
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 
Nº 01/2015-DIASO/COLIC/SUBCI/CGDF 

 
 

 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Solicitação encaminhada por meio do Ofício nº 
719/2015-Presidência/FHB, de 11/11/15 à 
CGDF informando suspeita de superfaturamento 
no valor aproximado de R$ 8.157.440,00 e 
solicitando análise do Contrato nº 98/2013 
relativo ao processo nº 063.000.175/2012.  
 
 

VALOR AUDITADO 
  
R$16.908.600,00 – 24 meses. De novembro de 
2013 a outubro de 2015. 
 
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Total: R$8.524.800,00.  
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Fundação Hemocentro de Brasília – FHB. 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subcontroladoria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 
TCDF, à Fundação Hemocentro e à Secretaria 
de Estado de Saúde para conhecimento e adoção 
das providências que julgarem pertinentes. 
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 
 
Trata-se de Pregão eletrônico para contratação de empresa especializada no fornecimento de 
insumos (kits de reagentes) em conjunto com a locação de equipamento automatizado para 
realização de exames laboratoriais. A empresa contratada foi a PMH Produtos Médicos 
Hospitalares Ltda. - Contrato n° 098/2013  no valor anual de R$8.454.300,00. 
 
Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Fundação Hemocentro de Brasília-FHB, 
no período de 26/11/2015 a 11/12/2015, objetivando verificar a regularidade dos pagamentos 
realizados à empresa PMH.  
 
Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, concluiu-se que as 
irregularidades geraram prejuízo de R$8.524.800,00 à Fundação Hemocentro. 
 
As principais constatações foram as seguintes: 
 
a) Superfaturamento na aquisição de Kits reagentes para exames laboratoriais, 
b) Superfaturamento na locação das máquinas iguais por preços diferentes; 
c) Instalação sem a formalização legal de uma esteira rolante nas dependências da 
Fundação para permitir que as máquinas funcionem acopladas e de forma automatizada; 
d) Não comprovação de vantajosidade na prorrogação do contrato - apenas no caso das 
máquinas. 
  
 
Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes 
pontos: 
 
a) SUPERFATURAMENTO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS; 
b)  SUPERFATURAMENTO  NA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; 
c) INSTALAÇÃO DE UMA ESTEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO 
SEM FORMALIZAÇÃO LEGAL;  
d) NÃO COMPROVAÇÃO DE VANTAJOSIDADE EM LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Fundação Hemocentro 
no seguinte sentido: 
a) Instaurar processo administrativo específico para apurar a conduta dos servidores do 
Núcleo de Pesquisa de Preços-FHB, que não consideraram na pesquisa os preços praticados no 
Contrato Emergencial nº 044/2013 que utilizava tecnologia diferente das apresentadas pelas 
empresas quando da cotação de preços, mas que atenderia às exigências do projeto básico; 
b) Instaurar processo administrativo específico para apurar a conduta do Diretor 
Presidente da Fundação Hemocentro de Brasília pela assinatura do Contrato n° 098/2013 que 
trouxe prejuízo à FHB; 
c) Iniciar gestões com a contratada visando `a redução do valor do Contrato nº 
098/2013 de R$31.000,00 por máquina para, no mínimo, R$21.000,00 por máquina; 
d) Promover sindicância para apuração das locações de máquinas iguais por 
preços diferentes, ou, se for o caso, instaurar Tomada de Contas Especial a fim de apontar os 
responsáveis, quantificar o dano e recuperar o prejuízo; 
e) a) Providenciar a formalização legal da cessão dos equipamentos ao Hemocentro ou 
providenciar a sua retirada; 
f) b) Instaurar processo disciplinar para apurar a responsabilidade dos servidores e 
dirigentes pela instalação de equipamento sem a apropriada formalização legal. 
g) Notificar, formalmente, os servidores envolvidos com as contratações de serviços de 
natureza contínua, principalmente os executores de contratos, da necessidade de realização de 
ampla pesquisa de mercado com o objetivo de comprovar se o contrato a ser prorrogado 
permanece vantajoso para a Administração Pública, uma vez que já existia contrato na 
Fundação para locação da mesma máquina com valor inferior; 
h) Instaurar processo disciplinar para apurar a responsabilidade dos servidores pela 
pesquisa de preços deficiente que resultou na prorrogação contratual sem comprovação de 
vantajosidade, com base na Lei Complementar n° 840, de 23/12/2011. 
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