citada ação de controle, outras providências estão em curso com o 

objetivo de evitar desperdício de recursos, aprimorar a gestão, bem como fortalecer os 

controles administrativos no âmbito das Unidades Hospitalares.” 

 

Quanto aos fatos específicos da presente constatação, o atual Diretor do Hospital Federal dos 

Servidores do Estado informou, por meio do Memorando nº 0632/GABDIR/HFSE, de 

29/09/2011, o que se segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 

Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011 encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 
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sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente. 

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei nº 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. 

Destacamos que ficaram sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria 

em tela, tendo em vista que foram apontadas irregularidades. 

Sendo mais específico quanto às prestações de serviços que foram objeto de auditoria, 

informamos que tanto a prestação de serviço de vigilância como a de limpeza, foram 

trocados os fiscais de contrato e serão tomadas todas as providências para sanar as 

irregularidades. 

Em relação à prestação de serviços de lavanderia, foi elaborado um projeto básico e será 

dado prosseguimento à nova licitação, assim como também foi trocado o fiscal de 

contrato e aberta sindicância para apurar a responsabilidade do pagamento 

indenizatório. 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral corroboram as falhas identificadas na 

contratação do objeto em análise, mas não apresenta informação específica quanto à questão da 

ausência de segregação de funções.  

Quanto à justificativa da Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos 

consignados no presente relatório. 

 

Recomendação 001: 

Promover a adequada segregação de funções dos agentes envolvidos nos processos de 

contratações de serviços do HFSE, de forma a garantir lisura ao procedimento. 
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2.1.3.15. CONSTATAÇÃO 

Restrição ao caráter competitivo devido à exigência de registro no Conselho de Regional de 

Engenharia Arquitetura e Agronomia no Pregão Eletrônico nº 69/2008 para a aquisição de 

serviços de vigilância desarmada, integrada à vigilância eletrônica monitorada.  

 

Fato: 

O Pregão Eletrônico nº 69/2008 para a aquisição de “Serviços de Vigilância desarmada, 

integrada à Vigilância Eletrônica Monitorada, com utilização de Sistema Digital de Circuito 

Fechado de Televisão (CFTV e Câmeras) e Sistema de Controle de Acesso, compreendendo a 

instalação e fornecimento de todo equipamento pertinente e necessário a serem executados de 

forma contínua” foi realizado em 08/10/2008.  

O item 9.4.1 do referido pregão trazia a seguinte redação: 

“A empresa deverá apresentar Registro ou inscrição no CREA - Conselho de Regional 

de Engenharia Arquitetura e Agronomia, ramo de Engenharia Elétrica, Modalidade 

Eletrônica ou Comunicação da empresa e do responsável, juntamente com os 

comprovantes de pagamento da anuidade relativa ao exercício de 2008, na forma de lei, 

assim como no CRA – Conselho Regional de Administração. Somente serão aceitos 

registros de outras regiões quando averbados no Rio de Janeiro.” 

Tal fato gerou a tentativa de impugnação do edital por parte de três empresas que não lograram 

êxito. Em prosseguimento, a realização do pregão eletrônico nº 69/2008 contou com a 

participação de cinco licitantes.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 
Quanto aos fatos específicos da presente constatação, o atual Diretor do Hospital Federal dos 

Servidores do Estado informou, por meio do Memorando nº 0632/GABDIR/HFSE, de 

29/09/2011, o que se segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 

Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011 encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 

sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente. 
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Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei nº 10,180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. 

Destacamos que ficaram sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria 

em tela, tendo em vista que foram apontadas irregularidades. 

Sendo mais específico quanto às prestações de serviços que foram objeto de auditoria, 

informamos que tanto a prestação de serviço de vigilância como a de limpeza, foram 

trocados os fiscais de contrato e serão tomadas todas as providências para sanar as 

irregularidades. 

[....]” 

Em que pese constar do Ofício n° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral corroboram as falhas identificadas na 

contratação do objeto em análise, mas não apresenta informação específica quanto as 

providências em andamento para a realização de licitação sem cláusulas restritivas. 

Cabe ressaltar, que a contratação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de equipamento 

de vigilância eletrônica, em conjunto com serviços continuados de vigilância desarmada, está em 

desacordo com a IN MPOG nº 03/2009, que alterou a IN MPOG nº 02/2008, e a Súmula TCU nº 

247, de 10/11/2004, culminando em restrição à competitividade do certame.  

Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório. 

 

Recomendação 001: 

Promover novas licitações em separado, ou por lotes, para os serviços de vigilância armada e 

vigilância eletrônica, de acordo com a IN MPOG/SLTI nº 02/2008 e a Súmula 247/2004 do 

TCU. 

 

Recomendação 002: 

Apurar responsabilidade a quem deu causa a exigências contidas no edital que restringiram o 

caráter competitivo da licitação. 
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 Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Ação: 10302122062170123 

ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO 

MINISTERIO DA SAUDE 
Objeto Examinado:  

Transferência de recursos financeiros para investimento na Unidade e custeio do atendimento aos 

usuários, em diversas especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino - com manutenção de residência médica - e de 

educação continuada. 

Agente Executor Local: 250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO 

ESTADO 
Montante de Recursos Financeiros 

Aplicados:  

R$  28.832.801,16 

Ordem de Serviço: 201111793 

Forma de Transferência: Execução Direta 

APOIO ADMINISTRATIVO 

 

 

2.1.3.16. CONSTATAÇÃO 

Pagamento sem cobertura contratual no montante de R$ 8.273.487,15, no período de 

julho/2010 a maio/2011. 

 

Fato: 

Em 09/10/2009, o Diretor Geral do HFSE apresentou justificativas para contratação direta de 

empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico e apoio logístico, em caráter 

emergencial, por um período de até 90 dias. Em 22/03/2010, foi assinado o Contrato 

Emergencial nº 04/2010, no valor total de R$ 2.549.390,37, firmado com a Angel's Servicos 

Técnicos Ltda, com prazo de vigência de 01/04/2010 até 29/06/2010 ou até a conclusão do 

processo licitatório nº 33433.00602/2009-86 para contratação definitiva, que se encontrava em 

andamento na referida unidade hospitalar. 

Após o término da vigência do Contrato Emergencial 04/2010, o HFSE formulou consulta ao 

Núcleo de Assessoramento Jurídico – NAJ-RJ/CJ/AGU para emissão de parecer jurídico acerca 

da legalidade da continuidade do contrato emergencial que trata da execução dos serviços de 

terceirização de mão de obra no hospital. O NAJ-RJ, por meio do Despacho nº 3096, de 

26/07/2010, informou ao HFSE da impossibilidade de se firmar aditivos de contratos com prazos 

já expirados, não acatando, portanto, a prorrogação da contratação emergencial. Por conseguinte, 

desde o término da vigência do referido contrato emergencial, ocorrido no dia 29/06/2010, os 

pagamentos à empresa Angel´s Serviços Técnicos Ltda. tinha sido realizado sem respaldo 

contratual, perfazendo até maio/2011 o montante de R$ 8.273.487,15.  
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Da situação acima referida, denota-se a inércia administrativa e falta de planejamento, 

considerando que o processo licitatório, formalizado ainda no exercício de 2009, não havia sido 

concluído.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta aos Ofícios nº 30036/2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, e nº 

25791/DSGAB/SFC/CGU-PR, de 02/09/2011, referentes ao envio do Informativo ao Ministério 

da Saúde para manifestações dos gestores, a Secretaria-Executiva do MS informou, mediante 

Ofício MS/SE/1751 de 25/11/2011, o que segue: 

“Em atenção aos Ofícios nos 25.791-GSGAB/SFC/CGU-PR e 

30.036/DS/SFC/CGU-PR, respectivamente de 2/9/2011 e de 7/10/2011, 

referentes ao Informativo dessa Controladoria-Geral que apresenta os 

resultados preliminares da auditoria realizada sobre os contratos de prestação 

de serviços continuados nas Unidades Hospitalares acima referenciadas, 

encaminho a documentação em anexo, contendo os esclarecimentos prestados 

pelos dirigentes dos referidos Hospitais Federais, acompanhados de 

manifestação do Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do 

Rio de Janeiro - DGHMSRJ, unidade técnica da Secretaria de Atenção à Saúde 

- SAS/MS. 

Destaco a informação prestada pelo Diretor daquele Departamento de que está 

adotando as providências necessárias para padronizar do Projeto Básico ao 

Contrato, de acordo com as especificidades de cada Unidade Hospitalar, 

realizando procedimentos licitatórios conjuntos para que tenhamos contratação 

uniformizada, fiscalização dentro das normas legais e ganho em escala, 

acrescentando que estão sendo utilizados como parâmetro na elaboração dos 

projetos básicos procedimentos licitatórios da Advocacia-Geral da União e, 

para estimativa de preços, o banco de dados da CADTERC, além de outros que 

atendam às necessidades específicas. 

Por fim, ressalto que, a par das medidas afetas às competências específicas da 

Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/MS, relativamente às questões apontadas 

nas contratações que foram objeto da citada ação de controle, outras 

providências estão em curso com o objetivo de evitar desperdício de recursos, 

aprimorar a gestão, bem como fortalecer os controles administrativos no 

âmbito das Unidades Hospitalares.” 

Quanto aos fatos específicos da constatação, o atual Diretor Geral do HFSE, por intermédio do 

Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou manifestação ao 

Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela 

Portaria n° 736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de 

auditoria da Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados 

nesta Unidade Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por 

Departamento de Gestão Hospitalar, e resolve tecer os seguintes 

esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório 

Preliminar de Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós 

encontradas, e encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à 

Controladoria Geral da União e ao Ministério Público Federal. Neste relatório 

evidenciamos que encontramos serviços sem cobertura contratual, como 
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também muitos serviços necessários que não eram realizados no hospital e nem 

processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de 

componentes da equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador 

Administrativo, Setores de finanças, de licitações e de pregões) ficamos 

impossibilitados legalmente de efetivar os trabalhos. Como também ficamos 

fragilizados pela falta de profissionais específicos para atividades relevantes, 

tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis e elétricos e 

arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de 

quem deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a 

legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do 

art. 24 da Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral 

da União. Foram feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os 

que atualmente se encontram sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por 

orientação da própria CGU, aguardado as constatações, para elaborar o seu 

plano de trabalho. Destacamos que ficaram sobrestados todos os processos 

regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista que foram apontadas 

irregularidades. 

[....] 

Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de 

obra, ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já 

existia processo regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. 

Ressaltamos que mesmo aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e 

abertas às sindicâncias. Estão sendo agora elaborados planos de trabalho, para 

ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação, à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

Quanto às manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral do HFSE, cumpre informar que a 

partir de junho de 2011 foram encaminhados diversos expedientes à CGU-Regional/RJ tratando 

da situação das contratações do HFSE. Destacamos os seguintes expedientes, que guardam 

relação com o objeto em análise: 

- Ofício nº 0436/2011/GABDIR/HFSE/MS, de 02/06/2011, no qual o atual Diretor apresentou a 

situação dos processos sem respaldo contratual, dentre eles pagamentos indenizatórios à empresa 

Angel‟s, bem como informou ter solicitado a abertura de sindicância. 

- Ofício nº 0516/2011/GABDIR/HFSE/MS, de 07/06/2011, no qual o atual Diretor encaminhou 

Relatório Preliminar de Gestão, com registros de problemas administrativos, informando as 

providências em curso e destacando a gravidade da situação do HFSE. 

- Ofício nº 1012/2011/GABDIR/HFSE/MS, de 28/09/2011, no qual o atual Diretor informou o 

número dos processos e as portarias referentes às sindicâncias instauradas para apurar quem deu 

causa à prestação de serviços sem cobertura contratual. 
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As manifestações apresentadas pelo atual Diretor Geral corroboram as falhas identificadas na 

presente constatação e informam as providências em andamento. 

Quanto à Direção anterior, não foram apresentadas manifestações sobre os fatos consignados no 

presente relatório. 

Cabe ressaltar, que a contratação emergencial anterior e os subsequentes pagamentos 

indenizatórios evidenciam falhas de planejamento e inércia da administração para a efetivação de 

contratação aderente à legislação aplicável, em especial a Lei 8.666/93, bem como a fragilidade 

dos controles internos do HFSE, situações já apontadas, inclusive, no Relatório de Auditoria 

Anual de Contas nº 201108820, referente ao exercício de 2010, oportunidade na qual foram 

consignadas as recomendações transcritas a seguir: 

 

Item 1.1.4.3 – CONSTATAÇÃO (27) 

“Recomendação 1: 

Aprimorar o planejamento das aquisições de bens e contratações de serviços, 

iniciando tempestivamente o devido processo licitatório, com antecedência 

suficiente em relação ao término dos contratos vigentes, evitando a realização 

de contratação emergencial sem o devido processo licitatório.” 

 

Item 1.1.4.4 - CONSTATAÇÃO: (028).  

“Recomendação 1: 

Realizar os procedimentos licitatórios necessários para a contratação dos 

serviços essenciais ao HSFE que atualmente estão sendo prestados sem 

cobertura contratual. 

Recomendação 2: 

Realizar contratações emergenciais para os serviços sem cobertura contratual, 

pelo período estritamente necessário para a realização do devido procedimento 

licitatório, observado o inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, promovendo a 

apuração de responsabilidade pelos pagamentos por via indenizatória, nos 

termos do parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93 e Orientação 

Normativa AGU nº 04/2009.” 

As recomendações consignadas no Relatório de Auditoria Anual de Contas foram inseridas no 

Plano de Providências Permanente da UJ e suas implementações são objeto de monitoramento 

pela CGU. 

Ressalte-se, ainda, o constante da Orientação Normativa nº 04, de 1/04/2009, da Advocacia-

Geral da União (AGU): 

“A despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento da 

obrigação de indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único, da lei nº 8.666, 

de 1993, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe der causa.” 

Em 06/02/2012, o Diretor do HFSE encaminhou o Ofício nº 1012/2011/GABDIR/HFSE/MS, de 

28/09/2011, no qual informa os números de seis Processos de Sindicância Administrativa, 

referentes a pagamentos sem cobertura contratual, situações análogas à presente constatação, nos 

quais as comissões, em seus relatórios finais, sugeriram o “ARQUIVAMENTO”. Dos seis 

processos informados, dois foram encaminhados à CGU-Regional/RJ, contendo, em ambos, 

documento do Diretor Geral discordando do relatório conclusivo da comissão de sindicância, 
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embasado na opinião da Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro, entendendo 

ser necessária a realização de nova sindicância. 

Tal situação denota a dificuldade do HFSE promover, com seu próprio quadro funcional, a 

adequada apuração de responsabilidade pelas constatações evidenciadas pela CGU. 

 

Recomendação 001: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa à falta de cobertura contratual para os serviços de 

lavanderia hospitalar, cumprindo o que determina a Orientação Normativa AGU nº 04/2009.  

 

Recomendação 002:  

Planejar adequadamente as licitações para contratações de serviços, incluindo a elaboração de 

fluxos e procedimentos internos, a fim de evitar a ocorrência de pagamentos sem a devida 

cobertura contratual. 

 

 

2.1.3.17. CONSTATAÇÃO 

Adoção de preços majorados do Pregão nº 08/11 em relação à contratação anterior, para 

prestação de serviços continuados de natureza técnico operacional. 

 

Fato: 

O HFSE realizou o Pregão Eletrônico nº 08/2011 visando à contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços continuados nas áreas de documentos, condução de elevadores, 

condução de pacientes, recepção, transporte, reprografia, secretariado, suporte, à área de 

promoção à saúde dos servidores e outros serviços de natureza técnico operacional, tendo sido 

sagrada vencedora a empresa Angel´s Serviços Técnicos Ltda., pelo valor mensal estimado de 

R$ 1.500.826,97, totalizando R$ 18.009.923,64 anuais.  

Considerando que a empresa Angel´s Serviços Ltda. já prestava serviços para o mesmo objeto 

por intermédio do Contrato Emergencial nº 04/2010, a equipe de auditoria efetuou análises 

comparativas entre as duas propostas apresentadas, cujos valores mensais, por posto, encontram-

se detalhados abaixo: 

1) Contrato Emergencial Nº 04/2010 

Categoria Quantidade 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

A.O Carga e descarga 27          2.352,87      63.527,49  

Contínuo 10          2.282,49      22.824,90  

Ascensorista 22          2.282,49      50.214,78  

Maqueiro diurno 31          2.282,49      70.757,19  

Secretária 57          3.584,43    204.312,51  

Telefonia 10          3.165,27      31.652,70  

Recepção 80          2.880,91    230.472,80  

Aux. Técnico 16          5.519,81      88.316,96  

Aux. Farmácia 12          2.880,91      34.570,92  

Ag. Serv. de engenharia 4          5.519,81      22.079,24  

Reprografia 3          2.880,91        8.642,73  

Motorista 2          2.993,47        5.986,94  

Maqueiro noturno 6          2.739,62      16.437,72  

Total 280     849.796,88  
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2) Proposta comercial apresentada no Pregão Eletrônico nº 08/2011 

Categoria Quantidade 
Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total (R$) 

Aux. Carga 12 x 36 D 7           4.018,42          28.128,94  

Aux. Carga 44 hs 13           4.215,76          54.804,88  

Aux. Manuseio 5x2 12           4.879,04          58.548,48  

Aux. Manuseio 12x36 D 2           4.681,72            9.363,44  

Aux. Carga 12x36 N 2           4.386,56            8.773,12  

Ascensoristas 22           3.998,20          87.960,40  

Recepção 5x2 95            4.749,90          451.240,50  

Recepção 12x36 D 6           4.573,53          27.441,18  

Recepção 12x36 N 1           5.028,83            5.028,83  

Contínuo 5x2 6           3.998,20          23.989,20  

Contínuo 12x36 D 1           3.821,83            3.821,83  

Maqueiros 44 hs 9            3.998,23            35.984,07  

Maqueiros 12x36 D 21            3.800,39            79.808,19  

Maqueiros 12x36 N 7            4.178,36            29.248,52  

Prof. Ed. Física 3            8.064,57            24.193,71  

Reprografia 5x2 3           4.749,90          14.249,70  

Motorista 5x2 2           4.925,57            9.851,14  

Téc. Secretariado 5 x2 68           8.064,57        548.390,76  

Total 280      1.500.826,89  

 

De acordo com as tabelas anteriores, comparando-se os valores mensais do Contrato 

Emergencial nº 04/2010, no valor de R$ 849.796,88, com os valores propostos no Pregão nº 

08/11, pela empresa Angel´s, vencedora do certame, observou-se que para o mesmo quantitativo 

de 280 (duzentos e oitenta) funcionários, o novo valor proposto R$ 1.500.826,89 aumentou em 

76,61%.  

Abaixo, segue um resumo comparativo das planilhas de custo e formação constantes da proposta 

da empresa:  

CONTRATO Nº 04/2010 

Categoria Qtde Salário Valor Unitário (V.Unitário/Salário) Valor Total 

A.O Carga E Descarga 27     711,48         2.352,87               3,31         63.527,49  

Contínuo 10     683,02         2.282,49               3,34         22.824,90  

Ascensorista 22     683,02         2.282,49               3,34         50.214,78  

Maqueiro Diurno 31     683,02         2.282,49               3,34         70.757,19  

Secretaria 57  1.209,50         3.584,43               2,96       204.312,51  

Telefonia 10  1.040,00         3.165,27               3,04         31.652,70  

Recepção 80     925,01         2.880,91               3,11       230.472,80  

Aux. Técnico 16  1.992,13         5.519,81               2,77         88.316,96  

Aux. Farmácia 12     925,01         2.880,91               3,11         34.570,92  

Ag. Serv. Engenharia 4  1.992,13         5.519,81               2,77         22.079,24  

Reprografia 3     925,01         2.880,91               3,11           8.642,73  

Motorista 2     940,00         2.993,47               3,18           5.986,94  

Maqueiro Noturno 6     832,04         2.739,62               3,29         16.437,72  

TOTAL 280            849.796,88  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/11 

CATEGORIA QTDE SALÁRIO 

VALOR 

UNITÁRIO 

V.UNITÁRIO/ 

SALÁRIO VALOR TOTAL 

Maqueiro 44hs 9   989,38       3.998,23  4,04        35.984,07  

A.O Carga e Descarga 12x36 D 7  1.021,61         4.018,42  3,93        28.128,94  

Recepção 5x2 95  1.263,39         4.749,90  3,76      451.240,50  

Recepção 12x36 D 6  1.263,39         4.573,53  3,62        27.441,18  

Recepção 12x36 N 1  1.424,19         5.028,83  3,53          5.028,83  

Aux. Carga 13  1.021,61         4.215,76  4,13        54.804,88  

Contínuo 5x2 6     989,38         3.998,20  4,04        23.989,20  

Ascensorista 44hs 22     989,38         3.998,20  4,04        87.960,40  

Téc. Secretariado 5x2 68  2.471,69         8.064,57  3,26      548.390,76  

Aux. Manuseio 5x2 12  1.263,39         4.879,04  3,86        58.548,48  

Motorista 5x2 2  1.280,36         4.925,57  3,85          9.851,14  

Reprografista 5x2 3  1.263,39         4.749,90  3,76        14.249,70  

Maqueiro 12x36 D 7     989,38         4.178,36  4,22        29.248,52  

Maqueiro 12x36 N 21  1.115,30         3.800,39  3,41        79.808,19  

Prof. Ed. Física 3  2.471,69         8.064,57  3,26        24.193,71  

Contínuo 12x36 D 1     989,38         3.821,83  3,86          3.821,83  

Aux. Manuseio 12x36 D 2  1.263,39         4.681,72  3,71          9.363,44  

Aux. Carga 12x36 N 2  1.151,63         4.386,56  3,81          8.773,12  

TOTAL 280          1.500.826,89  

 

A partir das tabelas apresentadas, observa-se que o aumento dos custos unitários entre os valores 

pactuados no Contrato Emergencial nº 04/2010 e os valores previstos na proposta comercial da 

empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 08/2011, tendo sido verificado que esse acentuado 

acréscimo no valor mensal foi decorrente de: 

a) aumento salarial da categoria; 

b) aumento do percentual de encargos sociais incidente sobre os salários previstos no 

Contrato nº 04/2010 de 74,63% para 92,83% na proposta comercial do Pregão nº 

08/2011; 

c) aumento do percentual relativo às Despesas Administrativas de 15% para 16,5793%; 

d) aumento do Lucro de 5% para 8%; 

e) inclusão de adicional de insalubridade indiscriminadamente para todos os contratados; 

f) aumento de despesas relativas à uniformes passando de R$ 25,00 para R$ 125,13 mensais 

por funcionário; 

g) inclusão de Plano de Saúde no valor de R$ 249,99 reais mensais; e 

h) aumento do seguro de vida de R$ 7,00 para R$ 38,67 mensais. 

 

Das razões do acréscimo no comparativo entre o contrato emergencial nº 04/2010 e o Pregão 

Eletrônico nº 08/2011, considera-se plausível somente o aumento salarial, o qual estava 

respaldado em Convenção/Acordo coletivo. Para os demais, chegou-se a seguinte conclusão:  

- aumento do percentual de encargos sociais: o percentual cobrado no Pregão está acima da 

média verificada no estudo do Ministério do Planejamento, denominado Manual de Orientação 

para Preenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preços, e dos estudos do TCU no 

Acórdão nº 6.771.2009, do TCU - 1ª Câmara, de 24.11.2009; 
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- As despesas administrativas que já contavam com o elevado percentual de 15%, passou para 

16,5783% no Pregão nº 08/2011, destoando dos estudos realizados pela Secretaria de Controle 

Interno - SCI do Supremo Tribunal Federal – STF, mediante Nota Técnica nº 001/2007, que 

considerou em média o percentual de 5% com Despesas Administrativas, bem assim dos 

levantamentos efetuados pelo Governo do Estado de São Paulo, registrados no site 

www.cadterc.sp.gov.br, o qual considerou como percentual usual de 5,32% para limpeza, 

vigilância e serviços administrativos; 

- No que tange ao Adicional de Insalubridade, não há laudos nos autos do processo, legitimando 

o pagamento do adicional a todos os funcionários do hospital; 

- Não há justificativas também plausíveis para o aumento do uniforme de R$ 25,00, já 

considerado neste trabalho com preço majorado, para o exorbitante valor de R$ 125,13; 

- Injustificadas, também, são as práticas dos valores de inclusão de Plano de Saúde no valor de 

R$ 249,99 reais mensais e R$ 38,67 para seguro de vida. Esses valores são incompatíveis com 

os praticados no mercado de terceirizações no âmbito da Administração Pública.  

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Questionado a respeito das situações apontadas anteriormente, o atual Diretor Geral do HFSE, 

por intermédio do Memorando n° 0632/GABDLR/HFSE, de 29/09/2011, encaminhou 

manifestação ao Departamento de Gestão Hospitalar, informando o que segue: 

“O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nomeado pela Portaria n° 

736, de 12 de abril de 2011, acusa recebimento do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União referente aos trabalhos realizados nesta Unidade 

Hospitalar de 13/06/2011 a 08/07/2011, encaminhado por Departamento de Gestão 

Hospitalar, e resolve tecer os seguintes esclarecimentos: 

Aos primeiros sessenta dias da nova gestão, elaboramos um Relatório Preliminar de 

Gestão, onde foram apontadas diversas inconformidades por nós encontradas, e 

encaminhado ao Departamento de Gestão Hospitalar, à Controladoria Geral da União e 

ao Ministério Público Federal. Neste relatório evidenciamos que encontramos serviços 

sem cobertura contratual, como também muitos serviços necessários que não eram 

realizados no hospital e nem processos licitatórios em curso. 

Após este levantamento e em decorrência da demora nas nomeações de componentes da 

equipe de gestão (Coordenador Assistencial, Coordenador Administrativo, Setores de 

finanças, de licitações e de pregões) ficamos impossibilitados legalmente de efetivar os 

trabalhos. Como também ficamos fragilizados pela falta de profissionais específicos 

para atividades relevantes, tais como advogados, engenheiros clínicos, engenheiros civis 

e elétricos e arquitetos. Mesmo assim, foram tomadas providências quanto à troca dos 

fiscais de contrato e abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às prestações de serviço em indenizatório, como define a legislação vigente.  

Considerando que em 11 de junho de 2011, em cumprimento ao inciso IV do art. 24 da 

Lei n° 10.180/2011, foi iniciada a auditoria da Controladoria Geral da União. Foram 

feitas várias análises de diversos processos, sendo parte os que atualmente se encontram 

sem respaldo contratual, tendo essa Gestão, por orientação da própria CGU, aguardado 

as constatações, para elaborar o seu plano de trabalho. Destacamos que ficaram 

sobrestados todos os processos regulares referentes à auditoria em tela, tendo em vista 

que foram apontadas irregularidades. 

[....] 

http://www.cadterc.sp.gov.br/
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Já quanto à prestação de serviços de alimentação e de terceirização de mão de obra, 

ficamos aguardando o relatório desta auditoria, tendo em vista que já existia processo 

regular para sanar o indenizatório realizado pela antiga. Ressaltamos que mesmo 

aguardando este relatório, foram trocados os fiscais e abertas às sindicâncias. Estão 

sendo agora elaborados planos de trabalho, para ambas as prestações.” 

Em que pese constar do Ofício n° 30036 /2011/DS/SFC/CGU-PR, de 07/10/2011, solicitação à 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de providências necessárias para garantir a 

observância do contraditório aos ex-gestores, não foram apresentadas manifestações do ex-

Diretor do HFSE. 

 

Análise do Controle Interno: 

Em análise às informações apresentadas pelo atual Diretor Geral, estas corroboram com as falhas 

identificadas na contratação do objeto examinado, contudo o gestor não apresenta informação 

quanto às providências específicas para adequação do valor contratado.  

No entanto, em consulta ao sítio www.comprasnet.gov.br, identificamos que, após o HFSE tomar 

ciência das irregularidades, foram praticados os seguintes atos no Pregão nº 08/2011: 

 

Cancelamento de 

Adjudicação  

26/10/2011 

12:55:19 

Cancelamento em grupo da adjudicação da proposta. Fornecedor: ANGEL´S SERVICOS 

TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 68.565.530/0001-10, Melhor lance: R$ 18.038.800,0000, 

Valor Negociado: R$ 18.009.923,6400, Motivo: Cancelada para renegociação com redução 

dos valores após adequação da Planilha de Custos. 

Adjudicado  
26/10/2011 

13:19:45 

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ANGEL´S SERVICOS TECNICOS LTDA, 

CNPJ/CPF: 68.565.530/0001-10, Melhor lance: R$ 18.038.800,0000, Valor Negociado: R$ 

15.579.957,4200, Motivo: Reduzido o valor após renegociação para adequação da planilha de 

custos às recomendações da CGU. 

Cancelamento de 

Adjudicação  

27/10/2011 

15:17:56 

Cancelamento em grupo da adjudicação da proposta. Fornecedor: ANGEL´S SERVICOS 

TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 68.565.530/0001-10, Melhor lance: R$ 18.038.800,0000, 

Valor Negociado: R$ 15.579.957,4200, Motivo: Para corrigir o valor 

Adjudicado  
27/10/2011 

15:19:57 

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ANGEL´S SERVICOS TECNICOS LTDA, 

CNPJ/CPF: 68.565.530/0001-10, Melhor lance: R$ 18.038.800,0000, Valor Negociado: R$ 

15.574.136,2200, Motivo: Valores reduzidos conforme readequação da planilha de custos após 

relatório CGU 

 Fonte: Comprasnet 

 

Portanto, após tomar ciência dos fatos identificados na ação de controle desenvolvida pela CGU, 

foram adotadas providências junto à empresa para a redução de R$ 2.464.663,78 no valor anual 

contratado, corroborando que os valores iniciais estavam efetivamente majorados. 

Ressalte-se, porém, que a composição da nova planilha de custos renegociada não foi objeto de 

análise, uma vez que não foram encaminhadas à equipe de auditoria documentos ou informações 

a respeito, tornando imprescindível a remessa dessa documentação à CGU para conclusão dos 

exames.  

 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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Recomendação 001: 

Apurar a responsabilidade de quem deu causa à contratação dos serviços por preços majorados.  

 

Recomendação 002: 

Nas próximas licitações a serem realizadas pela Unidade, além da cotação de preços usualmente 

realizada com empresas do ramo sediadas no Estado do Rio de Janeiro, utilizar outros 

mecanismos de busca de preços, tais como o CADTERC, o Sistema COMPRASNET, o cadastro 

de materiais e serviços do SIASG (CATSERV CATMAT), instituições governamentais oficias 

de pesquisa (IBGE, FGV, etc.) e/ou busca por preços praticados em outros hospitais das esferas 

federal, estadual e municipal, localizados em outros estados federativos, com fulcro no art. 15, 

inc. XII, alínea “b”, da IN MPOG/SLTI nº 02/2008 e nos Acórdãos nºs 3.070/2010, 3.072/2010, 

3.362/2010, 361/2011 e 1.789/2011 todos do Plenário do TCU.  
 
 


