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O Boletim Eletrônico é um meio de comunicação dinâmico e contínuo, disponibilizado aos
interessados, com a finalidade de divulgar matérias relevantes submetidas à apreciação do
Ministério Público de Contas. Contém pareceres, recursos e outros documentos elaborados
e  divulgados  pelos  órgãos  ministeriais  no  período  de  referência.  Em agosto/2017,  o
MPC/DF recebeu 456 processos, elaborou 417 pareceres, 8 representações e  1 Pedido
de Reexame.

Afastamento de Procuradores:

Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira - 7 a 11/8/2017 - Compensação de dias trabalhado no
recesso regimental 2016/2017

Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira - 15 a 17/8/2017 - Compensação de dias trabalhado
no recesso regimental 2016/2017

Marcos Felipe Pinheiro Lima - 21 a 3108/2017  - Licença Paternidade

Demóstenes Tres Albuquerque - 23 a 31/08/2017 - Férias

Solicitações ao MPC/DF
Foram encaminhadas ao MPC/DF quatro solicitações. Sendo todas distribuídas à Segunda
Procuradoria,  segundo critérios  de  distribuição  que privilegiaram  a  vinculação  e  a  
segmentação, em observância ao princípio do promotor natural.

67/2017 - Trata-se de Procedimento Interno Autuado para analisar pagamento de Auxílio Moradia
Retroativos aos Conselheiros e Procuradores do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Representação n° 30/2017
Providência: Ofício n° 648/2017
Providência: Representação n° 31/2017
Providência: Ofício n° 815/2017

68/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar possível acumulação de cargo
público de servidor do GDF.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Representação n° 34/2017

69/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar o Plano de Saúde do GDF.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Informação n° 147/2017

70/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar irregularidades na aquisição de
fórmula metabólica PKU pela SES/DF - Fenilcetonuria.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Representação n° 35/2017
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Parecer

1ª Procuradoria

31/08/2017 - Parecer nº 689/2017 - MF - Processo nº 10370/2016
Representação formulada por cidadãos quanto à possibilidade de extensão dos efeitos e eficácia da
Decisão-TCDF nº 5.456/2015 a servidores das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, no
sentido de considerar, para fins da aposentadoria especial de que trata a Lei Complementar nº 51/85,
período em que permaneceram à disposição da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito
Federal – SEJUS.

31/08/2017 - Parecer nº 690/2017 - MF - Processo nº 1116/2007
Acompanhamento de recolhimento de débitos e multas imputados pelo Tribunal no ano de 2007.

31/08/2017 - Parecer nº 696/2017 - MF - Processo nº 3555/2017
Pregão Eletrônico (SRP) nº 01/2017. Objeto: Contratação, por meio de Registro de Preços, de empresa
especializada na fabricação, fornecimento e instalação de abrigos de passageiros tipo “C” Pré-moldado,
em paradas de ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo – STPC, em diferentes pontos do
Distrito Federal, sob demanda, com o fornecimento de mão de obra, veículos, materiais e equipamentos,
conforme características e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

31/08/2017 - Parecer nº 735/2017 - MF - Processo nº 3268/2009
Tomada de Contas Especial para apurar prejuízos decorrentes da transferência de recursos públicos
pela Secretaria de Esportes à Federação Brasiliense de Automobilismo com vistas à realização da 2ª
Copa Governo do Distrito Federal de Kart, em 2002.

31/08/2017 - Parecer nº 736/2017 - MF - Processo nº 23279/2013
Tomada de Contas Especial. Irregularidades na prestação de contas do Termo de Convênio n° 13/2008,
firmado entre a extinta Brasiliatur e a Associação Cultural e Recreativa Escola de Samba Unidos da
Candanga, que teve por objeto o repasse de recursos, no valor de R$ 120.044,00, visando a realização
do projeto Carnaval 2009, ocorrido em 23.02.2009.

31/08/2017 - Parecer nº 746/2017 - MF - Processo nº 1975/2000
Tomada de Contas Anual da Secretaria de Estado de Educação do DF e do FUMDEVAM, referente ao
exercício de 1999.

31/08/2017 - Parecer nº 747/2017 - MF - Processo nº 16467/2016
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do Poder Executivo do DF relativo ao 1º quadrimestre de 2016.
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31/08/2017 - Parecer nº 749/2017 - MF - Processo nº 32137/2014
Auditoria de regularidade. Aferição do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) no último ano de mandato, exercício de 2014, dos titulares do Poder Executivo e dos órgãos do
Poder Legislativo do Distrito Federal. Subsídio à elaboração do Relatório Analítico e Parecer Prévio
sobre as Contas do Governo – 2014.

31/08/2017 - Parecer nº 776/2017 - MF - Processo nº 9432/2012
Tomada  de  Contas  Especial  (TCE).  CEB  Distribuição  S.A.  Apuração  dos  fatos,  identificação  dos
responsáveis e quantificação do prejuízo decorrente da execução do Contrato n.º 207/2006, firmado
com a empresa OFM Sistemas Ltda., para elaboração de sistema de informação para Gestão Comercial
de consumidores da CEB.

31/08/2017 - Parecer nº 777/2017 - MF - Processo nº 36340/2015
Representação  apresentada  pela  associação  privada  Instituto  Brasileiro  de  Integração  –  Cultura,
Turismo e Cidadania – IBI, que firmara o Convênio n.º 11/2014 com a Secretaria de Estado de Cultura –
SEC, tendo por objeto o apoio ao projeto “O Maior São João do Cerrado”, cabendo à SEC o repasse de
R$ 2.708.262,72.

31/08/2017 - Parecer nº 779/2017 - MF - Processo nº 26103/2012
Tomada de Contas Especial. Secretaria de Estado de Ação Social do DF. Repasse de recursos à Ação
Social Nossa Senhora de Fátima. Convênio 05/2000.

3ª Procuradoria

03/08/2017 - Parecer nº 648/2017 - DA - Processo nº 36219/2013
Tomada de Contas Especial. Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB. Apuração de irregularidades
envolvendo receitas originárias da arrecadação de bilheteria, nos períodos de janeiro de 2005 a junho
de 2008 e de janeiro de 2009 a janeiro de 2011. Aplicação de multa aos responsáveis. Recurso de
Reconsideração. Conhecimento. Análise de mérito. Pedido de Sustentação oral. Instrução pugna pelo
provimento do recurso para tornar sem efeito a aplicação de multa e pelo arquivamento do feito.
Parecer divergente do Ministério Público de Contas. Pela improcedência das alegações recursais. Pelo
não  provimento  dos  Recursos  de  Reconsideração  interpostos.  Notificação  dos  recorrentes  para
recolhimento da multa que lhes fora imposta nos autos e deferimento da sustentação oral.Tomada de
Contas  Especial.  Fundação  Jardim  Zoológico  de  Brasília  –  FJZB.  Apuração  de  irregularidades
envolvendo receitas originárias da arrecadação de bilheteria, nos períodos de janeiro de 2005 a junho
de 2008 e de janeiro de 2009 a janeiro de 2011. Aplicação de multa aos responsáveis. Recurso de
Reconsideração. Conhecimento. Análise de mérito. Pedido de Sustentação oral. Instrução pugna pelo
provimento do recurso para tornar sem efeito a aplicação de multa e pelo arquivamento do feito.
Parecer divergente do Ministério Público de Contas. Pela improcedência das alegações recursais. Pelo
não  provimento  dos  Recursos  de  Reconsideração  interpostos.  Notificação  dos  recorrentes  para
recolhimento da multa que lhes fora imposta nos autos e deferimento da sustentação oral.
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04/08/2017 - Parecer nº 624/2017 - DA - Processo nº 27680/2016
Representação nº 18/2016-DA. SEF/DF. Possíveis irregularidades na celebração do Termo de Acordo de
Regime Especial – TARE nº 14/2014. Pedido cautelar indeferido. Abertura de prazo para a manifestação
da SEF e da empresa interessada.  Exame de mérito.  Ilegalidade na celebração do TARE. Acordo
desvantajoso  para  o  Distrito  Federal.  Ilegalidade  do  TARE e  da  Portaria  nº  169/2014-SEF.  Pela
procedência da representação. Pela adoção de medidas para regularizar a situação da empresa no que
diz respeito ao ICMS-ST do período. Pela adoção de medidas para recomposição do erário e verificar a
existência de casos similares.

09/08/2017 - Parecer nº 595/2017 - DA - Processo nº 25688/2014
Tomada de Contas Anual. Administração Regional da Ceilândia – RA IX. Exercício de 2013. Análise
inicial. Irregularidades graves passíveis de influenciar no julgamento das contas. Ausência de medidas
corretivas. Inobservância dos requisitos para contratação. Ausência de estudo técnico preliminar à
compra. Parcelamento do objeto. Indícios de prejuízo ao erário. Proposta de audiência tendo em vista a
possibilidade de reprovação das contas. Determinação para a adoção de providências com vistas à
apuração dos indícios de prejuízos.

11/08/2017 - Parecer nº 659/2017 - DA - Processo nº 11920/2005
Edital  de Concorrência n.º  3/2005.  Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal  –  SES/DF.
Suspensão da licitação. Inspeção. Conversão em Tomada de Contas Especial.  Citação e audiência.
Apresentação de Razões de Justificativa e Defesas. Sobrestamento do exame. Manifestação de mérito do
Núcleo de Fiscalização de Obras do TCDF – NFO. Determinações à jurisdicionada. Apresentação de
esclarecimentos. Exame. Determinações parcialmente atendidas. Instrução pugna pela reiteração das
determinações com alerta. Parecer convergente do Ministério Público. Pelo acolhimento das sugestões,
com adendo.

11/08/2017 - Parecer nº 678/2017 - DA - Processo nº 1552/2017
Auditoria de Regularidade. Processo eletrônico. SE/DF. Aprovada pelo Plano Geral de Ação para 2017
constante do Processo nº 35.488/2016-e. Verificação da regularidade de pagamentos de servidores
inativos e pensionistas, na forma do item I da Decisão nº 77/2007, adotada no Processo nº 24.185/2007,
e o  cumprimento das providências  adotadas em razão de concessões julgadas ilegais,  legais  com
correção  posterior,  bem  assim  das  demais  decisões  prolatadas  pelo  Tribunal  em  processos  de
aposentadorias  e  pensões  e  melhorias  posteriores.  Relatório.  Instrução  sugere  o  conhecimento  e
determinações. Parecer convergente do MPC/DF, com ressalva e adendo. 

15/08/2017 - Parecer nº 693/2017 - DA - Processo nº 9758/2017
Concorrência.  Companhia  Imobiliária  de  Brasília.  Concessão  de  uso  de  bem  público.  Parque  de
Exposições Agropecuárias da Granja do Torto. Representações. Associação dos Criadores do Planalto.
Escritório  Dias  &  Lopes  Advogados.  Informação.  Indícios  de  irregularidades.  Despacho  Singular.
Decisão. Suspensão cautelar. Nesta fase: Exame de mérito. Corpo Técnico pela procedência parcial das
Representações,  determinações  à  TERRACAP  e  manutenção  da  suspensão  cautelar,  até  ulterior
deliberação.  MPCDF  aquiesce  parcialmente  com  a  Unidade  Técnica.  Parcial  procedência  da
Representação oferecida pela Associação dos Criadores do Planalto e procedência da Representação
oferecida pelo Escritório Dias & Lopes Advogados. Natureza jurídica do objeto. Complexidade. Vultosas
obras públicas. Construções e reformas. Impossibilidade jurídica de simples concessão de bem público.
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LODF. Inexistência de lei específica. Absorção e prevalência das características do instituto jurídico da
concessão  de  obra  pública.  Segurança  jurídica.  Interesse  público.  Leis  de  regência.  Adesão  ao
entendimento da Instrução e do Despacho Singular precedentes. Pelo descumprimento da Resolução do
TCDF aplicável, relevando, porém, a irregularidade. Necessidade de substanciais ajustes no Edital e no
Termo  de  Referência.  Pela  manutenção  da  suspensão  do  certame  e  procedência  parcial  das
justificativas apresentadas pela Jurisdicionada. Determinações.

17/08/2017 - Parecer nº 664/2017 - DA - Processo nº 26579/2014
Representação  nº  18/2014-DA.  DETRAN/DF.  Pregão  Eletrônico.  Contrato.  Locação  de  Painéis  de
Mensagens Variáveis Móveis – PMV-M. Ilegalidades no processo licitatório e na execução do ajuste.
Possível decretação de nulidade da licitação e do contrato. Cautelar. Suspensão do Contrato. Audiência
dos responsáveis. Pelo acolhimento das razões de justificativa da Pregoeira. Pela rejeição das razões de
justificativa dos demais e aplicação de multa. Pela declaração de nulidade do contrato.

21/08/2017 - Parecer nº 726/2017 - DA - Processo nº 11320/2017
Representação. DER/DF. Concorrência Pública. Contratação de obras. Ausência de reajuste de preços
no ato convocatório. Nota de esclarecimento previamente à apresentação das propostas. Ausência de
critérios sobre o marco inicial para incidência de juros. Previsão constitucional e legal do direito ao
reajuste dos preços da proposta, independentemente da previsão no edital. Termo inicial a contar da
apresentação das propostas. Pela procedência parcial da representação, com proposta de correção do
aditivo contratual que estabeleceu as regras para o reajuste.

21/08/2017 - Parecer nº 729/2017 - DA - Processo nº 36724/2011
Tomada de Contas Especial. Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal. Convênio celebrado
entre o Distrito Federal, o Estado de Goiás e o Município de Novo Gama-GO. Obras de infraestrutura e
implantação  de  instrumentos  urbanos  para  o  incremento  da  qualidade  de  vida  da  população  do
Município partícipe. Omissão no dever de prestar contas. Irregularidades. Corpo Técnico pugna pela
citação dos responsáveis indicados. MPCDF aquiesce parcialmente, com acréscimos e supressões.

22/08/2017 - Parecer nº 688/2017 - DA - Processo nº 11771/2006
Representação  n.º  4/2006-CF.  Contrato  n.º  13/2003.  Pagamento  de  despesas  com  publicidade  e
propaganda realizadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF. Inspeção. Conversão dos
autos em Tomada de Contas Especial. Citação. Defesas. Encerramento da TCE em razão da ausência de
prejuízo. Pedido de Reexame manejado pelo Ministério Público de Contas conhecido com Recurso de
Reconsideração.  Instrução  pugna  pelo  provimento  parcial  e  cientificação  dos  responsáveis  para
recolhimento do prejuízo apurado. Parecer parcialmente convergente do Ministério Público de Contas.
Provimento da peça recursal e cientificação dos responsáveis.

4ª Procuradoria

01/08/2017 - Parecer nº 670/2017 - ML - Processo nº 10657/2012
Tomada de Contas Anual. Exercício 2011. Região Administrativa XXVI – Sobradinho II.  Decisão nº
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2.970/2016. Audiência dos responsáveis. Apresentação das razões de justificativa. Área Técnica sugere
a  procedência  parcial  das  justificativas  e  o  julgamento  regular  e  irregular  das  contas.  Parecer
convergente do MPC/DF.

03/08/2017 - Parecer nº 658/2017 - ML - Processo nº 18555/2013
Tomada de Contas Anual. Exercício 2012. Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do Distrito
Federal. Decisão nº 4.327/2016. Audiência. Razões de justificativa. Área Técnica sugere a procedência
das justificativas apresentadas. Proposta de julgamento regular e regular com ressalvas das contas.
Expedição de recomendações. Parecer parcialmente convergente do Parquet de Contas. Procedência
parcial das justificativas. Ajuste no rol de ressalvas.

03/08/2017 - Parecer nº 660/2017 - ML - Processo nº 37901/2016
Representação. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Pregão Eletrônico nº 19/2016.
Atestados de capacidade técnica. Inabilitação irregular do primeiro colocado pelo pregoeiro. Decisão nº
6.252/2016.  Conhecimento da exordial.  Manifestação do pregoeiro e da jurisdicionada.  Análise de
mérito. Decisão nº 683/2017. Medida cautelar. Determinação à SEE/DF para que se abstenha de assinar
o contrato ou, se já firmado, não dê continuidade a sua execução e não efetue qualquer pagamento.
Concessão de prazo para manifestação da sociedade empresária R & J Comércio de Equipamentos
Contra  Incêndio  LTDA.  –  EPP,  vencedora  do  certame.  Decisão  nº  2.723/2017.  Procedência  da
representação. Determinação à SEE/DF. Art. 45 da LC nº 1/1994. Anulação da ata de registro de preços
nº 65/2016-SE/DF. Retorno do pregão eletrônico à fase de aceitação das propostas. Manifestação da
jurisdicionada. Impossibilidade parcial de atendimento da deliberação plenária. 2. Unidade Técnica
sugere a anulação do certame. 3. Aquiescência do MPC/DF.

03/08/2017 - Parecer nº 682/2017 - ML - Processo nº 7294/2012
Auditoria  de  regularidade.  Terracap.  Decisão  nº  5.015/2014.  Determinação.  Providências  a  serem
adotadas pela jurisdicionada. Pedido de reexame. Área técnica opina pelo desprovimento do recurso.
Anuência do Parquet especializado. Interferência do decisum na esfera jurídica de terceiros. Despacho
singular nº 492/2015-GCAM. Concessão de prazo para apresentação de contrarrazões pela Sociedade
Empresária 5 Estrelas Sistema de Segurança LTDA. Despacho singular nº 236/2016-GCAM. Oitiva da
jurisdicionada  acerca  do  descumprimento  da  decisão  nº  544/2010.  Apresentação  de  justificativas.
Análise de mérito. A área técnica sugere o provimento parcial do apelo. Aquiescência do MPC/DF.

08/08/2017 - Parecer nº 712/2017 - ML - Processo nº 26110/2016
Representação. Condições precárias de funcionamento da Escola Classe Porto Rico. Paralisação da
execução do contrato nº 567/2014. Decisão nº 4.384/2016. Conhecimento da representação. Solicitação
de esclarecimentos. Manifestação da SEE/DF, da Novacap e da contratada. Decisão nº 1.220/2017.
Audiência dos responsáveis.  Análise de mérito das razões de justificativas.  Área técnica sugere a
improcedência de uma das manifestações e a procedência das demais, satisfatórios os esclarecimentos
prestados pela Novacap e insatisfatórios os prestados pela SEE/DF. Reiteração da medida contida no
item IV da decisão nº 1.220/2017. Parecer parcialmente convergente do MPC/DF.

09/08/2017 - Parecer nº 688/2017 - ML - Processo nº 19721/2013
Tomada de contas anual. Exercício 2012. Administração Regional do Itapoã – RA XXVIII. Decisão nº
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5.172/2016. Audiência dos responsáveis. Apresentação das razões de justificativa. Análise de mérito.
Área técnica sugere a procedência parcial das justificativas e o julgamento regular e irregular das
contas. Parecer parcialmente convergente do MPC/DF. Inclusão de itens no rol de irregularidades.
Determinações à jurisdicionada.

10/08/2017 - Parecer nº 721/2017 - ML - Processo nº 35123/2013
Pregão eletrônico nº 48/2013. Contratação de sociedade empresária para a prestação de serviços de
fornecimento de materiais e locação de equipamentos. Decisão 1.045/2016. Audiência do responsável.
Revelia. Aplicação de multa. Interposição de recurso. Análise do mérito. O Corpo Instrutivo opina pelo
não provimento do recurso. Manutenção da multa e da decisão recorrida. Parecer convergente do
Parquet especializado.

14/08/2017 - Parecer nº 738/2017 - ML - Processo nº 17107/2017
Denúncia. Instituto Quadrix. Indícios de ilegalidade no processo de seleção da banca para organização e
realização  de  concurso  público  da  Câmara  Legislativa  do  Distrito  Federal  –  CLDF.  Decisão  nº
2.791/2017.  Conhecimento.  Oitiva  da  CLDF.  Esclarecimentos  da  jurisdicionada.  Juntada  de  novos
documentos pela Quadrix. Encaminhamento de informações pela CLDF. Juntada de outros documentos
pela Quadrix. Nova Representação. Funrio. Suposto ato ilegal de exclusão da Funrio do processo de
seleção de banca para a realização do concurso da CLDF. Decisão nº 3.230/2017. Conhecimento. Nova
oitiva  da  CLDF.  Manifestação  da  jurisdicionada.  Juntada  de  documentos  pela  Quadrix.  Outras
irregularidades.  Nesta  fase:  análise  dos  esclarecimentos  prestados  pela  CLDF  em  relação  às
representações  e  os  documentos  juntados  aos  autos.  Área  Técnica  sugere  a  procedência  das
representações  e  a  determinação  de  medida  cautelar  para  suspensão  da  execução  do  contrato
celebrado com a FCC. Parecer parcialmente convergente do MPC/DF. Existência fortes indícios de
irregularidades no procedimento de contratação.  Concessão de medida cautelar para suspender a
execução do  contrato  até  ulterior  deliberação  plenária.  Fato  superveniente.  Contratação  da  FCC.
Necessidade  de  oitiva  prévia  do  terceiro  interessado  antes  da  análise  definitiva  de  mérito  das
representações. Observância do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

15/08/2017 - Parecer nº 711/2017 - ML - Processo nº 14402/2011
Prestação  de  Contas.  Organização  Social  Instituto  Amigos  do  Vôlei.  Exercícios  financeiros  de
2009/2010/2011. Exame inicial. Área Técnica sugere a audiência dos responsáveis. Existência de falhas
graves  na  gestão.  MPC/DF  aquiesce  com a  proposta  de  audiência,  com adendos.  Falhas  graves
relacionadas à execução do Contrato de Gestão nº 1/2009. Proposta de audiência, com. Acréscimo de
subitens nas irregularidades e de gestores no rol de responsáveis.

18/08/2017 - Parecer nº 754/2017 - ML - Processo nº 7852/2017
Licitação. Pregão Eletrônico nº 8/2017 – Metrô-DF. Contratação de empresa para prestação de serviços
continuados de limpeza, asseio e conservação nas dependências do Metrô-DF. Irregularidades. Decisão
nº  1.753/2017.  Suspensão  do  certame.  Determinações.  Encaminhamento  de  informações  da
jurisdicionada.  Representação.  Pedido  de  medida  cautelar.  Possível  irregularidade  em  cláusulas
editalícias. Decisão nº 2.308/2017. Cumprimento das determinações. Conhecimento da Representação
sem concessão da medida cautelar. Informações da jurisdicionada. Decisão nº 3.231/2017. Diligências.
Encaminhamento de informações pela jurisdicionada e pelas sociedades empresárias RDJ e USIBANK.
Análise de mérito. Unidade Técnica sugere a improcedência da representação e arquivamento dos autos.
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Aquiescência  parcial  do  MPC/DF.  Representação  parcialmente  procedente.  Determinações  à
jurisdicionada. Necessidade de reequilíbrio contratual. Exclusão dos valores atinentes ao fornecimento
de itens não planilhados.

Procuradoria Geral

01/08/2017 - Parecer nº 666/2017 - PG - Processo nº 20647/2017
Representação, visando o pleno acesso às peças de autos públicos de processo no sítio do TCDF.
Proposta de restrição da publicidade a documentos externos e aos internos restritos. MPC/DF diverge:
publicidade a todos os documentos externos e internos, no momento em que forem produzidos, sem
restrição, exceção apenas à proteção do sigilo

02/08/2017 - Parecer nº 665/2017 - PG - Processo nº 12202/2017
Representação de empresa privada, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades
em edital de concorrência da Novacap. Medida Cautelar pela suspensão da Concorrência 10/2017 -
ASCAL/PRES.  Análise  dos  esclarecimentos  prestados.  Corpo  Técnico  pela  improcedência  da
representação, revogação da medida cautelar, continuidade do certame e arquivamento dos autos.
MPC/DF aquiesce com acréscimo.

09/08/2017 - Parecer nº 502/2017 - PG - Processo nº 21410/2014
TCE. Administração Regional de Brazlândia- RA IV. Apuração de irregularidades na contratação de
artistas em shows artísticos referentes ao Processo nº 133.000.115/2008, decorrentes do apontamento
contido no subitem 2.1.1.2.2 do Relatório de Auditoria nº 43/2010 – DIRAG/CONT (Tomada de Contas
Anual,  exercício  2008,  da  RA  IV).  Análise  Inicial.  Unidade  Técnica  pela  ausência  de  prejuízo  e
arquivamento dos autos. Ministério Público discorda. Observância dos arts. 7º, § 2º, II, 25, III, 26,
PARÁGRAFO ÚNICO, II E III, E 38, VI E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/1993 nas contratações
de artista. Contrato de Exclusividade. Não ocorrência de prescrição. Jurisprudência do TCU. Prejuízo.
Quantificação. Pela citação dos responsáveis.

09/08/2017 - Parecer nº 554/2017 - PG - Processo nº 1417/2016
TCE instaurada para apurar irregularidades cometidas por ex-empregado do BRB, condenado por
orientar práticas fraudulentas na Franquia nº 757 do BRB Conveniência, localizada em Taguatinga/DF.
Superveniência  da  Decisão  n.º  6428/2016  (Processo  n.º  822/1999),  que  trata  de  sigilo  bancário.
Enquadramento afastado por se tratar de matéria já deslindada no âmbito judicial e em homenagem aos
princípios da economicidade e da eficiência. Corpo Técnico pela determinação de cobrança ao BRB S/A
e arquivamento dos autos. Ministério Público aquiesce.

14/08/2017 - Parecer nº 738/2017 - PG - Processo nº 23278/2014
Tomada de Contas Especial.  Item IV da Decisão nº 3.474/2014. Conversão TCE. Autos apartados.
Citação.  Apresentação  de  defesa.  Aditamento  de  defesa.  Decisão  nº  1226/2015.  Ofício  nº
856/2014-DIGER/SLU.  Análise.  Imputação de responsabilidade.  Cientificação.  Parecer  parcialmente
divergente com acréscimos e considerações. Necessidade urgente de retenção de valores e glosas das



BOLETIM ELETRÔNICO - Agosto de 2017

Página 9

empresas responsabilizadas, de modo a garantir o ressarcimento ao erário.

15/08/2017 - Parecer nº 715/2017 - PG - Processo nº 27744/2016
Pensão Militar – acumulação. CBMDF. Não Cumprimento de diligência ( d. 5857/16). Reiteração. Não
apresentação de defesa. MPC concorda com a proposta de Ilegalidade e Legalidade para os demais
beneficiários. Parecer convergente.

15/08/2017 - Parecer nº 725/2017 - PG - Processo nº 19208/2015
Representação  24/2015  –  CF.  Licitação.  Contrato.  Conhecimento.  Decisão  3252/2015.  Inspeção.
Propostas de Encaminhamento. Audiência dos responsáveis. MPC/DF aquiesce com acréscimos.

15/08/2017 - Parecer nº 748/2017 - PG - Processo nº 16742/2016
Concorrência n.º 17/2016 - CAESB. Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção
de equipamentos industriais, incluindo atividades correlatas, com fornecimento de peças e materiais,
das unidades operacionais do Sistema de Abastecimento de Água – SAA e Sistema de Esgotamento
Sanitário – SES, de responsabilidade da Caesb, no Distrito Federal e áreas de abrangência, na forma de
execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, por lote cotado. Representação, com
pedido de cautelar, oferecida pela empresa MPE Engenharia e Serviços S/A. Decisão n.º 188/2017:
Considerou,  no  mérito,  improcedente  a  Representação,  tendo  por  prejudicada  a  medida  cautelar
pleiteada. Interposição de recurso pela empresa MPE Engenharia e Serviços S/A. Decisão n.º 784/2017:
Tomou conhecimento do Pedido de Reexame. Corpo Técnico pela improcedência. MPC/DF aquiesce.

18/08/2017 - Parecer nº 754/2017 - PG - Processo nº 11814/2014
Auditoria de regularidade. Procuradoria-Geral  do Distrito Federal  e Defensoria Pública do Distrito
Federal. Plano Geral de Ação para 2014. Verificação, sob aspectos da Legalidade e da Regularidade, da
folha de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista da PGDF e DPDF. Férias. Indenização de
Transporte. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Retribuição por subsídio. Decisão nº 4.683/2014:
esclarecimentos sobre os Achados de Auditoria e comunicação ao Governador. Decisão nº 5.590/2015:
determinações e ressarcimento ao erário. Embargos de declaração: Decisão nº 719/2016: provimento
parcial.  Pedido  de  Reexame  interposto  pela  PGDF  contra  parte  da  Decisão  nº  5.590/2015.
Conhecimento. Decisão nº 4.211/2016: negativa de provimento. Representação por atraso. Decisão nº
6.182/2016: reiteração para cumprimento da Decisão nº 5.590/2015, com os ajustes promovidos pela
Decisão nº 719/2016. Atual fase processual: análise de diligências. Instrução: cumprimento parcial e
nova  diligência.  Parecer  convergente,  com  adendo.  Possíveis  irregularidades  no  pagamento  da
indenização de transporte aos ocupantes do cargo de Defensor Público. Apuração.

18/08/2017 - Parecer nº 757/2017 - PG - Processo nº 6288/2008
Representação do MPCDF. Secretaria de Estado de Educação. Ilegalidade no repasse de recursos do
PDAF.  Inspeção.  Decisão  nº  3.651/2016.  Ofício  nº  17/2016-MPC/PG.  Pedido  de  prorrogação.
Deferimento. Reiteração. Decisão nº 45/2017. Esclarecimento. Corpo técnico pelo atendimento parcial
das diligências dispostas no item III da Decisão nº 3.651/2016 reiteradas pelo item II da Decisão nº
45/2017. Audiência. Matriz de responsabilização. MPCDF convergente, com acréscimo.
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28/08/2017 - Parecer nº 765/2017 - PG - Processo nº 22003/2017
: Representação. Empresa privada. Suposto tratamento desigual por parte da SES no pagamento de
fornecedores. Nesta fase: Análise de admissibilidade. Pelo não conhecimento. Parecer convergente.

28/08/2017 - Parecer nº 778/2017 - PG - Processo nº 32586/2016
Representação 23/2016-CF. Secretaria de Estado de Saúde. Falta de geradores para marca-passo.
Inspeção. Identificação de irregularidades.  Processo de Auditoria 3848/2015-e.  Decisão 6048/2015.
Irregularidades. Pela audiência de responsável. Parecer convergente.  

29/08/2017 - Parecer nº 758/2017 - PG - Processo nº 34860/2015
Representação 32/2015-CF, para que a Corte determine a análise dos efeitos da aplicação dos Decretos
36.240/15, 36.243/15 e 36.755/15 e da legalidade dos atos deles decorrentes, sobretudo quanto à
possível inobservância da ordem cronológica de pagamentos determinada no art. 5º da Lei 8.666/93.
Nova Representação formulada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal –
SINDUSCON/DF versando sobre o Decreto nº 36.755/15. Conhecimento pela Decisão nº 6.047/15.
Deferimento de cautelar para determinar ao Governo do Distrito Federal que suspendesse o Programa
de  Parcelamento  de  Dívidas  previsto  no  Decreto  nº  36.755/15,  até  ulterior  deliberação  plenária.
Revogação dos Decretos 36.243/15 e 36.755/15. Conclusão da auditoria determinada pela Decisão nº
5.555/15. Decisão nº 5.545/16: perda de objeto das Representações, suspensão da cautelar, objeto da
Decisão nº 6.047/15, diligências e autorização de inspeção. Informação nº 23/2016 - SEMAG noticia os
processos que tratam dos desdobramentos da Decisão nº 5.545/16 e propõe arquivamento. Instrução
complementar à Informação nº 23/2016 - SEMAG, para atendimento ao Ofício nº 650-MPC/PG, que
informa a aprovação da Lei distrital nº 5.760/16, que dispõe sobre a ordem cronológica de pagamento a
ser obedecida no âmbito das contratações e aquisições realizadas pela Administração Pública distrital.
Pela abertura de prazo à chefia do Poder Executivo para que se manifeste sobre os procedimentos a
serem adotados em atenção à referida Lei. Pelo acompanhamento do tema nos autos do Processo nº
1691/15, que trata especificamente da matéria objeto dessa nova Lei. Pelo arquivamento dos autos.
Nesta Fase: instrução complementar. Juntada do Ofício nº 176/2017-GPG que encaminha em anexo
cópia do Ofício nº 2451/2015-GAB/SES, e do Ofício nº 0403/2017-MPC/PG e anexos. Informação nº
21/2017 – NAGF, pela ausência de elementos novos a motivar a alteração da instrução anterior. Pela
reapresentação das proposições da Informação nº 03/2017 – SEMAG/GAB, incluindo o arquivamento
dos autos. Parecer convergente, com acréscimo.

29/08/2017 - Parecer nº 761/2017 - PG - Processo nº 37974/2015
Ofício SEI nº 2.0871/2015-MP, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP, encaminhando nota técnica a respeito da Recomendação
nº 78/GAB/FP/PF/DF, do 6º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Distrito
Federal, que recomenda a suspensão transferência voluntárias da União ao DF, caso se verifique o
descumprimento de requisitos de transparência na gestão fiscal por parte do Ente federado. Ofício nº
10238/2015-PRDF/MCA, do 3º Ofício de Atos Administrativos da Procuradoria da República no DF,
encaminhando em anexo cópia da referida Recomendação. Avaliação do Portal da Transparência do
Governo do Distrito Federal – GDF promovida pela unidade técnica. Decisão TCDF nº 6.346/2016,
reconhecendo, com ressalvas, o cumprimento dos requisitos inerentes ao Portal da Transparência.
Determinações. Nesta Fase: Análise dos Ofícios nºs 48/2017-GAB/CGDF e 191/2017-GAB/SEF, com
vistas  à  verificação  do  cumprimento  das  diligências  contidas  na  Decisão  TCDF  nº  6.346/2016.
Descumprimento e cumprimento parcial  das diligências.  Determinação e reiteração. Arquivamento.
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Parecer convergente.

30/08/2017 - Parecer nº 762/2017 - PG - Processo nº 14414/2014
Determinações e audiência dos responsáveis. Atual fase processual: exame das razões de justificativas.
Instrução: procedência, contas regulares e regulares com ressalvas e arquivamento. Parecer divergente.
Contas irregulares.  

30/08/2017 - Parecer nº 763/2017 - PG - Processo nº 22625/2013
Representação nº 15/2013-CF. Possível prestação de serviços sem cobertura contratual e fraude ao
Sistema de Transporte Público Coletivo do DF – STPC/DF no âmbito do Transporte Urbano do Distrito
Federal – DFTRANS. Decisão nº 4.608/2015. Conversão dos autos em TCE. Citação dos responsáveis.
Corpo Técnico pela improcedência das alegações de defesa. MPC convergente, com retificação.

30/08/2017 - Parecer nº 764/2017 - PG - Processo nº 28670/2010
Representação do MPCDF. Concessão de benefício econômico no âmbito do PRÓ-DF II. Irregularidades.
Inspeção. Diligência determinada. Autos sobrestados em relação à questão específica. Audiência dos
responsáveis. Razões de Justificativa. Revelia. Unidade Técnica pela procedência. MPC/DF diverge.

Representação

1ª Procuradoria

31/08/2017 - Representação nº 4/2017 - MF -
Em razão da ausência de estudos técnicos atuariais para dissolução da segregação de massas do
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal - RPPS.

Procuradoria Geral

01/08/2017 - Representação nº 25/2017 - PG - Processo nº 25304/2017
Representação do Ministério Público de Contas acerca de possível ilegalidade do Decreto Distrital
38.094/2017, que instituiu, nas Administrações Regionais, a figura dos chamados Assessores Técnicos,
cujas  atribuições  são,  de  fato,  de  assessoramento  jurídico,  função  reservada  a  cargo  efetivo  de
advogado. Burla ao primado do concurso público.

02/08/2017 - Representação nº 26/2017 - PG - Processo nº 25215/2017
Possíveis irregularidades quanto ao atendimento aos pacientes com Síndrome de Down no Hospital
Regional Asa Norte-HRAN, anteriormente realizados pelo Crisdown.
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16/08/2017 - Representação nº 27/2017 - PG - Processo nº 26831/2017
Denúncia com a informação de que no HMIB estão sendo usados produtos proibidos para uso humano,
fato atestado pela ANVISA.

16/08/2017 - Representação nº 28/2017 - PG - Processo nº 26823/2017
Supostas irregularidades no Hospital Regional de Taguatinga - HRT

21/08/2017 - Representação nº 30/2017 - PG - Processo nº 26769/2017
O MPC/DF requer ao TCDF qie seja deferida medida CAUTELAR, para impedir/sustar, imediatamente,
qualquer pagamento feito a título de retoração de auxílio moradia, aos Conselheiros e Procuradores
desta Corte de Contas.

22/08/2017 - Representação nº 31/2017 - PG -
o MPC/DF Requer que seja confirmada a medida liminar e declarado irregular o pagamento retroativo,
referente ao pagamento de auxílio moradia.

23/08/2017 - Representação nº 29/2017 - PG - Processo nº 26812/2017
O MPC/DF solicita  ao TCDF que adote providência  cautelar  para impedir  a  decretação de ponto
facultativo no dia 08/09/2017, nesta Corte e na CLDF.

Ofício

1ª Procuradoria

31/08/2017 - Ofício nº 74/2017 - MF -
Referente  ao  PI  nº  59/2017,  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  do  Distrito
Federal-PMDF.

31/08/2017 - Ofício nº 75/2017 - MF -
Referente à visita do Dr. Scott Harris, Clerk of the Court na Suprema Corte norte-americana, ao TCDF,
encaminhado à Conselheira Anilcéia Luzia Machado.

31/08/2017 - Ofício nº 76/2017 - MF -
Referente ao PI nº 72/2012, encaminhado à Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

31/08/2017 - Ofício nº 77/2017 - MF -
Referente ao Processo nº 9.470/2011, encaminhado ao Conselheiro Manoel Paulo de Andrade Neto.
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31/08/2017 - Ofício nº 78/2017 - MF -
Referente à visita do Dr. Scott Harris, Clerk of the Court na Suprema Corte norte-americana, ao TCDF,
encaminhado  à  Senhora  Adelle  Gillen,  Adida  Adjunta  para  Assuntos  de  Educação  e  Cultura  da
Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil.

4ª Procuradoria

03/08/2017 - Ofício nº 110/2017 - ML -
Adm. Candangolândia - Solicita informações acerca dos processos licitátorios - madalidade convite.

15/08/2017 - Ofício nº 112/2017 - ML -
SEDESTMIDH - Solicita cópia do Processo nº 431.000.486/2017 - Contratação Emergencial por meio de
Dispensa de Licitação pa fornecimento de cestas de alimentos.

Procuradoria Geral

03/08/2017 - Ofício nº 599/2017 - PG -
Trata-se  de  aditamento  ao  Ofício  nº  515/2017-MPC/PG,  acerca  do  contrato  para  fornecimento  de
alimentação preparada para a SESIPE.

08/08/2017 - Ofício nº 603/2017 - PG -
O MPC/DF encaminha  ao relator do Processo nº 7593/2017-e, cópia de publicações no DODF acerca do
Aviso de Chamento Público nº 01/2017,   visando a futura locação de 36 imóveis  pela SES,  para
instalação das Equipes de Atenção Primária de Atendimetno à Saúde das Regiões Administrativas do DF.

14/08/2017 - Ofício nº 623/2017 - PG -
Trata-se de suposto favorecimento ao cometimento de irreguladades por parte de médico-residente na
especialidade neurocirurgia, no HBDF.

18/08/2017 - Ofício nº 635/2017 - PG -
Trata-se de solicitação, com pedido de cautelar,  encaminhada ao relator do Processo 33067/2011,
sobre o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF.

22/08/2017 - Ofício nº 641/2017 - PG -
Trata-se de aditamento ao Ofício  nº  635/2017-MPC/PG,  reforçando a necessidade de autuação de
processo específico para tratar do IHBDF.
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22/08/2017 - Ofício nº 645/2017 - PG -
Trata-se de questionamento sobre o pagamento de auxílio moradia para os Conselheiros e Procuradores
do MPC/DF.

29/08/2017 - Ofício nº 665/2017 - PG -
O MPC/DF comunica ao TCDF que foi aprovada a Lei Complementar nº 931, de 16 de agosto de 2017,
que altera o código tributário do DF, ampliando ainda mais as restrições de cobrança administrativa por
parte da Procuradoria-Geral do Distrito Federal-PGDF.

29/08/2017 - Ofício nº 671/2017 - PG -
O MPC/DF encaminha informações ao Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre a precariedade da
programaçao orçamentária e financeira no exercício de 2015 na área de saúde, visando subsidiar as
análises de processo existens no TCDF sobre o assunto.

29/08/2017 - Ofício nº 673/2017 - PG -
O  MPC/DF  encaminha  ao  relator  do  Processo  8356/2017,  informações  a  respeito  de  possíveis
irregularidades ocorridas no âmbito da PMDF relativas à manutenção de veículos Mitsubishi Pajero.

30/08/2017 - Ofício nº 681/2017 - PG -
O MPC/DF encaminha ao relator do Processo nº  37066/2007 , cópia da Portaria nº 386, de 27/07/2017,
que organiza o Componente Hospitar da Rede de Atenção às Urgências, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) do Distrito Federal.

30/08/2017 - Ofício nº 683/2017 - PG -
o MPC/DF encaminha à Presidente do TCDF documentação sobre o precário funcionamento do HRT.

30/08/2017 - Ofício nº 684/2017 - PG -
O MPC/DF encaminha cópia da Portaria nº 386, de 27/07/2017, que organiza o Componente Hospitalar
da Rede de Atenção às Urgências, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), do Distrito Federal,  ao
Relator do Processo 1836/2013.

30/08/2017 - Ofício nº 685/2017 - PG -
O MPC/DF encaminha ao relator do Processo 7593/2017, documentação do SINDMÉDICO, referente ao
Programa Sindicato Intinerante  em Ceilândia.

30/08/2017 - Ofício nº 688/2017 - PG -
O MPC/DF encaminha à Presidente do TCDF  documentação sobre a questão dos leitos de UTI no DF,
solicitando inclusão em autos em andamento ou autuação em apartado.



BOLETIM ELETRÔNICO - Agosto de 2017

Página 15

Recurso

1ª Procuradoria

31/08/2017 - Pedido de reexame - MF - Processo nº 5964/2015
Em face da Decisão n.º 3633/17, de 27/07/2017, proferida no Processo TCDF n.º 5964/15-e (Inspeção
para aferir a regularidade do modelo econômico da licitação dos ônibus - Taxa Interna de Retorno -
TIR), que deliberou pelo sobrestamento dos autos até o julgamento em segunda instância do Processo
TJDFT  2013.01.1.092892-0  e  a  conclusão  dos  estudos  contratados  pela  Secretaria  de  Estado  de
Mobilidade (SEMOB) junto à Fundação Getúlio Vargas (FGV), dentre outros.


