
 

 
 

RELATÓRIO Nº 201603298 

 

QUAL FOI O 

TRABALHO 

REALIZADO? 

 

Unidade examinada: Hospital 

das Clínicas - Universidade 

Federal de Uberlândia 

 

Objeto: apurar possíveis 

irregularidades nas obras de 

ampliação do Pronto Socorro 

do Hospital de Clínicas de 

Uberlândia.  

 

12302203220RX0031 - 

Educação Superior - 

Graduação, Pós-Graduação, 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão / Reestruturação e 

Modernização de Instituições 

Hospitalares Federais 

  

 POR QUE O TRABALHO foi realizado? 
A ação de controle foi realizada em 

atendimento à solicitação da Procuradoria da 

República em Uberlândia, para inclusão, no 

planejamento da Controladoria Regional da 

União no Estado de Minas Gerais, de ação de 

controle visando apurar graves irregularidades 

identificadas nas obras de ampliação do pronto 

socorro do Hospital das Clínicas de Uberlândia, 

elevado montante de recursos públicos 

empregados e paralisação dos serviços por 

tempo indeterminado. 

. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

 

- falhas estruturais na execução da obra de 

construção do Bloco 8DJU do Hospital das 

Clínicas; 

- acréscimo contratual superior aos limites 

estabelecidos pela Lei nº 12.309/2010 e Lei nº 

8.666/1993; 

- superfaturamento no valor de R$ 

1.928.815,17 e prejuízo potencial no valor de 

R$ 1.428.283,34 na obra de construção Bloco 

8DJU do Hospital das Clínicas; 

- omissão na instalação de grupos geradores 

imprescindíveis ao funcionamento do Hospital 

das Clínicas, cuja aquisição antecipada causou 

prejuízo financeiro de R$ 2.100.286,25; 

- empresa contratada para a execução da obra 

de construção do Bloco 8DJU do Hospital das 

Clínicas concomitantemente à elaboração do 

projeto básico da superestrutura e das 

instalações complementares. 
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Unidade Examinada: Hospital das Clínicas - Universidade 

Federal de Uberlândia 

 
Introdução 

 

1.  Introdução 

 

 

Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações 

presumidamente irregulares, ocorridas no HOSPITAL DE CLINICAS DA UFU, apontadas 

ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, que deram origem ao 

Processo nº 23117.008121/2011-59. 

 

A ação de controle foi realizada em atendimento à solicitação da Procuradoria da República 

em Uberlândia, encaminhada por meio do Ofício nº 1583/2016-OF/PRM/UDI/LAM, de 

22/06/2016, juntamente com cópia do Inquérito Civil nº 1.22.003.000184/2015-50, também 

de 22/06/2016, para inclusão, no planejamento da Controladoria Regional da União no Estado 

de Minas Gerais, de ação de controle visando apurar graves irregularidades identificadas nas 

obras de ampliação do pronto socorro do Hospital das Clínicas de Uberlândia, elevado 

montante de recursos públicos empregados e paralisação dos serviços por tempo 

indeterminado. 

 

A auditoria teve como objetivo apurar possíveis irregularidades nas obras de ampliação do 

Pronto Socorro do Hospital de Clínicas de Uberlândia. A obra foi contratada por meio do 

Processo nº 23117.008121/2011-59, na modalidade Concorrência Pública nº 005/2011 e 

resultou no Contrato nº 041/2011, celebrado com a empresa IBEG Engenharia e Construções 

Ltda., CNPJ nº 33.607.565/0001-90. O objeto da contratação foram os serviços de execução 

completa da construção de um bloco 8DJU, destinado a ampliação do Hospital de Clinicas da 

Universidade Federal de Uberlândia, no campus Umuarama. 

A denúncia aponta uma série de irregularidades referentes ao contrato de execução e à planilha 

de medição. 



 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/10/2016 a 21/10/2016 sobre a 

aplicação de recursos federais do programa 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-

Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão / 20RX - Reestruturação e Modernização de 

Instituições Hospitalares Federais no município de Uberlândia/MG. 

 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e 

registros fotográficos, análise documental e realização de entrevistas. 

 

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, 

tendo se manifestado em 19/05/2017, por meio do Ofício OF/R/UFU/215/2017, cabendo ao 

Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à 

consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 

. 

 

 

1.1. Informações sobre a Ação de Controle 

 

 

Ordem de Serviço: 201603298 

Número do Processo: 23117.008121/2011-59 

Município/UF: Uberlândia/MG 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: Hospital das Clínicas - Universidade Federal de Uberlândia 

Montante de Recursos Financeiros: R$ 96.648.897,41 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela 

tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela existência 

de monitoramento a ser realizada por este Ministério.   

 

2.1 Parte 1 

 

Os fatos apresentados a seguir destinam-se aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal - gestores federais dos programas de execução descentralizada. A princípio, tais fatos 

demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas por parte desses gestores, visando 

à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente Tomada 

de Contas Especial, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União. 



2.1.1. Informações sobre a execução do Contrato nº 041/2011 firmado entre a UFU e a 

empresa IBEG. 
 

Fato 
 

A CGU Regional MG realizou auditoria visando a apurar possíveis irregularidades nas obras 

de ampliação do Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Uberlândia. A referida obra foi 

contratada pela Universidade Federal de Uberlândia pelo valor global de R$94.738.085,56, 

recursos provenientes de dotação orçamentária do Programa de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais - REHUF. 

 

O programa REHUF foi criado para reestruturação e revitalização dos hospitais das 

universidades federais, integrados ao Sistema Único de Saúde, tendo como objetivo criar 

condições materiais e institucionais para que os hospitais universitários federais possam 

desempenhar plenamente suas funções em relação às dimensões de ensino, pesquisa e 

extensão e à dimensão da assistência à saúde. 

 

A construção do novo edifício acarretará a ampliação da área existente do complexo hospitalar 

de aproximadamente 50.000,00 m2 para mais de 76.000,00m2. 

 

Para execução da obra, a Universidade Federal de Uberlândia lançou em 09/11/2011 o Edital 

de Licitação da Concorrência nº 005/2011, Processo nº 23117.008121/2011-59, na 

modalidade licitação por concorrência pública, do tipo menor preço, sob regime de empreitada 

por preço global. 

 

O referido edital descreve como objeto do certame a execução completa da construção de um 

bloco denominado de 8DJU, destinado à ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia, a ser edificado no campus Umuarama, em Uberlândia-MG, com área 

total de 26.210,96 m2, conforme memorial descritivo, projetos arquitetônicos e 

complementares e demais especificações e condições constantes do edital e seus anexos.  

 

De acordo com a ata de habilitação e abertura de propostas lavrada em 12/12/2011, onze 

empresas enviaram documentação para participação no certame. Dentre elas, apenas a 

empresa Conel Construtora Ltda foi desclassificada por apresentar capital social e patrimônio 

líquido insuficientes. O quadro abaixo mostra as empresas participantes e os respectivos 

valores de suas propostas: 

 

Quadro: Concorrência nº 005/2011 – Empresas participantes 

 



 
Fonte: cópia do Processo nº 23117.008121/2011-59, fornecido pela UFU 

 

A comissão de licitação procedeu o julgamento das propostas em 13/12/2011, utilizando como 

critério o menor preço e optou pelo valor global de R$94.738.085,56, ofertado pela empresa 

IBEG Engenharia Ltda, CNPJ 33.607.565/0001-90, com sede na Rua Marialva, 99, 

Higienópolis - Rio de Janeiro – RJ, tendo como responsável o titular do CPF nº ***.629.807-

**. 

 

O memorial descritivo da obra, elaborado em 18/08/2011 pelo setor de Bioengenharia da 

UFU, descreve a construção de um edifício de seis pavimentos em local junto ao hospital, 

com área total de 26.210,96 m2 e com ligação ao HC por uma passarela no pavimento térreo 

dividida em três áreas: pacientes, funcionários/serviços e resíduos/roupa suja. Esse bloco 

abrigará em cada pavimento as novas unidades de: 

 

O projeto estrutural foi contratado pela UFU e elaborado pelo engenheiro civil CPF nº 

***.577.786-**  e datado de 02/09/2011.  

Para execução da obra foi firmado, em 20/12/2011, o Contrato nº 041/2011, pelo regime de 

empreitada por preço global no valor de R$94.738.085,56, entre a UFU e a IBEG Engenharia 

e Construções Ltda. Após três meses da assinatura do contrato, a empresa IBEG Engenharia 

e Construções Ltda, pelo Ofício SEC 079/12, de 14/03/2012, alegou a necessidade de 

alteração do projeto estrutural de concreto armado convencional para estrutura pré-moldada 

em concreto protendido, tendo em vista que o projeto estrutural inicialmente fornecido na 

licitação não era o mais adequado. 

 

Essa alteração foi uma das justificativas apresentadas para assinatura, em 16/07/2012, do 1º 

termo aditivo ao Contrato nº 041/2011, no valor de R$8.242.242,51. Para sua aprovação, foi 

alegado que a alteração do projeto estrutural importaria na redução do prazo de execução da 

obra de 48 meses para 36 meses, o que representaria uma diminuição dos custos da obra, uma 

vez que o reajuste de preços previsto na Cláusula Nona do contrato seria menor em razão da 

diminuição do prazo de execução da obra. 

 

O 1º termo aditivo ainda estabeleceu um prazo de 120 dias para apresentação das planilhas 

definitivas referentes à fundação profunda e superficial, superestrutura, paredes e painéis, 

instalações diversas e demais itens alterados em função da modificação do projeto estrutural, 



bem como outras alterações que porventura fossem necessárias à execução das obras e 

serviços de engenharia. 

 

Em 24/10/2012, foi elaborado o 2º aditivo contratual, que autorizou a antecipação de recursos 

para contratação da empresa fabricante de estrutura pré-moldada, a Cassol Pré-Fabricados 

Ltda. O aditivo promoveu a liberação do pagamento referente às parcelas 3, 4 e 5 do 

cronograma de execução da obra e prorrogação do prazo de execução por mais cinco meses, 

perfazendo o total de R$5.402.041,34. Conforme Parecer/AGU/PGF/PF/UFU Nº 0568/2012, 

de 24/10/2012, a antecipação do pagamento atende aos preceitos legais, tendo em vista que a 

empresa apresentou a garantia de cumprimento da obrigação contratual no valor igual ao 

montante a ser despendido pela Universidade, conforme determina o art. 38 do Decreto nº 

93.872, de 23/12/1986. 

 

O 3º termo aditivo, elaborado em 13/03/2013, acrescentou serviços no valor de R$180.971,16 

e prorrogou a vigência do contrato para 31/12/2015. Com a alteração, o valor global da obra 

passou para R$103.161.299,23. Segundo informações prestadas pela Universidade pelo 

Memorando nº 082/2017/PREFE, de 18/05/2015, o 3º termo aditivo foi motivado pela 

“necessidade de adequações de quantitativos devido a alteração das fundações já previstas 

como compromisso no texto do 1º Aditivo, que dava prazo de 120 dias para tanto.” 

 

Em 23/04/2013, foi assinado o 4º termo aditivo, que alterou a garantia adicional para o valor 

de R$7.046.140,87. Posteriormente, o 5º termo aditivo, de 20/05/2013, incluiu o Cronograma 

Físico do item 7.0 – Superestrutura com correções referentes às medições 9ª e 18ª. 

 

Com a alteração do projeto básico arquitetônico, houve a necessidade de alteração dos projetos 

complementares, ocasionando atraso no ritmo das obras. 

 

Em 26/08/2013, foi assinado o 6º termo aditivo, no valor de R$ 852.500,00, referente ao 

acréscimo obras e serviços de engenharia. Com isso, o valor global do contrato foi ajustado 

para R$104.013.799,23. Em 26/03/2014, o prazo de execução do 6º termo aditivo foi 

prorrogado por 3 meses, para 17/06/2014, e posteriormente para 12/07/2014 pelo 10º termo 

aditivo. Conforme informado pelo gestor, mediante o Memorando nº 082/2017/PREFE, de 

18/05/2015,  os 4º e 5º termos aditivos “ocorreram após as retenções de medições pela DIRIE, 

sob orientação de seu Diretor, motivada pelo descompasso entre o cronograma de execução 

versus desembolso e (b) ausência de garantias contratuais para UFU.” O referido memorando 

relata que foram realizadas reuniões para corrigir tais distorções: 

 

“Procedeu-se uma reunião com a DIRIE, Administração Superior da UFU e IBEG para 

corrigir esta distorção, conforme explicitado em ata: 

 

“Sobre os pagamentos antecipados, cuja execução não foi concluída e está com as garantias 

vencidas. A IBEG renová as garantias pelo prazo de execução previsto para entrega dos itens, 

ou seja, até 30/11/2013, no valor total de R$ 12.448.182,21 (Doze Milhões, Quatrocentos e 

Quarenta e Oito Mil, Cento e Oitenta Dois Reais e Vinte e Um Centavos). 

 

Prosseguindo, a ata descreve: 

 

“A Divisão de Contratos irá oficiar a IBEG para alteração da cláusula da garantia contratual, 

a fim de adequá-la ao exigido pela Lei 8666/93 e acordão do TCU, ou seja, que seja feita a 



garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato atualizado, sendo que os 

valores retidos anteriormente serão devolvidos à empresa.“ 

Ainda na ata: 

 

“Será emitido pela IBEG um cronograma físico da execução do item 07 

SUPERESTRUTURA, pois o acordado anteriormente nos aditivos 01 e 02, foi somente 

financeiro, precisando a UFU neste momento adequar o financeiro ao físico.” 

 

Finalmente,  

 

“Caso a IBEG execute mais do que o físico apresentado no novo cronograma, será pago a 

quantidade a mais executada, proporcionalmente ao cronograma.” 

 

O 7º termo aditivo, assinado em 13/10/2013, autorizou a liberação do pagamento antecipado 

do item 33.30 da planilha orçamentária detalhada das instalações infraestrutura elétrica, no 

valor de R$5.697.805,90. Essa alteração teve como objetivo viabilizar a antecipação da 

instalação de gerador elétrico, o que até data da inspeção realizada pela equipe de auditoria  

não havia sido efetivado, conforme consta em item específico deste Relatório. 

 

Em relação ao 8º termo aditivo, o gestor mediante o Memorando nº 082/2017/PREFE, de 

18/05/2015, informou que esse aditivo “é fruto uma solicitação da empresa IBEG que pleiteia 

por uma série de serviços “extras executados” e, segundo a empresa, em valores da época, 

eram na ordem de 1, 5 milhões de reais. Após as devidas avaliações chegou-se no escopo e 

valores efetivados no aditivo.” 

 

O 9º termo Aditivo teve como objeto acrescentar R$1.060.983,25 e suprimir R$183.842,56, 

resultando no acréscimo de R$877.140,69 no valor global da obra. Em 31/12/2015, com a 

assinatura do 11º termo aditivo foi prorrogada a vigência do contrato por mais 24 meses, de 

31/12/2015 até 31/12/2017 e corrigido o valor global do contrato, de R$123.593.552,03 para 

R$117.922.566,13. 

 

Diversos problemas ocorridos na gestão do contrato fizeram com que servidores designados 

para exercer a fiscalização do contrato solicitassem desligamento da fiscalização. 

 

A fiscal CPF ***.821.986-** solicitou exoneração da função gratificada de Coordenação de 

Fiscalização e Planejamento de Obras por não compactuar com as condições oferecidas de 

serviço, pelo documento CI/DIRIE/052/2014, de 31/07/2014, devido a inúmeras 

irregularidades, como descumprimento do prazo acordado. Dentre as irregularidades 

apontadas, a fiscal mencionou que a contratada não disponibilizava diários de obra de 

fiscalização e procedia à execução de concretagem sem fornecimento de documentação ou 

liberação do serviço para a fiscalização. Relatou ainda que a empresa exercia pressão à 

Administração para obtenção de adiantamentos de valores de insumos altas cifras ou 

representativos na curva ABC. 

 

Posteriormente, o Diretor de Infraestrutura, CPF ***.278.248-**, solicitou desligamento da 

gestão do contrato, conforme MI/DIRIE/395/2014, de 04/08/2014, no qual ele afirmou que os 

problemas apresentados não estavam sendo resolvidos pela empresa IBEG, somatizando erros 

e irregularidades. O referido diretor afirmou que, segundo a análise da Bioengenharia, os 

projetos entregues não eram apropriados para execução da obra, motivo pelo qual ele  solicitou 

a suspensão da obra. No mesmo documento, o Diretor de Infraestrutura sugeriu o 



cancelamento do contrato por entender que as dificuldades relatadas eram instransponíveis 

com a continuidade da obra. 

 

Em 25/08/2014, cinco fiscais da obra encaminharam ao Diretor de Infraestrutura o documento 

CI/DIRIE/059/2014 em que mencionam a complexidade da obra, que se estendia desde 

irregularidades contratuais até a planilha de preço entregue durante a licitação, que não 

contemplaria mais o escopo dos serviços devido à alteração dos projetos arquitetônicos e 

complementares. Os fiscais comunicaram a impossibilidade de “continuar fiscalizando a 

obra, em função da ausência de ferramentas que embasam as tomadas de decisões 

necessárias no cotidiano e solicita que a responsabilidade da mesma seja ocupada por uma 

equipe de profissionais multidisciplinares, fato que não ocorre nessa diretoria” 

 

Em 08/01/2015, o Reitor da UFU, editou a Portaria nº 0028 constituindo uma Comissão 

Gestora para o Contrato 041/2011, com o objetivo de negociar e propor à contratada um novo 

aditivo para adequação do contrato, frente às novas necessidades apontadas nos projetos 

arquitetônicos e complementares. A comissão apresentou relatório final em 29/08/2015, em 

que são relatadas as negociações com a empresa IBEG, que perfaziam um total de 

R$3.696.718,34, referente a pleitos apresentados pela empresa, que foram considerados como 

pertinentes pela comissão. 

 

Em 16/09/2015, foi firmado um acordo entre a UFU e a IBEG para o estabelecimento das 

condições para a normalização do andamento das obras, mediante o reconhecimento de dívida 

referente às obras e serviços de engenharia e indenização dos custos de administração local 

(mão de obra e locação de equipamentos). Nesse acordo, a empresa se comprometeu a 

normalizar a execução do objeto contratual, na forma do que consta dos projetos e de acordo 

com orientação da fiscalização, em até 30 dias após o recebimento dos referidos valores 

pactuados no acordo, ou seja, R$3.696.718,34. 

 

Ressalta-se que, segundo o item 1.1 e subcláusula primeira do acordo, o pagamento estava 

condicionado à entrega dos projetos complementares compatibilizados, conforme consta no 

6º Termo Aditivo do Contrato nº 041/2011. 

 

O prazo para entrega dos projetos complementares, conforme 6º Termo Aditivo, era de 150 

dias e foi prorrogado pelo 8º Termo Aditivo por mais 3 meses, até 17/06/2014. O acordo 

firmado em 16/09/2015 concedeu mais 30 dias após o pagamento da indenização, que foi 

efetuada em 16/11/2015. Entretanto, o prazo de entrega dos projetos complementares se 

encerrou em 17/12/2015 sem a entrega dos referidos projetos. 

 

Tendo em vista o descumprimento contratual, o Reitor, mediante o Ofício 

OF/047/DCONT/UFU/2016, de 13/05/2016, procedeu a notificação de aplicação de 

penalidade, advertência e multa  à empresa IBEG, com fundamento no item 8.4.1 do Contrato: 

 

8.4.1. multa de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor do saldo 

contratado, por dia que ultrapasse o prazo para início da execução das obras 

e serviços de engenharia; 

 

A multa totalizou o valor de R$37.233.819,40, calculado para a data de 03/05/2016, com 121 

dias contados desde 04/01/2016. Esse valor que será alterado até a devida aplicação da multa. 

 



A IBEG apresentou defesa prévia em 03/06/2016, na qual menciona a inconsistência da multa 

aplicada, sob alegação de que o dispositivo contratual não tem amparo jurídico. Segundo a 

empresa, não haveria no contrato qualquer penalidade cabível para o fato dela não ter 

entregado o cronograma físico-financeiro na forma estabelecida no acordo firmado. 

 

Em resposta ao recurso administrativo (defesa prévia) apresentado pela Contratada a UFU 

mediante o ofício OF/022/2016/DCONT/UFU, de 01/03/2016, comunicou à IBEG que a 

multa foi mantida, tendo em vista que, em sua defesa prévia a empresa não apresentou 

nenhuma documentação ou fato novo que motivasse o cancelamento da aplicação da sanção. 

 

As obras foram encontradas paralisadas pela equipe de auditoria da CGU Regional MG, 

conforme relatos apresentados neste relatório. 

 
##/Fato## 

2.1.2. Licitação para a construção do Bloco 8DJU do Hospital das Clínicas com base em 

projeto básico inadequado, causando vários problemas na execução contratual. 
 

Fato 
 

Foi constatado que a UFU permitiu a alteração de projeto básico em obra licitada pela entidade 

sem a realização de novo procedimento licitatório, o que é vedado pela legislação. 

 

De acordo com a empresa, o projeto da superestrutura da edificação, concebido como sendo 

uma estrutura convencional de concreto armado executado “in loco”, com lajes do tipo 

treliçadas com “miolo” em EPS, apresentava um número excessivo de pilares que prejudicaria 

a flexibilidade de adaptações de “layouts” a que pode ser submetido um empreendimento 

dessa natureza. Além do número excessivo de pilares, a empresa argumentou haver 

quantidade excessiva de vigas de transição e diferença do quantitativo de aço da licitação e o 

que realmente seria necessário. 

 

As alegações da empresa foram ratificadas pelos técnicos da Diretoria de Infraestrutura da 

UFU, conforme Relatório Técnico de 10/04/2012 e Análise Técnica assinada por professor da 

Faculdade de Engenharia Civil da UFU. 

 

Conforme consta no Relatório de atividades realizadas para a elaboração do Projeto 

Arquitetônico do Bloco 8DJU – Período 20/03 a 22/04/2013, que envolveu reuniões com 63 

profissionais ligados diretamente à rotina de trabalho de suas áreas, chegou-se à conclusão de 

que o prédio, da forma como foi contemplado, não atendia às necessidades dos serviços. O 

relatório alertou que as melhorias nos projetos arquitetônicos deveriam ter sido feitas com os 

profissionais de cada área do hospital para que o novo prédio atenda às necessidades da rotina 

hospitalar. 

 

Sendo assim, conclui-se que a aprovação do projeto da obra não foi precedida de uma 

avaliação de sua adequabilidade. Os gestores envolvidos no processo de aprovação do projeto 

e realização do procedimento licitatório não atentaram para as falhas existentes na concepção 

da obra. Essa falha poderia ter sido minimizada se os responsáveis técnicos das áreas 

relacionadas ao funcionamento do pronto-socorro fossem chamadas a pronunciarem-se sobre 

o projeto. 

 

A alteração do projeto estrutural de concreto armado convencional para estrutura pré-moldada 

em concreto protendido representa a elaboração de um novo projeto básico, com uma 



concepção totalmente diferente da anterior, tanto que, com a alteração, foi necessária a 

elaboração de novos projetos arquitetônicos e complementares. Além disso, a técnica de 

execução necessária para a execução desse novo projeto é diferente da que seria utilizada para 

execução de um projeto convencional. Sendo assim, tendo em vista a substancial mudança do 

projeto básico, deveria ter sido realizado outro processo licitatório, em que fosse verificado se 

a empresa licitante era detentora da qualificação técnica necessária à execução desse tipo de 

projeto. Ressalta-se que o item 10.1.3.10.2 do edital relaciona os itens relevantes a serem 

considerados no atestado que comprove a capacidade técnica pertinente e compatível. Dentre 

eles, a “Execução de superestrutura em concreto armado com escoramentos, formas, armações 

e concreto FCK maior ou igual a 25 MPA”. Não consta nesse item, a comprovação relacionada 

a execução de superestrutura pré-moldada em concreto protendido. Nesse sentido, as 

empresas participantes do procedimento licitatório comprovaram ter qualificação técnica 

diversa daquela que de fato foi necessária para execução da estrutura. 

 

Entretanto, a UFU permitiu que a empresa contratada procedesse às alterações no projeto 

básico sem realizar novo procedimento licitatório. 

 

A alegação da empresa contratada da inviabilidade de execução do projeto básico, após três 

meses da assinatura do contrato, vai de encontro ao disposto no item 4.1 do edital do certame, 

que estabelece que a empresa interessada em participar da licitação teria que examinar o edital 

e toda a documentação necessária (projetos, memorial descritivo, entre outros) para a 

execução do objeto.  

 

O item 4.4 do edital alertava quanto às justificativas da existência de divergências ou erros 

existentes na proposta: 

 

“4.4 A Empresa interessada deverá examinar cuidadosamente o 

presente Edital e seus anexos, bem como ter pleno conhecimento da 

legislação pertinente, pois alegações de desconhecimento das suas 

disposições não serão aceitas para justificar eventuais divergências 

ou erros existentes em seus Documentos de Habilitação ou na 

Proposta”. 

 

De acordo com o item 24.14 do edital: “É de inteira responsabilidade da LICITANTE 

VENCEDORA o levantamento através dos Projetos e demais dados fornecidos e visita “in 

loco”, de todos os itens, quantitativos, materiais, equipamentos, mão-de-obra, instalações e 

demais materiais e obras e serviços de engenharia utilizados na elaboração das planilhas 

para execução do objeto desta licitação, em perfeitas condições de utilização, de acordo com 

os Projetos e Memorial Descritivo fornecidos”. 

 

A IBEG apontou ainda divergência entre o quantitativo de aço da planilha fornecida pela UFU 

e o quantitativo real. Segundo a empresa, o total de aço da planilha da UFU era de 550.276 kg 

enquanto o projeto indicava a necessidade de 887.430 kg, dando uma diferença de 337.153 

kg. Essa diferença resultaria num decréscimo de R$ 1.584.623,00 em custo direto. 

 

De acordo com o item 11.2.5 do edital: “A planilha estimativa de orçamento fornecida contém 

os itens mínimos e estimados, ficando de inteira responsabilidade da licitante o levantamento 

através dos Projetos fornecidos e “in loco” de todos os itens e quantitativos reais a serem 

executados para o término das obras e serviços de engenharia, em perfeitas condições de 

utilização, e de acordo com os Projetos e Memorial fornecidos”. 



 

Sendo assim, a empresa teve acesso aos quantitativos apresentados na planilha e não 

questionou essas inadequações durante a realização do certame. 

 

O Tribunal de Contas da União, ao examinar as alterações contratuais, reforçou a necessidade 

de o gestor examinar a adequabilidade do projeto básico aos objetivos da licitação: 

 

AC 1755-43/04-P 

Portanto, fixadas as possíveis situações de alteração contratual e o 

modo correto de a Administração proceder ao ajuste, a atuação do 

gestor passa necessariamente, sob pena de responsabilização perante 

o TCU, pela adoção das seguintes medidas: 

a) exigir que o projeto básico, com os elementos descritivos a ele 

pertinentes, seja tecnicamente adequado e atualizado, no momento da 

realização da licitação de obras públicas, conforme prescrevem os 

arts. 6º, inciso IX, e 7º, ambos da Lei 8.666/93, evitando-se alterações 

contratuais que o desnaturem ou que sejam motivadas por erros 

grosseiros, omissões, insuficiências ou obsolescência do projeto 

básico, o qual deve permitir a correta aferição dos quantitativos de 

serviços necessários à execução integral da obra; 

 

Os argumentos apresentados pela empresa contratada comprovando a inadequação do projeto 

licitado após decorridos três meses da assinatura do contrato deveriam ter sido apresentados 

durante a realização do processo licitatório, uma vez que ela teve acesso a todos os detalhes 

do projeto e apresentou proposta compatível com as especificações do projeto básico. 

 

As alterações promovidas no projeto básico mudaram substancialmente a concepção do 

projeto, tornando necessária a realização de um novo procedimento licitatório, com a 

apresentação de propostas compatíveis com a nova concepção do projeto básico. 

 

O inciso III do §6º do art. 127 da Lei nº 12.309/2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias com 

vigência no exercício de 2011, estabelece que:  

 

“No caso de adoção do regime de empreitada por preço global, previsto no art. 

6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 1993, devem ser observadas as 

seguintes disposições:  

(...)  

III -mantidos os critérios estabelecidos no caput deste artigo, deverá constar do 

edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com a 

adequação do projeto básico, sendo que as alterações contratuais sob alegação 

de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não 

poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do 

contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, 

§ 1º, da Lei nº 8.666, de 1993;” 

 

A alteração do projeto básico foi uma das justificativas apresentadas para realização do 1º 

termo aditivo ao Contrato nº 041/2011, no valor de R$8.242.242,51. Com a alteração, o valor 

global da obra passou a ser de R$102.980.328,10. 

 



Pelo exposto, constata-se que o objeto do 1º termo aditivo não tratou de uma simples 

adequação do projeto básico estrutural. Na verdade, houve a desnaturalização do objeto, uma 

completa mudança da concepção construtiva da estrutura contratada. Assim, conclui-se pela 

nulidade do contrato, tendo em vista que a natureza do objeto do 1º termo aditivo se refere a 

uma radical alteração do objeto contratado originalmente, sob o aspecto estrutural. 

 

A IBEG descumpriu o prazo de entrega dos projetos complementares, contrariando o 6º Termo 

Aditivo, prorrogado pelo 8º Termo Aditivo e pelo acordo firmado em 16/09/2016. Somente 

em 23/12/2015, a empresa contratada entregou o documento SEC_571/2015 com pastas de 

projetos assinados. A área de Gestão de Bioengenharia do Hospital das Clínicas da UFU 

analisou os projetos e mediante o Ofício OF – nº 002/2016 – 041 GEBIE/HCU, de 13/01/2016, 

informou à IBEG que os projetos e documentação entregues estavam incompletos. Os projetos 

somente foram apresentados em sua totalidade no dia 24/02/2016. Pelo descumprimento 

contratual a UFU aplicou advertência formal à empresa, conforme ofício 

OF/ADVERTÊNCIA/011/2016/DCONT/UFU, acarretando em registro de Advertência no 

SICAF em 04/03/2016. Esse atraso na elaboração de novos projetos complementares resultou 

no atraso do ritmo das obras. 

 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 201603298, enviado à Universidade pelo 

Ofício nº 7216/2017/NAC/MG/Regional/MG-CGU, de 04/05/2017, o gestor mediante o 

OF/R/UFU/215/2017, de 19/05/2017, prestou os seguintes esclarecimentos: 

 

“A alteração do projeto estrutural em concreto armado para estrutura pré-moldada em 

concreto protendido não representa a elaboração de um novo projeto básico, tendo em vista 

que o objeto da licitação era a execução completa da construção de um bloco denominado 

8DJU destinado à ampliação do Hospital de Clínicas da UFU, a ser edificado no Campus 

Umuarama com área total de 26.210,96 m². Além do que o projeto estrutural em questão é um 

projeto executivo, conforme memorando 277/2012 em anexo e laudos.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A falha constatada pela equipe de auditoria não aponta para uma mudança do objeto da 

licitação, mas sim para uma transfiguração da forma de constituição do objeto. Conforme já 

salientado, a alteração do projeto estrutural de concreto armado convencional para estrutura 

pré-moldada em concreto protendido requer uma técnica de execução diferente da que seria 

utilizada para execução de um projeto convencional. Isso compromete a avaliação da 

capacidade técnica da empresa licitante que, conforme item 10.1.3.10.2 do edital, seria 

considerada a “Execução de superestrutura em concreto armado com escoramentos, formas, 

armações e concreto FCK maior ou igual a 25 MPA”.  Ou seja, não foi considerada na 

avaliação da capacidade técnica a execução de superestrutura pré-moldada em concreto 

protendido, fato que poderia acarretar na classificação ou desclassificação de outras empresas 

interessadas. 

 

Sendo assim, tendo em vista a substancial mudança do projeto básico, deveria ter sido 

realizado outro processo licitatório, em que fosse verificado se a empresa licitante era 

detentora da qualificação técnica necessária à execução desse tipo de estrutura.  



 

A relevância da alteração da estrutura convencional para estrutura pre-moldada em concreto 

protendido é comprovada pela necessidade de elaboração de novos projetos arquitetônicos e 

complementares para atenderem à nova estrutura. Por isso, tal alteração representa alteração 

de projeto básico e não uma mera alteração da forma de execução do projeto. 

 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Orientar formalmente os setores responsáveis pela execução de obras de 

infraestrutura para que em caso de eventuais alterações nos projetos básicos, que modifiquem 

substancialmente o objeto licitado, seja realizado novo procedimento licitatório. 

 

Recomendação 2: Apurar nos termos do art. 143 da Lei nº 8.112/1990, os fatos e 

responsabilidades relacionados à decisão administrativa  de modificação do objeto licitado, 

sem a realização de novo procedimento licitatório. 

 

 

2.1.3. Falhas estruturais na execução da obra de construção do Bloco 8DJU do Hospital 

das Clínicas. 
 

Fato 
 

Equipe de auditoria da CGU realizou inspeção física na obra em 20/10/2016. Na oportunidade, 

foi verificada a execução da fundação e da superestrutura do Bloco 8DJU e da rampa de 

ligação do mesmo ao Hospital e de algumas alvenarias internas e de fachadas, conforme fotos 

a seguir: 

 

 
 

Superestrutura do Bloco 8DJU e alvenarias 

de fachadas. Uberlândia, 20 de outubro de 

2016. 

Superestrutura do Bloco 8DJU e alvenarias 

internas. Uberlândia, 20 de outubro de 2016. 

 



 

Superestrutura da rampa de ligação do Bloco 

8DJU ao Hospital. Uberlândia, 20 de outubro de 

2016. 

 

 

 

Durante a inspeção física, verificou-se a existência de algumas falhas construtivas, que são 

mostradas adiante. 

 

  
Cordolhas de aço aparentes em três vigas do térreo. Uberlândia, 20 de outubro de 2016. 

 

Segundo o representante da Bioengenharia que acompanhou a equipe da CGU, as cordoalhas 

de aço suportando as três vigas do térreo tratam-se de reforços estruturais para a correção de 

flechas que se apresentaram nas vigas. Por meio do Item 5.2 da Solicitação de Auditoria nº 

201603298/02, de 27/10/2016, a CGU requisitou que a UFU apresentasse o(s) laudo(s) que 

confirma(m) que os reforços são suficientes para garantir a estabilidade da estrutura. Em 

resposta a Universidade informou que “a contratada enviou as documentações conforme 

denominada viga.rar, no entanto não obtive o laudo da empresa terceirizada executora do 

serviço”. 

 



  
Junção entre vigas da rampa que liga o Bloco 8DJU ao Hospital e respectivos apoios 

apresentando grandes aberturas. Uberlândia, 20 de outubro de 2016. 

 

Muitas junções entre as vigas da rampa que liga o Bloco 8DJU ao Hospital e seus respectivos 

apoios apresentam grandes aberturas, alguns dos quais estão sendo preenchidos com alvenaria 

e argamassa ou elastômero. Por meio do item 5.3 da Solicitação de Auditoria nº 

201603298/02, de 27/10/2016, a CGU requisitou que a UFU informasse quais providências 

serão tomadas para a correção do problema, visando garantir a segurança estrutural. Em 

resposta, a Universidade informou que “foi notificado a empresa através do documento 

OF/DIRIE/032/2014 e OF/DIRIE/109/2014, no entanto tivemos retorno com o desenho 

digital E267 sem assinatura e ART, verificar com a Comissão”. 

 

Verifica-se que as respostas da Universidade às solicitações da CGU acerca dessas duas 

tipologias de falhas não foram conclusivas. A UFU deve tomar medidas administrativas, a fim 

de obter garantias de que as falhas citadas não comprometam a estabilidade estrutural da 

edificação. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Mediante o Ofício nº 7216/2017/NAC/MG/Regional/MG-CGU, de 04/05/2017, foi 

encaminhado à UFU o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201603298, para análise e 

apresentação de esclarecimentos adicionais. A Universidade apresentou manifestação quanto 

ao fato apontado, por meio do OF/R/UFU/215/2017, de 19/05/2017, editado apenas o nome 

de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

 



“Este item aborda falhas estruturais detectadas em dois momentos distintos, bem como suas 

causas, sendo elas de total responsabilidade da empresa, com a UFU adotando medidas para 

a solução dos problemas. 

 

1º - A empresa é responsável por todo e qualquer reparo, dano e refazimento de serviço em 

não conformidade. 

2º - Em situações de divergência quanto à solução de engenharia, sempre buscamos o 

envolvimento de organismos de confiança da UFU. Assim na situação discutida buscou-se o 

apoio e envolvimento da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de 

Uberlândia, que ocorreu através do Prof. T. por indicação daquela Unidade Acadêmica. 

Cabe salientar que a atividade desenvolvida por um professor da FECVIV, seja ele qual for, 

sempre é referendada pelo Conselho da pela Unidade Acadêmica, garantindo assim uma 

posição institucional da FECIV e não se tratar de um parecer individual. 

 

C.1 - Reforço das vigas com protensão externa 

 

O fiscal de obra observou que vigas pré-moldadas entregue e posicionadas apresentavam 

deslocamento excessivo, mesmo estando ainda submetidas apenas ao peso próprio. Após a 

avaliação do problema a empresa foi responsabilizada para a devida solução, com toda e 

qualquer despesa por conta da IBEG. 

 

Adicionalmente exigiu-se da empresa as soluções propostas pela empresa e seu calculista 

fossem avaliadas pela FECIV, gerando maior tranquilidade e confiança à UFU quanto 

qualidade da solução proposta, tendo sido indicado o Prof. T. J. da S. 

 

A solução se mostrou eficiente e tem a garantia inerente da Anotação de Reponsabilidade 

Técnica (ART) do engenheiro estrutural da empresa, bem como, parecer da FECIV quanto a 

qualidade da proposta de solução. 

 

Portanto, existe garantia para a UFU, pois a ART cadastrada no sistema CONFEA/CREA 

atesta que o serviço foi realizado por um profissional habilitado, com respaldo e garantia 

legal que rege a engenharia brasileira. Também destaca-se que a Universidade Federal de 

Uberlândia reconhece a qualidade e idoneidade de serviço de consultoria e assessoria técnica 

prestado por uma de suas Unidades Acadêmicas para si mesma. 

 

C.2 – Erros de execução nos elementos da rampa. 

 

Inequívoco os erros demostrados pelo relatório quanto aos excessos de abertura nas junções 

entre as vigas da rampa e apoios que ligam o bloco 8DJU ao hospital, porém, reafirmamos 

que a UFU nunca aceitou tal situação e são pendências que foram identificadas e cobradas 

junto à contratada para a tomada de providências e correção das anormalidades. 

  

Importante esclarecer que o ritmo da obra está estagnado, porém, com a retomada da 

normalidade as primeiras providências será a exigência por parte da UFU que a Contratada 

providencie os devidos reparos e correções visando a garantia da segurança estrutural, 

sempre com a análise e a respectiva aprovação dos procedimentos por parte da fiscalização”. 
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Em sua manifestação, a UFU apresentou mais elementos acerca da garantia de que a solução 

das falhas apontadas possui avaliação técnica, o que não havia sido feito quando da resposta 

à Solicitação de Auditoria nº 201603298/02. 

 

Primeiramente, informou que a contratada é responsável por refazer os serviços executados 

em desconformidade. Realmente, é a empresa quem tem o dever de corrigir as falhas, 

entretanto, cabe à UFU zelar para que os serviços reparados sejam suficientes para conferir 

segurança à estrutura da edificação. 

 

A Universidade reconheceu a anormalidade dos fatos apontados e apresentou as medidas 

administrativas tomadas para se certificar de que as soluções adotadas têm respaldo de 

técnicos de confiança de sua Faculdade de Engenharia Civil - FECIV. 

 

Em relação ao reforço das vigas, informou que as soluções propostas pelo calculista da 

empresa foram avaliadas e referendadas pela FECIV. 

 

Quanto à abertura excessiva nas junções entre as vigas da rampa e apoios que ligam o Bloco 

8DJU ao hospital, informou que a falha foi identificada e sua correção foi cobrada da empresa. 

Segundo a UFU, o reparo ainda não foi feito, tendo em vista a paralisação da obra, porém, 

com a retomada dos serviços, a empresa será demandada para a solução do problema, que será 

avaliado e aprovado pela fiscalização da obra. Ressalte-se que, também nesse caso, é 

importante a participação de técnicos especialistas da área para analisar se a solução proposta 

apresentará a necessária segurança quanto à estabilidade estrutural. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Determinar que todos os setores técnicos responsáveis se certifiquem de 

que os serviços executados pela empresa contratada para corrigir as falhas estruturais 

apontadas tenham qualidade e proporcionem segurança à estrutura. 

 

 

2.1.4. Acréscimo contratual superior aos limites estabelecidos pela Lei nº 12.309/2010 e 

Lei nº 8.666/1993. 
 

Fato 
 

O Contrato nº 041/2011 sofreu alterações de valor em consequência da celebração de quatro 

termos aditivos e um acordo, conforme o quadro abaixo, que apresenta os valores a preços 

iniciais (PI), ou seja, sem considerar reajustes no contrato: 

 



  
 

Verifica-se que, após a alteração decorrente do acordo de 16/09/20015, o valor contratual 

pactuado elevou-se de R$ 94.738.085,56 para R$ 108.587.658,26, o que significa um 

acréscimo global de 14,62%. 

 

O inciso III do § 6º do art. 127 da Lei nº 12.309/2010 - LDO com vigência em 2011, exercício 

da abertura das propostas da Concorrência nº 005/2011 -, estabelece o seguinte: 

 

“No caso de adoção do regime de empreitada por preço global, previsto no art. 

6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 1993, devem ser observadas as 

seguintes disposições:  

(...)  

III -mantidos os critérios estabelecidos no caput deste artigo, deverá constar do 

edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com a 

adequação do projeto básico, sendo que as alterações contratuais sob alegação 

de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não 

poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do 

contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 

1º, da Lei nº 8.666, de 1993” (grifos nossos); 

 

Tendo em vista que todas as alterações contratuais que impactaram nos acréscimos e 

supressões de valor decorreram de falhas ou omissões do projeto básico e que a Concorrência 

nº 005/2011 previu a empreitada por preço global como regime de execução, verifica-se que, 

ao aditivar o contrato em 14,62%, a UFU contrariou o disposto na Lei nº 12.309/2010. 

 

Também foi descumprido o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, que determina que o valor 

inicial contratado pode ser acrescido ou suprimido em até 25%. 

 

O TCU tem se posicionado no sentido de que os valores de acréscimos e supressões devem 

ser considerados individualmente, ou seja, apenas seria possível se acrescer até 25% ao valor 

inicial do contrato e/ou suprimir até 25% do mesmo valor. Podem ser citados os Acórdãos nº 

1.080/2008 – Plenário, nº 1.192/2009 – Plenário, n° 749/2010 - Plenário, nº 1.599/2010 – 

Plenário, n° 2.819/2011 – Plenário e, por fim, o Acórdão n° 1.200/2010 – Plenário, cujo trecho 

segue abaixo transcrito: 

 



“9.1.3. em caso de aditivos contratuais em que se incluam ou se suprimam 

quantitativos de serviços: 

9.1.3.1. abstenha-se de extrapolar os limites de alterações contratuais previstos 

no art. 65 da Lei n. 8.666/1993, tendo em vista que o conjunto de reduções e o 

conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do 

contrato, 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” (grifo nosso). 

 

Somados os valores totais das planilhas do 1º, 3º, 6º e 9º Termos Aditivos e do Acordo, 

observa-se que a UFU já efetuou acréscimos de R$ 28.578.570,05, o que representa 30,17% 

do valor original do contrato, e supressões de R$ 14.728.997,36, ou 15,55% do valor 

contratado. 

 

Entretanto, de acordo o posicionamento do TCU, no Contrato nº 041/2011 a UFU apenas 

poderia acrescer e/ou decrescer R$ 23.684.521,39 ao valor inicial (25% de R$ 94.738.085,56). 
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Mediante o Ofício nº 7216/2017/NAC/MG/Regional/MG-CGU, de 04/05/2017, foi 

encaminhado à UFU o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201603298, para análise e 

apresentação de esclarecimentos adicionais. A Universidade apresentou manifestação quanto 

ao fato apontado, por meio do OF/R/UFU/215/2017, de 19/05/2017: 

 

 “- Observa-se uma imprecisão nas considerações da CGU ao apontar que a UFU efetuou 

acréscimos de 30,17% ao valor original do Contrato, ultrapassando o limite de 25%, citando 

como referência os Termos Aditivos 1º, 3º, 6º, 9º e o Acordo. 

 

Acontece que na análise apresentada foi considerado o valor total referente ao Acordo (R$ 

3.696.718,34), sendo que na realidade a adoção de tal metodologia implica em equívoco. 

 

A documentação existente sobre o Acordo, inclusive com o respaldo jurídico e pareceres 

favoráveis da Procuradoria da UFU, atesta que o mesmo foi firmado com o objetivo de 

regularizar o andamento da obra que se encontrava em ritmo estagnado e traze-la à 

normalidade, em virtude dos problemas oriundos do atraso no fornecimento dos projetos 

complementares por parte da Contratada. 

 

Restou claro e evidenciado no Acordo que o pagamento pactuado tratou de um 

“reconhecimento de dívida” referente às obras e serviços de engenharia e indenização dos 

custos da administração local (mão de obra e equipamentos) realizados durante o período de 

anormalidade da obra, os quais restavam pendentes de medição e pagamento. 

 

Eram serviços sem previsão contratual, que, por conta dos impasses existentes, em especial 

em relação aos projetos em execução, não puderam ser objeto de termo aditivo em tempo 

hábil, mas que se mostravam necessários ao andamento regular da obra. Diante da execução 

de itens não previstos no contrato, o acordo foi firmado para o fim de reconhecer sua 

existência, e promover o pagamento a título de indenização, por meio de reconhecimento de 

dívida. 

 



Não sendo itens contratualmente previstos, que tenham sido incluídos no ajuste firmado por 

termo aditivo, eles não foram computados na verificação do limite legal máximo previsto na 

Lei de Licitação para acréscimos. 

 

Com o Acordo ficou pactuado que as pendencias com a Contratada seriam “quitadas” e 

possibilitaria a empresa dar continuidade e restabelecer a normalidade das obras. Inclusive, 

a Contratada se comprometeu a fornecer todos os projetos complementares pendentes, sendo 

estes a principal causa dos problemas de quebra do ritmo normal das obras de construção 

do hospital. Assim, não há que se entender que trata de acréscimo contratual e sim de 

adequações de medições. 

  

Razão poderia assistir ao entendimento da CGU apenas parcialmente, caso fossem 

considerados que alguns itens constantes da planilha do Acordo se referem a serviços e obras 

que não fazem parte da planilha original do Contrato original. Estes serviços estão 

identificados na tabela do Acordo pelos itens 02, 03, 04, 05, 06 e 07. 

 

Contudo, deve-se esclarecer que são serviços realizados por exclusiva exigência dos órgãos 

da Administração Pública local e que os mesmos foram impossíveis de previsão quando da 

elaboração do Edital de Licitação da obra. Nesse sentido, não deve ser entendido que se trata 

de adequação de projeto básico, falhas ou omissões em orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto. 

 

Por fim, deve-se prosperar o entendimento de que o Acordo não deve ser considerado como 

Acréscimo Contratual, por se tratar de um reconhecimento de dívida por serviços realizados 

e não pagos com o objetivo de regularizar o andamento da obra que se encontrava em ritmo 

estagnado e traze-la à normalidade, descaracterizado como sendo “Termo Aditivo”. 

  

Caso não seja esta a ponderação pela CGU, que seja computada apenas a parcela 

correspondente aos serviços realizados exclusivamente pela exigência dos órgãos Públicos 

(itens de 02 a 07 da planilha do Acordo), tendo em vista que os demais itens atestam que são 

obras e serviços de engenharia e indenização dos custos da administração local (mão de obra 

e equipamentos) realizados durante o período de anormalidade da obra que ficaram 

pendentes de medição e pagamento, descaracterizados como acréscimo Contratual em sua 

essência. 

 

Ainda, importa ressaltar que o Tribunal de Contas da União (TCU), na Decisão Plenária nº 

215/99, firmou o entendimento de ser facultado à Administração, nas alterações contratuais, 

ultrapassar os limites fixados no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que satisfeita uma 

série de requisitos: 

 

“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 

a) tanto as alterações contratuais quantitativas - que modificam a dimensão do objeto - 

quanto as unilaterais qualitativas - que mantêm intangível o objeto, em natureza e em 

dimensão, estão sujeitas aos limites preestabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93, em face do respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, I, da mesma 

Lei, do princípio da proporcionalidade e da necessidade de esses limites serem 

obrigatoriamente fixados em lei; 

b) nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas e excepcionalíssimas de 

contratos de obras e serviços, é facultado à Administração ultrapassar os limites aludidos no 

item anterior, observados os princípios da finalidade, da razoabilidade e da 

https://jus.com.br/tudo/tribunal-de-contas


proporcionalidade, além dos direitos patrimoniais do contratante privado, desde que 

satisfeitos cumulativamente os seguintes pressupostos: 

I - não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma 

eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da 

elaboração de um novo procedimento licitatório; 

II - não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e 

econômico-financeira do contratado; 

III - decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou 

imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

IV - não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza 

e propósito diversos; 

V - ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do 

cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes; 

VI - demonstrar-se - na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que extrapole 

os limites legais mencionados na alínea "a", supra - que as consequências da outra 

alternativa (a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação) importam 

sacrifício insuportável ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela 

obra ou serviço, ou seja gravíssimas a esse interesse; inclusive quanto à sua urgência e 

emergência”; 

 

Tem-se, portanto, que a Corte de Contas admite, em situações excepcionais, a possibilidade 

de se ultrapassar o limite legal de 25% nas alterações consensuais e qualitativas, desde que 

observados os requisitos acima transcritos. Assim, aplicando tal entendimento à hipótese em 

apreciação e aliado às peculiaridades desta, vislumbra-se a possibilidade do acréscimo 

aventado. Observa-se que foi colhida a concordância prévia e formal da Contratada, com a 

devida fundamentação do Acordo, demonstração analítica direta dos valores praticados, em 

documentação e processo específico na formalidade do ato, pacto, com o devido respaldo 

jurídico e pareceres favoráveis da Procuradoria da UFU. 

 

As considerações apresentadas levam à conclusão de que houve justificativa expressa e 

fundamentada, anuência prévia da Contratada e explicitação da respectiva alteração, 

mostrando-se juridicamente viável o acréscimo contratual superior, orientados pelos 

princípios da eficiência e economicidade, que devem nortear a atividade administrativa. Além 

do que, todo o procedimento teve amparo da Procuradoria Geral, que avaliou e elaborou os 

termos aditivos e não deu nenhum parecer contrário. 

 

Também deve ser destacado que os aditivos contratuais foram vantajosos para a UFU e, 

naquele momento da execução das obras, era o único procedimento possível, além de 

promover benefícios financeiros e funcionais para a Universidade. 

  

Tal afirmativa encontra respaldo ao se analisar que parte dos preços unitários para itens 

constantes da proposta e planilha inicial são os mesmos praticados na época da licitação e 

reajustados pelo INCC, porém, em virtude do aquecimento do mercado da construção civil 

através de vários programas do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida, PAC, etc. àquela 

época, gerou escassez de mão de obra e de materiais e, seguramente, se houvesse uma nova 

licitação os preços estariam bem maiores e o orçamento de em uma nova licitação seria 

acrescido de outros serviços preliminares, usuais nas novas contratações, quais sejam: 

mobilização, canteiro de obras, placas da obra, administração local, etc. 

 



Complementando, pode-se citar a situação de que com uma segunda Contratada acarretaria 

a inconveniência de se administrar duas Construtoras em um mesmo canteiro de obras e 

mesmo local de trabalho, muitas vezes executando o mesmo tipo de serviço, dificultando a 

conciliação do desempenho nas obras e, se fosse o caso, atribuir ou apurar 

responsabilidades. 

 

Saliente-se que os serviços que foram aditivados são interdependentes e se fossem executados 

por empresas diferentes causaria sérios transtornos no que se refere à questão de prazos e 

responsabilidades de cada item dos serviços. Também seria difícil harmonizar o local de 

execução e a disponibilidade para a instalação de um segundo canteiro de obras. Em virtude 

das necessidades das obras, a UFU não poderia se dar ao luxo de aguardar a IBEG terminar 

os seus serviços para que outra empreiteira pudesse entrar e dar continuidade à execução. 

  

Logisticamente, uma nova licitação e a consequente contratação de outra empresa seria 

muito censurável para a Administração da UFU, com consequências desastrosas e com 

possibilidade de gerar novos atrasos e transtornos no andamento normal da obra, 

dificultando a futura ocupação do edifício”. 

 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Os argumentos apresentados pelo gestor para justificar o acréscimo contratual além dos 

limites legais mostraram-se inconsistentes. 

 

Não faz sentido desconsiderar o valor acrescido decorrente do Acordo firmado em 16/09/2015 

simplesmente porque referiu-se a um ajuste pactuado para regularizar o andamento da obra. 

O § 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 veda categoricamente que seja ultrapassado o limite de 

25% em relação ao valor inicial atualizado do contrato, não ressalvando nenhum fator que 

poderia ser considerado para permitir a extrapolação de tal limite: 

 

“Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

(...)  

§ 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% 

(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

§ 2o  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 

no parágrafo anterior, salvo:  

I - (VETADO)  

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes” (grifo 

nosso).  

 

Dessa forma, o limite superior não pode ser excedido, não importando se os motivos que 

levaram à alteração do valor do contrato decorreram de fatos previsíveis ou imprevisíveis, 

independentemente da concordância ou não do contratado, como é o caso de todos os ajustes 

que levaram ao acréscimo do valor do Contrato nº 041/2011: os quatro Termos Aditivos e o 

Acordo. 

 



Ressalta-se que, mesmo se fosse levado em consideração o argumento errôneo de que o 

Acordo de 16/06/2015 não deveria ser incluído para verificação do limite, os valores dos 

acréscimos do 1º, 3º, 6º e 9º Termos Aditivos, somados, perfazem um total de 

R$24.881.851,71, ou 26,26% do valor inicialmente contratado, também além do limite 

permitido pela lei, conforme mostrado no quadro a seguir. 

 

 
 

Acrescente-se que, apesar de a UFU não ter questionado a falha apontada em relação à 

extrapolação do limite definido no inciso III do § 6º do art. 127 da Lei nº 12.309/2010, o 

mesmo raciocínio vale para o teto de 10% imposto na LDO com vigência em 2011: mesmo 

se for retirado da soma o valor do Acordo de 16/06/2015, o valor contratual pactuado se 

elevaria em R$ 10.152.854,36, o que significaria um acréscimo global do Contrato de 10,72%, 

de acordo com o quadro a seguir. 

 

 
 

Também não merece prosperar as alegações de que a extrapolação dos limites se deu em 

cumprimento ao disposto na Decisão do TCU nº 215/1999 – Plenário. 

 

Segundo a citada Decisão, o limite de 25% somente pode ser superado no caso de alterações 

contratuais consensuais e qualitativas. Quanto a esses dois fatores não há maiores 

questionamentos, tendo em vista que todos os acréscimos não resultaram de decisão unilateral, 

mas sim de ajustes entre a UFU e a contratada, e também porque se pode entender que muitas 

alterações do contrato tiveram caráter qualitativo. 

 

Entretanto, conforme apresentado na própria manifestação do gestor, para que o limite de 25% 

do valor inicial do contrato seja superado, além da necessidade de que as alterações sejam 

consensuais e qualitativas, a citada Decisão determina que elas devem ser excepcionalíssimas, 

tendo em vista que precisam ser satisfeitos, cumulativamente, vários pressupostos. E a UFU 

não conseguiu demonstrar o atendimento cumulativo a tais pressupostos, nem nas peças que 

compõem o processo administrativo disponibilizado à equipe da CGU e nem na manifestação 

acima transcrita. 

 



Na manifestação, o gestor apresentou alguns argumentos que não guardam nenhuma relação 

com os pressupostos exigidos: as alterações tiveram aprovação da assessoria jurídica e houve 

demonstração analítica direta dos valores praticados. 

 

Fez algumas afirmações que não foram acompanhadas das necessárias demonstrações: os 

acréscimos contratuais foram orientados pelos princípios de eficiência e da economicidade; 

foram vantajosos para a UFU, sendo o único procedimento possível à época, além de 

promover benefícios financeiros e funcionais para a Universidade; se houvesse uma nova 

licitação os preços estariam bem maiores. 

 

Também desenvolveu o raciocínio de que o atendimento ao disposto na lei levaria à 

necessidade de contratação de outra empresa, para executar outros serviços juntamente com a 

atual contratada, acarretando na inconveniência de se administrar duas construtoras em um 

mesmo canteiro de obras e mesmo local de trabalho. Quanto a esse último argumento, o 

entendimento da UFU é incorreto, pois uma nova licitação que fosse realizada teria como 

objeto a contratação de empresa para executar todo o remanescente da obra. 

 

Enfim, a Universidade, em nenhum dos ajustes que elevaram o preço da obra e nem na 

manifestação, apresentou elementos que justificassem a extrapolação excepcionalíssima do 

limite legal de 25%, não conseguindo comprovar a satisfação cumulativa de alguns dos 

pressupostos exigidos na Decisão nº 215/1999: 

a) apesar de afirmar na manifestação (ressalta-se que não o fez nos Termos Aditivos e nem no 

Acordo) que os acréscimos não acarretariam para a Administração encargos contratuais 

superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, 

acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório, não demonstrou tal 

vantajosidade; 

b) a inexecução contratual traria prejuízos ao interesse público, tendo em vista o nível de 

capacidade técnica e econômico-financeira do contratado. 

c) todas as alterações contratuais decorreram de fatos supervenientes que impliquem em 

dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

d) as consequências da rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, importam 

sacrifício insuportável ao interesse público. 

 

Para comprovar que o TCU impõe a necessidade de demonstração cabal da ocorrência da 

situação excepcionalíssima que justifique a possibilidade de ultrapassar o limite de 25%, 

transcreve-se abaixo trecho do Acórdão n° 34/2011 – Plenário, que verificou que alguns 

pressupostos não foram atendidos em uma alteração contratual acima do limite analisada: 

 

“31. Ao iniciar o exame da matéria, lembro, inicialmente, que a mencionada 

decisão 215/1999 – Plenário, transcrita no item 53 deste voto, estabelecia, entre 

outros requisitos para extrapolação do limite de 25%, que as condições fossem 

excepcionalíssimas, que a necessidade decorresse de fatos supervenientes 

imprevistos ou imprevisíveis e que, na motivação do ato que autorizasse o 

aditamento contratual, fosse demonstrado que “as consequências da outra 

alternativa (a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação) 

importam sacrifício insuportável ao interesse público primário (interesse 

coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, ou seja, gravíssimas a esse 

interesse; inclusive quanto à sua urgência e emergência”. 



32. Lembro, ainda, que o limite de 25% estabelecido na Lei 8.666/1993 e no 

Decreto 2.745/1998 já contempla eventuais modificações de projetos, o que 

significa que eventuais falhas devem ser corrigidas dentro deste limite. 

33. Além disso, não houve, na motivação original do ato, nem demonstração da 

inviabilidade técnica, nem indicação das consequências insuportáveis da 

alternativa de realização de nova licitação. Apenas nas reuniões técnicas 

realizadas no gabinete deste relator e na Secex/RJ, nas justificativas 

complementares (fls. 36 e 86 do anexo 5) e no memorial dos responsáveis (fls. 

318/349 do anexo 7) é que foram apontadas as circunstâncias que seriam lesivas 

aos interesses da Companhia e da comunidade em geral”. 

 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Providenciar a alteração do Contrato nº 041/2011 para que seu valor global, 

incluindo todos os ajustes posteriores como termos aditivos e acordos, esteja dentro dos 

limites definidos pelo § 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e pelo inciso III do § 6º do art. 127 

da Lei nº 12.309/2010, considerando a interpretação dada pela jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União quanto à impossibilidade de compensação entre o conjunto de acréscimos e 

o conjunto de supressões. 

 

 

2.1.5. Superfaturamento no valor de R$ 1.556.860,23 e prejuízo potencial no valor de 

R$ 1.428.283,34 na obra de construção Bloco 8DJU do Hospital das Clínicas. 
 

Fato 
 

Utilizando as planilhas apresentadas pela empresa contratada, ajustada pelos aditivos 

contratuais até outubro de 2016 – planilha geral e planilhas específicas das diversas 

instalações, dos armários e das cabeceiras de camas -  foi elaborada uma Curva ABC contendo 

os itens mais relevantes, que correspondiam a 80,15% do valor da obra, considerando os 

preços iniciais na data base de outubro de 2011, ou seja, sem aplicar os reajustes. 

 

Dessa amostra, foram comparados os preços contratados (custos x BDI utilizados pela IBEG) 

com os preços paradigmas de cada item (custos x BDI adotados pela CGU), encontrando-se 

um sobrepreço de R$ 3.357.098,51.  

 

Cabem as seguintes observações relativamente à metodologia de cálculo do sobrepreço: 

 

1) Ajuste dos BDIs e custos dos itens definidos pela IBEG  

 

A IBEG, em sua proposta, definiu os percentuais de 25,00% para o BDI da obra e de 17,34% 

para o BDI de equipamentos. Entretanto, em todas as composições de custos unitários, foi 

aplicada uma taxa de 10,00% referente a administração. Sobre o valor resultante da aplicação 

dessa taxa sobre os custos dos itens de serviço é que incidiu o BDI. 

 

Tendo em vista que, tanto na planilha orçamentária da UFU quanto na planilha apresentada 

pela empresa, não consta nenhum item referente à Administração Local (despesas incorridas 

para manutenção das equipes técnica e administrativa e da infraestrutura necessárias para a 

consecução da obra, como gastos relativos engenheiros, mestres, encarregados, almoxarifes, 



vigias, etc.), infere-se que essa taxa de 10,00% aplicada sobre os custos unitários refere-se à 

Administração Local. 

 

Dessa forma, não foram especificados e nem precificados os itens componentes da 

Administração Local na planilha orçamentária. Apenas foi definido um percentual para a 

Administração Local, que foi aplicado em cada item componente da planilha e, sobre o 

resultado da multiplicação, foi aplicado o BDI. Como os itens componentes da Administração 

Local são elementos de custos que, apesar de não estarem ligados diretamente a um serviço, 

também podem ser precisamente planejados, identificados e mensurados em itens específicos 

do orçamento de uma obra, eles deveriam ser detalhados na planilha. 

 

Esse procedimento da UFU vai de encontro à jurisprudência do TCU, como os Acórdãos 

TCU-Plenário nº 325/2007, nº 2.369/2011 e nº 2.622/2013, que determinam que os itens de 

Administração Local devem constar na planilha orçamentária como custo direto e não entrar 

no cálculo do BDI, visando dar maior transparência. 

 

Então, como a UFU deu tratamento de taxa de administração como um percentual que majorou 

em 10,00% todos os itens da planilha, típico do BDI, a equipe da CGU, na elaboração da 

Curva ABC, considerou essa taxa como sendo Administração Local, fazendo parte integrante 

dos BDIs da obra, porque não foram detalhados na planilha. 

  

Assim, na montagem da Curva ABC, em todos os custos dos itens da planilha da IBEG foi 

retirado o percentual de 10,00% para se encontrar os custos efetivos dos serviços. Esse 

percentual foi incluído no BDI como Administração Local, tanto no caso dos serviços, quanto 

dos equipamentos. Ou seja, a fim de determinar os BDIs que deveriam ter sido considerados 

pela UFU e pela IBEG, sobre o percentual de 10,00% foram multiplicados os BDIs adotados 

na contratação: para obras 37,50% (25,00% sobre 10,00%) e para fornecimento de 

equipamentos 29,074% (17,34% sobre 10,00%). 

 

Esse ajuste feito pela equipe da CGU não alterou os preços de cada item de serviço 

apresentados pela IBEG, conforme demonstrado nos quadros a seguir: 

 

Quadro - Planilha orçamentária detalhada da IBEG 

 
Item Descrição Custo do item BDI Preço do item 

8.3.4 Revestimento fachada ventilada Keragail 10.542.794,80 25,00% 13.178.493,50 

14.7.2 Elevador maca 7 paradas (uso diário) 712.184,00 17,34% 835.676,71 

Obs.: Preço do item = Custo do item x (1 + BDI/100) 

 

Quadro - Cálculo da CGU para determinar os valores que foram lançados na Curva ABC 

 

Item Descrição 
Custo do item (custo 

IBEG retirado 10%) 
BDI Preço do item 

8.3.4 Revestimento fachada ventilada Keragail 9.584.358,91 37,50% 13.178.493,50 

14.7.2 Elevador maca 7 paradas (uso diário) 647.440,00 29,074% 835.676,71 

 

2) BDIs adotados pela CGU 

 

No caso dos itens componentes da planilha relativos à execução da obra, foram adotados os 

seguintes percentuais médios para obras cujo valor situa-se entre R$75.000.000,01 e 

R$150.000.000,00, definidos no quadro “BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – 



CONSTRUÇÃO” do Acórdão nº 2.409/2011-TCU-Plenário, vigente à época da Concorrência 

nº 005/2011: 

a) Administração Central (AC): 4,25%; 

b) Lucro (L): 8,15%; 

c) Despesas Financeiras (DF): 1,00%; 

d) Seguros (S): 0,36%; 

e) Garantias (G): 0,21%; 

f) Riscos (R): 0,60% (para obras complexas, em condições adversas, com execução em ritmo 

acelerado, em áreas restritas); 

g) Tributos (I): 4,85%, composto por: 

g.1) ISS: 1,20%, conforme definido pela UFU e destacado nas notas fiscais; 

g.2) PIS: 0,65%; 

g.3) COFINS: 3,00% 

 

Para os materiais e equipamentos, foram adotados os seguintes percentuais médios definidos 

no quadro “BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS”, 

definidos no Acórdão nº 2.369/2011-TCU- Plenário, também vigente à época da licitação: 

a) Administração Central (AC): 5,20%; 

b) Lucro (L): 4,10%; 

c) Despesas Financeiras (DF): 1,00%; 

d) Seguros (S): 0,24%; 

e) Garantias (G): 0,21%; 

f) Riscos (R): 0,43%; 

g) Tributos (I): 3,65%, composto por: 

g.1) PIS: 0,65%; 

g.2) COFINS: 3,00% 

 

Como se nota, em nenhum dos dois acórdãos há previsão de percentual de BDI para 

Administração Local (AL), tendo em vista que se refere a elementos que deveriam ser 

detalhados na planilha, conforme já comentado anteriormente. Como é necessária a definição 

de um percentual para a Administração Local, a fim de determinar os BDIs a serem utilizados 

como referência, a equipe da CGU adotou o valor de 6,23%, conforme o “Quadro - Percentual 

de Administração Local inserido no Custo Direto” do Acórdão nº 2.622/2013-TCU- Plenário. 

Entretanto, como esse percentual está inserido no custo direto, é necessário ajustá-lo para o 

determinar o BDI de referência para Administração Local para inserção na fórmula de cálculo 

do BDI total: 

 

ALreferência = {[1 / (1 – 6,23 / 100)] – 1 } x 100 

ALreferência = 6,64% 

 

Para o cálculo do BDI de execução da obra e de fornecimento de materiais e equipamentos, a 

equipe da CGU adotou a seguinte fórmula, definida no Acórdão nº 2.369/2011-TCU- Plenário, 

adaptada com a inclusão da Administração Local: 

 

𝐵𝐷𝐼 = [
(1 + 𝐴𝐶 + 𝐴𝐿 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺)(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
− 1] 𝑥 100 

Obs.: os componentes do BDI são inseridos na fórmula em valores absolutos e não 

percentuais. 

 



2.1) BDI adotado pela CGU para execução da obra: 

 

Substituindo pelos valores definidos pelo Acórdão nº 2.409/2011 e pela AL obtida com base 

no Acórdão nº 2.622/2013, para os serviços relativos à execução da obra, a CGU calculou o 

BDI de 28,64%: 

 

𝐵𝐷𝐼 =  [
(1 + 0,0425 + 0,0664 + 0,0036 + 0,0060 + 0,0021)(1 + 0,0100)(1 + 0,0815)

(1 − 0,0485)

− 1] 𝑥 100 

𝐵𝐷𝐼 = 28,64% 

 

 

2.2) BDI adotado pela CGU para fornecimento de materiais e equipamentos 

 

Substituindo pelos valores definidos pelo Acórdão nº 2.369/2011 e pela AL obtida com base 

no Acórdão nº 2.622/2013, para o fornecimento de materiais e equipamentos, a CGU calculou 

o BDI de 23,00%:  

 

 

𝐵𝐷𝐼 =  [
(1 + 0,0520 + 0,0664 + 0,0024 + 0,0043 + 0,0021)(1 + 0,0100)(1 + 0,0410)

(1 − 0,0365)

− 1] 𝑥 100 

𝐵𝐷𝐼 = 23,00% 

 

 

3) Critérios utilizados pela CGU para a definição do BDI e do custo adotados para cada item 

da planilha: 

 

3.1) Critério para a definição do BDI 

 

Para alguns itens de serviço, que a IBEG considerou como fornecimento de materiais e 

equipamentos, a empresa aplicou o BDI de 17,34%, que foi ajustado pela equipe da CGU para 

29,074%, de acordo com as explicações constantes do item 1 retro (Ajuste dos BDIs e custos 

dos itens definidos pela IBEG). Nesses casos, a equipe da CGU seguiu a IBEG aplicando o 

BDI de fornecimento de materiais e equipamentos para os mesmos itens de serviço. Ou seja, 

para os itens em que a IBEG aplicou o BDI de 17,34% (ajustado para 29,074%), a CGU adotou 

o BDI de 23,00%, percentual calculado de acordo com o item 2.2 retro (BDI adotado pela 

CGU para fornecimento de materiais e equipamentos). O quadro a seguir, extraído da planilha 

da Curva ABC, mostra os itens que a CGU acompanhou a IBEG na consideração de 

fornecimento de materiais e equipamentos: 

 



 
 

Entretanto, para alguns itens da planilha que a IBEG utilizou o BDI de obra (25,00%, ajustado 

pela equipe da CGU para 37,50%, de acordo com as explicações constantes do item 1 retro), 

a CGU adotou o BDI de 23,00%, tendo em vista que se tratam especificamente de 

fornecimento de materiais e/ou equipamentos. 

 

O quadro a seguir, também extraído da planilha da Curva ABC, apresenta tais itens: 

 

 
 

Para todos os outros itens da planilha da Curva ABC, a IBEG aplicou o BDI de 25,00% 

(ajustado pela equipe da CGU para 37,50%), porque se referem a execução da obra. Para esses 

itens, a CGU também considerou o BDI de obra, adotando o percentual de 28,64%, calculado 

de acordo com o item 2.1 retro (BDI adotado pela CGU para execução da obra). 

 

3.2) Critério para a definição do custo adotado para cada item 

 

Para a definição dos custos unitários de referência para cada item da planilha da Curva ABC, 

foi feita pesquisa no SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil, para a localidade de Belo Horizonte, na data de referência de outubro de 

2011, data base da planilha orçamentária da licitação. 

 

Para os itens encontrados, foi adotado como referência o custo unitário do SINAPI que, 

multiplicado pela quantidade, resultou no custo de referência do item. 

 

Para os itens não encontrados no SINAPI, a equipe da CGU adotou como referência o custo 

definido pela IBEG. 

 

4) Superfaturamento e prejuízo potencial  

 

Dos itens analisados na Curva ABC, verificou-se que já foram pagos os seguintes serviços: 

a) Estrutura pré-moldada, incl. proj., fab. e mont., item 7.7 da planilha geral incluído pelo 

Termo Aditivo nº 01 (descrito na linha 1 da planilha da Curva ABC), com sobrepreço de R$ 

1.332.367,80; 

b) Gerador diesel 750 KV, item 33.30 da planilha detalhada das instalações de infraestrutura 

elétrica (descrito na linha 3 da planilha da Curva ABC), com sobrepreço de R$ 650.678,36. 



 

A soma dos valores desses dois itens perfaz R$ 1.928.815,17, valor esse considerado como 

superfaturamento, tendo em vista que já foram medidos e pagos. 

 

A diferença entre R$ 3.357.098,51, valor total do sobrepreço encontrado por meio da planilha 

da Curva ABC na situação contratual até outubro de 2016, e o valor do superfaturamento, 

resulta em R$ 1.428.283,34, considerado prejuízo potencial, tendo em vista que ainda não 

haviam sido medidos e pagos.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Mediante o Ofício nº 7216/2017/NAC/MG/Regional/MG-CGU, de 04/05/2017, foi 

encaminhado à UFU o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201603298, para análise e 

apresentação de esclarecimentos adicionais. A Universidade apresentou manifestação quanto 

ao fato apontado, por meio do OF/R/UFU/215/2017, de 19/05/2017: 

 

  “ BDI efetivo 

 

Conforme sugerido no documento ESCLARECIMENTOS (anexo 13 da concorrência 005/11) 

os serviços relativos a “...ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SUA MANUTENÇÃO, 

ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE PRODUÇÃO 

DA OBRA, EPI E UNIFORMES, CONTROLE TECNOLÓGICO E ENSAIOS, 

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, ETC.”, foram incluídos pela IBEG como um 

percentual de 10% em cima da composição de cada serviço. 

  

Dessa forma, cada item da planilha é composto por dois serviços: o descrito no campo 

descrição e o embutido relativo aos itens listados acima. Esse item equivale a 10% do custo 

do item principal. 

 

Tomando como exemplo o item 8.3.4 destacado na página 15 do Relatório Preliminar da 

CGU, tem-se: 

 

Item Descrição Custo do item BDI Preço do item 

8.3.4 
Revestimento fachada 

ventilada Keragail 
10.542.794,80 25% 13.178.493,50 

 

Esse item pode ser assim planilhado: 

 

Item Descrição Custo do item BDI Preço do item 

8.3.4 

a 

Revestimento fachada 

ventilada Keragail 

10.542.794,80/1,1= 

9.584.358,91 
25% 11.980.448,64 

8.3.4 

b 

Administração Local e sua 

Manutenção, Alimentação 

e Transporte do Pessoal 

Administrativo e de 

Produção da Obra, Epi e 

Uniformes, Controle 

Tecnológico e Ensaios, 

Ferramentas e 

Equipamentos, etc. 

10.542.794,80- 

9.584.358,91= 

958.435,89 

25% 1.198.044,86 



Sub-total 13.178.493,50 

 

Demostrado está que o BDI é realmente de 25% e, portanto, menor que o adotado pela CGU 

(28,64%). Com isso as considerações sobre superfaturamento não são pertinentes. 

 

• BDI sobre administração direta 

 

Quanto ao BDI sobre administração direta, a UFU sempre adotou o mesmo BDI utilizado 

para os outros itens, exceto equipamentos. 

 

• Itens listados 

 

Quanto aos itens listados, que são equipamentos, e que não foi aplicado o BDI diferenciado, 

será corrigido. 

 

• Destaque da Administração Local 

 

Tem-se que na época da licitação (Edital: 09/11/2011) foi feito esclarecimento aos licitantes 

para que fosse considerado e incluído na planilha o valor referente à administração local, 

que no caso da IBEG foi de 10%. Segundo relatório da CGU esta percentagem não está de 

acordo com o Acordão 2622/2013 – TCU, porém, há de se esclarecer que o referido Acórdão 

não estava vigente à época da licitação. 

 

Convém observar que os 10% destinados à Administração Local que foram destacados na 

planilha posteriormente à licitação não alterou o valor final do contrato e, por consequência, 

nem da obra. 

 

Ao se adotar a metodologia apropriada para com a utilização de análise do BDI, pode-se 

constatar que não ocorreu o superfaturamento indicado pela CGU em seus argumentos. 

 

• BDI’s diferenciados para equipamentos e obras 

 

Observa-se claramente que os BDI´s adotados para equipamentos (17,34%) e obras (25%) 

estão dentro dos parâmetros indicados nos Acórdãos respectivos. 

 

Com relação às considerações da CGU sobre a adoção de BDI´s diferenciados para 

equipamentos, especificamente no caso do gerador, o qual consta na planilha o BDI de 25% 

merece esclarecimento que foi adotado para o referido pagamento o BDI de 17,34%, 

conforme consta no MI/DIRINFRA/516/2013 de 01/10/2013. Portanto, a falha da planilha foi 

corrigida oficialmente, assim com os demais itens citados no documento da CGU também 

serão. 

 

• Adoção de preço por m² na contratação da estrutura pré-moldada 

 

A questão referente à adoção do preço por m² de área estrutural tem-se a esclarecer que à 

época da tomada foi feita uma consulta ao SETOP de Minas Gerais, conforme documentação 

comprobatória, que manifestou sobre a indisponibilidade para o fornecimento aos preços. 

  

Destaca-se que a metodologia usualmente empregada para tomada de preços em todas as 

empresas prestadoras dos serviços de estrutura pré-moldada, apresentam seus orçamentos 



com base no preço por m². Portanto, esse critério por m² não deve ser considerado 

inadequado para o presente caso”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Tendo em vista os vários aspectos abordados na manifestação, a análise seguiu a sequência 

nela apresentada. 

 

a) BDI efetivo:  

 

A manifestação apenas reforça o que foi constatado, ou seja, foi aplicada uma taxa de 10% de 

BDI sobre todos os itens da planilha orçamentária: “os serviços relativos a 

‘...ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SUA MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 

DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE PRODUÇÃO DA OBRA, EPI E UNIFORMES, 

CONTROLE TECNOLÓGICO E ENSAIOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, ETC.’, 

foram incluídos pela IBEG como um percentual de 10% em cima da composição de cada 

serviço” (grifo nosso). 

 

O gestor procurou defender que cada item da planilha é composto pelo serviço propriamente 

dito, discriminado na planilha, mais um valor “embutido” na forma de administração local, 

equivalente a 10% do custo do item principal. Para ilustrar, apresentou a composição do item 

8.3.4, utilizado como exemplo pela CGU, separada em duas parcelas: 8.3.4 a (com a descrição 

do próprio item) e  8.3.4 b (administração local).  

 

Analisando tal composição, verifica-se que os quadros apresentados na manifestação acabam 

corroborando os percentuais de BDI calculados pela CGU, conforme se segue: 

 

- item 8.3.4 (Revestimento fachada ventilada Keragail) = R$ 10.542.794,80; 

- parcela 8.3.4 a (Revestimento fachada ventilada Keragail), correspondente à retirada de 10% 

do item 8.3.4 = R$ 10.542.794,80 ÷ 1,1 = R$ 9.584.358,91; 

- parcela 8.3.4 b (Administração Local e sua Manutenção, Alimentação e Transporte do 

Pessoal Administrativo e de Produção da Obra, Epi e Uniformes, Controle Tecnológico e 

Ensaios, Ferramentas e Equipamentos, etc.), correspondente à aplicação de 10% sobre o 

item 8.3.4 a = R$ 9.584.358,91 x 0,1 = R$ 958.435,89. 

 

Soma dos itens 8.3.4 a e 8.3.4 b = R$ 9.584.358,91 + R$ 958.435,89 = R$ 10.542.794,80. 

 

Dessa forma, da maneira como foi representada, a parcela de administração local está 

“embutida” no valor do serviço por meio de um percentual de 10% sobre o custo do item de 

serviço, sendo assim uma primeira aplicação do BDI ao custo. Sobre esse resultado, aplica-se 

o percentual de BDI referente ao serviço, no caso 25%, obtendo-se o preço unitário do serviço.  

O quadro a seguir, que segue as terminologias descritas na manifestação, demonstra o que foi 

dito: 

 



 
 

Confirma-se, então, o raciocínio desenvolvido no campo Fato, mantendo-se o posicionamento 

da equipe quanto ao BDI aplicado: para as obras, um percentual de 37,50% (25,00% sobre 

10,00%), e, para fornecimento de equipamentos, um percentual de 29,074% (17,34% sobre 

10,00%), conforme o quadro seguinte, exemplo de BDI de obras: 

 

 
 

É importante ressaltar que, no quadro constante da “Cláusula Terceira – Dos Valores” do 

Acordo celebrado entre a UFU e a IBEG em 16/09/2015, consta expressamente que o BDI de 

25% foi aplicado sobre o resultado da aplicação de uma taxa de 10% (relativa à administração 

local) sobre a soma dos custos dos serviços pactuados: 

 



 
 

 

b) BDI sobre administração direta:  

 

Não cabe análise porque na constatação não há nenhum destaque quanto a administração 

direta. Talvez o gestor tenha se referido ao BDI de execução da obra, citando que o mesmo 

foi utilizado quando não fosse o caso de se utilizar o BDI de equipamentos. Sendo assim, 

acabou concordando com o Relatório. 

 

c) Itens listados:  

 

Para os itens apontados pela CGU como aquisição de equipamentos, o gestor concordou, 

comprometendo-se a corrigir os BDIs que foram adotados na planilha como sendo de obra. 

 

d) Destaque da Administração Local:  

 

O gestor informou que, na licitação, havia esclarecido aos licitantes para que cada um 

considerasse e incluísse na planilha o valor referente à administração local, sendo que a IBEG 

utilizou o percentual de 10%. Ou seja, deixou que cada licitante estabelecesse um percentual 

de administração local, sem determinar nenhum limite. Questionou o fato de a CGU ter 

adotado nos cálculos um percentual de administração local baseado em jurisprudência do TCU 

de 2013, posterior à data da licitação. 

 

Cabe esclarecer que a equipe da CGU adotou esse percentual porque, conforme já explicitado 

na constatação, aquele Tribunal vem desenvolvendo a tese de que a administração local 

contém elementos de custos que, apesar de não estarem ligados diretamente a um serviço, 

também podem ser precisamente planejados, identificados e mensurados em itens específicos 



do orçamento de uma obra, devendo constar na planilha orçamentária como custo direto e não 

destacados como percentual a ser aplicado em serviços da planilha. 

 

Como não havia jurisprudência prévia, a CGU adotou para administração local o percentual 

de 6,64% definido no Acórdão nº 2.622/2013-TCU- Plenário, que chegou ao valor com base 

em análises prévias de percentuais de administração local utilizados ao longo do tempo. 

 

Ressalta-se que o percentual de administração local adotado pela CGU é inclusive superior a 

dois percentuais definidos/propostos anteriormente à licitação. 

 

A Portaria nº 1.186, emitida pelo DNIT em 01/10/2009, determina que deve ser adotado o 

percentual de 3,61% sobre o custo direto. Tendo em vista que a Portaria é válida para obras 

rodoviárias, não foi utilizado esse percentual. 

 

No artigo “BDI Referencial com base no porte e localização da obra” da Revista do TCU nº 

118, de maio/agosto de 2010, é sugerido, na Tabela “Modelo orientativo para estimativa da 

taxa de BDI para Obras Públicas orçadas predominantemente com preços e composições 

baseados no SICRO e SINAPI”, que seja utilizado para administração local o percentual de 

5,25% para obras com valor entre R$15.000.000,00 e R$150.000.000,00. O autor do artigo, 

Perito Criminal da Polícia Federal, editou em 2011 o livro “Superfaturamento de Obras 

Públicas”,  que traz a mesma tabela. Por se tratar de trabalho acadêmico, esse percentual 

também não foi adotado. 

 

A afirmação do gestor de que “os 10% destinados à Administração Local que foram 

destacados na planilha posteriormente à licitação não alterou o valor final do contrato e, por 

consequência, nem da obra” é incorreta porque, conforme apontado, o percentual de 

administração local compõe o BDI, afetando diretamente o valor da obra. 

 

Também é incorreta a afirmação de que “ao se adotar a metodologia apropriada para com a 

utilização de análise do BDI, pode-se constatar que não ocorreu o superfaturamento indicado 

pela CGU em seus argumentos” também é incorreta porque ficou demonstrado que todas as 

incorreções da planilha da IBEG levaram a superfaturamento e prejuízo potencial. 

 

e) BDI’s diferenciados para equipamentos e obras:  

 

Não procede a afirmação do gestor de que “observa-se claramente que os BDI´s adotados 

para equipamentos (17,34%) e obras (25%) estão dentro dos parâmetros indicados nos 

Acórdãos respectivos”. Conforme demonstrado, a taxa de 10% referente a administração local 

é uma parcela do BDI que foi aplicada diretamente sobre o custo e, sobre o resultado, foi 

aplicado o BDI específico de cada serviço (25% para obras e 17,34% para equipamentos). 

Dessa forma, o BDI real adotado pela UFU aplicado nos custos para calcular o preço de cada 

item de serviço foi de 37,50% para obras e 29,074% para equipamentos. 

 

Por outro lado, procede a informação de que, na aquisição dos grupos geradores (item 33.30 

da planilha de Infraestrutura Elétrica), foi aplicado o BDI diferenciado para equipamentos e 

não o BDI de obras, conforme definido no MI/DIRINFRA/516/2013, de 01/10/2013. No 7º 

Termo Aditivo, de 31/10/2013, tendo como objeto a aquisição antecipada dos geradores, 

consta um quadro no qual o preço foi calculado considerando o BDI de equipamentos. Na 

medição única da aquisição dos geradores, de 26/11/2013, o valor medido refere-se ao mesmo 

preço definido no 7º Termo Aditivo.  



 

CONCLUSÃO 

 

É importante destacar que, apesar de todos os argumentos defendidos pelo gestor, junto à 

manifestação não foi disponibilizada nenhuma documentação comprobatória, tampouco 

contraposta a planilha da Curva ABC apresentada no campo Fato, que mostra os cálculos de 

sobrepreço, superfaturamento e prejuízo potencial. 

 

Na prática, em sua manifestação, o gestor: 

- discordou da interpretação da CGU quanto aos BDIs adotados pela Universidade (37,50% 

para obras e 29,074% para equipamentos), mantendo o posicionamento de que adotou 25% 

para obras e 17,34% para equipamentos. Quanto a esse aspecto, não assite razão ao gestor, 

conforme mostrado na análise da manifestação; 

-  concordou com a CGU ao reconhecer que adotou o BDI de obras para alguns itens de serviço 

relativos a equipamentos, comprometendo-se corrigi-los; 

- discordou quanto ao percentual adotado para a administração local , tendo em vista que a 

CGU utilizou como referência o percentual definido no Acórdão nº 2.622/2013-TCU- 

Plenário, posterior à licitação. Informou que o edital permitiu que os licitantes definissem o 

percentual (sem estabelecer um limite), que, no caso da IBEG, foi adotado 10%. Na análise 

da manifestação foram apresentados os contrapontos aos argumentos do gestor. 

-  discordou da CGU quanto ao BDI adotado para o item 33.30 da planilha de Infraestrutura 

Elétrica - “Gerador Diesel 750 KVA...”. Nesse aspecto, tem razão o gestor na sua afirmação 

de que, para esse item, a CGU considerou que a UFU adotou o BDI de obras, quando na 

verdade adotou o BDI de equipamentos. 

 

Dessa forma, o único ajuste que deve ser feito em relação à planilha da Curva ABC 

apresentada no campo Fato é quanto ao valor do item referente ao gerador. Isso faz com que 

o valor do superfaturamento seja ajustado. Assim, ao invés de R$ 640.083,87, o 

superfaturamento do item 33.30 passa a ser de R$ 268.128,93 e o superfaturamento total, ao 

invés de R$ 1.928.815,17, passa a ser de R$ 1.556.860,23. Ressalta-se que os valores foram 

calculados a preços iniciais na data base de outubro de 2011, ou seja, sem aplicar os reajustes. 

 

É importante observar que, não obstante o valor do item referente aos grupos geradores ter 

sido reduzido pela UFU em R$ 371.954,94, o valor total do Contrato nº 041/2011 não teve a 

correspondente redução. Isso porque, apesar do 7º Termo Aditivo ter definido que o BDI do 

item fosse de equipamentos e não de obras (que reduziu o valor do item), não determinou que 

o valor do contrato fosse reduzido. 

 

A prova de que o valor total do Contrato nº 041/2011 não foi reduzido pela redução do item 

33.30 consta na “Cláusula Segunda – Do Valor Global” do 11º Termo Aditivo, firmado em 

31/12/2015. Na citada Cláusula, consta um quadro que mostra que o valor do Contrato nº 

041/2011 foi acrescido/decrescido pelo 1º, 3º, 6º e 9º Termos Aditivos, não mencionando 

nenhuma alteração do valor produzida pelo 7º Termo Aditivo. 

 

A omissão da UFU em reduzir o valor contratual em virtude da redução do item referente aos 

grupos geradores não tem maiores consequências, pela constatação de que a redução do valor 

do Contrato nº 041/2011 deve se dar em consequência do valor de sobrepreço calculado. 

 

Dessa forma, o valor do Contrato nº 041/2011 deve ser aditivado para que seja reduzido em 

R$ 2.985.143,57, conforme o cálculo de sobrepreço encontrado na planilha da Curva ABC do 



campo Fato, ajustado pelo valor do item 33.30 da planilha de Infraestrutura Elétrica - “Gerador 

Diesel 750 KVA...”. Nas próximas faturas, deve ser descontado o valor de R$ 1.556.860,23, 

referente ao sobrepreço já medido e pago. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Providenciar a alteração do Contrato nº 041/2011 para que seu valor global 

seja reduzido em R$ 2.985.143,57, referente ao sobrepreço apurado, adotando-se nas 

próximas medições os valores unitários ajustados. 

 

Recomendação 2: Apresentar uma avaliação contendo a análise da viabilidade de se descontar 

nas próximas faturas do Contrato nº 041/2011 o valor de R$ 1.556.860,23, referente ao 

superfaturamento apurado. 

 

 

2.1.6. Omissão na instalação de grupos geradores imprescindíveis ao funcionamento do 

Hospital das Clínicas, cuja aquisição antecipada causou prejuízo financeiro de R$ 

672.995,94. 
 

Fato 
 

Em 11/09/2013, a IBEG Engenharia e Construções encaminhou à UFU o Ofício SEC 061/13, 

citando reunião ocorrida em 13/08/2013 referente à aquisição de 04 Grupos Geradores para a 

obra do Bloco 8DJU (item 33.30 da planilha orçamentária detalhada das instalações de 

infraestrutura elétrica) e solicitando a possibilidade da empresa vir a ser fiel depositária dos 

equipamentos. No mesmo Ofício, a IBEG informou que, de acordo com o fabricante, o prazo 

de entrega dos equipamentos era de, aproximadamente, noventa dias e se comprometeu a 

apresentar à UFU uma carta de fiança bancária para fazer face ao valor total do item. 

 

Por meio do Memorando MI/DIRINFRA/516/2013, de 01/10/2013, o Diretor de Infraestrutura 

da Universidade e o fiscal da obra informaram à Divisão de Contratos que concordavam com 

aquisição antecipada dos equipamentos, desde que: 

a) fosse “realizada a instalação do equipamento e colocado em operação na maior brevidade 

possível, e que o mesmo atenda de imediato as demandas existentes no hospital de clínicas, 

objeto de ampliação desta obra. O prazo de início de operação não deve exceder a 6 meses”; 

b) os equipamentos, instalados e em operação, fossem cobertos por uma garantia adicional de 

manutenção e conservação, sob responsabilidade da contratada, até o final da obra; 

c) enquanto não estivessem efetivamente instalados e em operação, a empresa apresentasse 

garantias fiduciárias que, na hipótese de variação significativa dos bens garantidos, deveria 

ser atualizada; 

d) o BDI aplicado à aquisição dos equipamentos fosse de 17,34%, resultando em um valor a 

ser antecipado de R$ 5.697.805,90. 

 

A Coordenadora da Divisão de Contratos emitiu, em 10/10/2013, o Relatório de Análise – 

Aquisição de Equipamento de Obra por Antecipação, com Liberação de Pagamento e Garantia 

Adicional, contendo análise acerca da solicitação da IBEG, com o objetivo de fornecer 

subsídio ao parecer da Procuradoria Geral. Questionou a ausência dos seguintes dados e 

comprovações: 

a) não foi esclarecido quem participou da reunião de 13/08/2013 citada pela IBEG e o que 

havia sido decidido; 



b) a Diretoria de Infraestrutura também não informou acerca da reunião e não apresentou a 

ata da mesma, que serviria como instrumento decisório; 

c) não ficou demonstrado qual a vantagem da aquisição antecipada dos equipamentos; 

d) a decisão sobre a taxa do BDI não estava clara e também não havia demonstração de aceite 

por parte da contratada. 

No mesmo Relatório de Análise, concluiu-se pela necessidade da apresentação de 

justificativas e fatos que comprovassem a vantagem da liberação do pagamento antecipado 

dos geradores, principalmente no tocante à necessidade de uso imediato dos equipamentos 

pelo Hospital das Clínicas e, por meio do Despacho nº 157/2013, de 11/10/2013, foi 

encaminhado o processo à Procuradoria Geral, para emissão de parecer. 

 

O Procurador Federal emitiu em 17/10/2013 o Despacho PF/PGF/AGU/UFU nº 02501/2013, 

por meio do qual restituiu o processo, para que fossem respondidos os questionamentos feitos 

no Relatório elaborado pela Divisão de Contratos. 

 

Na mesma data, por meio do Mem 257/2013/DCONT, a Divisão de Contratos solicitou que a 

Diretoria de Infraestrutura respondesse aos questionamentos feitos pela Procuradoria Federal 

e juntasse as justificativas e comprovações da vantagem para a UFU da aquisição antecipada 

dos geradores. 

 

Por meio do Memorando MI/DIRINFRA/564/2013, de 23/10/2013, o Diretor de Infraestrutura 

da Universidade e o fiscal da obra informaram que a reunião entre a UFU e a IBEG havia 

ocorrido em 13/08/2013, onde foi deliberada a antecipação da instalação do grupo gerador 

descrito no item 33.30 da planilha orçamentária pela “necessidade de atenuar o risco de 

ocorrência de interrupção de energia do Hospital das Clínicas, que se encontra com obras 

de ampliação” (grifo no original). Para tanto, deveriam ser atendidas as condições impostas 

no MI/DIRINFRA/516/2013. Foi informado também que a alteração do percentual do BDI 

para os equipamentos havia sido acordada com a IBEG. 

 

Em 30/10/2013 o Procurador Federal emitiu o Parecer nº 00725/2013 contendo análise acerca 

da possibilidade de pagamento antecipado à luz da legislação pertinente, especificamente os 

arts. 40 e 65 da Lei nº 8.666/93 e o art. 38 do Decreto federal nº 93.872/86, bem como da 

Orientação Normativa da Advocacia-Geral da União nº 37, de 13/12/2011, e conclusão pela 

possibilidade jurídica de antecipação de pagamento, em caráter excepcional, na forma da 

fundamentação apresentada no mesmo Parecer. É importante ressaltar que consta no Parecer 

nº 00725/2013 que, para que ocorresse o pagamento antecipado, “a vantajosidade para a 

Administração Pública, a economia de recursos, e a existência de efetivas garantias devem 

estar devidamente fundamentadas e demonstradas de forma inequívoca nos autos”. 

 

Assim, em 31/10/2013, foi celebrado o 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2011, tendo por 

objeto “autorizar a liberação do pagamento antecipado do item 33.30 da Planilha 

Orçamentária Detalhada das Instalações de Infraestrutura elétrica, inserida na folha 4545 

do volume 86 do Processo Licitatório”. O valor acordado no aditivo foi de R$5.697.805,90, 

incluído um percentual de BDI de 17,34%. 

 

Segundo o Item 1 da “SubCláusula Única – Condições” da “Cláusula Segunda – Do Valor da 

Parcela e Condições para Liberação do Pagamento” do 7º Termo Aditivo, “após a liberação 

do pagamento do objeto, a contratada deverá realizar a instalação do equipamento e colocá-

lo em operação na maior brevidade possível, a fim de que o mesmo atenda de imediato as 

demandas existentes no Hospital das Clínicas, objeto de ampliação desta obra. O prazo de 



início de operação do equipamento não poderá exceder seis meses, considerando para 

contagem deste prazo a data do pagamento e o prazo de 90 dias para a entrega do 

equipamento pelo fabricante” (grifos nossos). 

 

Em 06/11/2013, a IBEG emitiu a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 000728, no valor de 

R$ 5.697.805,90, relativamente ao fornecimento dos geradores, e, em 31/12/2013, o Hospital 

das Clínicas da UFU emitiu a Ordem Bancária nº 2013OB801532, no valor de R$ 

5.296.110,58, para pagamento da citada NFS-e, descontando a retenção de tributos. 

 

Em 16/04/2014, a IBEG emitiu a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 000814, no valor de 

R$ 405.668,85, relativamente ao reajuste do valor pago pelo fornecimento dos geradores. 

 

Em 26/05/2014, por meio do Mem 0075/2014/DCONT, a Divisão de Contratos encaminhou 

para a DIRAF – Diretoria Financeira cópias dos seguintes documentos, para que fossem 

juntados à Ordem Bancária nº 2013OB801532: 

- Termo de Medição de Etapas e Termo de Recebimento Provisório, assinados em 24/03/2014 

pela fiscal da obra e pela IBEG. 

- 21ª Medição, de 24/03/2014, contendo o fornecimento dos geradores. 

- Memorando MI/DIRIE/171/2014, de 25/04/2014, pelo qual a fiscal da obra informou à 

Divisão de Contratos que havia sido “efetuada a 21ª medição referente ao 7º aditivo que 

autoriza o pagamento do Grupo Gerador de 28.11.2013. Vale ressaltar que a finalidade desta 

medição é somente para a consolidação do abatimento do item na planilha de medição 

utilizada pela fiscalização, tendo em vista que o pagamento foi efetuado conforme documento 

anexo”. 

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 000728. 

 

Também em 26/05/2014, por meio do Mem 0076/2014/DCONT, a Divisão de Contratos 

encaminhou para a DIRAF – Diretoria Financeira cópias dos mesmos documentos citados no 

Mem 0075/2014/DCONT, além da cópia da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 000814. 

 

A IBEG encaminhou, em 02/07/2014, e-mail à fiscal da obra e ao Diretor de Infraestrutura da 

UFU informando que haviam sido entregues na obra os quatro grupos geradores de 750 KVA 

que seriam instalados na Usina de Geração de Energia. 

 

O Diretor de Infraestrutura emitiu, em 20/08/2014, o OF/DIRIE/116/2014, endereçado à 

IBEG, por meio do qual informou que os equipamentos, entregues em 02/07/2014, estavam 

armazenados no canteiro da obra e que, portanto, ainda não haviam sido instalados. Ainda 

segundo o Ofício, tendo em vista que, conforme o 7º Termo Aditivo, o início da operação dos 

geradores não poderia exceder o prazo máximo de 6 meses, mas já haviam transcorridos quase 

10 meses, foi solicitado um posicionamento sobre o prazo de instalação dos mesmos. 

 

Em 16/09/2015, a Universidade firmou acordo com a contratada, sendo que, no Item 1.5 do 

mesmo, consta que a IBEG se comprometeu a “Instalar os grupos Moto-Geradores conforme 

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2011, onde os mesmos deverão ser instalados por 

completo, com toda infraestrutura, inclusive casa de máquinas com tratamento acústico, 

ventilação, star-up e etc. A UNIVERSIDADE indicará a localização e fornecerá o projeto 

arquitetônico e estrutural da nova casa de máquinas, estabelecendo um cronograma de 

execução após o reinício das obras” (grifo nosso). 

 



Por meio de inspeção física realizada pela equipe de auditoria da CGU na obra em 20/10/2016, 

verificou-se que, apesar dos equipamentos terem sido fornecidos, eles ainda se encontravam 

estocados em área interna do hospital. Portanto, ainda não havia sido instalados, conforme as 

fotos a seguir: 

 

  
Grupos geradores situados em área interna 

do Hospital das Clínicas. Uberlândia, 20 de 

outubro de 2016 

Local onde serão instalados os grupos 

geradores. Uberlândia, 20 de outubro de 

2016. 

 

  
Acessórios dos grupos geradores. Uberlândia, 20 de outubro de 2016. 

 

Visando buscar esclarecimentos junto à UFU acerca das razões pelas quais os geradores, que 

haviam sido adquiridos antecipadamente, ainda não haviam sido instalados, a CGU emitiu a 

Solicitação de Auditoria nº 201603298/02, de 27/10/2016. A Universidade apresentou as 

respostas por intermédio de e-mail, contendo textos e anexando uma série de documentos. A 

seguir, são apresentados os questionamentos e as respectivas manifestações: 

 

Item 6.1: Justificar porque, decorridos mais de 03 (três) anos da constatação da necessidade 

de rápida instalação dos grupos geradores para atendimento imediato das demandas do 

hospital à época, até a presente data os equipamentos ainda não estão operando e sequer foram 

realizadas obras visando sua instalação. 

Manifestação pelo e-mail: “Inicialmente empresa alegava que era somente fornecimento, 

ficando pendente as infra estrutura para instalação. Posteriormente a DIRIE notificou a 

empresa pelo OF/DIRIE/116/2014 e OF/DIRIE/141/2014”. 

 

Item 6.2: Tendo em vista a importância do início de funcionamento dos equipamentos para o 

complexo do hospital, informar quais providências foram tomadas para sua instalação. 

Manifestações: 

Texto do e-mail:  “A tratativa foi feita com a Comissão, no entanto a FECIV desenvolveu o 

projeto estrutural e a DIRIE a orçamentação”. 

 

MI-327/16-GEBIE/HCU-UFU, de 08/11/2016, assinado pelo gestor e por quatro fiscais do 

Contrato nº 041/2011 e endereçado à Auditoria Geral da UFU: “Quanto ao processo dos 



Grupos Geradores, a atual fiscalização que iniciou seu período em 28/01/2015 utilizou todos 

os meios que podia para a sua instalação, sendo que inseriu no acordo cláusula para tal 

procedimento: 

 Do acordo: ‘1.5 Instalar os Grupos Moto-Geradores conforme Sétimo Termo Aditivo 

ao contrato nº 041/2011, onde os mesmos deverão ser instalados por completo, com toda 

infraestrutura, inclusive casa de máquinas com tratamento acústico, ventilação, star-up e etc. 

A Universidade indicará a localização e fornecerá o projeto arquitetônico e estrutural da 

nova casa de máquinas, estabelecendo um cronograma de execução após o reinício das 

obras’. 

 Os documentos enviados à Contratada para o cumprimento da Cláusula do Acordo 

descrito acima são: ‘2016 03 09-OF 006-16 – 041 (Usina de Geração). pdf’, ‘2016 04 22-OF 

010-16 – 041 (Entrega de projetos Usina de Geração)v1.0. pdf’ e ‘2016 04 27-OF 011-16 – 

041 (Entrega Cronograma Usina de Geração)v1.0. pdf’”. 

 

Item 6.3: Caso a responsabilidade pelo atraso da execução das obras de infraestrutura e, 

consequentemente, do início de operação dos grupos geradores, tenha sido da empresa 

contratada, apresentar as notificações a ela endereçadas e/ou as penalidades aplicadas. 

Manifestação pelo e-mail: “Verificar com a Comissão”. 

 

Item 6.4: Informar se o prazo de garantia, emitido pelo fabricante dos grupos geradores, ainda 

se encontra vigente. 

Manifestação pelo e-mail: “Verificar com a Comissão e DCONT”. 

 

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO BEM COMO DAS RESPOSTAS DA UFU: 

 

Pela análise de algumas peças do processo administrativo citadas anteriormente, como o Item 

1 da SubCláusula Única do 7º Termo Aditivo e o OF/DIRIE/116/2014, verifica-se que a falha 

pela não instalação e colocação em operação dos grupos geradores seria exclusivamente da 

empresa contratada. Entretanto, pelo Item 5.1 do Acordo celebrado em 16/09/2015, a UFU 

comprometeu-se a fornecer o projeto. 

 

Apesar de a UFU ter apresentado manifestações às questões da SA nº 201603298/02 ambíguas 

e até mesmo não ter respondido ao Item 6.3, a resposta, bem como a documentação anexa à 

mesma, demonstram que a Universidade assumiu a responsabilidade pela elaboração dos 

projetos necessários à instalação dos geradores. 

 

Não obstante a manifestação à Questão 6.1 informar que a DIRIE, por meio dos Ofícios 

OF/DIRIE/116/2014 e OF/DIRIE/141/2014, ter notificado a IBEG para que a mesma 

instalasse os equipamentos que haviam sido fornecidos, a manifestação ao Item 6.2 (“a FECIV 

desenvolveu o projeto estrutural e a DIRIE a orçamentação”) e o MI-327/16-GEBIE/HCU-

UFU, que transcreveu o citado Item 5.1 do Acordo de 16/09/2015 (“a Universidade indicará 

a localização e fornecerá o projeto arquitetônico e estrutural da nova casa de máquinas, 

estabelecendo um cronograma de execução após o reinício das obras”),  apontam que a UFU 

reconheceu que era responsável pela elaboração do projeto, do orçamento e do cronograma, 

necessários à instalação dos geradores.   

 

Ademais, os Ofícios OF 010/16–041-GEBIE/HCU-UFU e OF 011/16–041-GEBIE/HCU-

UFU, citados no MI-327/16-GEBIE/HCU-UFU e apresentados em anexo à resposta da UFU, 

reforçam que a Universidade assumiu a responsabilidade pelo fornecimento dos projetos e, 



apenas após sua disponibilização à IBEG, passou a cobrar da empresa a entrega do 

cronograma para a instalação dos equipamentos. 

 

Por meio do Ofício OF 010/16, assinado por dois fiscais do Contrato nº 041/2011 em 

22/04/2016, foi feita a entrega formal à contratada, em CD, dos projetos arquitetônico, 

estrutural, elétrico, de exaustão, hidráulico e SPDA da Usina de Geração de Energia Elétrica 

para o Bloco 8DJU. 

 

Por intermédio do Ofício OF 011/16, também assinado pelos mesmos dois fiscais do Contrato 

nº 041/2011 em 27/04/2016, considerando que o objeto havia sido pago antecipadamente 

através de adiantamento conforme o 7º Termo Aditivo e que não haviam mais pendências da 

Universidade para que a contratada avançasse nos trabalhos, foi solicitado que a IBEG 

entregasse imediatamente o cronograma para a instalação dos grupos moto-geradores. 

Também foram citadas as responsabilidades das partes definidas no Item 5.1 do Acordo de 

16/09/2015. 

 

Verifica-se que não se justifica a aquisição antecipada dos grupos geradores sem que houvesse 

a necessária execução das obras de infraestrutura que, por sua vez, requer a elaboração de 

todos os projetos necessários à sua execução. É inconcebível a celebração pela UFU do aditivo 

para a entrega antecipada dos geradores e respectivo pagamento, sem que a Universidade 

tivesse entregue os projetos, que eram de sua responsabilidade, e determinasse que a IBEG 

realizasse as obras de infraestrutura. 

 

O 7º Termo Aditivo para a entrega antecipada dos geradores foi celebrado em 31/10/2013 e a 

entrega formal dos projetos de infraestrutura para a instalação dos equipamentos pela UFU à 

contratada foi feita em 22/04/2016, por meio do OF 010/16. Dessa forma, é injustificável que 

a UFU providenciou os projetos somente dois anos e meio após a celebração do aditivo para 

a entrega dos geradores. Na data da fiscalização in loco realizada pela equipe da CGU, 

20/10/2016, ou seja, quase três anos após a celebração do 7º Termo Aditivo, os geradores 

ainda não haviam sido instalados, tampouco as obras de infraestrutura haviam sido 

executadas. 

 

Por tudo que foi exposto, considerando que em outubro de 2013 a Universidade constatou a 

necessidade de aquisição antecipada de grupos geradores para a entrada em operação no prazo 

máximo de seis meses, a fim de atenuar o risco de ocorrência de interrupção do fornecimento 

de energia elétrica para o Hospital das Clínicas, e constatado que decorridos quase três anos 

do recebimento e pagamento dos equipamentos os mesmos ainda não estão operando e sequer 

foram realizados os serviços de infraestrutura necessários à sua instalação, conclui-se que: 

 

1) Conforme justificativas da UFU, há urgência para rápida entrada em operação dos grupos 

geradores. Dessa forma, a Universidade vem incorrendo em grave omissão, pois ela demorou 

em demasia a providenciar a elaboração dos projetos de infraestrutura e, uma vez 

providenciados, cobrar da contratada a imediata instalação dos mesmos, a fim de minimizar a 

ocorrência de interrupção de energia elétrica do Hospital das Clínicas, que prejudica o 

funcionamento de equipamentos hospitalares imprescindíveis para evitar que se coloque em 

risco a integridade física ou mesmo a vida de pacientes. 

 

2) Pela documentação analisada e a resposta à Solicitação de Auditoria nº 201603298/02, 

verifica-se que a responsabilidade pela elaboração dos projetos de infraestrutura era da UFU. 

Sendo assim, não se justifica que a Universidade antecipasse o pagamento dos grupos 



geradores, tendo ciência da necessária disponibilização à contratada dos projetos e da 

execução, pela IBEG, das obras necessárias à instalação dos equipamentos, tudo isso 

anteriormente à autorização de fornecimento dos equipamentos. 

 

3) O pagamento antecipado dos geradores, sem que os equipamentos estejam operando, é 

considerado uma conduta antieconômica, consubstanciada em um prejuízo financeiro de R$ 

2.100.286,25, referente à atualização monetária até 20/10/2016 (data da fiscalização) do valor 

de R$ 5.296.110,58, pago por meio da Ordem Bancária nº 2013OB801532, de 31/12/2013. 

Para o cálculo da atualização no período citado, adotou-se a Taxa Selic – Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia, utilizada pelo Tribunal de Contas da União – TCU para atualização de 

débitos, consoante o disposto no Acórdão nº 1.603 - TCU - Plenário, de 15/06/2011, com nova 

redação dada pelo Acórdão nº 1.247/2012 - TCU - Plenário, de 23/05/2012. 

 

4) Existe a possibilidade de que as garantias dos grupos geradores estejam vencidas, sem que 

os equipamentos tenham sido testados, porque, até a data da fiscalização, já haviam decorridos 

quase três anos da sua entrega no canteiro de obras. Instada a manifestar-se se a garantia ainda 

se encontrava vigente, por meio do Item 6.4 da Solicitação de Auditoria nº 201603298/02, a 

UFU se limitou a respondeu à CGU para “Verificar com a Comissão e DCONT”. Verifica-se 

que houve restrição aos trabalhos, tendo em vista que não foram disponibilizadas as 

informações requeridas.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Mediante o Ofício nº 7216/2017/NAC/MG/Regional/MG-CGU, de 04/05/2017, foi 

encaminhado à UFU o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201603298, para análise e 

apresentação de esclarecimentos adicionais. A Universidade apresentou manifestação quanto 

ao fato apontado, por meio do OF/R/UFU/215/2017, de 19/05/2017: 

 

“Pontos a destacar no cômputo geral das alegações: 

Existe um equívoco no relatório sobre as obrigações da UFU de entregar os projetos para 

instalação do grupo gerador. No momento em que se assina o 7º aditivo em 31/10/2013, e até 

a entrega dos equipamentos, já existia desde a licitação projetos para a instalação e local 

definido para tanto. Ocorre que após o acordo firmado em 2015, a UFU define novo local 

para a instalação tornando necessários novos projetos para a implantação. Assim, no acordo 

fica acertado que tais encaminhamentos passaria ser uma responsabilidade da UFU. 

Expostos os fatos acima deve-se refutar duas alegações do relatório: 

1 – Não existe incongruência entre os termos do 7º aditivo e o Acordo, uma vez que no 

primeiro a responsabilidade do projeto era da empresa, mas com o Acordo a UFU 

assumiu a responsabilidade da confecção dos projetos da casa de geração de energia. 

2 – Não existe a ambiguidade entre o envio dos documentos OF/DIRIE/116/2014 e 

OF/DIRIE/141/2014 da DIRIE e o fato da UFU hoje ser responsável pela elaboração 

dos projetos. Na verdade os referidos ofícios da DIRIE cobrando a IBEG foram emitidos 

em um momento que todas as etapas eram de responsabilidade da empresa desde a 

licitação. Ressalta-se que “naquele momento” o local e projetos estavam definidos desde 

a contratação. 

Considerações complementares: 

De início não era de responsabilidade da UFU elaborar projetos da casa de geração de 

energia, assim ela não se omitiu e cobrou a empresa de suas responsabilidades. Tal pedido 

não foi atendido, o que levou a uma tentativa da UFU de repactuar as condições e, a partir 



deste momento, sim, desenvolver o projeto. No momento da assinatura do 7º. Aditivo não 

existia tal responsabilidade. 

a). Quanto ao Sistema Gerador, assim que a obra for retomada, será oficializado e exigido 

da Contratada a imediata instalação do equipamento, bem como, ordenado que o coloque em 

operação para atender prontamente as demandas existentes no hospital de clínicas, objeto de 

ampliação desta obra. O prazo de início de operação não deve exceder a seis meses.  

b). O sistema gerador, instalado e em operação, deve ser coberto por uma garantia adicional 

de manutenção e conservação, sob responsabilidade da contratada, até o prazo final da obra.  

c). Enquanto o bem não estiver efetivamente instalado e em operação a empresa deve oferecer 

garantias fiduciárias a fim de salvaguardar os interesses da UFU.  

d). A garantia fiduciária deve, na hipótese de variação significativa dos bens garantidos, ser 

atualizada com a variação de valor observada.  

e). Apesar do pagamento para a instalação do gerador ter sido efetuado e o mesmo não estar 

instalado, não deve ser considerado que a aquisição antecipada causou prejuízo financeiro 

(R$ 2.100.286,25), pois, a efetiva instalação e o devido funcionamento extinguirá a situação 

pendente sem qualquer ônus adicional para a UFU. Em qualquer momento da instalação do 

gerador a devida correção seria paga, porém, como já ocorreu a antecipação da medição e 

do pagamento, a mencionada correção monetária não será mais concretizada”.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação do gestor somente reforça a idéia da existência de falhas no planejamento da 

licitação e na gestão do contrato para a execução da obra do Bloco 8DJU, conforme apontado 

neste relatório, tendo em vista a inobservância de vários princípios que regem a Administração 

Pública, como a eficiência e a economicidade. 

 

O gestor procurou mostrar que, até a celebração do Acordo, a Universidade não estava em 

mora na elaboração do projeto da instalação dos geradores, pois tal responsabilidade era da 

empresa, passando a ser encargo da UFU somente após sua assinatura, conforme definido no 

próprio Acordo. Assim, justificou que, no 7º Termo Aditivo firmado em 2013 e nos Ofícios 

de 2014 endereçados à IBEG, cobrava-se a rápida instalação porque, à época, não existiam 

pendências de projetos. 

 

Pode ser que, conforme informado, “no momento em que se assina o 7º aditivo em 31/10/2013, 

e até a entrega dos equipamentos, já existia desde a licitação projetos para a instalação e 

local definido para tanto” e foi pactuado no Acordo de 2015 a necessidade de novo local para 

a instalação, o que demandou novos projetos, cuja responsabilidade pela confecção passou a 

ser da UFU. 

 

Entretanto, isso leva à conclusão de que o local para a colocação dos geradores indicado 

originalmente no projeto constante da licitação mostrou-se inapropriado, tendo em vista que 

avaliação posterior da própria Universidade constatou a necessidade de redefinição para outro 

local. Baseando-se nos argumentos trazidos na manifestação relativos a essa alteração de 

local, cabem duas observações: 

 

a) Se a IBEG tivesse cumprido o pactuado no 7º Termo Aditivo, deveria instalar e colocar em 

operação os grupos geradores em até 6 (seis) meses após sua celebração, ou seja, até abril de 

2014, em um local que se mostrou inapropriado. Isso acarretaria na necessidade realocação 

dos mesmos para o local correto, definido no Acordo de 16/09/2015, demandando dispêndio 



de recursos públicos extras, pois quem daria causa a tal alteração seria a UFU, além dos 

evidentes transtornos para o funcionamento normal do Hospital.  

 

b) A verificação da impropriedade relativa à antecipação da aquisição dos equipamentos (e 

seu pagamento) torna-se mais evidente, pois não existe justificativa para a aditivação do 

contrato visando a colocação imediata dos equipamentos em um local inapropriado. 

 

Na manifestação, foram apresentadas informações sobre as garantias adicionais de 

manutenção e conservação e garantias fiduciárias que a Universidade cobrará da contratada. 

 

Quanto ao risco proporcionado pela não instalação dos grupos geradores adquiridos, o gestor 

informou que, “assim que a obra for retomada, será oficializado e exigido da Contratada a 

imediata instalação do equipamento, bem como, ordenado que o coloque em operação para 

atender prontamente as demandas existentes no hospital de clínicas, objeto de ampliação 

desta obra. O prazo de início de operação não deve exceder a seis meses”. Verifica-se, pelo 

posicionamento, que a Universidade está aguardando um evento ainda sem data certa, qual 

seja, a retomada das obras, para somente então conceder até seis meses para que os geradores 

entrem em funcionamento. 

 

Nota-se, então, que, ou a necessidade de instalação dos equipamentos verificada em outubro 

de 2013 não era tão urgente, ou, caso contrário, não estão sendo tomadas medidas 

administrativas efetivas para resolver a urgência percebida, o que pode levar a uma oferta de 

energia elétrica para o Hospital das Clínicas aquém da demanda, prejudicando o 

funcionamento de equipamentos hospitalares imprescindíveis para evitar que se coloque em 

risco a integridade física ou mesmo a vida de pacientes. 

 

Por fim, cabe discordar do posicionamento do gestor acerca da ausência de prejuízo 

financeiro. Na manifestação, foi alegado que a aquisição antecipada não causou tal prejuízo, 

tendo em vista que a efetiva instalação e o devido funcionamento extinguirá a situação 

pendente, pois, em qualquer momento da instalação do gerador, a devida correção seria paga. 

Como já ocorreu a antecipação da medição e do pagamento, a mencionada correção monetária 

não seria mais concretizada. 

 

Realmente, deve ser considerado que o valor dos equipamentos tem que ser corrigido para a 

avaliação de existência ou não de antieconomicidade na sua aquisição antecipada, o que não 

foi feito quando do cálculo do prejuízo financeiro de R$ 2.100.286,25. Entretanto, não procede 

a afirmação de ausência de prejuízo simplesmente porque, em qualquer época em que os 

geradores forem instalados, o valor dos mesmos será corrigido. 

 

Para a correta verificação da existência de eventual prejuízo, deve ser comparada a soma dos 

valores de desembolso de recursos atualizados monetariamente pela Taxa Selic, conforme 

determinado pelo TCU, com o valor a preços iniciais dos grupos geradores, reajustados pelo 

INCC / DI, de acordo com o previsto no edital. Tendo em vista que a data base da proposta é 

dezembro de 2011 e os reajustes somente podem ser efetivados decorridos 12 (doze) meses 

após a data base e o último reajuste, os cálculos apresentados abaixo consideraram 

atualizações monetárias pela Selic e reajustes pelo INCC / DI até dezembro de 2016. 

 



 
 

Verifica-se, então, que o custo de oportunidade caracterizado pela aquisição antecipada dos 

equipamentos em 2013 e até o momento ainda não colocados em operação constitui-se em 

prática de ato de gestão ilegítimo e antieconômico, causando prejuízo ao erário federal, até 

dezembro de 2016, no valor de R$ 672.995,94, resultado da diferença entre os valores pagos 

atualizados pela SELIC (R$ 8.153.164,53) e o valor contratual reajustado pelo INCC / DI (R$ 

7.480.168,59). É importante ressaltar que esse prejuízo deve ser atualizado até o momento em 

que os grupos geradores efetivamente estiverem disponíveis para entrar em operação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Providenciar a imediata instalação e colocação em operação dos quatro 

grupos geradores, a fim de suprir a urgente demanda de energia elétrica detectada pela 

Diretoria de Infraestrutura da Universidade em outubro de 2013. Caso a referida instalação 

não ocorra no prazo de  noventa dias, promover ações com vistas ao ressarcimento do valor 

de R$672.995,94 (data-base de dezembro de 2016), devidamente atualizado, relativo ao custo 

de oportunidade pela não instalação e colocação em operação dos grupos geradores adquiridos 

em dezembro de 2013. 

 

Recomendação 2: Instaurar, nos termos do "caput" do art. 143 da Lei nº 8.112/1990, 

procedimento administrativo para a apuração de responsabilidades pela autorização da 

aquisição antecipada dos grupos geradores sem que a estrutura para sua instalação estivesse 

pronta e pela demora de mais de três anos para a colocação em operação dos equipamentos, 

ofertando-se o devido contraditório e ampla defesa. 

 

Recomendação 3:  

 

 

2.1.7. Empresa contratada para a execução da obra de construção do Bloco 8DJU do 

Hospital das Clínicas concomitantemente à elaboração do projeto básico da 

superestrutura e das instalações complementares. 
 

Fato 
 

Conforme citado em outro ponto deste relatório, a licitação para a execução da obra foi 

realizada com base em projeto básico inadequado, causando vários problemas contratuais. Em 

decorrência de sua inadequabilidade, houve a necessidade de alterações do projeto básico, a 

maioria das quais feitas pela IBEG, por meio de termos aditivos, contrariando dispositivos 

legais, conforme descrito abaixo. 

 

a) 1º Termo Aditivo, visando a alteração da concepção estrutural: 

 



Em 14/03/2012, a empresa contratada para a execução da obra encaminhou à UFU a 

correspondência SEC 079/12, propondo a alteração da concepção estrutural constante do 

projeto básico licitado (estrutura convencional de concreto armado moldado “in loco”) para 

estrutura pré-moldada de concreto protendido, alegando que o projeto licitado apresentava 

“um número excessivo de pilares que prejudica sobremaneira a flexibilidade de adaptações 

de ‘layouts’ a que pode ser submetido um empreendimento desta natureza, função de 

necessidades e decisões de alteração ou adequações à futuras políticas de saúde pública” e 

que o projeto envolvia “um grande número de vigas de transição, geram pilares com 

descontinuidade vertical, prejudicando o ‘caminhamento’ das cargas para os elementos de 

fundação bem como também afeta o desempenho funcional da edificação como quadro 

hiperestático pleno”. Informou também que, “apesar do cálculo atender as normas, este tipo 

de estrutura apresenta grandes deformações”. 

 

Após análise por técnicos da UFU, consubstanciados no Relatório Técnico emitido em 

10/04/2012 pelo fiscal da obra e pelo Diretor de Infraestrutura, e na Análise Técnica de 

19/04/2012, assinada por professor da Faculdade de Engenharia Civil da UFU, foi solicitado 

o aditamento do Contrato nº 041/2011 à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, por 

meio do MI 272/2012, de 16/07/2012, assinado pelo fiscal da obra, pelo Diretor de 

Infraestrutura e pelo Prefeito Universitário. 

 

No MI 272/2012 foi informado que, como não havia preços correspondentes no SINAPI, os 

preços da estrutura pré-moldada foram coletados por metro quadrado em quatro empresas. 

Para verificação da adequabilidade dos preços propostos, a UFU obteve a composição de 

custos junto ao EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, que 

apresentou um preço por metro quadrado de área estrutural de R$506,54, superior ao menor 

preço ofertado (R$484,95). 

 

Ressalte-se que, tendo em vista o estágio da contratação da obra, o orçamento realizado por 

meio de pesquisa de preços por metro quadrado foi totalmente inadequado, ainda mais se 

considerado que foi obtido junto a um órgão de outro estado da Federação. 

 

O IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, é um órgão que edita 

Orientações Técnicas visando uniformizar o entendimento da legislação e práticas pertinentes 

à Auditoria de Obras Públicas sobre determinados temas, que são levadas em consideração 

pelos técnicos dos Órgãos de Controle. 

 

Segundo a Orientação Técnica do IBRAOP nº IBR 004/2012, que estabelece parâmetros sobre 

a precisão do orçamento de obras públicas, o cálculo do preço com base em área de construção 

multiplicada por um indicador é um orçamento por estimativa de custo, admitido apenas na 

fase de estudos preliminares, cuja margem de erro é de 30%. Na fase de projeto básico, o 

orçamento deve ser detalhado ou analítico, cujo cálculo do preço deve ser obtido por meio de 

“quantitativos de serviços apurados no projeto, e custos obtidos em composições de custos 

unitários com preços de insumos oriundos de tabelas referenciais ou de pesquisa de mercado 

relacionados ao mercado local, levando-se em conta o local, o porte e as peculiaridades de 

cada obra” e tem margem de erro de 10%. 

 

Assim, em 16/07/2012, foi celebrado o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2011, no valor 

de R$ 8.242.242,51, segundo a CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, tendo como objeto 

a “adequação do projeto estrutural do Bloco 8DJU, substituindo a estrutura convencional de 

concreto armado para estrutura pré-moldada em concreto protendido, conforme projeto a 



ser elaborado pela CONTRATADA no prazo máximo de sessenta (60) dias corridos, 

contados da data da assinatura deste instrumento, conforme justificativas técnicas juntadas 

ao processo” (grifo nosso). 

 

Na CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA CONTRATADA, 

consta que, além da obrigação de elaboração do projeto estrutural definido na Cláusula 

Primeira, a contratada deveria apresentar “as planilhas definitivas referentes à fundação 

profunda e superficial, superestrutura, paredes e painéis, bem como outras alterações que 

porventura sejam necessárias à execução das obras e serviços de engenharia objeto do 

contrato [...]”. 

 

Segundo a CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO E OU ADEQUAÇÃO DO VALOR, “as 

partes concordam mutuamente em promover a análise do valor fixado [...] visando certificar 

se o valor estabelecido para a execução das obras e serviços ora contratados é compatível 

com os preços praticados pelo mercado, calculados com base no projeto estrutural 

apresentado”. 

 

Verifica-se que, anteriormente à celebração do 1º Termo Aditivo, a UFU não providenciou a 

elaboração do projeto básico relativo à mudança para estrutura pré-moldada em concreto 

protendido e respectivas alterações na fundação. Isso impossibilitou que fossem elaboradas 

novas planilhas contendo os novos quantitativos e preços da estrutura, fazendo com que os 

valores da estrutura pré-moldada somente pudessem ser estimados a partir da multiplicação 

do preço do metro quadrado pela área estrutural. E, pior, tornando possível a alteração do 

preço, conforme previsto na Cláusula Quinta. 

 

Pelas cláusulas do 1º Termo Aditivo, observa-se que a IBEG foi contratada para elaborar o 

projeto básico da nova concepção estrutural e alterações da fundação, bem como as planilhas 

contendo as alterações de projeto, contrariando o disposto no art. 7º, combinado com o art. 9º 

da Lei nº 8.666/93, que determinam que a empresa contratada para a execução das obras e 

serviços não pode elaborar o projeto básico, apenas o projeto executivo. 

 

As alterações na concepção estrutural foram de tal monta e com grandes consequências no 

preço da obra, que não caberia argumentar que as modificações no projeto estrutural se 

referiam a um projeto executivo. Assim, houve irregularidade do 1º Termo Aditivo, por estar 

em desacordo com a legislação. 

 

Na Ementa do Acórdão nº 1874/2007-TCU-Plenário consta que alterações significativas do 

projeto básico não podem ser consideradas como projeto executivo: 

 

“5. Admite-se que sejam entregues à responsabilidade das empresas contratadas, 

como encargo, e desde que expressamente previsto no edital, apenas a elaboração 

do projeto executivo da obra, cujo principal escopo é o de continuação e 

detalhamento do projeto básico, não se admitindo, por isso, que o projeto 

executivo traga alterações significativas nos quantitativos dos serviços mais 

relevantes, em termos financeiros, estimados pelo projeto básico e nas principais 

soluções técnicas nele adotadas” (grifo nosso). 

 

Da mesma forma, no Relatório do Acórdão nº 940/2010-TCU-Plenário: 

 



 “17.3.1 É descabida a inferência dos responsáveis de que a autorização legal 

para a elaboração do projeto executivo pela contratada para a execução das 

obras se estende à reformulação do projeto básico. Esta tese joga por terra o 

princípio da isonomia, vez que se assim fosse, seria dado ao licitante vencedor o 

direito de alterar os critérios que nortearam a sua escolha sem dar aos demais 

interessados oportunidade de competir segundo estes novos critérios. 

17.3.2 A elaboração de projeto executivo não implica em reformulação do 

projeto básico, como querem fazer crer os arguidos. O projeto executivo, 

segundo a definição legal (art. 6º, X, da Lei nº 8.666/93) visa dar ao projeto básico 

os elementos necessários e suficientes à execução completa da obra. A concepção 

da obra, suas diretrizes, as soluções técnicas indicadas, os tipos de serviços a 

executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra são definidos no 

projeto básico. Além disso, a Lei prevê que o projeto básico deve conter 

detalhamento suficiente, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou 

de variantes durante a elaboração do projeto executivo (art. 6º, IX, alínea “b”, 

da Lei nº 8.666/93). 

17.3.3 A readequação do projeto básico empreendida não tem a natureza 

jurídica de projeto executivo como afirma [...] em seu arrazoado. Primeiro, 

porque a readequação não tinha o nível de detalhamento requerido em projetos 

desta natureza, senão não teria sido necessário o desenvolvimento de um projeto 

executivo para possibilitar a completa execução da obra. Segundo, porque, 

conforme constatado no capítulo IX da presente instrução, a readequação 

introduziu alterações significativas na [...], interferindo inclusive em sua 

estrutura de custos” (grifos nossos). 

 

 

b) 6º Termo Aditivo, para a alteração de todos os projetos básicos das instalações: 

 

Em 19/08/2013, foi emitido o MI/DIRIE/402/2013 pelo fiscal da obra, pelo Diretor de 

Infraestrutura e pelo Prefeito Universitário, que foi encaminhado à DCONT – Divisão de 

Contratos com a solicitação de aditamento do Contrato nº 041/2011, para que a IBEG 

elaborasse novos projetos da obra de construção do Bloco 8DJU, tendo em vista a alteração 

do projeto arquitetônico apresentado na licitação, que tornou necessária a substituição dos 

projetos complementares também apresentados na licitação. 

 

De acordo com o MI/DIRIE/402/2013, a UFU realizou cotações junto à IBEG e a escritórios 

de engenharia para a elaboração dos projetos, a partir de um termo de referência contendo 

exigências determinadas pela Bioengenharia e pela DIRIE, sendo que a IBEG apresentou o 

menor preço, conforme a Correspondência SEC 053/13, de 19/07/2013, cujos valores são 

apresentados no Quadro a seguir: 

 

Quadro – Valor dos serviços apresentados pela empresa IBEG 

 
SERVIÇO VALORES–R$ 

1) INSTALAÇÕES PREDIAIS 285.500,00 

2) INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 58.000,00 

3) INSTALAÇÕES ESPECIAIS 100.000,00 

4) INSTALAÇÕES DE GASES HOSPITALARES 20.000,00 

5) SUBESTAÇÃO E GERADORES 68.500,00 

6) AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO 68.000,00 

7) COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS 20.000,00 



SOMATÓRIO 620.000,00 

ADMINISTRAÇÃO (10%) 62.000,00 

SUBTOTAL 682.000,00 

BDI CONTRATUAL (25%) 170.500,00 

TOTAL GERAL 852.500,00 

      Fonte: Correspondência SEC 053/13, de 19/07/2013 

 

De acordo com a SEC 053/13, o projeto de instalações prediais corresponde às instalações 

hidrossanitárias; elétricas; infraestrutura (tubulação seca) para as instalações de dados, FCTV, 

sonorização, automação e controle prediais, antena coletiva, controle de acesso, relógio digital 

e chamada para enfermagem. 

 

O projeto de instalações especiais compreende o sistema de cabeamento estruturado para 

dados e voz, inclusive centrais; cabeamento e equipamentos para os sistemas de CFTV, 

sonorização, automação e controle prediais, antena coletiva, controle de acesso, relógio digital 

e chamada para enfermagem. 

 

O projeto de instalações de gases hospitalares compreende as tubulações para os sistemas de 

oxigênio medicinal, ar comprimido medicinal, vácuo clínico e óxido nitroso. 

 

Faz parte da proposta da IBEG a compatibilização dos projetos complementares com o projeto 

de arquitetura e a elaboração de planilha orçamentária para todos os projetos. 

 

Em 26/08/2013, foi celebrado o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2011, no valor de R$ 

852.500,00, para a execução dos serviços contidos na proposta da SEC 053/13. 

 

Verifica-se que a IBEG foi contratada para elaborar novos projetos básicos de todas as 

instalações do Bloco 8DJU (chamados de projetos complementares) em decorrência da 

alteração do projeto arquitetônico, bem como as respectivas planilhas. Dessa forma, também 

foi afrontado o disposto no art. 7º, combinado com o art. 9º da Lei nº 8.666/93, que determinam 

que a empresa contratada para a execução das obras e serviços não pode elaborar o projeto 

básico, somente o projeto executivo. 

 

A opção por aditivar o contrato com a empresa executora da obra, segundo a UFU porque ela 

apresentou o menor preço em relação aos outros preços obtidos pelas cotações com outras 

empresas não se justifica, por claro descumprimento da Lei nº 8.666/93, porque prejudica a 

isonomia no processo de contratação dos serviços, tendo em vista que a IBEG tinha 

informações privilegiadas em relação às outras empresas. 

 

Nesse sentido, reproduz-se trecho do voto do Acórdão nº 1.733/2011-TCU-Plenário: 

 

“9. [...] Consoante os requisitos prestigiados no art. 6º, inciso IX, da Lei nº 

8.666/93, o projeto estrutural deve ser peça do projeto básico, como também os 

projetos hidro-sanitários, elétrico, incêndio, alarme, ar condicionado e demais 

subsistemas da construção. Isso contribui para a isonomia do certame, além de 

prestigiar a transparência em relação ao objeto contratado, evitando alterações 

posteriores que possam comprometer ou até inviabilizar a execução da obra, em 

grave prejuízo ao interesse público” (grifo nosso). 

 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 



 

 Mediante o Ofício nº 7216/2017/NAC/MG/Regional/MG-CGU, de 04/05/2017, foi 

encaminhado à UFU o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201603298, para análise e 

apresentação de esclarecimentos adicionais. A Universidade apresentou manifestação quanto 

ao fato apontado, por meio do OF/R/UFU/215/2017, de 19/05/2017: 

 

“No entendimento técnico da área de engenharia civil denominam-se projetos 

complementares todos aqueles necessários para a execução do projeto arquitetônico. Ainda 

assim, foi realizada consulta ao setor jurídico (Procuradoria) para esclarecimentos legais e 

nenhuma irregularidade foi apontada. 

 

Quanto a IBEG ter sido contratada para elaboração dos projetos complementares, há de se 

esclarecer que as considerações da CGU devam ser aplicadas aos projetos básicos. Acontece 

que a IBEG não foi contratada para a elaboração do projeto básico, mas sim elaborou os 

projetos executivos da estrutura de concreto armado pré-moldado e complementares em 

geral, objetos dos 1º e 6º Termos Aditivos. Também não houve concomitância na contratação 

e elaboração dos projetos em referência. 

 

O que ocorre na realidade é que a Legislação proíbe que as empresas executoras do projeto 

básico, antes do processo Licitatório, sejam detentoras do Contrato de Execução da Obra, 

fato totalmente distinto do presente caso”. 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

É correta a informação do gestor de que os projetos complementares, elaborados a partir do 

projeto arquitetônico, são aqueles necessários à execução completa da obra. Entretanto, 

exorbita o conceito a ideia de que projeto complementar necessariamente pode ser 

considerado projeto executivo. 

 

São naturezas diferentes de definição, pois projetos complementares referem-se aos diversos 

projetos que complementam o projeto arquitetônico para a integral execução da obra, como o 

projeto estrutural, de instalações elétricas, hidráulico-sanitárias, etc. Por outro lado, as 

definições de projeto básico e executivo constam do art. 6º da Lei nº 8.666/1993. 

 

Assim, existem projetos básicos complementares, contendo todas as características descritas 

no art. 6º (conjunto de elementos necessários e suficientes para a caracterização da obra), que 

devem constar como anexo dos editais para conhecimento, pelos licitantes, do objeto a ser 

executado, possibilitando aos mesmos elaborarem suas propostas. E projetos executivos 

complementares, que devem apresentar, unicamente, o detalhamento das soluções já 

conferidas no projeto básico. 

 

Os projetos executivos complementares não podem inovar em relação aos projetos básicos 

complementares, caso contrário não são projetos executivos e sim projetos básicos. Porém, 

foi exatamente isso que ocorreu no 1º Termo Aditivo, em relação ao projeto estrutural, e no 

6º Termo Aditivo, quanto aos projetos de instalações.  

 

Pelo exposto, é infundada a afirmação de que a IBEG elaborou projeto executivo da estrutura. 

Conforme informado no campo Fato desta constatação, foi alterada a concepção de estrutura 

convencional de concreto armado moldado “in loco” para estrutura pré-moldada de concreto 

protendido. Ou seja, não faz o menor sentido considerar que foi desenvolvido projeto 



executivo a partir do 1º Termo Aditivo, tendo em vista que foi adotada solução técnica 

completamente diferente daquela licitada, tratando-se então de novo projeto básico estrutural, 

acarretando em um grande acréscimo do contrato, no valor de R$ 8.242.242,51, 

correspondendo a 8,70% do valor da obra. 

 

Da mesma forma, o 6º Termo Aditivo ao contrato com a IBEG teve como objeto, não apenas 

o detalhamento das soluções dos projetos básicos das diversas instalações prediais, o que seria 

de se esperar se fosse acordada a elaboração de projetos executivos, mas sim a confecção de 

novos projetos básicos de todas as instalações do Bloco 8DJU, em decorrência da alteração 

do projeto arquitetônico. 

 

A argumentação de que “a Legislação proíbe que as empresas executoras do projeto básico, 

antes do processo Licitatório, sejam detentoras do Contrato de Execução da Obra, fato 

totalmente distinto do presente caso”, também não merece prosperar, tendo em vista que vão 

de encontro ao disposto nos Acórdãos emanados pelo Plenário do TCU nº 1874/2007, nº 

940/2010 e Acórdão nº 1.733/2011, cujos trechos foram transcritos acima. 

 

O gestor informou que havia sido realizada consulta à Procuradoria Jurídica para 

esclarecimentos legais e nenhuma irregularidade foi apontada. É importante lembrar que 

posicionamentos jurídicos favoráveis não conferem aos procedimentos administrativos 

questionados presunção de legalidade. Ademais, a assessoria jurídica da UFU, em seus 

pareceres, ressalvou que não foram avaliados os aspectos técnicos dos aditivos, pois se baseou 

nas justificativas técnicas apresentadas. Conforme o item 3 do Parecer/AGU/PGF/PF/UFU nº 

0273-A/2012, de 16/07/2012, que analisou a minuta do 1º Termo Aditivo, “No que diz 

respeito à parte técnica objeto da alteração contratual, esta Procuradoria-Geral não tem 

como avaliar a pertinência”. De acordo com o item 2 do Parecer/AGU/PGF/PF/UFU nº 

381/2013, com data de 16/07/2012, que analisou a minuta do 6º Termo Aditivo, “A alteração 

pretendida está adstrita ao campo técnico que foge à análise desta Procuradoria”. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aprimorar o processo de planejamento das obras envolvendo todos os 

setores técnicos responsáveis, a fim de minimizar a necessidade de efetuar modificações nos 

objetos contratuais e de conferir racionalidade e qualidade aos processos construtivos. 

 

Recomendação 2: Aprimorar o processo de acompanhamento contratual envolvendo todos os 

setores técnicos responsáveis, a fim de evitar que os contratos para a execução das obras sejam 

aditivados visando a alteração dos projetos básicos, caso haja necessidade de efetuar 

modificações nos objetos contratuais. 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal descentralizado. 

 

3. Consolidação de Resultados 

 

 



Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 

adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais.  

 

Do montante fiscalizado de R$ 108.587.658,26(Cento e oito milhões, quinhentos e oitenta e 

sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), foi identificado prejuízo 

de R$ 1.928.815,17 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, oitocentos e quinze reais e 

dezessete centavos), referente ao iten 2.1.5. 

Destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto aos impactos sobre a 

efetividade da Ação fiscalizada: 

 

- falhas estruturais na execução da obra de construção do Bloco 8DJU do Hospital das 

Clínicas; 

 

- acréscimo contratual superior aos limites estabelecidos pela Lei nº 12.309/2010 e Lei nº 

8.666/1993; 

 

- superfaturamento no valor de R$ 1.928.815,17 e prejuízo potencial no valor de R$ 

1.428.283,34 na obra de construção Bloco 8DJU do Hospital das Clínicas; 

 

- omissão na instalação de grupos geradores imprescindíveis ao funcionamento do Hospital 

das Clínicas, cuja aquisição antecipada causou prejuízo financeiro de R$ 2.100.286,25; 

 

- empresa contratada para a execução da obra de construção do Bloco 8DJU do Hospital das 

Clínicas concomitantemente à elaboração do projeto básico da superestrutura e das instalações 

complementares. 

 

 

 


