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Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas

INSTRUÇÃO INICIAL DE REPRESENTAÇÃO SEM PEDIDO DE CAUTELAR 

A. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

TC 007.069/2022-7 Oitiva 

UNIDADE JURISDICIONADA UASG 
Ministério da Defesa 
Hospital Militar de área de São Paulo 
Hospital Militar de área de Campo Grande 

160495 e 160143 

REPRESENTANTE CPF DOCUMENTO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

Elias Vaz de Andrade e Jorge Kajuru da 
Costa Nasser 

422.894.401-91 e 
218.405.711-87, 
respectivamente 

Autenticação eletrônica 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) para realização de cirurgias de 
urologia, vascular, mastologia e geral. 

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE 
CONTRATAÇÃO   

MODALIDADE   NÚMERO DO CERTAME 

Sistema de Registro de Preços Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços 

36/2020 e 51/2021 
(UASG 160495) e 
10/2021 (UASG 
160143) 

MODO DE DISPUTA CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
Aberto Menor preço por item 

VIGÊNCIA VALOR HOMOLOGADO (PEÇA 13) 
12 meses para todos os contratos (peça 11) PE 36/2020 – R$ 7.798.080,30 

PE 51/2021 – R$ 9.079.431,40 
PE 10/2021 – R$ 1.537.677,80  
Total – R$ 18.415.189,50, sendo R$ 3.475.947,30 
em próteses penianas infláveis. 

LEGISLAÇÃO QUE REGE O CERTAME 
Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão) e subsidiariamente a Lei 8.666/1993 

FASE DO CERTAME 
Todos os certames foram homologados (peça 13) 

B. ALEGAÇÕES DO REPRESENTANTE  

1. O representante alega, em suma, que:  
a) O Ministério da Defesa realizou três pregões eletrônicos destinados à compra de sessenta 
próteses penianas infláveis destinadas aos limitares e seus dependentes nos anos de 2020 e 2021; 
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b) a utilidade dos itens é restabelecer as funções sexuais a pacientes do sexo masculino; 
c) trata-se de um procedimento de alto custo, pois cada dispositivo é comercializado pelo valor 
médio de R$ 40.000,00, excluídos os custos médicos de implantação do dispositivo; 
d) o uso de dinheiro público para custear tratamentos de disfunção erétil em integrantes das Forças 
Armadas ofende os princípios da eficiência e da probidade administrativa; 
e) questiona-se o uso do dinheiro público para este fim enquanto milhares de pessoas padecem nos 
hospitais por falta de medicamentos, equipamentos, médicos e outros; 
 

C. EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

LEGITIMIDADE DO AUTOR 
O representante possui legitimidade para representar ao Tribunal? 
(Fundamento em lei específica: art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993 (também 
aplicável a unidades jurisdicionadas do Sistema S, conforme 
jurisprudência do TCU); Fundamento no Regimento Interno/TCU: art. 
237, inciso III e parágrafo único) 

Sim 

REDAÇÃO EM LINGUAGEM COMPREENSÍVEL 
A representação está redigida em linguagem clara e objetiva, contém 
nome legível, qualificação e endereço do representante? 
(Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU) 

Sim 

INDÍCIO CONCERNENTE À IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE 
A representação encontra-se acompanhada do indício concernente à 
irregularidade ou ilegalidade apontada pelo autor? 
(Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU) 

Sim 

COMPETÊNCIA DO TCU 
A representação trata de matéria de competência do TCU? 
(Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU) 

Sim 

INTERESSE PÚBLICO 
Os argumentos do autor indicam a possibilidade de existência de interesse 
público, caso restem comprovadas as supostas irregularidades apontadas 
na peça inicial. 
(Fundamento: art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014) 

Sim 

Análise quanto ao interesse público: Confirmadas as alegações do representante, há a possibilidade 
de dano ao erário, dada a ausência de necessidade de aquisição dos itens.  

CONCLUSÃO QUANTO AO EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

2. Presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, da Lei 
8.666/1993 (também aplicável a unidades jurisdicionadas do Sistema S, conforme jurisprudência 
do TCU), c/c o art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 
1º, da Resolução - TCU 259/2014, a representação deve ser conhecida. 
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D. MEDIDA CAUTELAR – AVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

PERIGO DA DEMORA 

Há decisão judicial ou administrativa, sem especificação de prazo, para 
suspender o andamento do processo licitatório ou a contratação? 

Não há informação 

A ata de registro de preços decorrente do certame já foi 
assinada? 

Sim 

O contrato decorrente da ata de registro de preços (que, 
porventura, seja objeto da representação/denúncia) já foi 
assinado? 

Não há informação 

No caso 
contratações 
decorrentes de 
Registro de 
Preços: 
 
 

A ata de registro de preços decorrente do certame ainda 
possui saldo que permita novas contratações pelo órgão 
gerenciador ou por eventuais adesões? 

Sim 

Análise: 

3. Em função de a cirurgia de implantação de prótese peniana inflável não ser usual e não 
ter sido realizada a aquisição diretamente pelos hospitais responsáveis pelos três certames 
analisados, resta afastado o perigo da demora.  

PERIGO DA DEMORA REVERSO 
O serviço/bem é essencial ao funcionamento das atividades da Unidade 
Jurisdicionada? 

Não 

A Unidade Jurisdicionada está coberta contratualmente pelo serviço com 
razoável vigência (há a possibilidade de voltar a fase ou refazer o certame, 
a depender da consequência da concessão de cautelar no caso concreto) 
ou admite prorrogação excepcional? 

Não há informação 

Caso haja a possibilidade de manutenção do contrato com a atual 
prestadora dos serviços, as condições dessa contratação seriam melhores 
(menor preço e atendimento satisfatório) que o que se está em vias de 
contratar? 

Não há informação 

Análise: 

4. Está afastado o pressuposto do perigo da demora reverso uma vez que o item adquirido 
não é essencial ao funcionamento das atividades da UJ. 

PLAUSIBILIDADE JURÍDICA 
A Unidade Jurisdicionada está sujeita aos normativos supostamente 
infringidos? 

Sim 

Há plausibilidade nas alegações do representante ou nas verificações 
realizadas pela Unidade Técnica? 

Não há 
informação 

Há indício de sobrepreço ou superfaturamento? Não 
Há grave risco de lesão ao erário, inexecução ou execução insatisfatória 
do objeto? 

Sim 

Análise quanto à plausibilidade jurídica e quanto à necessidade de adoção de medida cautelar: 

5. O primeiro ponto a ser ponderado é que, nos certames objeto da representação, constam 
dois tipos de próteses penianas: maleáveis e infláveis. Embora apenas a aquisição das próteses 
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infláveis tenha sido objeto desta representação, é importante demonstrar os valores de aquisição de 
cada modelo nos certames realizados, como será exposto a seguir. 
6. No PE 36/2020, realizado pelo Hospital Geral de Área de São Paulo, foram licitadas 
próteses infláveis e maleáveis (itens 55 e 56, respectivamente). O mesmo hospital licitou os dois 
modelos no PE 51/2021 (60 e 59, respectivamente), enquanto o Hospital Militar de Área de Campo 
Grande realizou o registro de preços por meio do PE 10/2021 (itens 3 e 4, respectivamente). 
7. Os valores homologados para os dois tipos de próteses nos dois certames constam da 
Tabela 1, abaixo: 
Tabela 1: valores de aquisição de próteses infláveis e maleáveis nos Pregões Eletrônicos 36/2020, 51/2021 
e 10/2021. 

Próteses infláveis Próteses maleáveis Certame 

Quant. Valor unit. 
(R$) 

Valor total (R$) Quant. Valor unit. Valor total 

PE 36/2020 10 50.149,72 501.497,20 100 1.535,00 153.500,00 

PE 51/2021 30 60.716,57 1.821.497,10 50 1.600,00 80.000,00 

PE 10/2021 20 57.647,65 1.152.953,00 20 1.700,00 34.000,00 

  TOTAL 3.475.947,30  TOTAL 267.500,00 

Fonte: peça 13 

8. Não é possível identificar, em análise perfunctória, se alguns dos demais itens licitados 
são utilizados no procedimento de implantação das próteses.  
9. O valor homologado para 60 unidades das próteses infláveis nos três certames foi de 
R$ 3.475.947,30 (valor médio de R$ 57.932,45), ou cerca de 18,8% do valor total homologado, de 
R$ 18.415.189,50. 
10. A prótese peniana maleável consta da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS (SIGTAP), sob o código 
de procedimento 07.02.06.002-0 (peça 15). 
11. Consta também do rol de procedimentos da ANS e, portanto, deve ser disponibilizada 
pelo Sistema Único de Saúde e pelos planos de saúde privados, como disposto no Anexo I da 
Resolução Normativa 465 da ANS (peça 16), excluindo-se a prótese inflável: “Implante de prótese 
semi-rígida (exclui próteses infláveis)”. 
12. Assim, considerando a obrigatoriedade de fornecimento das próteses maleáveis por 
planos de saúde e pelo SUS, não há motivos para questionar a necessidade de aquisição deste 
modelo, uma vez que não há indícios de sobrepreço.  
13. Entretanto, quanto às próteses infláveis, não sendo de fornecimento obrigatório pelo 
SUS e sequer constando no rol de procedimentos da ANS, considerando o alto valor do produto, a 
aquisição deste modelo pela Administração deve ser justificada. 
14. As justificativas para as contratações são semelhantes nos três certames, e de caráter 
genérico, tomando-se por exemplo o que consta no Termo de Referência do PE 36/2021 (peça 12, 
p. 10): 

2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades do Hospital Militar de 
área de São Paulo na especialidade de Urologia. 
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2.2. A aquisição dos materiais acima elencados atenderá às necessidades cirúrgicas, possíveis 
de acontecer e impossíveis de prever, mas que este hospital tem condição de realizar, pelos 
motivos que seguem: 

2.2.1. Considerando ser impossível prever o tipo de cirurgia que será realizada e os 
materiais que nelas serão utilizados, visto que cada paciente possui peculiaridades próprias, 
sendo impossível uma generalização. 

2.2.2. Os cálculos dos quantitativos máximos e mínimos foram feitos mediante estimativa 
de procedimentos cirúrgicos com base nos atendimentos de consultas, com média de 300 
consultas/mês realizadas pela clínica de urologia em anos anteriores e estabelecendo-se um 
quantitativo por razoabilidade e probabilidade nos casos de itens de primeira aquisição. 

2.2.3. Considerando que algumas cirurgias que eventualmente sejam realizadas, mesmo que 
de forma ELETIVA, haverá ainda, as situações excepcionais e ocorrências que exigirão um 
tipo ou quantidades de materiais variáveis para cada tipo de cirurgia e para cada paciente, 
não sendo possível uma generalização, uniformização ou mesmo padronização de 
quantidades ou tipos de materiais a serem empregados. 

2.3. Justifica-se a variedade de materiais solicitados, em decorrência dos diversos tipos de 
cirurgias possíveis, com o objetivo de atender o maior número de procedimentos cirúrgicos 
realizados no HMASP. 

15. Observa-se que o registro de preços das próteses penianas ocorreu em conjunto com 
diversas outras aquisições de órteses e próteses, não havendo, portanto, justificativa específica para 
a aquisição das próteses infláveis. 
16. Considerando a necessidade de justificativa para a aquisição deste modelo de prótese, 
os hospitais responsáveis pelos certames questionados nesta representação devem fundamentar as 
aquisições. 
17. Em relação aos quantitativos efetivamente adquiridos, a consulta ao sistema de gestão 
de atas do Siasg (peça 14) demonstra que não houve unidade empenhada para as próteses infláveis 
em relação aos órgãos gerenciadores dos três certames. 
18. No Pregão Eletrônico 36/2020, todavia, houve a adesão à ata para a aquisição de uma 
unidade pelo Hospital Militar de Área do Recife (UASG 160199) e de cinco unidades pelo Hospital 
Militar de Área de Campo Grande (UASG 160143), que também devem ser justificadas. 
19. Destarte, a fim de elucidar as questões identificadas, propõe-se a realização de oitiva.  

E. IMPACTO DOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

Haverá impacto relevante na Unidade Jurisdicionada e/ou na sociedade, 
decorrente dos encaminhamentos propostos? 

Não 

F. PEDIDO DE INGRESSO AOS AUTOS, DE INFORMAÇÕES/VISTAS/CÓPIAS, E DE SUSTENTAÇÃO 
ORAL 

Há pedido de ingresso aos autos? Não 
Há pedido de informações/vistas/cópia do processo? Não 
Há pedido de sustentação oral? Não 

G. PROCESSOS CONEXOS E APENSOS 

Há processos conexos noticiando possíveis irregularidades na contratação 
ora em análise? 

Não 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70842375.



 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 6
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas

Há processos apensos? Não 

H. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

20. Em virtude do exposto, propõe-se: 
20.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no 
art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento 
Interno/TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 
20.2. realizar a oitiva do Hospital Militar de Área de São Paulo, com amparo no art. 250, V, 
do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie quanto aos seguintes 
pontos relativos aos Pregões Eletrônicos SRP 36/2020 e 51/2021: 
 a) justifique a necessidade de aquisição de próteses penianas infláveis, tendo em vista 
que o procedimento não consta na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses/próteses e 
materiais especiais do Sistema Único de Saúde (SIGTAP-SUS) e tampouco do rol de 
procedimentos e eventos em saúde existente na Resolução 465/2021 da Agência Nacional de 
Saúde, incluindo toda a documentação comprobatória; 
 b) demais informações que julgar necessárias; e 
 c) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais 
dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato. 
20.3. realizar a oitiva do Hospital Militar de Área de Campo Grande, com amparo no art. 
250, V, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie quanto aos 
seguintes pontos relativos ao Pregão Eletrônico SRP 10/2021: 
 a) justifique a necessidade de aquisição de próteses penianas infláveis, tendo em vista 
que o procedimento não consta na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses/próteses e 
materiais especiais do Sistema Único de Saúde (SIGTAP-SUS) e tampouco do rol de 
procedimentos e eventos em saúde existente na Resolução 465/2021 da Agência Nacional de 
Saúde, incluindo toda a documentação comprobatória; 
 b) demais informações que julgar necessárias; e 
 c) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais 
dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato. 
20.4. realizar a oitiva do Hospital Militar de Área do Recife, com amparo no art. 250, V, do 
Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie quanto aos seguintes 
pontos: 
 a) justifique a necessidade de adesão à ata de registro de preços relativa ao Pregão 
Eletrônico SRP 36/2020, realizado pelo Hospital Militar de Área de São Paulo (IRP 28/2020) para 
a aquisição de próteses penianas infláveis, tendo em vista que o procedimento não consta na tabela 
de procedimentos, medicamentos, órteses/próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde 
(SIGTAP-SUS) e tampouco do rol de procedimentos e eventos em saúde existente na Resolução 
465/2021 da Agência Nacional de Saúde, incluindo toda a documentação comprobatória; 
 b) demais informações que julgar necessárias; e 
 c) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais 
dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato. 
20.5. encaminhar cópia da presente instrução aos Hospitais Militares de Área de São Paulo, 
de Campo Grande e do Recife, de maneira a embasar as respostas à oitiva; 

Selog, 3ª Diretoria, em 5/5/2022. 
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(Assinatura Eletrônica) 
Rafael Faria Braga 

AUFC Mat. 8088-8 
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