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1 INTRODUÇÃO
1. Em decorrência da missão institucional da Controladoria Geral do Estado de contribuir
para melhoria dos serviços públicos prestados pelo Poder Executivo do Estado de Mato
Grosso, por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de controles, da conduta dos servidores
e dos fornecedores, ampliando a transparência e fomentando o controle social, conforme
previsto no Planejamento Estratégico 2020-2024, foi emitida a Ordem de Serviço nº
106/2020, do Secretário-Controlador Geral do Estado, Emerson Hideki Hayashida.
2. Trata-se de Relatório de Auditoria com o objetivo de verificar a regularidade do Contrato
nº 062/2020/SES, assinado entre a Secretaria de Estado de Saúde - SES e a empresa KM
Indústria e Comércio de Móveis - EIRELI.
3. O presente trabalho decorre de determinação do Gabinete de Situação, instituído pelo
Decreto Estadual nº 407, de 16 de março de 2020, e tem por objetivo realizar
acompanhamento simultâneo das contratações decorrentes da pandemia do Coronavírus.
4. A análise é realizada com base nos documentos constantes no processo nº 633128/2019,
nos registros constantes dos sistemas informatizados o Poder Executivo Estado de Mato
Grosso, no Portal da Transparência e no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde
de Mato Grosso - SES/MT.
5. O Processo nº 633128/2019 é referente à Dispensa de Licitação n° 011/2020/SES/MT,
cujo objeto é a aquisição de longarinas para atender às necessidades das Unidades
Hospitalares vinculadas à SES/MT.
2 CONTEXTUALIZAÇÃO
6. No dia 14 de novembro de 2019 teve início o processo de aquisição de longarinas pela
Secretaria Adjunta de Gestão Hospitalar.
7. A aquisição ocorreu de forma direta, por meio da dispensa de licitação n°
011/2020/SES/MT, fundamentada no inciso IV, do artigo 24, da Lei n° 8.666/1993, sendo
celebrado o Contrato n° 062/2020 no dia 06 de abril de 2020 (fls. 380 a 396).
8. O contrato foi celebrado com a empresa KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
EIRELI, inscrita no CNPJ n° 17.344.993/0001-11, no valor de R$ 1.281.084,00 (um milhão,
duzentos e oitenta e um mil e oitenta e quatro reais).
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9. A vigência do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, tendo início em 06/04/2020 e
término em 03/10/2020.
10. Para a aquisição, foram utilizados recursos do Estado de Mato Grosso, fonte 134, e da
União, fonte 112, no valor total de R$ 1.281.084,00 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil
e oitenta e quatro reais), conforme Nota de Empenho n° 21601.0001.20.005352-8 (fl. 320).
11. Em síntese, tem-se as seguintes informações:
CONTRATO : 062/2020/SES/MT
PROCESSO : 633128/2019
CONTRATANTE : Secretaria de Estado de Saúde - SES
CONTRATADA : KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, inscrita no
CNPJ n° 17.344.993/0001-11
OBJETO : aquisição de longarinas para atender às necessidades das Unidades
Hospitalares vinculadas à SES/MT
VALOR TOTAL DO CONTRATO : R$ 1.281.084,00 (um milhão, duzentos e oitenta e
um mil e oitenta e quatro reais)
QUANTIDADE CONTRATADA e VALOR UNITÁRIO :

ORIGEM DOS RECURSOS : Fontes 112 (União) e 134 (Estado de Mato Grosso)
DATA DE ASSINATURA : 06/04/2020
VIGÊNCIA : 06/04/2020 a 03/10/2020

3 DA ANÁLISE TÉCNICA
3.1 DO OBJETO
12. O objeto da contratação em análise foi definido por meio da 1ª Retificação do Termo de
Referência n° 057/SES/MT/2019 (fls. 26 a 49), elaborado pela Secretaria Adjunta de Gestão
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Hospitalar.
13. O Contrato nº 062/2020/SES/MT, originado da Dispensa de Licitação nº 011/2020, tem
como objeto os itens descritos a seguir.
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14. A especificação dos itens acima elencados está detalhada no item 6 da 1ª Retificação do
Termo de Referência nº 057/SES/MT/2019 (fls. 34 a 36).
15. Todos os itens devem ter garantia mínima de 1 (um) ano. Em caso de defeito, o
fornecedor deverá efetuar a troca ou prestar a manutenção corretiva com reposição de
peças, se necessário, sem qualquer custo adicional à SES/MT.
16. Não foram observadas indicação de marcas ou especificações exclusivas, ou ainda
indícios de direcionamento a determinada empresa ou fornecedor específico na descrição do
objeto do contrato.
3.2 DA MOTIVAÇÃO
17. No item 4 da 1ª Retificação do Termo de Referência n° 057/SES/MT/2019, a justificativa
apresentada para a aquisição em análise foi a situação de emergência nos hospitais e a
transição de ocupação temporária para a retomada da gestão direta das unidades
hospitalares pelo Estado de Mato Grosso (fls. 26 a 33).
18. Consta, ainda, a informação de que os mobiliários existentes não atendem às
necessidades dos hospitais e não apresentam qualidade satisfatória. A aquisição seria
necessária para melhor acomodação dos pacientes e acompanhantes, visando à
manutenção do atendimento (fls. 29 a 30).
19. No Memorando n° 74/2020/SGASH/GBSAGH/SES (fl. 180), verifica-se que o objetivo da
aquisição das longarinas é garantir a continuidade dos serviços de saúde prestados aos
usuários do SUS, visando à melhoria da qualidade de vida da população por meio das
Unidades Hospitalares vinculadas à SES/MT.
20. Ao analisar tal justificativa, a Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), por meio do
Parecer n° 756/SGAC/PGE/2020 (fls. 289 a 293), concluiu que:
(...) a falta de caracterização de emergencialidade impede o
prosseguimento da presente contratação emergencial.
No ensejo, aproveito também para discordar da justificativa
apresentada pela área demandante acerca da aglutinação dos itens em
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um único lote , que ensejou no critério de julgamento no SIAG pelo
menor valor global por lote.
21. Em atenção à opinião exposta no Parecer em comento, a Secretária Adjunta de Gestão
Hospitalar, Caroline Campos Dobes Conturbia Neves, apresentou as justificativas para a
contratação por meio do Memorando nº 487/2020/GBSAGH/SES (fls. 294 a 299).
22. Por meio do Ofício n° 070/2020/CA/SUAC/SES/MT (fl. 300), a Superintendente de
Aquisições e Contratos, Tânia Oliveira da Silva, solicitou reanálise dos autos e emissão de
parecer conclusivo.
23. Foi proferida decisão em pedido de reconsideração (fls. 307 a 313) com sugestões de
aprimoramento: conveniência de aglutinação dos itens a serem adquiridos, checklist,
assinatura do Secretário de Estado de Saúde na autorização da fl. 53 e observância dos
direcionamentos contidos na Lei n° 13.979/2020, concluindo pela possibilidade do
prosseguimento da dispensa pretendida pela SES.
24. Quanto ao nexo de causalidade entre a contratação e a emergência decorrente do
Coronavírus, é necessário destacar que o procedimento de contratação, conforme
Memorando n° 2548/2019/GBSAGH/SES (fl. 02) que encaminha o Termo de Referência n°
057/SES/MT/2019, teve início em 14/11/2019, portanto anterior ao Decreto n° 407, de
16/03/2020.
25. Além disso, o Memorando e o Termo de Referência não fazem menção expressa à
emergência do COVID 19. A justificativa se atém à necessidade de garantir a continuidade
dos serviços de saúde do SUS e do funcionamento das Unidades Hospitalares.
3.3 DO PREÇO
26. Observou-se, na contratação em questão, pesquisa de mercado adequada, a partir da
verificação da existência de contratos vigentes (fls. 56 a 57), radar de compras públicas do
TCE/MT (fls. 59 a 91), sistemas de registro de preços (fl. 54), propostas de empresas
interessadas (fls. 93 a 143; 152 a 156) e consulta no Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais SIASG (fls. 145 a 150).
27. Ressalva-se que foram feitas pesquisas por aquisições públicas de itens semelhantes
aos itens 1 e 2, adquiridos no processo em análise, porém não foram encontradas, razão
pela qual procedeu-se à pesquisa por preços praticados na iniciativa privada em sítios
eletrônicos de lojas comerciais.
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28. Infere-se que na composição dos preços privados utilizados para os itens 1 e 2 não
estão incluídas a entrega, a montagem nem a instalação e o pagamento ocorre antes da
entrega do produto.
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29. Ressalta-se que, na contratação efetuada pela SES, o fornecimento compreende os
custos da entrega, da instalação e da montagem, conforme consta no item 3.4.6 (fl. 384), do
Contrato n° 062/2020.
30. Quanto aos itens 3, 4, 5, 6 e 7, para os quais foram encontrados preços públicos,
também foi feita pesquisa de preços no mercado privado, por meio da qual observou-se que
os preços praticados no mercado privado são, em média, 20% menores que os preços
contratados pela SES, semelhante à diferença encontrada para os itens 1 e 2.
31. Desta forma, considerando que na contratação efetuada pela SES o preço final inclui os
custos de entrega, montagem e instalação, custos estes que não estão incluídos nos preços
praticados no mercado privado, e comparando os valores contratados com aqueles
praticados tanto no mercado privado quanto em aquisições públicas, não foi identificado
sobrepreço na aquisição dos itens objeto do contrato em análise.

3.4 DA QUANTIDADE
32. No item 4.32 (fl. 33) da 1ª Retificação do Termo de Referência n° 057/SES/MT/2019 há a
informação de que os quantitativos foram informados pelas Unidades Hospitalares.
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33. No item 6.1 (fls. 34 a 36) constam as especificações e quantidades totais dos itens a
serem adquiridos.
34. Conforme dispõe o artigo 15, § 7º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, nas compras
deverá ser observada "a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em
função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível,
mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação".
35. A Manifestação Técnica n° 154/SGAC/PGE/2020 (fl. 279) aponta que não há nos autos
justificativa para o quantitativo requisitado e solicita a juntada desta justificativa do
quantitativo de longarinas solicitadas para os hospitais regionais, demonstrando que esta
quantidade é realmente necessária (fl. 281).
36. Entretanto, não foi localizada tal justificativa no processo em comento e não foram
apontados os critérios utilizados para a definição da quantidade de longarinas a serem
adquiridas.
3.5 DA ENTREGA DO OBJETO
37. A cláusula 6.4 do Contrato nº 062/2020/SES (fls. 383 a 384) estabelece que as
longarinas adquiridas deverão ser entregues nas Unidades Hospitalares, conforme
quantitativo descrito na tabela a seguir.
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38. O item 3.4.2 estabelece o prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da
Nota de Empenho pelo contratado para a entrega dos móveis devidamente montados e
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instalados no local a ser designado pela SES/MT.
39. A cláusula 8.1 do Contrato 44/2020 (fls. 388 a 389) determina que o acompanhamento e
fiscalização da execução dos serviços será realizado pelo Gestor do Contrato, Fiscal do
Contrato e Suplente do fiscal a serem definidos por Portaria.
40. A Portaria n° 227/2020/GBSES, publicada em 26/06/2020 no Diário Oficial do Estado de
Mato Grosso n° 27.780 (página 24), designou gestores, fiscais e suplentes para as seguintes
Unidades Hospitalares: Hospital Metropolitano, Hospital de Colíder e Hospital de Sorriso.
41. A Portaria n° 218/2020/GBSES, publicada em 03/07/2020 no Diário Oficial do Estado de
Mato Grosso n° 27.785 (página 27), designou gestor, fiscal e suplente para o Hospital de
Sinop.
42. A Portaria n° 288/2020/GBSES, publicada em 17/08/2020 no Diário Oficial do Estado de
Mato Grosso n° 27.816 (página 24), designou gestor, fiscal e suplente para o Hospital
Regional de Alta Floresta.
43. A designação do gestor e fiscal de contrato parece medida adequada para atestar a
entrega dos bens adquiridos, entretanto deve-se atentar para a designação tardia dos
responsáveis, ocorrida quase 3 (três) meses após a assinatura do instrumento contratual
(06/04/2020).
44. Ressalta-se que não foram encontradas publicações com as respectivas designações
para as unidades: Hospital Regional de Rondonópolis, Hospital Regional de Cáceres e
Hospital Estadual Santa Casa.
45. Em consulta ao Fiplan, observou-se que, até a data de 27/07/2020, houve 1 (um)
pagamento no valor de R$ 95.900,00 (noventa e cinco mil e novecentos reais) no Empenho
n° 21601.0001.20.005352-8, relativo à entrega de 100 (cem) longarinas de 3 (três) lugares,
conforme constatado em consulta ao SIGPAT.
46. Em resposta à Solicitação de Informação e Documentos n° 200/2020, a
Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares, por meio do
Memorando n° 433/2020/SGASH/GBSAGH/SES, informou que as 100 (cem) longarinas
referem-se ao item 3 e foram entregues nas seguintes Unidades Hospitalares:
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47. Quanto aos demais itens, a SES informou que não houve a entrega de mais nenhum
produto e que vem cobrando a empresa para que entregue o objeto contratado.
48. Desta forma, a empresa contratada encontra-se em inadimplemento contratual, tendo em
vista o caráter emergencial em que ocorreu a contratação e que o prazo de entrega
estipulado em contrato era de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da nota de
empenho pela contratada.
3.6 DA CONTRATAÇÃO
49. A contratação foi realizada por meio da Dispensa de Licitação nº 1/2020, sendo
celebrado no dia 06 de abril de 2020 o Contrato nº 062/2020, com vigência de 180 (cento e
oitenta) dias a partir da data de assinatura e término em 03/10/2020 (fls. 380 a 396).
50. O Contrato possui as cláusulas essenciais definidas na Lei nº 8.666/1993, tais como:
objeto, amparo legal, das especificações, das exigências, da forma e condições de
recebimento, do local e prazo de entrega, da vigência, da alteração, das obrigações da
contratada e da contratante, do acompanhamento e da fiscalização, da dotação
orçamentária, do pagamento, da rescisão, das sanções administrativas, da cláusula
anticorrupção e do foro.
3.7 DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
51. Verifica-se que o processo administrativo nº 633128/2019, de 19/12/2019, foi autuado e
protocolado, contendo 2 (dois) volumes e 401 (quatrocentas e uma) folhas numeradas e
rubricadas.
52. A seguir estão relacionados os documentos essenciais relativos ao procedimento da
dispensa de licitação que deu origem ao Contrato 062/2020/SES/MT:
a) Termo de Referência n° 57/SES/MT/2019 (fls.03 a 21);
b) 1ª Retificação do Termo de Referência n° 57/SES/MT/2019 (fls. 26 a 49);
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c) Autorização de Dispensa de Licitação (fl. 53);
d) Mapa comparativo de preços (fls.157-161);
e) Proposta de preços da contratada (fls. 183 a 185);
f) Documentos de habilitação da contratada (fls. 182 a 248);
g) Minuta do contrato (fls. 256 a 271);
h) Parecer n° 726/SGAC/PGE/2020 (fls. 289 a 293);
i) Decisão em Pedido de Reconsideração (fls. 307 a 313);
j) Nota de empenho nº 21601.0001.20.005352-8 (fl. 320);
k) Autorização Prévia e Convalidação dos Atos de Procedimentos e Aquisições
Emergenciais de Prevenção e Combate ao Coronavírus n° 001/2020 (fls. 322 a 334);
l) Contrato nº 062/2020 assinado (fls. 380 a 396).
53. Quanto à instrução processual é necessário fazer as seguintes ressalvas:
a) a cópia do Contrato 062/2020/SES/MT (fls. 380 a 396) anexada ao processo não
contém a assinatura do Secretário de Estado de Saúde (fl. 394);
b) não consta no processo cópia do extrato da publicação da dispensa no Diário Oficial
do Estado;
c) não constam no processo as portarias de designação de representante da
Administração Pública para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato firmado;
d) ausência da indicação da Lei Federal nº 13.979/2020 e do Decreto Estadual nº
407/2020 na fundamentação legal da autorização da dispensa de licitação (fl. 53);
e) a Nota de Empenho no valor de R$ 1.281.084,00 (um milhão, duzentos e oitenta e
um mil e oitenta e quatro reais), emitida dia 06/04/2020 (fl. 320) não está assinada
pelo Ordenador de Despesa.
54. Destaca-se que houve a convalidação dos procedimentos da contratação em análise
pelo Gabinete de Situação, instituído pelo Decreto Estadual nº 407, de 16 de março de 2020
(fls. 321 a 334).
3.8 DA TRANSPARÊNCIA
55. A Dispensa de Licitação nº 011/2020 foi autorizada pelo Secretário de Estado de Saúde
e publicada no Diário Oficial do Estado nº 27.787, do dia 07 de julho de 2020, página 16.
Contudo, apesar de constar o interessado, o valor da contratação, a despesa e a fonte, não
há menção a dados importantes como o número do contrato e a vigência contratual.
56. Ressalva-se que a contratação não foi publicada no Portal da Transparência nem no sítio
oficial da SES/MT, conforme verificado por meio de pesquisa ocorrida no período de
10/07/2020 a 30/07/2020.
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57. Dessa forma, constatou-se a ausência de transparência da contratação das longarinas,
objeto do Contrato n° 062/2020/SES/MT.
4 CONCLUSÃO
58. Do exposto, depreende-se que o processo apresenta inconsistências já demonstradas
nas seções pertinentes deste relatório. Porém, são falhas formais que não inviabilizam o
prosseguimento do processo.
59. No entanto, ressalta-se que o procedimento de contratação teve início antes da
expedição do Decreto n° 407/2020.
60. A partir da comparação dos valores contratados com aqueles praticados, tanto no
mercado privado quanto em contratações públicas, não foram identificados sobrepreço na
aquisição dos itens objeto do contrato em análise nem indícios de direcionamento na
escolha do fornecedor.

À apreciação superior.
Cuiabá, 18 de Agosto de 2020

_______________________________
Karen Cristina Oldoni da Silva
Auditora do Estado
_______________________________
Joelcio Caires da Silva Ormond
Superintendente de Auditoria
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