Ofício nº 1341 /2017-PR
NUP: 25800.007410/2017

Brasília, 05 de dezembro de 2017

A Sua Excelência o Senador
Hélio José
Coordenador do COI
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Congresso Nacional
Câmara dos Deputados - Ala C - Anexo II - térreo - sala 8
CEP: 70.160-900 - Brasília/DF.
Assunto: Resposta ao Oficio COI nº 007/2017/CMO. Informações sobre obras e serviços de
engenharia com indícios de irregularidades graves. Contrato 02/2011. Audiência Pública
realizada em 29/11/2017. Esclarecimentos.
Senhor Senador,
1.
Em atenção ao oficio em epígrafe, servimo-nos do presente para prestar
informações acerca das indicações de irregularidades graves, com recomendação de paralização
pelo plenário do TCU, no tocante ao Contrato 02/2011, firmado entre Hemobrás e o Consórcio
BIOTEC para execução das obras e serviços de engenharia destinados à implantação da planta
industrial da Hemobrás em Goiana/PE. Acordo este já encerrado desde novembro/2016.
2.
A presença deste contrato na lista das obras públicas com classificação IGP,
remonta a auditoria de fiscalização realizada pelo TCU em meados de julho do ano passado. Em
14/set/2016, o Tribunal de Contas da União expediu o Oficio nº 0514/2016-TCU/SeinfraUrbana,
que determinava cautelarmente à Hemobrás a abstenção de se renovarem os prazos junto ao
consórcio BIOTEC, dentre outras medidas, e fornecia, em anexo, o Relatório de Fiscalização nº
132/2016, que consubstanciava as irregularidades evidenciadas no âmbito do contrato 02/2011 ,
quais foram:
a) Pagamento de medições em desacordo com os critérios definidos em contrato;
b) Atraso na execução do empreendimento;
c) Termos aditivos e planilha orçamentária não refletem os serviços necessários para
conclusão da obra.
3.

Em resposta ao pronunciamento, a Hemobrás apresentou a Nota Técnica nº

5242/201 6-GEA/DDI, que traç ou considerações sobre cada uma das irregularidades apontadas e

comprovou o atendimento às medidas cautelares expedidas, assinalando ainda, em suma, que os
fatos graves identificados no contrato em tela ocorreram sob gestões anteriores e não perduraram
na gestão atual. Além disso, encerrando-se a execução contratual ao término de sua vigência, e
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considerando-se os processos de apuração e penalização já em curso nas esferas administrativa e
judicial, não haveria novos potenciais riscos aos cofres públicos oriundos do referido contrato.
4.
Em apreciação do processo de auditoria no plenário, mediante o Acórdão
2958/2016, os ministros do TCU decidiram por considerar graves com recomendação de
paralização (IGP) as supracitadas irregularidades observadas na execução do contrato 02/2011.
Foi determinada à Hemobrás uma lista de medidas preventivas e corretivas, a qual fora
posteriormente atualizada no Acórdão 145/2017-PL, em virtude do provimento dos embargos de
declaração opostos pelo consórcio BIOTEC.
Em resumo, as ações vigentes determinadas à Hemobrás, no âmbito desse
5.
processo, correspondem aos itens 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 e 9.4.5 do Acórdão 2958/2016-PL
e aos itens 9.3, 9.3.1 , 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 145/2017-PL.
O plano de ação adotado pela Hemobrás em atendimento às medidas
6.
determinadas consistiu em:
a) Bloqueio imediato de quaisquer pagamentos ao Contrato 02/2011 (à época do
Relatório de Fiscalização nº 132/2016, ainda na vigência contratual);
b) Minimização das consequências para a obra em face da paralização, mediante
contratos de limpeza, manutenção e conservação (Contratos nº 12/2016, nº 07/2017,
nº 08/2017 e nº 10/2017);
c) Estabelecimento do processo de inventário do Contrato 02/2011 , abrangendo os
quantitativos de planilha e projeto, como também critérios qualitativos para os
serviços executados;
d) Desenvolvimento da estratégia para retomada das obras, com base nas criticidades
das entregas, disponibilidade orçamentária, maior impacto na redução de custos
operacionais e maior capacidade de operação funcional;
e) Preparação das licitações das parcelas do remanescente consideradas estratégicas ou
emergenciais;
f) Término do inventário do Contrato 02/2011 e contabilização final dos débitos e
prejuízos associados à inexecução e/ou má execução dos serviços.
As duas últimas ações permanecem em andamento. Estima-se a conclusão em
7.
j aneiro/2018.
As medidas constantes no item 9.4, e seus subitens, do Acórdão 2958/2016-PL
8.
foram implementadas de imediato pela Hemobrás. As comprovações foram encaminhadas ao
TCU mediante o Oficio nº 0311/2017-PR, datado de 14/março/2017, no qual constam também
informações sobre a estratégia de contratação do remanescente de obras do contrato 02/2011 e os
parâmetros para o inventário dos serviços realizados no âmbito deste contrato, que totalizam
aproximadamente 70% do previsto.
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9.
Prosseguindo com a prestação de informações à egregia Corte de Contas da
União, a Hemobrás apresentou, mediante outro oficio (nº 0635/2017-PR, datado de
14/junho/2017), informações sobre o planejamento das contratações para retomada das obras e
conclusão do empreendimento, incluindo documentação técnica destinada à definição das
parcelas consideradas críticas do remanescente do contrato 02/2011, imprescindíveis para
alavancar a conclusão das obras restantes e a operação dos ambientes já construídos.
Atualmente, encontra-se no final do período de publicidade o edital para
1O.
conclusão e operação das subestações de alta tensão (13,8kV e 69kV) no parque fabril da
Hemobrás em Goiana/PE (Concorrência 01/2017). Tais edificações permitirão significativa
economia nos custos com energia elétrica, incremento na qualidade da energia fornecida, e
possibilidade de operação de certos sistemas já instalados nos ambientes de produção da fábrica.
11.
Em paralelo, já se encontra na fase interna o processo licitatório para contratação
das obras de conclusão do bloco 805-Logístico, que possibilitará economia dos gastos atuais
com armazéns, fornecendo mais autonomia aos processos logísticos da Hemobrás. Estima-se a
publicação do edital em dezembro deste ano.
12.
Outras obras remanescentes já estão mapeadas, em fase de orçamentação e
redação das peças técnicas para licitação. Destaque para as obras de impermeabilização das lajes
ao tempo nos blocos 802, 803/04 e 806 e implantação da infraestrutura civil.
13.
Na medida em que a Hemobrás empreende esforços para a retomada das obras,
obedecendo a critérios técnicos e estratégicos (e à disponibilidade orçamentária), avançam
também em conjunto as frentes de serviço para conclusão do inventário do contrato 02/2011 .
Este inventário é o procedimento necessário para quantificação de todos os
14.
serviços executados no âmbito do contrato encerrado, e, consequentemente, de todos os prejuízos
evidenciados na execução deste. Consiste de uma etapa quantitativa, que reúne minuciosamente
as quantidades de serviço executadas, comparando-as com as quantidades presentes na planilha
contratual; seguida de uma etapa qualitativa, que impõe critérios de qualidade aos serviços
quantificados; cotações, custos e requisitos contábeis; e elaboração do relatório final. Estima-se a
conclusão do referido processo emjaneiro/2018.
Vale ressaltar que o não avanço das obras é fator agravante para a situação atual
15.
da empresa, de modo que se fazem necessárias tais ações imediatas da Hemobrás com vistas à
retomada das obras, mesmo antes da conclusão do inventário, o qual segue concomitante.
16.
Além das atividades técnicas do inventário para levantamento e quantificação dos
prejuízos advindos da execução do contrato 02/2011 , cumpre-nos destacar a existência de
comissão de procedimento administrativo disciplinar (PAD) apurando eventuais
responsabilidades administrativas no âmbito do contrato 02/2011. Os resultados do inventário
serão enviados também a esta comissão.
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17.
Pelo quanto exposto, conclui-se que as ações relativas à apuração e quantificação
dos prejuízos ou pagamentos indevidos concernentes ao contrato 02/2011, determinadas pelo
TCU no item 9.3, e seus subitens, do Acórdão 145/2017-PL, seguem intimamente vinculadas às
atividades do inventário do referido contrato, cujo prazo estimado para atingimento dos
resultados encontra-se iminente e cujas premissas e planejamento dos produtos foram
comunicados ao TCU por meio dos oficios supramencionados.
18.
Cabe ressaltar ainda que todas as informações aqui apresentadas foram enviadas
em julho deste ano ao TCU, no âmbito do processo 018.121/2017-9, de monitoramento da
implementação das medidas determinadas no Acórdão 145/2017-PL. O referido processo
também já foi apreciado em plenário, mediante o Acórdão 2344/2017-PL, no qual os ministros
do TCU consideraram implementada a determinação contida no subitem 9.4.1 do Acórdão
2958/2017-PL e em implementação as demais determinações, não havendo sido acrescentadas
novas medidas.
19.
Nesta última deliberação do Tribunal de Contas da União, acerca do contrato
02/2011 (2344/2017-PL), ressalta-se ainda o subitem 9.5.2, que traz, analogamente ao subitem
9.3.2 do Acórdão 2958/2016-PL, destaque à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional (CMO) no que tange à classificação dos achados de
auditoria relativos ao contrato em epígrafe. Transcrevemos o excerto a seguir (grifos nossos):

"9.5.22 a classificação mencionada no subitem anterior [irregularidade grave com
recomendação e paralisação (IGP)] alcança apenas o Contrato 02/2011, celebrado entre
Hemobrás e o Consórcio Biotec, sem obstar a execução física, orçamentária e
financeira de outros contratos necessários à consecução do empreendimento, incluídos
aqueles celebrados para execução do remanescente de obra;"

20.
Sendo assim, evidencia-se por meio dos documentos aqui citados, anexos a esta
manifestação, os esforços da Hemobrás para sanar as irregularidades graves apontadas pelo
TCU, que se limitam ao contrato 02/2011, e, em paralelo, retomar as obras necessárias ao
empreendimento da Fábrica de Hemoderivados, visando à consecução de seus fins
socioeconómicos e a satisfação do interesse público.
21.
Mesmo certos de que as determinações do TCU e a classificação das
irregularidades alcançam apenas o já encerrado contrato 02/2011, reforçamos, de modo a abordar
os tópicos constantes no inciso 11 do art. 118 da Lei nº 13.473/2017, os impactos sociais,
econômicos e financeiros de uma eventual paralização do empreendimento da Fábrica de
Hemoderivados.
22.
A estatal foi criada para fornecer solução na área de medicamentos
hemoderivados e biotecnológicos, atendendo prioritariamente ao Sistema Único de Saúde, a fim
de trazer economia e autonomia nacional no que concerne ao tratamento dos cidadãos com
coagulopatias e outras enfermidades. A Fábrica de Hemoderivados é um investimento de longo
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prazo, com grande potencial de retorno econômico e reconhecidos benefícios à sociedade
brasileira.
23.
Ao todo já foram investidos aproximadamente 209 milhões de reais na construção
da planta fabril, estando hoje as dependências da fábrica e os ambientes produtivos em avançado
estado de construção. O investimento em aquisição de equipamentos e linhas de produção já
recepcionados, aguardando etapas de instalação, comissionamento e qualificação, é da ordem de
179 milhões de reais.
A Hemobrás conta também com um corpo fixo de especialistas e analistas,
24.
técnicos e administrativos, que somam hoje 202 profissionais; recursos humanos especializados
e qualificados em virtude da transferência de tecnologia. O potencial de geração de empregos é
680 profissionais dentro do parque industrial, quando o empreendimento estiver em operação
plena, além de 2720 empregos indiretos, lastreados na implantação da Hemobrás.
Além dos esclarecimentos apresentados até aqui, que foram demandados mediante
25.
o oficio em epígrafe, foram suscitados outros questionamentos na ocasião da Audiência Pública
convocada por este comitê em 29/novembro/2017, da qual participaram empregados da
Hemobrás e de outras estatais. As perguntas direcionadas à Hemobrás, relativas ao contrato
02/2011, estão transcritas adiante, sucedidas pelas nossas respostas:
1.
Pergunta: A empresa, segundo nós entendemos, já encerrou qualquer movimento
operacional e financeiro do contrato de obras. Houve neste tempo alguma tentativa
administrativa ou judicial do consórcio para continuar operando ou para receber mais
algum pagamento à Hemobrás?
Resposta: A última tentativa de manter a continuidade do contrato foi dirigida ao TCU
onde solicitou explanação de suas razões para continuidade do contrato. Estas foram
negadas. Perante a Hemobrás o Consórcio tem sido instado a participar do processo de
inventário no intuito de garantir-lhe a ampla defesa e a oportunidade de, em tempo,
apresentar contestações aos quantitativos levantados pela Hemobrás. Logo não houve, no
período pós encerramento do contrato, tentativas administrativas ou judiciais dirigidas à
Hemobrás no sentido de preservar a continuidade do contrato ou receber pagamentos.
2.
Pergunta: Existe algum saldo do contrato, ou seja, alguma parte do valor
contratual que não chegou a ser medida, ou foi medida e não foi paga? Se existe, de
quanto?
Resposta: Sim, o contrato foi encerrado com aproximadamente 70% de avanço fisico
financeiro, havendo, portanto, um saldo não executado de aproximadamente 83,8 milhões
de reais, a preços iniciais da proposta (ago/2010). Vale ressaltar que o valor trata-se de
uma aproximação, de modo que o saldo real do contrato será obtido ao término do
inventário contratual. Tem-se também a última medição de serviços que fora apresentada
porém o pagamento não foi realizado com o fim de resguardar o erário, haja vista ser
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necessário inventariar toda a obra. Até a conclusão do inventário não será pago nenhum
valor.
3.
Pergunta: Como está a situação das garantias contratuais apresentadas pelo
consórcio? Foram liberadas o continuam retidas? Qual o valor dessas garantias?
Resposta: As garantias do contrato não foram liberadas. O Consórcio contratado
apresentou apólice de Seguro Garantia - Setor Público para Construção, Fornecimento ou
Prestação de Serviços nº l 7-0775-02-1001047, endosso nº l 7-0775-02-0052987, proposta
nº 205.641 da Pottencial Seguradora S.A. emitida em 30 de abril de 2015 com vigência
até 30 de novembro de 2016. A Hemobrás, cumprindo o que prevê a Cláusula 7 Expectativa Reclamação e Caracterização do Sinistro, comunicou a seguradora a
expectativa de sinistro, informando que havia aberto processo administrativo para
aplicação de penalidade de multa, sendo registrada a reclamação dentro do período de
vigência da apólice, mantendo assim, as obrigações da seguradora até a finalização da
apuração do processo administrativo. O valor da garantia, previsto na Cláusula Primeira Do Objeto, Subcláusula Única - Da Garantia, do instrumento de contrato 02/2011,
corresponde a R$ 14.408.533,98.
4.
Pergunta: Foram contratados alguns fornecimentos de equipamentos que estão em
andamento. Como a Empresa está contemplando o gerenciamento desses fornecimentos
com atraso do cronograma, no sentido de preservar os equipamentos, os prazos de
garantia, etc.?
Resposta: A gestão da conservação e manutenção dos equipamentos já adquiridos é feita
caso a caso, considerando para cada tipo de equipamento e os riscos envolvidos. Pode-se
citar algumas ações que são consideradas na gestão desses equipamentos:
• Renegociação da extensão das garantias;
• Procedimentos específicos para guarda e armazenagem;
• Monitoramento das condições ambientais de estocagem;
• Reembalagem para garantir as condições de umidade controlada;
• Renegociação das datas de recepção dos equipamentos.
Em complemento, gostaríamos de informar que são mais de R$ 300.000.000,00 em
equipamentos aguardando a conclusão das obras as quais necessitam da liberação dos
recursos já aprovados nas LOA 2016 e 2017.
Enfim, por todas as informações aqui apresentadas, consideram-se satisfeitas as
25.
requisições feitas por este comitê e esclarecidos o contexto das determinações e classificação das
irregularidades pelo TCU, as providências tomadas pela Hemobrás para sanar os fatos
evidenciados na execução do contrato 02/2011 e a importância socioeconôrnica do
empreendimento. Os documentos citados seguem anexos ao presente.
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26.
Sendo o que havia a comunicar, a Hemobrás se coloca, desde já, à disposição para
prestar quaisquer informações adicionais, sempre com a vocação institucional expressa de
colaborar para a clareza e compreensão do Congresso Nacional quanto ao tema em análise.

Respeitosamente,

/~

OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL CASTILHO
Presidente
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ANEXOS EM CD:

1)
2)
3)
4)
5)

Nota Técnica nº 5242/2016-GEA/DDI e anexos
Ofício nº 0311/2017-PR e seus anexos
Ofício nº 0635/2017-PR e seus anexos
Ofício nº 0761/2017-PR e seus anexos
Apólice seguro nº l 7-0775-02-1001047
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